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1. WPROWADZENIE 

Zgodnie z założeniami reformy systemu oświaty wychowanie, profilaktyka  i kształcenie powinny stanowić w pracy szkoły 

integralną całość. Celem wychowania w szkole jest uczeń dojrzały na miarę fazy rozwojowej, w której się znajduje,  zaś punktem  wyjścia 

procesu edukacji i wychowania  są  jego potrzeby. Uwzględniając je, opracowaliśmy Program, który ukierunkowuje proces wychowawczy 

na wartości wyznaczone poprzez cele wychowania i kryteria jego oceny.  Przyjmujemy podmiotowe traktowanie ucznia, które wynika z 

wartości skłaniających do podejmowania odpowiednich wyborów i decyzji. Naszym zadaniem jest wspieranie oddziaływań 

wychowawczych rodziców oraz dbałość o wszechstronny rozwój naszych uczniów.  

 

2. PODSTAWA PRAWNA 

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny pozostaje w zgodzie z: 

a) Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r. 

b) Konkordatem (Dz. U. z 1998 r. nr 51, poz. 318) 

c) Konwencją o  Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991 r. nr 120, poz. 526) 

d) Powszechną Deklaracją Praw Człowieka 

e) Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych 

d) Karta Nauczyciela (Dz. U. 1982 r. nr 3 poz. 19). Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ze zmianami.  

e) Prawo Oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 60). Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  

f) Ustawą z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 949)  

g) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 

i niepublicznych szkołach i placówkach 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20030060069/O/D20030069.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20030060069/O/D20030069.pdf


h) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

i) Rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz. U. 2013 poz. 532) 

j) 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) 

k) Rozporządzenie Ministra Edukacji zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach 

systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii 

l) Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (Dz. U. poz. 356) 

m) Programem Polityki Prorodzinnej Państwa przyjętym przez Radę Ministrów  dnia 03 listopada 1999 r. 

 

 3. MISJA SZKOŁY 

Szkoła Podstawowa nr 12 im. gen. Mariusza Zaruskiego z oddziałami przedszkolnymi jest  placówką publiczną. Naszym celem jest 

dobre i wszechstronne przygotowanie uczniów  do dalszego etapu kształcenia. W pracy kierujemy się ogólnoludzkimi wartościami: 

uczciwością, szacunkiem dla innych i tolerancją. Pragniemy, by uczeń nauczył się być człowiekiem, który swoją postawą  i życiem służy 

nie tylko sobie, ale i drugiemu człowiekowi, a także środowisku, w którym żyje. Ważnym elementem naszej pracy edukacyjnej 

i wychowawczo - profilaktycznej jest wprowadzenie uczniów w świat wartości takich jak: patriotyzm, szacunek dla tradycji, budowanie 

relacji społecznych sprzyjających bezpiecznemu i harmonijnemu rozwojowi.  

 

 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2140/D2018000214001.pdf
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2140/D2018000214001.pdf
https://www.ore.edu.pl/images/files/wwip/Rozp_przeciwdzialanie_narkomanii_2015.pdf
https://www.ore.edu.pl/images/files/wwip/Rozp_przeciwdzialanie_narkomanii_2015.pdf
https://www.ore.edu.pl/images/files/wwip/Rozp_przeciwdzialanie_narkomanii_2015.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000214/O/D20180214.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000214/O/D20180214.pdf


