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I. PODSTAWA PRAWNA

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

2. Konwencja  o  Prawach  Dziecka,  przyjęta  przez  Zgromadzenie  Ogólne  Narodów
Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).

3. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze
zm; nowelizacja art. 26).

4. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
5. Ustawa  z  26  października  1982r.  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu

alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 487).
6. Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.

783) z późniejszymi zmianami.
7. 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).
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji  Narodowej z 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).

9. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z dnia 11 stycznia 2017 r., poz.
59).

10. 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 (Dz. U. z dnia 24 lutego 2017 r., poz.
356).

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu
oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu
przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. poz. 214).

12. Koncepcja  Pracy  Szkoły  oraz  Statut  Szkoły  (ewaluowane  na  bieżąco  zgodnie  
z rozporządzeniami  MEN).

Zmiany w prawie oświatowym art. 26 ustawy Prawo oświatowe 2019 r.
Działania zawarte w programie wychowawczo-profilaktycznym – skierowane do uczniów, 
nauczycieli i rodziców powinny być przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę 
potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej.
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II. WPROWADZENIE

          Szkolny program wychowawczo – profilaktyczny realizowany  w Szkole Podstawowej
w Srebrnej opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców
i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Zawarte w nim
treści są spójne ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnym 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
państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój
każdego  z  uczniów  oraz  wspomaganie  wychowawczej  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 młodzieży.
         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:
• przepisów prawa oświatowego
• wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,
• ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczego i programu profilaktyki   

realizowanych w roku szkolnym 2018/ 2019.

III. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

         Celem wychowania przedszkolnego jest  wsparcie całościowego rozwoju dziecka.
Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co
umożliwia  dziecku  odkrywanie  własnych  możliwości,  sensu  działania  oraz  gromadzenie
doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia
dziecko  osiąga  dojrzałość  do  podjęcia  nauki  na  pierwszym  etapie  edukacji.  Zadania
przedszkola:
1. Wspieranie  wielokierunkowej  aktywności  dziecka  poprzez  organizację  warunków

sprzyjających  nabywaniu  doświadczeń  w  fizycznym,  emocjonalnym,  społecznym  
i poznawczym obszarze jego rozwoju.

2.  Tworzenie  warunków  umożliwiających  dzieciom  swobodny  rozwój,  zabawę  
i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

3.  Wspieranie  aktywności  dziecka  podnoszącej  poziom  integracji  sensorycznej  
i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

4.  Zapewnienie  prawidłowej  organizacji  warunków sprzyjających  nabywaniu  przez  dzieci
doświadczeń,  które  umożliwią  im  ciągłość  procesów adaptacji  oraz  pomoc  dzieciom
rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.

5.  Wspieranie  samodzielnej  dziecięcej  eksploracji  świata,  dobór  treści  adekwatnych  do
poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania,  
z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

6.  Wzmacnianie  poczucia  wartości,  indywidualność,  oryginalność  dziecka  oraz  potrzeby
tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
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7.  Tworzenie  sytuacji  sprzyjających  rozwojowi  nawyków  i  zachowań  prowadzących  do
samodzielności,  dbania  o  zdrowie,  sprawność  ruchową  i  bezpieczeństwo,  w  tym
bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

8.  Przygotowywanie  do  rozumienia  emocji,  uczuć  własnych  i  innych  ludzi  oraz  dbanie  
o  zdrowie  psychiczne,  realizowane  m.in.  z  wykorzystaniem  naturalnych  sytuacji,
pojawiających  się  w przedszkolu  oraz  sytuacji  zadaniowych,  uwzględniających  treści
adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

9.  Tworzenie  sytuacji  edukacyjnych  budujących  wrażliwość  dziecka,  w  tym  wrażliwość
estetyczną,  w  odniesieniu  do  wielu  sfer  aktywności  człowieka:  mowy,  zachowania,
ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej
dziecko  przyrody,  stymulujących  rozwój  wrażliwości  i  umożliwiających  poznanie
wartości  oraz  norm odnoszących  się  do  środowiska  przyrodniczego,  adekwatnych  do
etapu rozwoju dziecka.

