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Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają 

ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty 

na potrzeby drugiego człowieka. 
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I. Czym są działania wychowawcze w szkole? 

 

Wychowanie to proces wspierania wychowanka w rozwoju angażujący dwie osoby: 

wychowawcę (np. rodzica, nauczyciela, duszpasterza, sąsiada, starszego kolegę/koleżankę)  

oraz wychowanka (dziecko/nastolatka), które  pozostają  w osobowej relacji,  a ich spotkanie 

oparte jest na poszanowaniu godności osobistej  zarówno wychowawcy, jak i wychowanka.Š 

Osoby te współdziałają w osiąganiu celów wychowawczych tj. pełnej dojrzałości w czterech 

podstawowych sferach: fizycznej, psychicznej – w tym m.in. emocjonalnej i intelektualnej – 

społecznej i duchowej. Dojrzałość fizyczną należy rozumieć jako prowadzenie zdrowego stylu 

życia, dojrzałość psychiczną – jako ponoszenie odpowiedzialności za siebie i 

współodpowiedzialności za innych oraz otaczający świat, dojrzałość społeczną – jako  

konstruktywne pełnienie ról społecznych, a dojrzałość duchową – jako posiadanie 

konstruktywnego systemu wartości oraz poczucia sensu życia i istnienia człowieka.  

Wychowawca i wychowanek dzielą się odpowiedzialnością: wychowawca odpowiada za 

tworzenie warunków do rozwoju, zaś wychowanek za korzystanie z istniejących warunków w 

celu realizacji zadań rozwojowych. 

 

II. Czym są działania profilaktyczne w szkole? 

 

Profilaktyka to kompleksowa interwencja kompensująca niedostatki wychowania, która 

obejmuje równolegle trzy obszary działania: 

• wspomaganie wychowanka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi jego 

prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu (czyli budowanie odporności i 

konstruktywnej zaradności); 

• ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój i 

dezorganizują zdrowy styl życia; 

• inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu 

rozwojowi oraz umożliwiają prowadzenie zdrowego stylu życia. 

 

 

III. Podstawy prawne Szkolnego Programu Wychowawczo- 

Profilaktycznego: 

 

• Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (zwłaszcza art. 72); 

• Powszechna Deklaracja Praw Człowieka; 

• Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych; 

• Konwencja o Prawach Dziecka; 
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• Ustawy i rozporządzenia MEN (zwłaszcza Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku       

Prawo Oświatowe oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 

2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla 

uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego 

dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 

policealnej); 

• Karta Nauczyciela; 

• Programy narodowe i krajowe w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia itd.; 

• Statut szkoły; 

• Podstawa programowa kształcenia ogólnego z dnia 14.02. 2017r. 

 

IV. Model absolwenta szkoły: 

 

Absolwent naszej szkoły: 

• dba o rozwój intelektualny, rozwija swoje zdolności i zainteresowania; 

• zna historię swojego kraju, jest aktywny społecznie; 

• potrafi  kształtować swoją osobowość; 

• zna swoje mocne strony i potrafi pokonywać swoje słabości; 

• umie rozpoznać i nazwać i uczucia oraz radzi sobie z negatywnymi emocjami; 

• analizuje własne zachowanie w różnych sytuacjach; 

• zna normy i zasady wpływające na właściwe relacje między ludźmi; 

• docenia rolę przyjaźni i koleżeństwa w życiu człowieka; 

• przestrzega ogólnie przyjętych norm społecznych; 

• zna zasady kulturalnego zachowania; 

• jest tolerancyjny i otwarty, stosuje zasadę równego traktowania bez względu na rasę; 

pochodzenie etniczne i narodowościowe; 

• potrafi stosować podstawowe zasady bezpieczeństwa a w sytuacjach zagrożenia wie 

jak zareagować; 

• prowadzi  zdrowy i  higieniczny styl życia; 

• jest świadomy zagrożeń jakie niesie ze sobą cywilizacja oraz ich skutków 

(uzależnienia, media). 
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V. Strategia wychowawczo- profilaktyczna szkoły: 

 

Szkoła Podstawowa w Wołowicach to placówka oświatowa znana w lokalnym środowisku 

ze względu na bogatą historię i tradycję. Celem działalności Szkoły jest doprowadzenie do 

tego, aby uczniowie poprzez wiedzę, umiejętności i postawy społeczne zdobyte w procesie 

dydaktyczno- wychowawczym byli przygotowani do życia w warunkach współczesnego 

świata. Szkoła nasza promuje system wartości respektujący: dobro, prawdę i poszanowanie 

dla drugiego człowieka. Pomaga wszystkim uczniom rozwijać osobowość, talenty  i 

uzdolnienia.  Zapewnia dzieciom bezpieczeństwo fizyczne, emocjonalne i dobrą atmosferę. 

Dba o rekreację i rozrywkę. 

 

VI. Osoby odpowiedzialne za realizację programu: 

 

Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin 

z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, 

pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, 

potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Dyrektor szkoły 

czuwa nad realizacją programu, ustala terminy realizacji oraz przydziela zadania 

poszczególnym osobom. 