4. WIZJA SZKOŁY 

Wizja szkoły jest niczym innym jak nakreśleniem obrazu jej przyszłości, który powstaje przy udziale wszystkich uczestników 

procesu edukacyjnego i wychowawczo - profilaktycznego. Szkoła Podstawowa nr 12 w Gdyni im. gen. Mariusza Zaruskiego to przede 

wszystkim szkoła bezpieczna i przyjazna dla uczniów,  rodziców i nauczycieli. Chcemy być szkołą, która:  

a) obejmuje opieką wszystkie dzieci,  

b) rozwija zainteresowania i uzdolnienia  uczniów, 

c) rozwija kompetencje kluczowe, 

d) oferuje szeroką ofertę zajęć edukacyjnych w różnorodnej formie, 

e) dba o wysoki poziom kształcenia i motywuje do dalszej nauki, 

f) przygotowuje uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu, 

g) wspiera uczniów w procesie rozwoju ku dojrzałości fizycznej, psychicznej (emocjonalnej i intelektualnej), społecznej  

i duchowej, 

h) uczy odpowiedzialności i radzenia sobie w trudnych sytuacjach, 

i) kształtuje postawy patriotyczne i wzmacnia poczucie tożsamości narodowej, 

j) promuje postawy proekologiczne,  

k) współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym, 

l) jest dobrze wyposażona w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. 

 

 

 

 

 



5. CELE PROGRAMU 

a) Obszar: zdrowie  

Kształtowanie człowieka świadomego odpowiedzialności za zdrowie własne i innych oraz  za stan środowiska 

przyrodniczego 

b) Obszar: Kształtowanie postaw społecznych 

Przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie 

c) Obszar: kultura, wartości, normy i wzory zachowań 

Wychowanie w poszanowaniu wartości i norm zachowań oraz przygotowanie do uczestnictwa w kulturze  

d) Obszar: bezpieczeństwo, profilaktyka zachowań ryzykownych  

Zapobieganie zagrożeniom i promowanie bezpiecznych zachowań 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. REALIZACJA PROGRAMU 

a) Obszar: zdrowie  

Kształtowanie człowieka świadomego odpowiedzialności za zdrowie własne i innych oraz za stan środowiska przyrodniczego 

 
Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni 

Budzenie potrzeby 

dbania o własne ciało 

i zdrowie oraz  

profilaktyka 

zdrowotna 

- zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych 

- zapoznanie z zasadami racjonalnego odżywania 

- wdrażanie do stosowania zasad zdrowego i aktywnego stylu życia,  poznanie czynników środowiska   

  sprzyjających temu stylowi  

- kształtowanie odpowiedzialności za swoje działania i podejmowane decyzje  

- organizowanie spotkań z pracownikami służby zdrowia 

- organizowanie wycieczek do instytucji służących profilaktyce, leczeniu i ochronie zdrowia 

- wdrażanie do przestrzegania obowiązujących w szkole zasad: zmienne obuwie, strój na zajęcia  

  sportowe, wietrzenie sal, comiesięczne przesadzanie dzieci w sali 

- organizacja gier i zabaw promujących zdrowie i bezpieczeństwo,  np. turnieje sportowe, zawody sportowe 

- organizowanie rajdów pieszych 

- działania zmierzające do uzyskania przez uczniów karty rowerowej 

- organizowanie Dnia Sportu  

- udział w akcji „Rowerowy maj” 

- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych  

- zajęcia na pływalni  

- realizacja programów zdrowotnych np. „Program dla szkół” - komponent mleczny i komponent owocowo- 

  warzywny 

- realizacja treści o zagrożeniach naturalnych i cywilizacyjnych mających wpływ na zdrowie człowieka 

- zachęcanie do aktywności fizycznej (przybywanie do szkoły piechotą lub pojazdem wykorzystującym siłę 

mięśni) 

 

wychowawcy, 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego,  przyrody, 

edukacji 

wczesnoszkolnej, 

wychowania do życia  

w rodzinie,  

pracownicy obsługi, 

psycholog, pedagog 

szkolny 

Stwarzanie 

bezpiecznych  

i przyjaznych 

warunków rozwoju 

psychicznego 

i fizycznego 

- podnoszenie poczucia własnej wartości 

- nabycie wiedzy na temat stresu i poznanie sposobów radzenia sobie z nim, poznanie sposobów    

  przeciwdziałania stresowi  

- inspirowanie uczniów do pracy nad własną motywacją do działania, analizą czynników demotywacyjnych 

