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SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 
IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W SANDOMIERZU 

PODSTAWA PRAWNA: 

I. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogól
nego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stop
nia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 
ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356 ze zm.) 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1148 ze zm.) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu 
i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, 
edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. 
z 2015 r. poz. 1249 ze zm.) 

4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t j. Dz. U. 2019 poz. 852 ze 
zm.) 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogól
nego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w 
stopniu umiarkowanym łub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 
kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogól
nego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017 poz. 356 ze zm.) 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 
Nr 6 poz. 69 ze zm.) 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szko· 
łach i placówkach (Dz. U. 2018 poz. 2140) 

8. Priorytety MEN i priorytety Kuratora Oświaty w Kielcach na rok szkolny 2019 /2020 
9. Statut Szkoły Podstawowej nr 4 im Jarosław Iwaszkiewicza w Sandomierzu 

Preambuła 

Czas edukacji szkolnej to kluczowy moment w rozwoju poznawczym, społecznym 

i emocjonalnym każdego młodego człowieka. To intensywny i niezwykle zróżnicowany okres 
zdobywania wiedzy, doświadczeń a także doskonalenia umiejętności. To etap, w którym kształtuje 
się jego poczucie tożsamości oraz osobowość. 
To także intensywny okres socjalizacji nawiązywania relacji interpersonalnych 

· z otoczeniem, nabywania umiejętności wyznaczania własnych granic i respektowania granic 
innych łudzi. To czas zaspokajania potrzeby akceptacji, czas rozeznawania i rozwijania 

zainteresowań i pasji. 
Etap szkolny to również okres dojrzewania i trudności z nim związanych. W tym czasie rośnie więc 
prawdopodobieństwo pojawienia s ię zachowań z grupy ryzykownych. 



Z powodu różnorodności zachodzących w tym samym czasie zmian, młody człowiek może czuć 
się zagubiony i osamotniony, co skłaniać go może do poszukiwania wsparcia 
i akceptacji innych ludzi. Zadaniem rodziców i nauczycieli jest więc wspieranie go w całym 
procesie rozwoju i dojrzewania, które powinno zminimalizować ryzyko poszukiwania aprobaty i 
zrozumienia w grupach zewnętrznych, o niejasnym statusie prawnym 
i społecznym. Pozytywne, prawidłowo ukierunkowane wsparcie w procesie dojrzewania, ułatwia 
zdobywanie optymalnych doświadczeń i wiedzy o świecie w kontrolowanych, bezpiecznych, 
korzystnych warunkach. 
Opracowany przez nas Program Wychowawczo-Profilaktyczny jest zbiorem działań, które mają za 
zadanie wspomagać i kształtować prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Ich 
celem jest zapobieganie występowania niekorzystnych rozwojowo zjawisk 
w konkretnej sytuacji i grupie społecznej, jak też promowanie alternatywnych form spędzania 
czasu wolnego, sprzyjających kształtowaniu prawidłowych postaw uczniowskich, obywatelskich i 
społecznych. 

Podstawą Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, realizowanego w Szkole 
Podstawowej nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu jest hierarchia wartości przyjęta 
przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikająca z przyjętej w szkole 
koncepcji pracy. Treści, zawarte w programie są spójne ze Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym 
Systemem Oceniania i przystają do misji i wizji placówki. 
Działania wychowawczych i profilaktyczne szkoły wyrastają z przekonań o celowości współpracy 
całej społeczności szkolnej i założeń o istocie wychowania, które jest zadaniem realizowanym w 
rodzinie i w szkole, uwzględniającej zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. 
Szkoła pełni funkcję dydaktyczną wychowawczą, dbając 

o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie podstawowych funkcji rodziny, w 
tym szczególnie jej roli wychowawczej. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w 
rozwoju zmierzającym do pełnej dojrzałości w każdej ze sfer - fizycznej, emocjonalnej, 
intelektualnej, duchowej i społecznej. Działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i 
młodzieży mają wzmacniać i uzupełniać proces wychowania. 
Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem 
programów nauczania, uwzględniając wymagania opisane w podstawie programowej -
uwzględnia kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania 
profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli a także określa sposób realizacji 
celów kształcenia oraz zadań wychowawczych. 
Program Wychowawczo-Profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb 
i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem: 

• wyników ewaluacji wewnętrznej, 
• wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 
• ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczego programu profilaktyki 

realizowanych w roku szkolnym 2017 /2018, 
• sprawozdań i analiz (np. z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, 

zespołów wychowawczych itp.), 
• innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (np. koncepcja funkcjonowania i 

rozwoju szkoły opracowana przez dyrektora, uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, 
uczniów, rodziców). 

Najważniejszym celem, przyświecającym realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 
jest wspieranie pełnego i wielostronnego rozwoju uczniów a także zapobieganie problemom i 



zachowaniom ryzykownym. Istotnym elementem jego realizacji jest budowanie świadomości 
obywatelskiej - kultywowanie tradycji i pielęgnowanie tożsamości narodowej. 
Realizacja zasad Programu Wychowawczo-Profilaktycznego wymaga : 

• powszechnej znajomości jego założeń przez całą społeczność szkolną - uczniów, rodziców 
i wszystkich pracowników szkoły, 

• współpracy w realizacji zadań określonych w programie z wyraźnym zaangażowaniem 
wszystkich podmiotów szkoły 

• respektowania praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji 
organów szkoły (rada rodziców, dyrektor, samorząd uczniowski), 

• współdziałania ze środowiskiem lokalnym, które wspiera działalność wychowawczą 
i profilaktyczną szkoły, 

• współodpowiedzialności za bezpośrednie i pośrednie efekty realizacji programu, 

I. Misja szkoły 
Każdego dnia wspólnie pracujemy na sukces naszych uczmow i zadowolenie rodziców, a 
wskaźnikiem tego jest ich satysfakcja i prestiż naszej szkoły w środowisku. Priorytetem w naszej 
szkole jest wysoka efektywność kształcenia, przygotowanie do dalszej edukacji, zapewnienie 
warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia. Szkoła uczy współpracy, pomaga rozwijać 
zainteresowania i wspiera talenty. Szkoła wspiera rodzinę w procesie wychowawczym. 

