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Podstawa prawna/źródła 

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze 

zm.). 

 Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczo-

nych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526). 

 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189). 

 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.). 

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949). 

 Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-

zmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487). 

 Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783). 

 Ustawa z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i 

wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form 

prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, eduka-

cyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. 

poz. 1249). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad or-

ganizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 

r. poz. 1578). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1534). 

 Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2017/2018. 

 Statut SP 43. 

 Portal Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://men.gov.pl/ 

 Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej. Materiały szkoleniowe 

dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych, red. D. Macander, M. Talar, Wydaw-

nictwo ORE, Warszawa 2017. 

 Zasoby internetu – PortalOświatowy.pl. 
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Wstęp 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej nr 43     

w Zabrzu opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców 

i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego 

programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i wewnątrzszkol-

nym systemem oceniania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest 

współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem 

realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno 

wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa1. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydak-

tycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wy-

chowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju 

ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. 

Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki 

problemów dzieci i młodzieży2.  

 

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem 

programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.  

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia 

oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, 

uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są 

działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.  

 

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb 

i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem: 

 wyników ewaluacji (np. wewnętrznej, zewnętrznej), 

 wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 

 ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczego i programu profilaktyki reali-

zowanych w roku szkolnym 2016-2017, 

                                                           
1 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 to: 1. Wdrażanie nowej podstawy 

programowej kształcenia ogólnego. 2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej. 3. 

Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych. 4. Wprowadzanie doradztwa zawodo-

wego do szkół i placówek. 5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły. 6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szko-

łach i placówkach systemu oświaty [cyt. za: https://men.gov.pl/jakosc-edukacji/nadzor-pedagogiczny/podstawowe-kie-

runki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20172018.html]. 

2 „Wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, inte-

lektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci              

i młodzieży”. – Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe [Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949]. 



Strona 4 z 19 

 wniosków i analiz (np. wnioski z pracy zespołów przedmiotowych, zespołu wycho-

wawczego itp.), 

 innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (np. koncepcja funkcjonowa-

nia i rozwoju szkoły opracowana przez dyrektora, uwagi, spostrzeżenia, wnioski na-

uczycieli, uczniów, rodziców).  

Zachowanie oraz postawa ucznia jest wypadkową wielu czynników tkwiących w nim samym 

i wynikających z jego otoczenia. Można je podzielić na: 

A) czynniki chroniące, do których zaliczamy: silną więź emocjonalną z rodzicami, za-

interesowanie nauką, wiarę, poszanowanie praw, norm, wartości i autorytetów spo-

łecznych, przynależność do pozytywnej grupy, w kontekście szkoły należy tu wymie-

nić: opiekę specjalistów (psycholog, pedagog, logopeda, rewalidator), aktywne peł-

nienie dyżurów przez nauczycieli, zapewnianie bezpieczeństwa (drzwi, monitoring), 

odpowiednia baza dydaktyczna, współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedago-

giczną w Zabrzu). 

B) czynniki ryzyka, tj.: niedojrzałość emocjonalna; niskie poczucie własnej wartości; 

niewłaściwe relacje rodzinne; poczucie odtrącenia, brak wyraźnego i konsekwent-

nego systemu wychowawczego; przepracowanie rodziców – brak czasu i uwagi po-

święcanej dzieciom; tolerancja dla zachowań negatywnych, konfliktowość oraz za-

chowania destruktywne; wzrastająca liczba uczniów z orzeczeniami i opiniami PPP; 

szeroki – niczym nie skrępowany – dostęp dzieci i młodzieży do internetu; zagroże-

nia pojawiające się na poszczególnych etapach rozwojowych; duża liczba uczniów 

oraz oddziałów klasowych; brak dostatecznego poziomu bezpieczeństwa na terenie 

szkoły (okolice drzwi wejściowych, toalet) oraz boiska szkolnego. 

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest 

wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, 

ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest 

kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły. 

Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obej-

mują: 

 powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich 

pracowników szkoły, 

 zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w reali-

zacji zadań określonych w programie, 

 respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji or-

ganów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski), 
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 współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji i stowa-

rzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),  

 współodpowiedzialność za efekty realizacji programu, 

 inne (ważne dla szkoły, wynikające z jej potrzeb, specyfiki). 
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I. Misja szkoły. 