- kształtowanie umiejętności rozpoznawania cech swojej osobowości, świadomość mocnych i słabych stron 

- rozwijanie umiejętności oceny własnych możliwości 

- poznanie sposobów pokonywania własnych słabości oraz akceptowania swoich ograniczeń 

- wdrażanie do podejmowania inicjatyw i wyznaczania sobie konkretnych celów oraz ich realizacji  

wszyscy nauczyciele, 

pracownicy obsługi 



  w zależności od stopnia ważności 

- kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności właściwego zachowania się   

  w sytuacjach zwycięstwa i porażki 

- wyrabianie przekonania o znaczeniu zdrowia i aktywności fizycznej dla prawidłowego rozwoju   

  psychofizycznego 

- opracowanie i wdrożenie programów adaptacyjnych dla klas 1 i 4 

- stworzenie warunków do pracy dla dzieci z niepełnosprawnościami 

- opracowanie atrakcyjnej oferty zajęć pozalekcyjnych 

- zachęcanie uczniów do udziału w konkursach 

- stworzenie warunków do samoprezentacji (występy przed rodzicami, zaproszonymi gośćmi,  podczas apeli    

  szkolnych, wystawy prac itp.) 

- dopasowanie ławek i krzeseł do wzrostu uczniów 

- kształtowanie właściwej postawy ciała podczas siedzenia i przy pisaniu 

- udział uczniów z wadami postawy w zajęciach gimnastyki korekcyjnej 

- współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną  

- opieka pedagoga i psychologa szkolnego 

- współdziałanie z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów 

- organizowanie zajęć wyrównawczych, terapeutycznych i logopedycznych 

- stwarzanie życzliwego klimatu w szkole 

- rozwijanie poczucia bezpieczeństwa poprzez świadomość funkcjonowania w budynku i na terenie szkoły   

  systemu monitoringu wizyjnego i regulaminów szkolnych 

 

Uwrażliwienie na 

piękno przyrody 

- budzenie szacunku do przyrody  

- poznanie osobliwości przyrodniczych w czasie wycieczek, rajdów pieszych i rowerowych 

- realizacja odpowiednich treści na lekcjach  

- wykorzystanie materiałów przyrodniczych do dekoracji klasy i szkoły 

 

wszyscy nauczyciele 

Propagowanie idei 

ochrony środowiska 

- poznanie wpływu  człowieka na stan środowiska naturalnego 

- poznanie zagrożeń antropogenicznych i sposobów zapobiegania im 

- uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie organizmów 

- kształtowanie umiejętności analizowania zjawisk przyrodniczych 

- udział w konkursach przyrodniczych 

- działalność Koła Przyrodniczego  

- prowadzenie obserwacji, hodowli, doświadczeń 

- organizowanie zbiórek pieniędzy na pomoc zwierzętom  

- organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi (leśniczy, członek LOP itp.) 

- współpraca z urzędami i instytucjami prowadzącymi przyjazne środowisku działania (Wydział Ochrony         

nauczyciele przyrody, 

geografii, biologii, 

edukacji 

wczesnoszkolnej, 

opiekunowie 

szkolnych kółek 

zainteresowań, 

organizatorzy 

konkursów 



  Środowiska UM, Komunalny Związek Gmin „Redy i Chylonki”  itp.) 

- organizowanie wycieczek do rezerwatów, parków narodowych i krajobrazowych 

 

Wdrażanie do 

podejmowania 

działań służących 

poprawie stanu 

środowiska 

- uczestnictwo w akcjach na rzecz Ziemi inicjowanych lokalnie bądź w skali kraju (Sprzątanie Świata, Dzień         

  Ziemi, Zapraszamy ptaki do Gdyni itp.) 