II. Wizja szkoły 

Jesteśmy szkołą nowoczesną, bezpieczną i przyjazną. Pracujemy jako zespół, szanując i wspierając 
się nawzajem. Jesteśmy otwarci na świat i zmiany w nim zachodzące, chętni do czerpania z jego 
dorobku naukowego i kulturowego. 
Nasza Szkoła jest zakorzeniona w tradycji lokalnej i narodowej. Kształcimy swoich wychowanków 
w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie systemu wartości, dziedzictwa 
kulturowego i historycznego. 
Szkoła wspiera rozwój osobowy każdego ucznia, poprzez rzetelne i odpowiedzialne 
przekazywanie wiedzy, rozbudzanie zainteresowań i odkrywanie talentów, kształtowanie 

umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji i brania odpowiedzialności, współdziałania i 
uwrażliwiania na potrzeby innych. 
Szkoła wychowuje ucznia wyposażonego w wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania w świecie współczesnym. 
Szkoła wdraża innowacyjne rozwiązania edukacyjne i wychowawcze uczestnicząc w programach 
rządowych i edukacyjnych o charakterze międzynarodowym oraz współpracując z innymi 
placówkami, organizacjami i instytucjami. 
Szkoła stwarza uczniom bezpieczne warunki do rozwoju postaw i kompetencji kluczowych dla 
obywatela Europy. 
W szkole pracuje zespół nauczycieli o wysokich kwalifikacjach, chętnie doskonalących swoje 
umiejętności i zdobywających wiedzę, zaangażowanych w tworzenie dobrej atmosfery i pozyty
wnego wizerunku szkoły. 

m. Diagnoza potrzeb szkoły na podstawie analizy SWOT Szkoły Podstawowej nr 4 
w Sandomierzu 



Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły bazuje na analizie mocnych i słabych stron placówki, 
dokonanej w oparciu o ogólnodostępne dane oraz opinie bezpośrednio zainteresowanych stron. 

Wśród mocnych stron szkoły, które stanowią fundament przewidywanych działań na uwagę 
zasługują: 

- bardzo dobra lokalizacja dwóch budynków szkoły, dobra i zadbana baza lokalowa obu budynków, 
zaplecza sportowe wraz z przyległymi boiskami, duży plac zabaw, 
- pracownie: komputerowe, biologiczne, geograficzne, fizyczne, chemiczne, plastyczne, muzyczne, 
językowe, dobrze wyposażone świetlice, pracownia Montessori, sala integracji sensorycznej 
- dobra opinia o szkole w środowisku lokalnym, 
- wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna, 
- duże doświadczenie kadry w realizowaniu ogólnopolskich programów edukacyjnych 
i wychowawczych, 
- pozytywne efekty pracy opiekuńczo-wychowawczej, 
- stała współpraca z instytucjami działającymi na rzecz edukacji, dziecka i jego rodziny, 
- możliwość rozwijania przez uczniów uzdolnień i zainteresowań na kołach przedmiotowych 
i zajęciach rozwijających zainteresowania i zdolności oraz zajęciach sportowych, 
- pozytywna współpraca ze środowiskiem lokalnym, 
- prezentowanie osiągnięć szkoły na terenie miasta, województwa 
- indywidualizacja nauczania w klasach I-VIII i oddziale gimnazjalnym, 
-oferta różnorodnych zajęć dodatkowych w tym specjalistycznych np. dla dzieci z zaburzeniami 
komunikacji społecznej, niepełnosprawnością słuchu, wzroku, mowy, korekcyjno 

kompensacyjnymi np. dla uczniów ze stwierdzoną dysleksją rozwojową 
- duże doświadczenie kadry kierowniczej. 

Obszary do rozwoju i wdrażania nowych rozwiązań to: 

- podejmowanie działań ukierunkowanych na projekty unijne, 
- pozyskanie środków finansowych na nowoczesne wyposażenie i pomoce dydaktyczne, 
- modernizacja strony internetowej i aktywny udział w mediach społecznościowych, 

-wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zwłaszcza w zakresie kompetencji cyfrowych 
i ich wykorzystania na zajęciach, 
- opracowanie nowych standardów dla współpracy z rodzicami, 
- kontynuacja i poszerzenie działań w ramach Uniwersytetu Rodziców 
-włączenie się w realizację programów edukacyjnych o charakterze ogólnokrajowym 
międzynarodowym, 

- wsparcie Rady Pedagogicznej w organizowaniu działań służących rozwojowi dziecka, 
-wspieranie uczniów w nabywaniu kluczowych kompetencji poprzez stosowanie nowoczesnych 
metod i form nauczania. 
-wprowadzenie do pracy w klasach I - III nowej koncepcji pedagogicznej: Pedagogika M. 
Montessori 
- kontynuacja szkoleń w zakresie Tutoringu jako metody wspierającej rozwój osobisty ucznia 
- wprowadzanie i kontynuowanie e - dziennika, 
- wdrożenie innowacji pedagogicznej poprzez zajęcia z badmintona w klasach IV, 
innowacji „Klimatyczna klasa" dla VI i VII klasy 
- prowadzenie oddziałów sportowych - klasy VIII d i III c gim 



-utworzenie w klasie VII oddziału dwujęzycznego 
- prowadzenie zajęć doradztwa zawodowego w klasach VII, VIII 