 

 

VII. Cele ogólne i szczegółowe oraz zadania i sposoby ich realizacji: 

 

CELE OGÓLNE CELE 
SZCZEGÓŁOWE 

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI 

I. Kształtowanie 
 postaw 
patriotycznych 
i prospołecznych 
– wychowanie do 
wartości. 
Promowanie 
wolontariatu. 

- zbudowanie 
spójnego 
zestawu 
wartości i 
postaw 
- zbudowanie 
prawidłowych 
relacji 
rówieśniczych 
- integracja 
zespołów 
klasowych 
- kształtowanie 

- nawiązywanie 
poprawnych 
relacji w 
grupie 
- promowanie i 
wzmacnianie 
pozytywnych 
wzorów i postaw 
- promowanie 
kultury 
słowa i savoir 
vivre 
- kształtowanie 

- organizacja apeli i 
uroczystości tematycznych, 
konkursów zgodnie z 
kalendarzem pracy szkoły ze 
szczególnym uwzględnieniem  
rocznicy odzyskania 
niepodległości, Narodowego 
Dnia Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych”  
- realizacja projektów 
edukacyjnych 
- udział w akcjach 
charytatywnych 
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postaw 
patriotycznych i 
obywatelskich 
-propagowanie 
postaw tolerancji i 
otwartości  
- kultywowanie 
pamięci Patrona 
Szkoły Jana Pawła 
II 
-diagnoza potrzeb 
w środowisku 
szkolnym i 
otoczeniu 

poczucia 
tożsamości 
narodowej 
zapoznanie z 
symbolami 
narodowymi i 
kulturowymi 
- przybliżanie 
uczniom nauki 
Jana Pawła II 
- organizowanie 
pomocy według 
zdiagnozowanych 
potrzeb 
 

- lekcje wychowawcze o 
określonej tematyce 
- gazetki i wystawy szkolne 
- tworzenie regulaminów i 
kontraktów klasowych 
-angażowanie uczniów w 
projekty z zakresu 
wolontariatu, powołanie 
uczniowskiego zespołu do 
spraw wolontariatu 

II. Rozwijanie 
kompetencji i 
umiejętności 
uczniów 
wpływających 
na ich 
wszechstronny 
rozwój. Edukacja 
zawodowa. 

- kształtowanie 
u uczniów 
umiejętności 
posługiwania 
się 
nowoczesnymi 
technologiami 
- promowanie 
czytelnictwa 
- wspomaganie 
i rozwijanie 
uzdolnień i 
zainteresowań 
uczniów, 
rozwijanie 
kreatywności, 
przedsiębiorczości 
i innowacyjności 
uczniów, 
-działania z 
zakresu 
doradztwa 
edukacyjno-
zawodowego 

- stwarzanie 
sytuacji 
wyzwalających 
działania 
twórcze 
- wykorzysty-
wanie podczas 
zajęć technologii 
informatycznej 
- rozwijanie 
kompetencji 
czytelniczych, 
rozwijanie 
kompetencji 
matematycznych 
oraz cyfrowych, 
w tym 
bezpieczne i 
celowe 
wykorzystanie 
technologii 
informacyjno- 
komunikacyjnych 
w realizacji 
podstawy 
programowej 
kształcenia 
ogólnego, 
 
-opracowanie 
programu działań 
z zakresu 

- organizacja konkursów i 
olimpiad 
- zajęcia pozalekcyjne 
- realizacja projektów 
edukacyjnych 
- lekcje tematyczne 
- wykonywanie prac zleconych 
przez 
nauczyciela z wykorzystaniem 
różnych technologii 
-zorganizowanie zajęć 
mających na celu 
wspomaganie uczniów przy 
podejmowaniu decyzji 
edukacyjno-zawodowych 
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doradztwa 
edukacyjno-
zawodowego 

III. 
Wspomaganie 
rozwoju 
uczniów o 
specjalnych 
potrzebach 
edukacyjnych z 
uwzględnieniem 
ich 
indywidualnych 
potrzeb i 
możliwości 

- wyrównywanie 
szans 
edukacyjnych 
- zapobieganie 
wykluczeniu 
- wzmacnianie 
poczucia 
własnej 
wartości 

- indywidualiza- 
cja działań 
edukacyjnych i 
wychowawczych 
- dostosowanie 
wymagań 
do potrzeb i 
możliwości 
ucznia 
- motywowanie 
uczniów do 
pracy 

- objęcie ucznia opieką PPP 
- udział w zajęciach 
dodatkowych 
- dobór odpowiednich metod i 
form pracy 
- korelacja 
międzyprzedmiotowa 
 

IV. Działania 
opiekuńcze 
szkoły 

- zapewnienie 
uczniom opieki 
i 
bezpieczeństwa 
- budowanie 
atmosfery 
bezpieczeństwa 
- stwarzanie 
możliwości 
zaspokajania 
potrzeb uczniów 