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, 

miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jedno-

czesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawią-

zywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Szkoła zapewnia 

pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym          

i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją szkoły jest 

uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i w pań-

stwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych,     

a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tra-

dycji. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształ-

towanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo 

uczniów, nauczycieli i rodziców.  

 

II. Sylwetka absolwenta. 

Dążeniem naszej szkoły jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w ży-

ciu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności 

za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy: 

 kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności, 

 zna i stosuje zasady dobrych obyczajów oraz kultury bycia, 

 szanuje siebie i innych, 

 jest odpowiedzialny, 

 zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły, przestrzega 

zasad bezpieczeństwa i higieny życia, 

 zna i rozumie zasady współżycia społecznego,  

 jest tolerancyjny, 

 korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia 

i technologie informatyczne, 

 jest ambitny i kreatywny, 

 jest odważny, 

 jest samodzielny, 

 posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, 

podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych, 

 szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy, 

 jest odporny na niepowodzenia, 

 integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole. 
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III. Cele ogólne. 

DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań         

z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukie-

runkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 

1) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umie-

jętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania za-

chowań prozdrowotnych, 

2) psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, 

osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, 

ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie 

środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej, 

3) społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecz-

nym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz 

dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecz-

nych, 

4) aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu 

wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia. 

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności: 

1) współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, 

umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta, 

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za 

własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje w 

tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych, 

3) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego sys-

temu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego 

stylu życia oraz zachowań proekologicznych, 

4) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lo-

kalną, 

5) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych 

relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowaw-

ców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmac-

nianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami, 

6) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania pod-

miotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej 

pracy z grupą uczniów, 
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7) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodzi-

ców lub opiekunów, 

8) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału 

w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu 

uczniów w życiu społecznym, 

9) przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej    

i światowej, 

10) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu mo-

delowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych. 

 

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu 

wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli   

i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. 

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności: 

1) poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat 

prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpo-

znawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psycho-

tropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także su-

plementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego 

typu przypadkach, 

2) rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów, 

3) kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, ra-

dzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji, 

4) kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w kon-

struktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidło-

wemu rozwojowi i zdrowemu życiu, 

5) prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wycho-

wawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurza-

jących, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psy-

choaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej, 

6) doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używa-

nia środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, no-

wych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicz-

nego wieku rozwojowego. 
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DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych 

informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na te-

mat zagrożeń 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 wycho-

wawców oraz innych pracowników szkoły. 

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności: 

1) dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub 

opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych 

i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, 

substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktyw-

nych i innych zagrożeń cywilizacyjnych, 

2) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowan-

ków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, 

substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktyw-

nych, 

3) przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz 

nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z na-

ruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, 

4) informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowią-

zujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach 

współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią. 

 

DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu pro-

filaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. 

Działalność profilaktyczna obejmuje: 

1) wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym 

stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań 

ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurza-

jących, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psy-

choaktywnych, 

2) wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, 

środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na 

ryzyko zachowań ryzykownych, 
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3) wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używa-

nia środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, no-

wych 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 pro-

gramów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do po-

trzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, reko-

mendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Pro-

gramie Przeciwdziałania Narkomanii, 

2) przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alter-

natywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczegól-

ności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życio-

wej, 

3) kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, 

substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktyw-

nych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań 

ryzykownych, 

4) doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej 

interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowan-

ków zachowań ryzykownych, 

5) włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o 

którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu prze-

ciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 

zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych. 

 

Najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na: 

 wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej, 

 przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej 

(szkole, klasie), 

 wzbudzanie poczucia przynależności do grupy, 

 rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości, 

 budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, 

 przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom, 

 przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, 

 troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców. 

 

Zadania profilaktyczne programu to: 

 zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole, 
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 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, narko-

tyków, „dopalaczy”), 

 eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej, 

 niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów 

komórkowych i telewizji, 

 wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych do-

świadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną 

tożsamość, 

 uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem. 