- wdrażanie uczniów do świadomego dokonywania ekologicznych zakupów ze zwróceniem szczególnej 

  uwagi na zagadnienia nadprodukcji towarów i ich opakowań  

- uświadamianie uczniom istnienia śladu węglowego i jego wpływu na środowisko  

- dbałość o estetykę terenów zielonych wokół szkoły 

- zbiórka surowców wtórnych (makulatura, nakrętki) 

- zbiórka zużytych elektrośmieci 

- segregacja odpadów 

 

nauczyciele przyrody, 

biologii, geografii, 

opiekunowie kół, 

wychowawcy klas 

 

  



b) Obszar: Kształtowanie postaw społecznych 

Przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie 

Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni 

Kształtowanie 

umiejętności 

nawiązywania i 

podtrzymywania 

relacji z innymi 

- kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych: wyrażania własnych opinii, przekonań 

  i poglądów  

- stwarzanie możliwości współpracy z innymi z zachowaniem obowiązujących norm i zasad kultury   

  osobistej 

- podejmowanie tematyki przyjaźni i koleżeństwa, wzajemnych relacji, oczekiwań i zobowiązań  

- prowadzenie gier i zabaw integrujących  

- organizowanie imprez, wycieczek 

- wprowadzenie zakazu korzystania z telefonów komórkowych w czasie przerw 

  

wszyscy nauczyciele 

Rozwijanie poczucia 

przynależności do 

społeczności szkolnej 

 

- opracowanie i wdrożenie kontraktu klasowego/kontraktu zachowania w innych grupach (np. świetlica) 

- wybór samorządu klasowego 

- poznanie zasad i norm życia szkoły poprzez zapoznanie ze Statutem, obowiązującymi regulaminami  

   i procedurami  

- zapoznanie z przedmiotowymi zasadami oceniania 

- zapoznanie z kryteriami ocen z zachowania 

 

 

nauczyciele,  

Samorząd  

Uczniowski 

 

Uwrażliwienie na 

potrzeby innych 

- analizowanie potrzeb własnych i zespołu 

- organizowanie pomocy w zależności od potrzeb 

- rozwijanie postawy empatycznej wśród uczniów 

- organizacja wolontariatu szkolnego  

- udział w akcjach charytatywnych („Być jak Święty Mikołaj”, rozpowszechnianie kalendarzy hospicyjnych,  

  zbiórka finansów i środków czystości na Hospicjum itp.) 

- udział w akcji „Złotówka dla potrzebujących” 

- udział w akcji „Góra grosza” na potrzeby dzieci z domów dziecka 

 

wychowawcy klas, 

opiekunowie 

wolontariatu, SU,  

koordynatorzy akcji 

Integracja środowiska 

szkolnego 

- uroczyste przyjęcie uczniów klas pierwszych w poczet społeczności szkolnej 

- udział w uroczystym zakończeniu klas 8 SP  

- organizowanie  imprez ogólnoszkolnych   

- udział w akacjach organizowanych przez SU  

- organizowanie konkursów szkolnych 

- redagowanie gazetki szkolnej 

- organizowanie wspólnych wyjść i wycieczek 

organizatorzy imprez, 

konkursów i 

wycieczek, 

Samorząd 

Uczniowski 



Rozwijanie 

samorządności  

- przeprowadzenie kampanii wyborczej i wyborów do SU 

- działalność w Samorządzie Uczniowskim 

- wspólne tworzenie prawa wewnątrzszkolnego 

- opiniowanie podejmowanych działań i inicjatyw 

- wdrożenie do wyrażania opinii na temat życia szkoły 

 

opiekunowie SU, 

wychowawcy klas 

Integrowanie 

wychowawczych 

działań szkoły i 

rodziny 

- poznanie środowiska rodzinnego dziecka 

- wspieranie rodziny w wychowaniu  dziecka 

- utrzymywanie stałego kontaktu z Radą Rodziców w celu akceptacji podejmowanych działań 

- udział rodziców/opiekunów prawnych w imprezach i uroczystościach organizowanych przez szkołę 