Szanse: 

- wysoki poziom nauczania, 

- nowoczesne metody pracy z uczeniem i realizacja projektów wspierających autonomię ucznia, 
- otwartość szkoły na kulturę dialogu, 
- innowacje pedagogiczne, 
- wdrażanie nowych programów, 
- wprowadzanie klas profilowanych, 
- oddziały sportowe, dwujęzyczne 
-nowe koncepcje pracy: Pedagogika M. Montessori, Tutoring, Budząca się szkoła (elementy), TIK, 
(technologie informacyjno - komunikacyjne) 

Zagrożenia: 

- niski przyrost naturalny, 
- konkurencja, 
- reforma oświaty 

Diagnoza na potrzeby opracowania programu wychowawczo - profilaktycznego 
ewaluacja wewnętrzna: 

Wnioski z ewaluacji: 

• Kontynuować realizację programów wychowawczo- profilaktycznych. 
• Kontynuować uświadamianie uczniom konsekwencji zażywania środków odurzających. 
• Kontynuować pedagogizację rodziców na temat profilaktyki uzależnień. 
• Zwiększyć ilość zajęć promujących zdrowy styl życia. 
• Eliminować negatywne zjawiska wychowawcze (zażywanie narkotyków). 
• Zachęcić uczniów i rodziców do wnikliwego zapoznania się z programem wychowawczo
profilaktycznym. 
• Zachęcić rodziców i uczniów do szczegółowego zapoznania się z oferta zajęć 
pozalekcyjnych prowadzonych na terenie szkoły. 

• W dalszym ciągu pozyskiwać informacje od rodziców o sytuacji rodzin oraz potrzebach 
dzieci. 
• Poszerzać ofertę zajęć dodatkowych związanych z potrzebami i zainteresowaniami 
uczniów. 
• W miarę możliwości proponować dogodne dla uczniów godziny zajęć dodatkowych. 
• Wspierać uczniów i dawać do zrozumienia, że mają możliwości rozwoju. 
• W miarę możliwości ograniczyć liczebność uczniów w klasach, dla uzyskania większej 
efektywności pracy z uczniem oraz umożliwienia pełnego wsparcia. 
• Wzbogacać wyposażenie pracowni w sprzęt wspomagający pracę z dziećmi ze specjalnymi 
potrzebami. 
• Zachęcać rodziców do włączania się w działania szkoły mające na celu wieloaspektowe 
wspieranie uczniów na każdym etapie nauki. 
• Eliminować przejawy agresji, zwiększać poczucie bezpieczeństwa. 
• Kontynuować przyznane przez dyrektora formy ppp w niezmienionym wymiarze. 



• Szerzej włączyć rodziców w określone działania i systematycznie realizować 

przypomnienia zapisów Statutu Szkoły w zakresie udzielania pomocy psychologiczno -
pedagogicznej. 

IV. NASZA SZKOŁA JEST PO TO ABY: 

• Wykształcić dobrego, mądrego człowieka, otwartego na świat; 

• Zapewnić możliwość wszechstronnego rozwoju na miarę XXI wieku; 

• Wykształcić i wychować samodzielnego, twórczego człowieka, dobrze przygotowanego do 
życia w rodzinie, środowisku lokalnym, Ojczyźnie i Europie; 

• Dbać o to, aby każdy uczeń naszej szkoły był dobrze przygotowany do podjęcia nauki na 
wyższym szczeblu kształcenia. 

• Zapewnić naszym uczniom optymalne warunki rozwoju w atmosferze akceptacji, szacunku, 
wsparcia, dobrego przykładu; 

• Oferować im różnorodną, bogatą i niezwykle atrakcyjną szkolną ofertę edukacyjną. 

V. DZIAŁAMY PO TO ABY ABSOLWENT NASZEJ SZKOŁY: 
-był gotowy do współpracy w zespole, 
-umiał rozwiązywać problemy, 
-był odpowiedzialny, 
-posługiwał się więcej niż jednym językiem 
-potrafił funkcjonować w zinformatyzowanym społeczeństwie 
-był elastyczny wobec szybkich zmian w świecie, 
-umiał wykorzystać w życiu swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenia, 
-promował postawę szacunku dla innych i samego siebie, 
-znał historię i tradycje naszego regionu i państwa. 

Współtworzymy więź między nauczycielami, uczniami i rodzicami. 

VI. CELE OGÓLNE: 

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji 
zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie 
pełnej dojrzałości w sferze: 

• fizycznej - nastawionej na kształtowanie sprawności fizycznej i promowanie zdrowego 
stylu życia 

• intelektualnej - związanej z nabywaniem wiedzy, odkrywaniem i rozwijaniem swoich 
uzdolnień 

• psychicznej - ukierunkowanej na osiąganie odpowiedzialności za siebie i swój stosunek 
do świata 



• społecznej - przygotowanie do ról społecznych i ról związanych z cyklem życia 

• duchowej/ aksjologicznej - (pełnia człowieczeństwa) poczucie sensu istnienia, 
wynikające z systemu wartości. Człowiek jest świadomy i wierzy, że to co mu się zdarza 
ma sens i jest dla niego najlepsze. 