 

 

IV. Struktura oddziaływań wychowawczych. 

1. Dyrektor szkoły: 

 stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole, 

 sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psy-

chofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy po-

ziom 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 statu-

towym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form dzia-

łalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły, 

 współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, 

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. 
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2. Rada pedagogiczna: 

 uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie 

działań profilaktycznych, 

 opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w 

porozumieniu z Radą rodziców, 

 opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sy-

tuacjach 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 za-

grożenia 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 Szkol-

nym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wycho-

wawczej 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 ob-

owiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły, 

 są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewod-

niczącego zespołu, 
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 oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole 

procedurami, 

 współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pe-

dagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych po-

trzebach, 

 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 zacho-

waniom podopiecznych, 

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

dzieci i młodzieży, 

 podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych. 

 

5. Zespół wychowawczy: 

 opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży 

demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami dzia-

łającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieo-

becności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych, 

 analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze, 

 ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczy-

cieli, w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy, 

 przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i pro-

filaktycznej szkoły, 

 inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły. 

 

6. Pedagog szkolny/psycholog: 

 diagnozuje środowisko wychowawcze, 

 zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach, 

 współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowaw-

czej 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 po-

radnią psychologiczno-pedagogiczną. 
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7. 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 wy-

chowawczo-profilaktyczny szkoły. 

 

8. Samorząd uczniowski: 

 jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności 

oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i moż-

liwościami 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. 
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V. Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji w klasach I–III. 

ZDROWIE  

– edukacja 

zdrowotna 

• zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i innych, 

kształtowanie umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu sty-

lowi życia; 

• zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobi-

stej i aktywności fizycznej; 

• przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia 

w aspekcie fizycznym i psychicznym; 

• kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie; 

• rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody 

w swoim środowisku; 

• kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, rozumowania 

przyczynowo-skutkowego; 

• uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin; 

• kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności 

adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki 

RELACJE  

– kształtowanie 

postaw społecz-

nych 

• kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych; 

• rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie 

obserwacji i własnych doświadczeń; 

• kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł; 

• kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśni-

kami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem 

obowiązujących norm i reguł kultury osobistej; 

• przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania wła-

snego i innych ludzi; 

• zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli 

ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju; 

• rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu po-

moc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów 



Strona 16 z 19 

KULTURA  

– wartości, normy, 

wzory zachowań 

• kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych 

sytuacjach społecznych, dbałość o język i kulturę wypowiadania się; 

• kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji wychowawczych, 

odróżniania dobra od zła; 
• kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i 

kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur i tradycji, określa-

nie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami 

sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym, 

uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokal-

nego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność; 

• kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literackimi i 

wytworami kultury, zapoznanie z wybranymi dziełami architektury i sztuk pla-

stycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, wyzwa-

lanie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci; 

• kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, 

statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i fizycz-

nego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania 

dyskryminacji; 

• inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespołowej, 

wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia; 

• przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach codziennych wymagających 

umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi 

różnych zawodów; 

• przygotowanie do podejmowania działań mających na celu identyfikowanie i 

rozwijanie własnych zainteresowań; 

• wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i tradycji na-

rodowych oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą i społecznością lokalną; 

• kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w różnych formach eks-

presji; 

• kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, podtrzymywanie ciekawości 

poznawczej, rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania odpowie-

dzialności za swoje decyzje i działania; 

• kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej naro-

dowości, wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw 

BEZPIECZEŃ-

STWO  

– profilaktyka za-

chowań ryzykow-

nych 

(problemowych) 

• zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach 

życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia 

i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych; 

• kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania in-

formacji z różnych źródeł, korzystania z technologii informacyjno-komunikacyj-

nych, kształtowanie świadomości negatywnego wpływu 

pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństw 

wynikających z anonimowości kontaktów, respektowanie ograniczeń dotyczą-

cych korzystania z komputera, Internetu i multimediów; 
• przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z narzędzi i urzą-

dzeń technicznych, bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych i poruszania 

się po drogach; 

• przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji, zapo-

biegania i przeciwdziałania sytuacjom problemowym; 

• kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, w miej-

scu nauki i zabawy 
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VI. Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji w klasach IV-

VIII3. 

OBSZAR: Zdrowie – edukacja zdrowotna 

ZADANIA w klasie: 

IV V VI VII VIII 

Nabycie podstawo-

wej wiedzy na temat 

stresu. 