11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów
techniki  w  otoczeniu,  konstruowania,  majsterkowania,  planowania  i  podejmowania
intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

12.  Współdziałanie  z  rodzicami,  różnymi  środowiskami,  organizacjami  i  instytucjami,
uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości,  na rzecz tworzenia warunków
umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania
przez  dziecko  wartości  i  norm  społecznych,  których  źródłem  jest  rodzina,  grupa  w
przedszkolu,  inne  dorosłe  osoby,  w  tym  osoby  starsze,  oraz  rozwijania  zachowań
wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o
nowe zagadnienia,  wynikające  z  pojawienia  się  w otoczeniu  dziecka  zmian i  zjawisk
istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka,  prowadzące do
osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

16.  Organizowanie  zajęć  – zgodnie  z  potrzebami  – umożliwiających  dziecku poznawanie
kultury  i  języka  mniejszości  narodowej  lub  etnicznej  lub  języka  regionalnego
kaszubskiego.

17.  Tworzenie  sytuacji  edukacyjnych  sprzyjających  budowaniu  zainteresowania  dziecka
językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 
         Kształcenie w szkole podstawowej stanowi fundament wykształcenia. Zadaniem szkoły
jest  łagodne  wprowadzenie  dziecka  w  świat  wiedzy,  przygotowanie  do  wykonywania
obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju. Szkoła zapewnia bezpieczne warunki
oraz  przyjazną  atmosferę  do  nauki,  uwzględniając  indywidualne  możliwości  i  potrzeby
edukacyjne ucznia. Najważniejszym celem kształcenia w szkole podstawowej jest dbałość  
o  integralny  rozwój  biologiczny,  poznawczy,  emocjonalny,  społeczny  i  moralny  ucznia.
Kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu:
1.  wprowadzanie  uczniów  w świat  wartości,  w  tym ofiarności,  współpracy,  solidarności,

altruizmu,  patriotyzmu  i  szacunku  dla  tradycji,  wskazywanie  wzorców  postępowania  
i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina,
przyjaciele);

2.  wzmacnianie  poczucia  tożsamości  indywidualnej,  kulturowej,  narodowej,  regionalnej  
i etnicznej;

3. formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych
osób;
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4.  rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
5.  rozwijanie  umiejętności  krytycznego  i  logicznego  myślenia,  rozumowania,

argumentowania i wnioskowania;
6.  ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
7.  rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
8. wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności,

które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
9.  wspieranie  ucznia  w rozpoznawaniu  własnych predyspozycji  i  określaniu  drogi  dalszej

edukacji;
10.  wszechstronny  rozwój  osobowy  ucznia  przez  pogłębianie  wiedzy  oraz  zaspokajanie  

i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
11.  kształtowanie  postawy  otwartej  wobec  świata  i  innych  ludzi,  aktywności  w  życiu

społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
12. zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności

przygotowania własnego warsztatu pracy;
13. ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

CELE  OGÓLNE

Celem oddziaływań  wychowawczo - profilaktycznych w naszej szkole jest:
 wspomaganie rozwoju każdego dziecka stosownie do jego potrzeb i możliwości          

w wymiarze intelektualnym, etycznym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym,
 kształtowanie  u  uczniów  postaw  warunkujących  sprawne  i  odpowiedzialne

funkcjonowanie  w  rodzinie,  grupie  rówieśniczej,  społeczności  lokalnej,  ojczyźnie,
Europie i świecie.

        
Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

• współdziałanie  całej  społeczności  szkoły  na  rzecz  kształtowania  u  uczniów  wiedzy,
umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,

• 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,

• współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości
oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań
proekologicznych,

• wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,
• kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji  rówieśniczych

oraz  relacji  uczniów  i  nauczycieli,  wychowanków  i  wychowawców,  a  także  nauczycieli,
wychowawców i  rodziców lub opiekunów,  w tym wzmacnianie  więzi  z  rówieśnikami  oraz
nauczycielami i wychowawcami,

• doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych
relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,

• wzmacnianie  kompetencji  wychowawczych  nauczycieli  i  wychowawców oraz  rodziców lub
opiekunów,

• kształtowanie  u  uczniów  postaw  prospołecznych,  w  tym  poprzez  możliwość  udziału  
w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu
społecznym,

• przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej,
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• wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu 
modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:
• poszerzenie  wiedzy  rodziców  lub  opiekunów,  nauczycieli  i  wychowawców  na  temat

prawidłowości  rozwoju  i  zaburzeń  zdrowia  psychicznego  dzieci  i  młodzieży,
rozpoznawania  wczesnych  objawów  używania  środków  odurzających,  substancji
psychotropowych,  środków  zastępczych,  nowych  substancji  psychoaktywnych,  a  także
suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu
przypadkach,

• rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,
•  kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia

sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,
• kształtowanie  krytycznego  myślenia  i  wspomaganie  uczniów  i  wychowanków  

w  konstruktywnym  podejmowaniu  decyzji  w  sytuacjach  trudnych,  zagrażających
prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,

• prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców
w  zakresie  rozpoznawania  wczesnych  objawów  używania  środków  odurzających,
substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej,

• doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania
środków  odurzających,  substancji  psychotropowych,  środków  zastępczych,  nowych
substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku
rozwojowego.

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:
• 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 psychoaktywnych 
i innych zagrożeń cywilizacyjnych,

• udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków,
ich  rodziców lub  opiekunów w przypadku używania  środków odurzających,  substancji
psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,

• przekazanie  informacji  uczniom  i  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,

•  informowanie  uczniów  i  wychowanków  oraz  ich  rodziców  lub  opiekunów  
o  obowiązujących  procedurach  postępowania  nauczycieli  i  wychowawców  oraz  
o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

Działalność profilaktyczna obejmuje:
• 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 odurzających,  substancji
psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,

• wspieranie  uczniów  i  wychowanków,  którzy  ze  względu  na  swoją  sytuację  rodzinną,
środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko
zachowań ryzykownych,

• wspieranie  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.
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MISJA

        Jesteśmy szkołą przyjazną i bezpieczną,
ukierunkowaną na wszechstronny rozwój ucznia.

        Szkoła stwarza uczniom warunki do wszechstronnego rozwoju. Ambicją naszą jest
wykształcenie młodego człowieka w poczuciu własnej wartości, kreatywnego, wrażliwego,
samodzielnego,  aktywnie dążącego do poszerzania  swojej  wiedzy,  otwartego na problemy
regionu, kraju, Europy, świata.

WIZJA

Ciągły sukces jest rezultatem ciągłego doskonalenia.

1.  SZKOŁA NASZA
 kształtuje i wychowuje w oparciu o uniwersalny system wartości, 
 upowszechnia  dziedzictwo  kultury  regionalnej  i  narodowej  w  perspektywie  kultury

europejskiej
 stymuluje  wszechstronny  rozwój  ucznia w  wymiarze  intelektualnym,  społecznym,

zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym, 
 rozwija wrażliwość na potrzeby innych ludzi oraz angażuje do bezinteresownej pomocy

innym poprzez podejmowanie działań w ramach akcji charytatywnych,
 przeciwdziała zachowaniom ryzykownym, 
 jest środowiskiem przyjaznym i bezpiecznym,
 rozwija edukację informatyczną oraz językową,
 współpracuje z rodziną, instytucjami i środowiskiem lokalnym.

2.  NASZ ABSOLWENT
 jest przygotowany do uczestnictwa w kulturze narodowej i europejskiej,
 jest patriotą
 dąży do osiągnięcia celu,
 jest kreatywny i przedsiębiorczy,
 dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych,
 jest tolerancyjny i chętny do niesienia pomocy,
 odpowiedzialnie korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, 
 zna współczesne zagrożenia, 
  integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole,
 jest przyjazny środowisku

3.  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
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jest  działalność  wychowawcza  lub  rozszerzanie  i  wzbogacanie  form  działalności
dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,

 współpracuje  z  zespołem wychowawców 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.

4. 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 sytuacjach

zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
 uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
 uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

5. NAUCZYCIELE W NASZEJ SZKOLE 
 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 zachowań ryzykownych uczniów,
 przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia,
 udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 kształcą i wychowują dzieci w duchu wartości, patriotyzmu i demokracji,
 rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce,
  stwarza sytuacje, w których uczeń rozwija wszystkie sfery swojej osobowości,
  pozytywnie motywuje uczniów do nauki i pracy nad sobą,
  bezwarunkowo akceptuje ucznia jako osobę, natomiast warunkowo jego postępowanie.

6.  WYCHOWAWCY  KLAS
 diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,
  rozpoznają indywidualne potrzeby i oczekiwania uczniów i rodziców,
  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,  oraz
specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,
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 wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
 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,
 mediują w sytuacjach trudnych pomiędzy uczniami lub uczniami a nauczycielami,
  podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych.