ROZWÓJ FIZVCZNY I ZDROWOTNY 

CELE I ZADANIA SZKOŁY FORMY I METODY REALIZACJI 

- zapewnienie uczniom - zajęcia z wychowawcą 
bezpieczeństwa, - zajęcia w terenie 

- zapoznanie uczniów z zasadami - objęcie uczniów opieką medyczną, 
bezpieczeństwa na terenie szkoły i - cykle spotkań z pielęgniarką, 
poza nią, policjantem 

- kształtowanie właściwych nawyków - włączanie się w ogólnopolskie akcje 
zdrowotnych i higienicznych, profilaktyki zdrowotnej i 

- promocja zdrowego stylu życia proekologiczne (np. Dzień bez 

- kształtowanie umiejętności samochodu, Sprzątanie grosza) 
samodzielnego dokonywania - Szkolny Dzień Promocji Zdrowia 
wyborów zachowań chroniących - Zbiórka i baterii i nakrętek 
zdrowie własne i innych - szkolne i rejonowe zawody sportowe 

- przekazywanie modelu aktywnego - organizowanie pozalekcyjnych zajęć 
spędzania wolnego czasu sportowych ( SKS) 

- rozwijanie wrażliwości na problemy 
środowiska 

ROZWÓJ INTELEKTUALNY UCZNIA 

CELE I ZADANIA SZKOŁY FORMY I METODY REALIZACJI 

- wdrażanie nowej podstawy - analiza jakościowa wyników testów 

programowej w klasach pierwszych, trzecioklasisty i egzaminów 
drugich, trzecich, siódmych, ósmych gimnazjalnych 

- wzrost efektywności nauczania, - prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z 
poprawa wyników testów języka angielskiego, 

trzecioklasisty oraz egzaminów - organizowanie konkursów 
gimnazjalnych pr.ledmiotowych i artystycznych, 

- zapewnienie możliwości uczenia się - indywidualna praca z uczniem 
dwóch języków obcych zdolnym, 

- budowanie ciekawości poznawczej, - wyrównywanie braków z uczniem 

- poznawanie swoich uzdolnień, zaniedbanym, 

- rozszerzanie zainteresowań, - stymulowanie aktywności uczniów 

- kształtowanie umiejętności poprzez publiczne prezentowanie 

samodzielnego poszukiwania źródeł 



informacji i umiejętnego 
selekcjonowania, 

kształtowanie umiejętności 

praktycznego wykorzystania zdobytej 
wiedzy, 

pomoc uczniom ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi 

ROZWÓJ EMOCJONALNY UCZNIA 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

- wzrost skuteczności oddziaływań 
dydaktycznych i wychowawczych 
zgodnych z prawami człowieka 

- pomoc w samopoznaniu, samoocenie, 

- rozwijanie umiejętności 
akceptowania siebie, 

- kształtowanie umiejętności 

samoobserwacji i trafnej oceny 
własnych działań, 

- pomoc w określeniu i nazwaniu 
uczuć, stanów psychicznych i 
radzeniu sobie ze stresem, 

- budzenie zachowań empatycznych, 

- kształtowanie postawy asertywnej, 
przygotowanie do budowania 
własnego systemu wartości 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

osiągnięć (występy artystyczne, 
wystawy tematyczne), 

stosowanie metod aktywnych na 
lekcjach przedmiotowych, 

przysposobienie biblioteczne i 
informacyjne, 

organizowanie terapii zajęciowej, 

organizowanie zajęć w świetlicy 
szkolnej 

FORMY I METODY REALIZACJI 

opieka nad uczniami wymagającymi 
indywidualnego traktowania ze 
względu na deficyty emocjonalne, 

kształtowanie umiejętności zachowań 

interpersonalnych, 

stosowanie aktywizujących metod 
pracy na lekcjach wychowawczych 
(np. psychodramy, ćwiczenia 
grupowe, treningi interpersonalne, 
ćwiczenia asertywności), 

ankiety i psychotesty dostarczające 
wychowawcom i uczniom informacji 
zwrotnych, 

diagnoza samopoczucia i miejsca 
uczniów w grupie, klasie i szkole, 

stosowanie technik relaksacyjnych i 
przeciwdziałających stresowi, 

indywidualne i grupowe spotkania z 
psychologiem oraz pedagogiem 
szkolnym, 

uświadamianie mechanizmów 
działających destrukcyjnie na 
psychikę (np. reklamy, przemoc w 
mediach, mechanizmy grupowe), 

zajęcia dla dzieci i rodziców, 
organizowane przez szkołę lub 
instytucje wspierające szkołę, PPP 

współpraca z instytucjami 
zajmującymi się dziećmi z rodzin 
dysfunkcyjnych (np. Świetlica 
socjoterapeutyczna, PPP, MOPS) 



ROZWÓJ SPOŁECZNY UCZNIA 

CELE I ZADANIA SZKOŁY FORMY I METODY REALIZACJI 

- pozyskiwanie sponsorów, - udział rodziców i innych dorosłych, 

- pomoc rodzinom o niskim dochodzie, w organizowaniu zajęć wspierających 

- kształtowanie umiejętności dziecko, 

funkcjonowania i współpracy. - stypendia socjalne dla uczniów klas 1 

przydatnych w grupie, klasie - 8 i klas i 3 gimnazjalnych 

- zaprezentowanie szkoły w - wyprawka dla uczniów klas 1 - 9 

środowisku lokalnym, pozyskanie - współpraca z ośrodkami OPS, 
nowych uczniów, finansującymi obiady dla 

- zapoznanie i praca nad najbiedniejszych dzieci, 

przyswajaniem sobie w okresie - zorganizowanie Dnia Otwartego dla 
rozwoju norm funkcjonowania sandomierskich przedszkolaków 
społecznego, - zapoznanie uczniów z regulaminami 

- integrowanie zespołu klasowego, szkoły, 

tworzenie pozytywnych więzi - rozwój grupy poprzez 
międzygrupowych, współdziałanie, współtworzenie oraz 

- kształtowanie umiejętności współodpowiedzialność za wykonane 

komunikowania się werbalnego i zadania, 
niewerbalnego, - organizowanie wspólnych wyjść i 

- uświadamianie zagrożeń płynących z wyjazdów jedno lub kilkudniowych, 

braku tolerancji (np. subkultury. - określanie specyfiki zespołu poprzez 
agresja, rasizm, nacjonalizm), ustalenie wspólnych zainteresowań 

- wspierania prawidłowego rozwoju grupy i ich rozwijanie, 

emocjonalnego i społecznego w - podejmowanie wspólnych akcji 
tym koleżeństwa i przyjaźni, charytatywnych na rzecz dzieci 

- wpajanie szacunku dla tradycji i potrzebujących, 

historii oraz symboli narodowych, - opracowanie i przeprowadzenie cyklu 

- motywowanie do poznawania lekcji z wychowania patriotycznego 

dziejów przodków, 

- rozwijanie poczucia przynależności 
do społeczności lokalnej, ojczyzny, 
społeczności europejskiej . 