Inspirowanie mło-

dzieży do myślenia o 

własnej motywacji do 

działania. 

Nabywanie umiejęt-

ności gromadzenia i 

porządkowania wie-

dzy o sobie. 

Kształtowanie postaw 

otwartych na poszu-

kiwanie pomocy oraz 

porady, kiedy zaczy-

nają się trudności i 

kiedy wybór jest 

ważny i trudny. 

Kształtowanie postaw 

prozdrowotnych po-

przez promowanie 

aktywnego i zdro-

wego stylu życia. 

Zachęcanie 

uczniów do pracy 

nad własną moty-

wacją oraz analizą 

czynników, które 

ich demotywują. 

Kształtowanie 

umiejętności po-

dejmowania i reali-

zacji zachowań 

prozdrowotnych. 

Prezentowanie 

sposobów pokony-

wania własnych sła-

bości oraz akcep-

towania ograniczeń 

i niedoskonałości. 

Kształtowanie umiejętno-

ści rozpoznawania wła-

snych cech osobowości. 

Kształtowanie konstruk-

tywnego obrazu własnej 

osoby, np. świadomości 

mocnych i słabych stron. 

Rozwijanie właściwej po 

stawy wobec zdrowia i 

życia jako najważniej-

szych wartości. Doskona-

lenie i wzmacnianie 

zdrowia 

fizycznego. 

Kształtowanie po-

stawy proaktywnej, 

w której uczeń 

przejmuje inicja-

tywę, ale też odpo-

wiedzialności za 

swoje działania, 

decyzje. 

Kształtowanie 

umiejętności świa-

domego wyzna-

czania sobie kon-

kretnych 

celów. 

Rozwijanie umiejęt-

ności hierarchizacji 

zadań. 

Podnoszenie po-

czucia własnej war-

tości poprzez okre-

ślanie osobistego 

potencjału. 

Kształtowanie świa-

domości własnego 

ciała z uwzględnie-

niem zmian fizycz-

nych i psychicznych 

w okresie dojrze-

wania. 

Kształtowanie po-

stawy uczniów na-

stawionej na roz-

wiązania – charak-

teryzującej się sa-

moświadomością, 

wyobraźnią, krea-

tywnością. 

Kształtowanie 

umiejętności wy-

znaczania sobie 

celów krótko- i dłu-

goterminowych. 

Rozwijanie umiejęt-

ności ustalania 

priorytetów, 

uwzględniając kry-

teria ważności i pil-

ności. 

Rozwijanie umiejęt-

ności oceny wła-

snych możliwości. 

Kształtowanie świa-

domości dotyczą-

cej wykorzystania 

ruchu w życiu czło-

wieka jako skutecz-

nego sposobu 

dbania o zdrowie 

psychiczne 

OBSZAR: Relacje – kształtowanie postaw społecznych 

IV V VI VII VIII 

Kształtowanie 

umiejętności wła-

ściwej komunikacji, 

stanowiącej pod-

stawę współdziała-

nia. 

Rozwijanie umiejętno-

ści rozumienia innych, 

która sprzyja efektyw-

nej współpracy. 

Wyzwalanie chęci do 

działania na rzecz in-

nych osób w celu po-

prawy ich sytuacji (wo-

lontariat). 

Kształtowanie umiejęt-

ności współpracy w dą-

żeniu do osiągnięcia 

celu. 

Uwrażliwianie na różne 

obszary ludzkich pro-

blemów i potrzeb po-

Kształtowanie 

umiejętności wcho-

dzenia w interakcje 

z ludźmi w sposób 

zapewniający za-

dowolenie obydwu 

stron. 

Rozwijanie umiejęt-

ności poszukiwania 

takich rozwiązań, 

które stwarzają ko-

rzyści dla obydwu 

stron. 

Rozwijanie umiejęt-

ności dostrzegania 

pozytywnych 

                                                           
3 Cyt. za: M. Konopczyński, J. Borowik, P. Chlebowski, M. Kolemba, K. Szorc, J. Szada-Borzyszkowska, Zadania wychowaw-

czo-proflaktyczne szkoły i placówki oświatowej, w: Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej. Ma-

teriały szkoleniowe dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych, red. D. Macander, M. Talar, Wydawnictwo ORE, 

Warszawa 2017, s. 28-31. 
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Kształtowanie 

umiejętności aser-

tywnego wyrażania 

własnych potrzeb. 