- organizowanie cyklicznych spotkań z rodzicami (zebrania, konsultacje, warsztaty) 

- pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów mających trudności i wyrównywanie zaniedbań  

  środowiskowych 

 

wychowawcy klas, 

pedagog i psycholog 

szkolny, dyrekcja 

szkoły 

Poznanie najbliższego 

środowiska i 

specyfiki swojego 

regionu 

- poznanie historii i specyfiki swojego miasta i regionu 

- poznanie najważniejszych symboli regionalnych: język regionu, gwara, nazewnictwo, utwory muzyczne itp. 

- poznanie regionalnych tradycji, obyczajów i zwyczajów 

- poznanie utworów literackich, obrazów, filmów, piosenek o tematyce regionalnej (morskiej) 

- organizowanie wycieczek krajoznawczych, do muzeów, skansenów 

- przybliżenie tradycji morskiej  

- poznanie możliwości, jakie daje życie w mieście położonym nad morzem 

- organizowanie apeli, wystaw, konkursów, wieczornic z okazji ważnych wydarzeń historycznych w regionie 

- poznanie sylwetek Polaków zasłużonych dla środowiska lokalnego  

- realizacja programu edukacji o Patronie szkoły Generale Mariuszu Zaruskim 

 

wychowawcy, 

nauczyciele  

j. polskiego, historii, 

muzyki, plastyki, 

geografii, biologii, 

przyrody, 

informatyki, edukacji 

wczesnoszkolnej 

 

Wyrabianie poczucia 

przynależności 

narodowej 

- poznanie historii narodu polskiego 

- wdrażanie do poszanowania tradycji narodowych i symboli państwowych (hymn, godło, flaga) 

- kształtowanie postaw patriotycznych poprzez podejmowanie tematyki ważnych Świąt Państwowych 

  (Święto Niepodległości, rocznica Konstytucji 3 Maja itd.) 

- poznanie utworów literackich, obrazów, filmów, piosenek o tematyce historyczno-patriotycznej 

- organizowanie wycieczek krajoznawczych do muzeów, skansenów, miejsc pamięci narodowej 

wszyscy nauczyciele 

Wdrażanie do 

aktywnego 

uczestnictwa w życiu 

lokalnej społeczności 

i Ojczyzny  

 

- rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej poprzez podejmowanie działań na rzecz społeczności 

   lokalnej  

- udziału w akcjach organizowanych przez instytucje lokalne i organizacje społeczne 

- organizacja Festynu Rodzinnego, akcji Sprzątanie Świata, Koncertu Noworocznego 

- organizowanie spotkań z członkami samorządu lokalnego oraz z przedstawicielami władz samorządowych 

wszyscy nauczyciele. 

doradca zawodowy, 

pedagog, 

wychowawcy 



- udział w festynach, uroczystościach, zawodach sportowych, konkursach i olimpiadach organizowanych  

  przez  środowisko lokalne 

- organizowanie wycieczek do miejsc użyteczności publicznej 

- udział delegacji szkoły w uroczystościach miejskich i obchodach świąt państwowych np. Parada 

   Niepodległości 

- współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspomagającymi szkołę  (Rada Dzielnicy, 

   witomińskimi parafiami,  Dom Emeryta i Rencisty itp.) 

- podejmowanie na lekcjach aktualnych zagadnień życia społecznego (wybory prezydenckie, parlamentarne,  

  samorządowe, lokalne itp.) 