ROZWÓJ DUCHOWY UCZNIA 

CELE I ZADANIA SZKOŁY FORMY I METODY REALIZACJI 

- kształtowanie zdolności do głębokiego - na zajęciach katechezy, 

kontaktu z drugim człowiekiem, - na rekolekcjach 

- pobudzanie do myślenia refleksyjnego, - na godzinach wychowawczych 

- poznawanie dorobku kultury, zasad wiary, prowadzonych metodami aktywnymi, 



- kształtowanie postaw odpowiedzialności, 
autentyczności i otwartości 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW: 

- w czasie zajęć artystycznych 
- w czasie wycieczek w kontakcie z przyrodą i 
wytworami kultury 

Klasa I: Uczeń znajduje swoje miejsce w grupie i działa w niej; 

• ma poczucie przynależności do klasy jako ważnego jej ogniwa, 

• chce i wyraża potrzebę działania w klasie jako grupie rówieśniczej, 

• współtworzy i respektuje normy klasowe. 

Klasa li: Uczeń zna normy dobrego zachowania i według nich postępuje; 

• szanuje dorosłych, młodszych i rówieśników, okazuje im to w słowach i działaniu, 

• nawykowo stosuje zwroty grzecznościowe, 

• zna symbole narodowe, regionalne i wie jak się wobec nich zachować. 

Klasa III: Uczeń zna swoje prawa i obowiązki; 

• zna i rozumie pojęcia: norma, prawo, obowiązek, tolerancja, godność, 

• dostrzega różnice między ludźmi i akceptuje je, 

• rozróżnia dobro i zło w sytuacjach codziennych i odpowiednio reaguje, 

• jest świadomy swoich praw i obowiązków, 

• wie do kogo może zwrócić się o pomoc, 

• używa komunikatów „ja" 

Klasa IV: Uczeń wie jak komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi; 

• zna i stosuje w praktyce zasady aktywnego słuchania, 

• potrafi jasno i konstruktywnie formułować wypowiedzi, 

• używa komunikatu „ja" jako zwrotu przedstawiającego odczucia nadawcy, 

• potrafi bezpośrednio i otwarcie wyrazić swoje prośby, sądy i oczekiwania. 

Klasa V: Uczeń zna swoje słabe i mocne strony, potrafi nad nimi 
panować; 

• obserwuje własne zachowanie w różnych sytuacjach, 



• ma świadomość swoich zalet i wad, 

• dostrzega wpływ innych osób na kształtowanie osobowości, 

• rozumie potrzebę krytycyzmu wobec wzorców proponowanych przez środki masowego 
przekazu, 

• potrafi i chce się pozytywnie zaprezentować. 

Klasa VI: Uczeń potrafi planować działanie i przewidywać skutek; 

• potrafi zaplanować cele i dąży do ich osiągnięcia, 

• analizuje i modyfikuje swoje działanie w zależności od potrzeb, 

• ma poczucie sprawstwa, 

• potrafi dokonywać samooceny i jest zdolny do samokontroli, 

KLASA VII: Uczeń zna swoją wartość i docenia innych 

• potrafi zaplanować swój dzień - zna obowiązki 

• docenia swoje zdrowie, zna zagrożenia i potrafi się ich wystrzegać 

• dostrzega potrzeby innych 

• rozumie wartość patriotyzmu 

KLASA VIII uczeń zna swoje prawa 

• potrafi nazwać swoje prawa i obowiązki 

• zna prawa innych osób 

• rozumie czym jest szacunek dla odmienności 

• potrafi zareagować w sytuacji konfliktu 

KLASA III GIMNAZJALNA: uczeń potrafi określić swoją rolę we współczesnym świecie. 

• uczeń potrafi unikać zagrożeń 
• wie jak odpowiedzialnie korzystać ze środków masowego przekazu, Internetu 
• ma świadomość wartości w życiu człowieka 

Uczeń Szkoły Podstawowej nr 4 w Sandomierzu jest dobrym uczniem i mądrym człowiekiem, 
osiąga sukcesy w różnych dziedzinach 

VII : KLIMAT SZKOŁY 

Skuteczne realizowanie działań wychowawczych wymaga stosownego klimatu środowiska 
szkolnego, który wynika z jakości relacji międzyludzkich. Klimat szkoły tworzą ludzie o różnych 
doświadczeniach życiowych (N-U-R). W ramach klimatu wyróżnia się: 



• relacje, które obejmują osobiste zaangażowania i poczucie przynależności oraz 
wzajemne odbieranie i udzielanie wsparcia, 

• rozwój osobisty, obejmujący rozwój osobowy i samodoskonalenie się wszystkich 
członków środowiska szkolnego, 

• podtrzymywanie i doskonalenie sytemu środowiska szkolnego, które obejmuje 
jasność obowiązujących zasad, norm oraz współdziałanie w przestrzeganiu i 
wzmacnianiu tych zasad. 