Rozwijanie wrażli-

wości na potrzeby i 

trudności innych 

ludzi. 

Kształtowanie po-

stawy szacunku i 

zrozumienia wobec 

innych osób. 

Rozwijanie zdolno-

ści do inicjowania i 

podtrzymywania 

znaczących głęb-

szych relacji. 

Budowanie atmos-

fery wzajemnego 

szacunku w spo-

łeczności szkolnej. 

Rozwijanie poczucia 

przynależności do 

grupy (samorząd ucz-

niowski, klub, drużyna, 

wspólnota). 

Kształtowanie otwarto-

ści na doświadczenia 

innych ludzi, ich sposo-

bów rozwiązywania 

problemów, na nową 

wiedzę. 

Rozwijanie świadomo-

ści dotyczącej roli osób 

znaczących i autoryte-

tów. 

przez krzewienie po-

trzeby udzielania po-

mocy (wolontariat). 

Rozwijanie umiejętno-

ści komunikacyjnych: 

wyrażanie własnych 

opinii, przekonań i po-

glądów. 

Rozwijanie świadomo-

ści roli i wartości ro-

dziny w życiu czło-

wieka. 

Rozwijanie samorząd-

ności. 

Kształtowanie 

umiejętności szuka-

nia inspiracji, rozwi-

janie własnej krea-

tywności. 

Rozwijanie odpo-

wiedzialności za 

siebie i innych (wo-

lontariat). 

aspektów działania 

zespołowego po-

przez docenienie 

różnic zdań i wie-

dzy, doświadczeń, 

specjalizacji, kom-

petencji. 

Rozwijanie po-

trzeby ciągłego 

doskonalenia siebie 

jako jednostki, 

członka rodziny i 

społeczeństwa. 

OBSZAR: Kultura – wartości, normy i wzory zachowań 

IV V VI VII VIII 

Zapoznanie z rolą 

zainteresowań w 

życiu człowieka. 

Uwrażliwianie na 

kwestie moralne, 

np. mówienia 

prawdy, sprawiedli-

wego traktowania. 

Kształtowanie po-

zytywnego sto-

sunku do procesu 

kształcenia. 

Kształtowanie po-

trzeby uczestnictwa 

w kulturze. 

Rozwijanie zaintereso-

wań i pasji uczniów. 

Budowanie samoświa-

domości dotyczącej 

praw, wartości, wpły-

wów oraz postaw. 

Rozwijanie umiejętno-

ści wyrażania własnych 

emocji. 

Rozwijanie umiejętno-

ści właściwego zacho-

wania się z uwzględ-

nieniem sytuacji i miej-

sca. 

Rozwój zainteresowań, 

poszerzenie autonomii 

i samodzielności. 

Rozwijanie umiejętno-

ści krytycznego myśle-

nia w kontekście ana-

lizy wpływów rówieśni-

ków i mediów na za-

chowanie. 

Dokonywanie analizy 

postaw, wartości, norm 

społecznych, przeko-

nań i czynników które 

na nie wpływają. 

Rozwijanie szacunku 

dla kultury i dorobku 

narodowego. 

Popularyzowanie 

alternatywnych 

form spędzania 

czasu wolnego. 

Rozwijanie pozy-

tywnego stosunku 

do procesu kształ-

cenia i samokształ-

cenia, zaangażo-

wania w zdobywa-

nie wiedzy i umie-

jętności. 

Rozwijanie takich 

cech jak: pracowi-

tość, odpowiedzial-

ność, prawdomów-

ność, rzetelność i 

wytrwałość. 

Umacnianie więzi 

ze społecznością 

lokalną. 

Popularyzowanie 

wiedzy o różnicach 

kulturowych oraz 

rozwijanie umiejęt-

ności korzystania z 

niej w kontakcie z 

przedstawicielami 

innych narodowo-

ści. 

Popularyzowanie 

wiedzy i rozwijanie 

świadomości na te-

mat zasad humani-

taryzmu. 

Rozwijanie poczu-

cia odpowiedzial-

ności społecznej 

poprzez podejmo-

wanie działań na 

rzecz lokalnej spo-

łeczności. 