- poznanie praw i obowiązków obywatelskich 

- analiza podstawowych aktów prawnych państwa 

- przekazywanie wiadomości o charakterze zawodoznawczym; budowanie świadomości lokalnego rynku  

  edukacyjnego (szkoły średnie) i lokalnego rynku pracy 

 

 

  



c) Obszar: kultura, wartości, normy i wzory zachowań 

Wychowanie w poszanowaniu wartości i norm zachowań oraz przygotowanie do uczestnictwa w kulturze  

Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni 

Promowanie  

właściwego 

zachowania  

 

- dbałość o język i kulturę wypowiadania się 

- kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych 

- rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji i panowania nad nimi 

- rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się w zależności od sytuacji i miejsca 

- odróżnianie dobra od zła 

- uwrażliwienie na kwestie moralne, np. mówienie prawdy 

- rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w kontekście wpływu na zachowanie rówieśników i mediów  

- kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od narodowości, wyznania, statusu   

  materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw 

- przeciwstawianie się przejawom agresji, przemocy, cyberprzemocy, wulgarności i dyskryminacji  

- budzenie szacunku dla pracy innych ludzi 

- rozwijanie takich cech jak: pracowitość, odpowiedzialność, prawdomówność, rzetelność i wytrwałość 

- popularyzowanie wiedzy i rozwijanie świadomości na temat zasad humanitaryzmu 

- egzekwowanie estetycznego i stosownego do sytuacji wyglądu zewnętrznego 

 

wszyscy nauczyciele i 

pracownicy szkoły 

Kształtowanie   

w uczniach 

zainteresowań i 

potrzeb czytelniczych 

- zapoznanie z rolą zainteresowań w życiu człowieka 

- rozwijanie zainteresowań i pasji, kreatywności i przedsiębiorczości 

- kształtowanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia, zaangażowania w zdobywanie wiedzy   

  i umiejętności 

- popularyzowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego 

- prowadzenie zeszytów lektur 

- prowadzenie i eksponowanie statystyk  czytelniczych 

- organizowanie konkursów czytelniczych i recytatorskich 

- organizowanie spotkań autorskich 

- organizowanie wystaw w bibliotece  szkolnej 

- prenumerowanie czasopism dostosowanych do wieku czytelników 

- organizowanie kiermaszu książek dla uczniów 

- uroczyste pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych 

- organizowanie kącików czytelniczych w salach klas młodszych 

 

nauczyciele  

j. polskiego, 

bibliotekarze, 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, 

organizatorzy 

konkursów, 

wychowawcy 

Rozwijanie 

wrażliwości i 

- prowadzenie artystycznych kółek zainteresowań (zespół wokalny, koła plastyczne itp.) 

- przygotowywanie programów artystycznych na uroczystości szkolne oraz na występy pozaszkolne 

- organizowanie konkursów plastycznych, muzycznych, recytatorskich, pokazów tańca 

wszyscy nauczyciele 



aktywności twórczej 

uczniów 

 

- organizowanie wernisaży i wystaw prac 

 

Przygotowanie 

uczniów do 

świadomego 

korzystania ze 

środków masowej 

komunikacji 

- kształcenie umiejętności posługiwania się komputerem i technologią informacyjną 

- wytwarzanie nawyku korzystania z szerokiej oferty medialnej 

- uczenie krytycznego i selektywnego korzystania z różnych form medialnych 

- opracowanie listy zagrożeń wynikających z bezmyślnego korzystania z mediów 

- dbanie o bezpieczeństwo w sieci – udział w akcji „Dzień Bezpiecznego Internetu” 

 

wychowawcy, 

nauczyciele  

j. polskiego, 

informatyki, 

biblioteki 

 

Rozwijanie szacunku 

dla kultury i dorobku 

narodowego  oraz 

rozbudzanie w 

uczniach potrzeby 

kontaktu z kulturą 

i sztuką regionalną, 

narodową oraz innych 

narodów 

- kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i tradycji narodowych oraz tradycji związanych     

  z rodziną, szkołą i społecznością lokalną 

- poszanowanie tradycji i kultury własnego narodu oraz kultur innych narodów 

- kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze 

- kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym 

- uczestniczenie w życiu kulturalnym - organizowanie wyjść do  teatru, opery,  na wystawy, do kina na  

  premiery wybitnych twórców filmu oraz adaptacje dziecięcej i młodzieżowej klasyki 

- kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literackimi i wytworami kultury 

- poznanie polskiego i europejskiego dziedzictwa kulturowego  

- organizowanie zajęć służących wyrabianiu umiejętności spostrzegania, oceniania i przeżywania, rozumienia  

  piękna w sztuce, literaturze i muzyce 

- rozwijanie w uczniach postawy ciekawości i otwartości 

- organizowanie spotkań z artystami 

- organizowanie cyklicznych koncertów/spotkań muzycznych 

- organizowanie wycieczek krajoznawczych  

 

wychowawcy, 

nauczyciele  

j. polskiego, historii, 

edukacji 

wczesnoszkolnej, 

muzyki, plastyki, 

techniki 

 

  



d) Obszar: bezpieczeństwo, profilaktyka zachowań ryzykownych  

Zapobieganie zagrożeniom i promowanie bezpiecznych zachowań 

Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni 

Zapoznanie z 

podstawowymi 

zasadami 

bezpieczeństwa w 

różnych sytuacjach 

- poznanie regulaminów zachowania w szatni, w czasie przerwy, w stołówce i innych miejscach w szkole  

  oraz ich egzekwowanie 

- zapoznanie z wybranymi procedurami dotyczącymi zachowania w sytuacjach trudnych, kryzysowych  

  i innych 

- wskazywanie miejsc i sytuacji mogących stanowić zagrożenie  

- poznanie sposobów radzenia sobie z własnymi negatywnymi emocjami oraz z zachowaniami 

  agresywnymi 

- uczenie właściwych zachowań w przypadku zagrożenia (telefony alarmowe, pierwsza pomoc) 

- udział w programie „Ratujemy i uczymy ratować” 

- zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej 

- organizowanie w szkole próbnych ewakuacji 

- zachowywanie zasad obowiązujących w czasie pandemii koronawirusa (dezynfekcja rąk, zachowywanie 

odpowiedniej odległości, noszenie maseczki) 

wychowawcy klas, 

nauczyciele świetlicy, 

nauczyciele uczący 

pierwszej pomocy, 

psycholog, pedagog 

 

 

 

 

 

dyrektor 

Przypominanie zasad 

poruszania się po 

drogach i w środkach 

komunikacji 

- przestrzeganie Regulaminu wycieczek 

- udział w programie „Policyjna foczka uczy zasad bezpieczeństwa”   

- działania zmierzające do uzyskania przez uczniów karty rowerowej 

- udział w konkursie Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 

 

wychowawcy klas, 

 

nauczyciele techniki 

Przygotowanie do 

bezpiecznego i 

rozsądnego 

korzystania z 

narzędzi i urządzeń 

technicznych 

- przestrzeganie regulaminów pracowni 

- poznanie zasad korzystania z urządzeń elektrycznych – zakaz samodzielnego podłączania urządzeń do  

  prądu 

- bezpieczne korzystanie z narzędzi ostrych w czasie lekcji (cyrkiel, nożyczki itd.) 

- uczenie odpowiedzialnego korzystania z programów komputerowych wykorzystywanych podczas 

kształcenia na odległość 

wszyscy nauczyciele 

 

Przeciwdziałanie 

uzależnieniom i 

sytuacjom 

stwarzającym 

zagrożenie 

- uświadamianie uczniom i ich rodzicom istniejących zagrożeń: narkotyki, toksykomania, fonoholizm, 

  uzależnienie od komputera i Internetu, wykorzystywanie seksualne, przemoc domowa wobec dzieci itd. 