- organizacja 
czasu 
wolnego 
- tworzenie 
przyjaznego 
klimatu szkoły 
- dbanie o 
realizację 
potrzeb ucznia 
- wspieranie i 
pomoc 
uczniom i 
rodzicom w 
trudnych 
sytuacjach 

- opieka świetlicowa 
- zajęcia pozalekcyjne 
- współpraca z pedagogiem 
szkolnym 
- realizacja projektów 
pomocowych 
 

V. 
Współdziałanie 
z rodzicami i 
środowiskiem 
lokalnym 

-kształtowanie 
pozytywnej 
współpracy 
rodziców ze 
szkołą 
- nawiązywanie 
współpracy ze 
środowiskiem 
lokalnym 
- budowanie 
prawidłowych 
relacji z 
rodzicami i 
instytucjami 
współpracującymi 
ze szkołą 

- promowanie 
osiągnięć 
szkoły, jej 
uczniów i 
nauczycieli 
- włączanie 
rodziców w 
życie klasy i 
szkoły 
- integracja 
szkoły ze 
środowiskiem 
lokalnym 

- współpraca z radą rodziców 
- organizacja imprez i 
uroczystości szkolnych 
- organizacja zajęć ze 
specjalistami 
- prowadzenie konsultacji dla 
rodziców 
- pedagogizacja rodziców 
- przekazywanie mediom 
informacji promujących szkołę 

VI. Działania - kształtowanie - nauczanie - lekcje wychowawcze 
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prozdrowotne właściwych 
nawyków 
zdrowotnych 
- rozwijanie 
właściwych 
postaw wobec 
środowiska 
- motywowanie 
uczniów do 
wdrażania 
zdrowego stylu 
życia 

świadomego i 
efektywnego 
wykorzystywania 
czasu 
wolnego 
- dostarczanie 
wiedzy na 
temat ochrony 
środowiska 
- wdrażanie 
uczniów w 
zachowania 
prozdrowotne 
- uświadamianie 
zagrożeń 
związanych z 
uzależnieniami 

- pogadanki 
- spotkania ze specjalistami 
- tworzenie gazetek klasowych 
- współpraca z pielęgniarką 
szkolną 

VII. Działania z 
zakresu 
bezpieczeństwa 
i 
przeciwdziałania 
zagrożeniom 
w szkole i poza 
nią 

- poprawa 
bezpieczeństwa 
w szkole 
- przygotowanie 
ucznia do 
radzenia sobie 
w sytuacjach 
trudnych 
- kształtowanie 
postaw 
odpowiedzialności 
za zdrowie 
swoje i innych 
-uświadomienie 
zagrożeń 
związanych z 
rozwojem 
cywilizacji i świata 
wirtualnego 

- kształtowanie 
nawyków 
przestrzegania 
zasad 
bezpieczeństwa 
oraz 
właściwego 
zachowania się 
w sytuacji 
zagrożenia 
- doskonalenie 
umiejętności 
rozwiązywania 
konfliktów 
- 
minimalizowanie 
sytuacji 
niebezpiecznych i 
zagrożeń 
- tworzenie 
warunków do 
bezpiecznej 
zabawy i nauki 
- profilaktyka w 
zapobieganiu 
uzależnieniom 

- lekcje wychowawcze 
- pogadanki 
- alarmy próbne 
- realizacja projektów 
wychowawczych 
- spotkania ze specjalistami 
- egzekwowanie regulaminów i 
zawartych 
kontraktów  
– objęcie opieką PPP uczniów 
sprawiających trudności 
wychowawcze 
- realizacja programów 
profilaktycznych 

VIII. 
Kształtowanie 
kompetencji 
kadry 

- samodoskona- 
lenie i rozwój 
warsztatu 
pracy 

- wymiana 
doświadczeń i 
dzielenie się 
wiedzą 

- praca zespołów 
samokształceniowych 
- lekcje otwarte 
- udział w pozaszkolnych 
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pedagogicznej nauczyciela 
- zwiększenie 
świadomości 
nauczycieli w 
zakresie 
określonych 
kompetencji, 
rozwijanie 
kompetencji 
cyfrowych, 
bezpieczne i 
odpowiedzialne 
korzystanie z 
zasobów 
dostępnych sieci, 
- zwiększenie 
efektywności 
pracy 
nauczycieli 

- organizacja rad 
pedagogicznych 
- znajomość 
prawa 
oświatowego 
- integracja kadry 
pedagogicznej 

formach doskonalenia 
- dzielenie się wiedzą i 
doświadczeniem 
- bank scenariuszy 
przedmiotowych i lekcji 
wychowawczych 
- opracowanie i przestrzeganie 
obowiązujących procedur 

 

Cele szczegółowe oraz sposoby ich realizacji zależeć będą od wieku oraz możliwości 

poznawczych uczniów. 

VIII. Ewaluacja realizacji programu: 

 

• Określenie celu ewaluacji; 

• Wybór metod i narzędzi ewaluacji: ( obserwacja, wywiad, ankieta, analiza przypadku, 

analiza dokumentacji); 

• Analiza wyników ewaluacji, przygotowanie wniosków; 

• Zalecenia do dalszej pracy. 