OBSZAR: Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 

IV V VI VII VIII 

Redukowanie agre-

sywnych zachowań 

poprzez uczenie 

sposobów rozwią-

zywania proble-

mów. 

Budowanie atmos-

fery otwartości i 

Rozwijanie umiejętno-

ści prowadzenia roz-

mowy w sytuacji 

konfliktu – podstawy 

negocjacji i mediacji. 

Rozwijanie umiejętno-

ści identyfikowania 

Dostarczanie wiedzy 

na temat osób i insty-

tucji świadczących po-

moc w trudnych sytua-

cjach. 

Budowanie atmosfery 

wsparcia i zrozumienia 

w sytuacji problemowej 

Rozwijanie postaw 

opartych na odpo-

wiedzialności za 

dokonywane wy-

bory i postępowa-

nie. 

Dostarczenie wie-

dzy z zakresu 

Propagowanie wie-

dzy na temat praw-

nych i moralnych 

skutków posiada-

nia, zażywania i 

rozprowadzania 

środków psychoak-

tywnych. 
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przyzwolenia na 

dyskusję. 

Uświadamianie za-

grożeń wynikają-

cych z korzystania 

z nowoczesnych 

technologii infor-

macyjnych. 

Zwiększanie wiedzy 

na temat środków 

uzależniających i 

zagrożeń z nimi 

związanych. 

Rozwijanie umiejęt-

ności troski o wła-

sne bezpieczeń-

stwo w relacjach z 

innymi. 

przyczyn własnego po-

stępowania. 

Dokonywanie analizy 

wpływu nastawienia do 

siebie i innych na mo-

tywację do podejmo-

wania różnorodnych 

zachowań. 

Rozwijanie poczucia 

osobistej odpowie-

dzialności, zachęcanie 

do angażowania się w 

prawidłowe i zdrowe 

zachowania. 

Doskonalenie umiejęt-

ności rozpoznawania 

symptomów uzależnie-

nia od komputera i in-

ternetu. 

oraz promowanie rze-

telnej wiedzy mającej 

na celu zredukowanie 

lęku. 

Rozwijanie umiejętno-

ści radzenia sobie z 

własnymi negatywnymi 

emocjami oraz z za-

chowaniami agresyw-

nymi. 

Kształtowanie przeko-

nań dotyczących zna-

czenia posiadanych in-

formacji, których wyko-

rzystanie pomaga w 

redukowaniu lęku w sy-

tuacjach kryzysowych. 

Rozwijanie świadomo-

ści dotyczącej prawa 

do prywatności, w tym 

do ochrony danych 

osobowych oraz ogra-

niczonego zaufania do 

osób poznanych w 

sieci. 

prawa dotyczącego 

postępowania w 

sprawach nielet-

nich. 

Przeciwdziałanie 

ryzykownym za-

chowaniom seksu-

alnym. 

Rozwijanie umiejęt-

ności reagowania w 

sytuacjach kryzyso-

wych, niesienia po-

mocy dotkniętym 

nimi osobom oraz 

minimalizowania 

ich negatywnych 

skutków. 

Rozwijanie umiejęt-

ności lepszego ro-

zumienia siebie po-

przez poszukiwanie 

i udzielanie odpo-

wiedzi na pytania: 

Kim jestem? Jakie 

są moje cele i za-

dania życiowe? 

Rozwijanie umiejęt-

ności wykorzysty-

wania elementów 

negocjacji i media-

cji w sytuacji roz-

wiązywania konflik-

tów. 

Rozwijanie umiejęt-

ności podejmowa-

nia działań zgod-

nych ze zweryfko-

wanymi źródłami 

wiedzy. 

Utrwalanie umiejęt-

ności oceny konse-

kwencji podejmo-

wanych działań dla 

siebie i dla innych – 

określanie alterna-

tywnych rozwiązań 

problemu. 

Rozwijanie umiejęt-

ności prowadzenia 

rozmowy w sytuacji 

konfliktu – pod-

stawy negocjacji i 

mediacji. 

 

 

VII. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego. 

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowa-

dzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowaw-

czo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:  

1) obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian, 

2) analizę dokumentacji, 

3) przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, 

4) rozmowy z rodzicami, 

5) wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, 

6) dokonywanie analizy przypadków. 

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. 

ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego powołany przez dyrektora. Zadaniem 

zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników.  

Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana rada peda-

gogiczna i rada rodziców. 