Tak rozumiany klimat szkoły pozwala wszystkim uczestniczyć w życiu szkoły, rozwijać wzajemne 
kontakty, współpracować w osiąganiu celów, wspierać się w pokonywaniu trudności oraz 
przyjmować odpowiedzialność za teraźniejszość i przyszłość szkoły. 

Pozytywny klimat szkoły w sposób szczególny zachęca i wzmacnia konstruktywną aktywność 
rodziców. Z kolei zaangażowanie rodziców wspomaga nauczycieli i wzmacnia ich samoocenę. 

VIII. DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNA 

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności: 

1) współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania wiedzy, umiejętności i 
postaw uczniów, zgodnie z założeniami określonymi w sylwetce absolwenta, 

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym szczególne miejsce zajmuje zdrowie 
i odpowiedzialność za własny rozwój, przenosząc się na wszystkie decyzje, podejmowane 
w tym zakresie, 

3) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów, pozwalającą na budowanie spójnego 
systemu wartości i kształtowanie postaw prozdrowotnych, promocję zdrowego stylu życia 
oraz zachowań proekologicznych, 

4) wzmacnianie więzi pomiędzy uczniami, wychowankami a szkołą i lokalną społecznością, 

5) tworzenie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji 
interpersonalnych, zarówno rówieśniczych jak i relacji uczniów, nauczycieli, 
wychowanków, wychowawców, rodziców lub opiekunów, 

6) zwiększanie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania 
podmiotowych relacji z uczniami i ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy 
z grupą uczniów, 

7) wzmacnianie kompetencji i zwiększanie umiejętności skutecznych oddziaływań 

wychowawczych nauczycieli, wychowawców oraz rodziców lub opiekunów, 
8) kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich, patriotycznych wśród uczniów 

poprzez działalność wolontariatu a także zaangażowanie w życie lokalnej społeczności, 
9) przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w poznawaniu i tworzeniu kultury 

i sztuki, 
10) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu 

modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych. 
Działalność edukacyjna szkoły włącza się w realizację zadań związanych z promocją zdrowia i 
zdrowego stylu życia poprzez stałe poszerzanie i ugruntowywanie wiedzy 
i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli 
i wychowawców. 

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności: 



1) zwiększanie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat 
prawidłowości rozwoju i czynników destrukcyjnych, kształtowanie zdrowego modelu 
osobowości, rozpoznawanie wczesnych objawów używania środków odurzających, 
substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów 
diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowanie w tego typu przypadkach, 

2) rozwijanie kompetencji społecznych uczniów i poszerzanie ich wiedzy praktycznej 
z zakresu psychologii 

3) rozwijanie u uczniów kompetencji z zakresu inteligencji emocjonalnej, 
w szczególności umiejętności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i 
wyrażania własnych emocji, 

4) kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków 
w radzeniu sobie z psychicznymi obciążeniami przy konstruktywnym podejmowaniu 
decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, 

5) prowadzenie szkoleń w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji 
nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania 
środków psychoaktywnych oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej, 

Działalność informacyjna szkoły polega na przekazywaniu rzetelnych, dostosowanych do wieku 
oraz możliwości psychofizycznych odbiorców informacji na temat zagrozen 
i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji 
psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, skierowanych do 
uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych 
pracowników szkoły. 

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności: 
1) przekazywanie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub 

opiekunom na temat skutecznych działań wychowawczych i profilaktycznych związanych 
z przeciwdziałaniem używaniu środków psychoaktywnych i innych zagrożeń 

cywilizacyjnych i problemów związanych z zachowaniami ryzykownymi 
2) udostępnianie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej, kierowanej dla uczniów, 

wychowanków, rodziców lub opiekunów w przypadku zagrożenia stosowaniem środków 
psychoaktywnych lub uzależnieniem od nich 

3) dostarczanie informacji uczniom, wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz 
nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych 

z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, 
4) przekazywanie uczniom, wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom informacji 

o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz 
o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią. 

Działalność profilaktyczna szkoły polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki 
uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. 

Działalność profilaktyczna obejmuje: 
I) wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów i zdrowego stylu życia oraz podejmowanie 

działań, w celu ograniczania zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka 
używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 
zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, 



2) wspieranie uczniów i wychowanków o zwiększonym prawdopodobieństwie wystąpienia 
zachowań ryzykownych ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub 
uwarunkowania 

3) obejmowanie pomocą psychologiczno-pedagogiczną i wsparciem wychowawczym 
uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków 
odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 
psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały 
zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia. 

Działania te obejmują w szczególności: 

1) realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów 
programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb 
indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, 
rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym 
Programie Przeciwdziałania Narkomanii, 

2) przygotowanie i przeprowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, 
skoncentrowanych na kształtowaniu umiejętności rozpoznawania potencjału ucznia jako 
alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, 
w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności 

i satysfakcji życiowej, 
3) doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej 

interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków 
zachowań ryzykownych, 

4) włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, 
o którym mowa w ustawie - Prawo oświatowe, działań z zakresu przeciwdziałania 
używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, 
nowych substancji psychoaktywnych. 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na: 
• wspieranie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej, 
• zwiększenie kompetencji uczmow potrzebnych do prawidłowego 

funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie), 
• wzbudzanie i wzmacnianie poczucia przynależności do grupy, klasy, szkoły 
• wzmacnianie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości, 
• tworzenie poczucia tożsamości obywatelskiej, regionalnej i narodowej, 
• przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom, w tym cyberprzemocy 
i uzależnieniom od środków psychoaktywnych 
• zapobieganie występowania zachowań ryzykownych, 
• wspieranie działań ukierunkowanych na szeroko pojęte bezpieczeństwo 
podopiecznych, nauczycieli i rodziców. 