- uświadomienie zagrożeń wynikających z kultu farmakologii, zgrabnej sylwetki (anoreksja, bulimia), 

nadmiernej dbałości o zdrowe odżywianie (ortoreksja) 

- uczenie zachowań asertywnych 

- kształtowanie postaw otwartych na poszukiwanie pomocy w trudnych sytuacjach i wyborach 

- współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Policją, Sądem Rodzinnym, Sanepidem 

- zachęcanie do zapoznania się z odpowiednią literaturą 

- opieka psychologa i pedagoga szkolnego 

wszyscy nauczyciele,  

pedagog, psycholog, 

rodzice, dyrekcja 

 



- dostarczenie wiedzy na temat osób i instytucji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach (w tym podanie 

numeru Telefonu Zaufania) 

- zapobieganie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji 

- włączenie w działania profilaktyczne rodziców/prawnych opiekunów 

- organizowanie szkoleń Rady Pedagogicznej 

 

 

7. SYLWETKA  ABSOLWENTA SZKOŁY 

 Optymalnym efektem spełnienia celów zawartych w Programie Wychowawczo – Profilaktycznym  Szkoły powinien być uczeń, 

który: 

a) dba o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne, nie ulega nałogom, 

b) jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje i innych, 

c) jest wrażliwy na piękno przyrody, 

d) podejmuje działania na rzecz środowiska przyrodniczego  przy pomocy środków będących w jego zasięgu, 

e) jest świadomy zachowań ryzykownych, 

f) potrafi gromadzić informacje z różnych źródeł i komunikować się za pomocą urządzeń technicznych dostępnych w domu i szkole,        

g) szanuje wartości i normy społeczne, 

h) aktywnie uczestniczy w życiu społecznym, 

i) jest otwarty na współpracę z innymi, 

j) jest kulturalny, 

k) rozróżnia i prawidłowo klasyfikuje prawa i obowiązki obywatelskie, 

l) prezentuje postawę otwartości i tolerancji wobec innych kultur i religii, 

m) ma określone  zainteresowania, które stara się rozwijać, 

n) przejawia szacunek dla dóbr kultury, szanuje i akceptuje wartości i tradycje rodzinne, 



o) jest dumny ze swojego regionu i kraju, szanuje symbole narodowe i otacza opieką miejsca pamięci narodowej, 

p) ma sprecyzowane poglądy na przyszłość, stara się je realizować. 

 

8. PLAN WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY SZKOŁY 

Program wychowawczo – profilaktyczny  szkoły jest jednym z najważniejszych dokumentów, stanowi o tożsamości szkoły i jest 

źródłem ważnych o niej informacji. Działania wychowawcze i profilaktyczne muszą  odpowiadać bieżącym potrzebom uczniów, ich 

planowanie powinno pozwalać na elastyczność. W związku z tym co roku w szkole wyznaczane jest zadanie główne, wokół którego 

zostają zaplanowane szczegółowe działania wychowawcze i profilaktyczne dla całej szkoły. W ten sposób każdego roku powstaje  Plan 

Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły, który jest integralną częścią Programu.  Na podstawie tego planu i programu wychowawczo – 

profilaktycznego  wychowawcy opracowują plany wychowawcze dla swoich klas. 

     

e) EWALUACJA PROGRAMU 

Szkolny program wychowawczo – profilaktyczny  nie jest raz na zawsze ustalonym, niezmiennym porządkiem działań. Musi być 

poddawany ciągłej ewaluacji w ramach mierzenia jakości pracy szkoły. 

Stan działań wychowawczych i profilaktycznych  możemy ocenić za pomocą takich metod jak: 

a)  obserwacja  

b)  analiza dokumentów 

 sprawozdania z realizacji Planu Wychowawczo – Profilaktycznego szkoły i klas 

 protokoły z posiedzeń Rad Pedagogicznych, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego 

 sprawozdania zespołów przedmiotowych, działalności świetlicy, psychologa i pedagoga szkolnego 

 analiza protokołów pokonkursowych 



 analiza ruchu osobowego uczniów 

 protokoły powypadkowe i sprawozdania pielęgniarki szkolnej 

c) wywiady 

d) dyskusje 

e) ankiety  

 