Zadania profilaktyczne programu to: 

• zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole, 

• znajomość zasad ruchu drogowego - bezpieczeństwo w drodze do szkoły, 

• promowanie zdrowego stylu życia, 

• kształtowanie nawyków prozdrowotnych, 



• rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków 
psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu 
i narkotyków, dopalaczy), 

• eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej, 

• informowanie o niebezpieczeństwach związanych z nadużywaniem komputera, 
Internetu, telefonów komórkowych i telewizji, 

• wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych 
doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną 
tożsamość, 

• uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem. 
Rozwijanie inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych uczniów 

IX. STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH 
1. Dyrektor szkoły: 

• stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole, 
• sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom 
pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

• inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań 
w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, 
organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów, 

• stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń 
i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem 
statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form 
działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły, 

• współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, 
terapeuta pedagogicznym oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w 
realizacji zadań, 

• czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, 
• nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad 

oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły, 
• nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 

2. Rada pedagogiczna: 

• uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań 
profilaktycznych, 

• opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego 
w porozumieniu z Radą rodziców, 

uchwala go 

• opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli 
w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością 

• uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego, 
• uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 

3. Nauczyciele: 
• współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, 

uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 



• reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają 
zagrożenie dla ucznia, 

• reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów, 
• przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach 

zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, 
• udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 
• kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, 
• rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach 

w nauce na swoich zajęciach, 
• wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia, 

4. Wychowawcy klas: 
• diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, 
• rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów, 
• na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym 

Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla 
klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego 
i potrzeby uczniów, 

• przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej 
pracy, 

• zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym 
i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły, 

• są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez 
przewodniczącego zespołu, 

• oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole 
procedurami, 

• współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, 
pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych 
potrzebach, 

• wspierają uczniów potrzebujących pomocy. znajdujących się w trudnej sytuacji, 
• rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców, 
• dbają o dobre relacje uczniów w klasie, 
• podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym 

zachowaniom podopiecznych, 
• współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz 

dzieci i młodzieży, 
• podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych 

5. Zespół wychowawców: 
• opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży 

demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami 
działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania 
nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych, 

• analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze, 
• ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w 

tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy, 
• przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej 

i profilaktycznej szkoły, 
• inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły. 



6. Pedagog szkolny /psycholog/ terapeuta pedagogiczny: 
• diagnozuje środowisko wychowawcze, 
• zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach, 
• prowadzi terapię pedagogiczną/psychologiczną dla uczniów wymagających pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 
• współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej 

lub stałej opieki, 
• zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, 
• współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, 

udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów, 
• współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i 

poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią 
psychologiczno-pedagogiczną, 

1. Rodzice: 
• współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny, 
• uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły, 
• uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę, 
• zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole, 
• współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie, 
• dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, 
• rada rodziców uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną program 

wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 

8. Samorząd uczniowski: 
• jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności 

oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i 
możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem, 

• uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły, 
• współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną, 
• prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów, 
• reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego, 
• propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji, 
• dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję, 
• może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 

9. Doradca zawodowy 
• współtworzy plan pracy zespołu ds. doradztwa zawodowego 
• prowadzi zajęcia z doradztwa zawodowego wśród uczniów klas VII i VIII 
• pomaga w diagnozie możliwości i zdolności indywidualnych uczniów 
• udziela informacji dotyczących wyboru zawodu i dalszej ścieżki kształcenia 

X. TREŚCI PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE: 

Klasy I - III 

I Klasa I I Klasa Il I Klasa IIl 



-Edukacja społeczna. -Wychowanie do zgodnego -Wychowanie 
-Wdrażanie uczniów współdziałania do zgodnego współdziałania 
do przestrzegania zasad z rówieśnikami w społecze11stwie 

bezpieczeństwa i dorosłymi. -Zachowanie bezpieczeństwa 
w szkole i poza nią. -Zachowanie bezpieczeństwa w szkole i poza nią. 
-Wprowadzenie w szkole i poza nią. -Korzystanie 
do korzystania -Rozwijanie kompetencji z technologii informacyjnej. 
z komputera. informatycznych. -Kształtowanie 

-Edukacja zdrowotna. -Edukacja zdrowotna. postaw prozdrowotnych. 
-Kształtowanie poczucia -Podnoszenie poczucia -Wzmacnianie postaw 
odpowiedzialności odpowiedzialności ekologicznych. 
za środowisko. za środowisko. -Rozwijanie ważnych wartości 
-Przybliżanie uczniom -Przybliżanie uczniom ważnych etycznych. 
ważnych wartości wartości etycznych. -Reprezentowanie postawy 
etycznych. -Reprezentowanie właściwej patriotycznej 
-Wzmacnianie postawy patriotycznej i obywatelskiej. 
prawidłowej i obywatelskiej. -Rozszerzanie zainteresowań i 
postawy patriotycznej -Rozbudzanie zainteresowań rozwijanie zdolności ucznia 
i obywatelskiej. i rozwijanie zdolności ucznia 
-Rozwijanie zdolności -Poznawanie dziedzictwa 
i zainteresowań ucznia. kulturowego regionu. 
-Poznawanie dziedzictwa 
kulturowego regionu. 

Klasy IV - Vlll 

Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII Klasa VIII 

- Rozpoznanie -Edukacja - Edukacja społeczna - Edukacja Edukacja 
środowiska społeczna - współudział w społeczna - społeczna -
wychowawczego normy i zasady organizowaniu „życia współudział w normy i 

- Edukacja współżycia w szkolnego" organizowaniu „z obowiązki, 

społeczna - uczeń grupie -Bezpieczny w szkole, ycia szkolnego" prawa szkolne 

jako obywatel, -Bezpieczny w w domu, na ulicy - -Pozytywne więzi -Pozytywne 

członek szkole, w domu, przewidywanie w środowisku więzi w 
społeczności na ulicy - zasady zagrożeń i szkolnym i środowisku 

- Bezpieczeństwo zachowania i przeciwdziałanie im rodzinnym jako szkolnym i 

w szkole w domu przeciwdziałania -Uczeń w świecie gwarant rodzinnym 

i na ulicy zagrożeniom nowych mediów bezpieczeństwa jako gwarant 

- Bezpieczny w -Zasady -Promowanie -Uczeń w świecie bezpieczeństw 

sieci - zasady bezpiecznego zdrowego stylu życia, nowych mediów a 

korzystania z korzystania z kultura zdrowotna i -Zdrowie -Uczeń w 

Internetu Internetu profilaktyka psychiczne i świecie 

- Edukacja -Promowanie uzależnień fizyczne - nowych 

zdrowotna, zdrowego stylu -życie w zgodzie ze edukacja i mediów 

profilaktyka życia, kultura środowiskiem profilaktyka -Zdrowie 

uzależnień zdrowotna i naturalnym - edukacja uzależnień psychiczne i 
ekologiczna fizyczne -



- Rozwijanie profilaktyka -Wzmacnianie -Konflikt pokoleń edukacja i 
zdolności i uzależnień postawy patriotycznej - przyczyny i profilaktyka 
zainteresowań -Życie w zgodzie i obywatelskiej - „by sposoby radzenia uzależnień.Od 
- Rozwijanie ze środowiskiem mądrze kochać sobie powiedzialnoś 

świadomości naturalnym - ojczyznę" -Wzmacnianie ć społeczna, 

społecznej i edukacja -Rozwijanie zdolności i postawy zdrowotna i 
patriotycznej ekologiczna zainteresowań - uczeń patriotycznej i prawna 
-Wartości i normy -Wzmacnianie jako twórca własnej obywatelskiej wynikająca z 
etyczne postawy przyszłości - „by mądrze korzystania ze 
-Znajomość patriotycznej i -Wartości etyczne i kochać Ojczyznę" środków 
dziedzictwa 

obywatelskiej normy zachowania - -Rozwijanie uzależniającyc kulturalnego 
regionu -Rozwijanie rodzina i role jej zdolności i h 

- Współpraca z zdolności i członków zainteresowań - -Konflikt 

rodzicami zainteresowań - -Działania na rzecz uczeń jako pokoleń-

uczeń jako twórca środowiska lokalnego twórca własnej przyczyny i 
swojej przyszłości - Pomoc innym i akcje przyszłości sposoby 
-Wartości etyczne charytatywne -Kształtowanie radzenia sobie 
i normy tożsamości. Moje -Dorastanie, 
zachowania - wartości, moje dojrzewanie, 
rodzina i role jej potrzeby, moje odpowiedzialn 
członków wybory - rozwój ość 

-znajomość samoswiadomosc -Szacunek dla 
dziedzictwa i. odmienności, 

kulturowego -Piękno „małej tolerancja, 
regionu Ojczyzny". akceptacja 

Działania na -
rzecz środowiska Kształtowanie 

lokalnego - świadomości 

znajomośc siebie -
dziedzictwa własne 

kulturowego doświadczenia 

regionu, pomoc i relacje z 
innym i akcje innymi 
charytatywne własnej 

przyszłości 

-
Kształtowanie 

tożsamości. 

Moje wartości, 
moje potrzeby, 
moje wybory -
Rola 
autorytetu w ś 
i rodzinie. 

Klasa III gimnazjalna 



Klasa III gimnazjalna 

Model człowieka nowoczesnego - jaki 
powinien być. 

Miejsce Polski w kulturze europejskiej 
i światowej. 

Środki masowego przekazu, Internet i 
umiejętność korzystania z nich. 

Znaczenie wartości w życiu człowieka. 

Zagrożenia dotyczące człowieka 

współczesnego. 

Być czy mieć - trudne decyzje 

Zagrożenia wynikające z sięgania po 
środki uzależniające, w tym dopalacze 

- O czym mówią kartki kronik 
szkolnych? 

Towarzyski -savoir vivre 

Sposoby na efektywna naukę 

Konflikty rodzinne i sposoby ich 
rozwiązywania 

Uzależnienia 

Czy potrafisz twórczo myśleć? 

Wybieramy swój wymarzony zawód 

Dorastanie do miłości 

Sens ludzkiego cierpienia 

Sposoby radzenia sobie ze stresem 

XI. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego 
Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych 
działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo
profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez: 

1) przeprowadzanie ankiety końcowej, wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, 
2) rozmowy z rodzicami, 
3) analizę przypadków uczniów 
4) konsultacje z nauczycielami 

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. Ewaluacji 
Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, powołany przez dyrektora. Zadaniem Zespołu jest 
przygotowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. 
Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana rada pedagogiczna 
i rada rodziców. 

ZAŁACZNIKAMI DO PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO SĄ: 
1. program wychowawczo - profilaktyczny klas I-III 
2. program wychowawczo - profilaktyczny klas IV 
3. program wychowawczo - profilaktyczny klas V 



4. program wychowawczo - profilaktyczny klas VI 
5. program wychowawczo - profilaktyczny klas VII 
6. program wychowawczo- profilaktyczny klas VIII 
7. program wychowawczo- profilaktyczny klas III gimnazjalnych 
8. harmonogram uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2018/2019 
9. ankieta ewaluacyjna (końcowa) 

Opracował Zespół ds. Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 
Załączniki przygotowali wychowawcy klas. 