7. 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 z 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.

8. 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 uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-

profilaktyczny szkoły.

9. 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.

IV.  CELE SZCZEGÓŁOWE DZIAŁALNOŚCI 
WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEJ SZKOŁY
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OBSZAR CELE SZCZEGÓŁOWE / ZADANIA

PRZEDSZKOLE, KLASY I - III

  Zdrowie -
edukacja 
zdrowotna

 zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i innych,
kształtowanie umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi
życia; 

 zapoznanie  z  zasadami  zdrowego,  racjonalnego  odżywiania  się,  higieny
osobistej 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 
społecznych

 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 rówieśnikami,

rozpoznawania  ich  potrzeb,  zgodnej  współpracy  z  innymi,  z  zachowaniem
obowiązujących norm i reguł kultury osobistej; 

 przygotowanie  do  sprawiedliwego  i  uczciwego  oceniania  zachowania  własnego  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  pomoc
słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów. 

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, określanie 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,  lokalnego  oraz  wydarzeniach
organizowanych przez najbliższą społeczność; 

 kształtowanie  wrażliwości  estetycznej  poprzez  kontakt  z  dziełami  literackimi  i
wytworami  kultury,  zapoznanie  z  wybranymi  dziełami  architektury  i  sztuk
plastycznych  należących  do  polskiego  i  europejskiego  dziedzictwa  kultury,
wyzwalanie 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 fizycznego 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
narodowych oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą i społecznością lokalną; 
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 kształtowanie  umiejętności  wyrażania  własnych  emocji  w  różnych  formach
ekspresji; 

 kształtowanie  poczucia  własnej  wartości  dziecka,  podtrzymywanie  ciekawości
poznawczej,  rozwijanie  kreatywności  i  przedsiębiorczości  oraz  brania
odpowiedzialności za swoje decyzje i działania; 

 kształtowanie  świadomości  odmienności  osób  niepełnosprawnych,  innej
narodowości, wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw;

 kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

Bezpieczeństwo – 
profilaktyka 
zachowań 
ryzykownych 
(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
informacji  z  różnych  źródeł,  korzystania  z  technologii  informacyjno-
komunikacyjnych,  kształtowanie  świadomości  negatywnego  wpływu  pracy  przy
komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństw wynikających z
anonimowości  kontaktów,  respektowanie  ograniczeń  dotyczących  korzystania  z
komputera, internetu i multimediów;

 przygotowanie  do  bezpiecznego  i  rozsądnego  korzystania  z  narzędzi  i
urządzeń technicznych, bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych i poruszania
się po drogach; 

 przygotowanie  do  bezpiecznego  korzystania  ze  środków  komunikacji,
zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom problemowym; 

 kształtowanie  umiejętności  utrzymywania  ładu i  porządku wokół  siebie,  w
miejscu nauki i zabawy;

 profilaktyka uzależnień (alkohol, papierosy).

KLASY IV - VIII
Zdrowie – 
edukacja 
zdrowotna

 nabycie podstawowej wiedzy na temat stresu;  
 inspirowanie młodzieży do myślenia o własnej motywacji do działania; 
 nabywanie umiejętności gromadzenia i porządkowania wiedzy o sobie; 
 kształtowanie postaw otwartych na poszukiwanie pomocy oraz porady, kiedy 

zaczynają się trudności i kiedy wybór jest ważny i trudny;
 kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie aktywnego i zdrowego 

stylu życia; 
 zachęcanie uczniów do pracy nad własną motywacją oraz analizą czynników, które 

ich demotywują;
 kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych;
  prezentowanie sposobów pokonywania własnych słabości oraz akceptowania 

ograniczeń i niedoskonałości;
 kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych cech osobowości;
 kształtowanie konstruktywnego obrazu własnej osoby, np. świadomości mocnych i 

słabych stron; 
 rozwijanie właściwej postawy wobec zdrowia i życia jako najważniejszych wartości;
 doskonalenie i wzmacnianie zdrowia fizycznego.

Relacje – 
kształtowanie 
postaw 
społecznych

 kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji, stanowiącej podstawę 
współdziałania;

 kształtowanie umiejętności asertywnego wyrażania własnych potrzeb;
 rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi; 
 kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innych osób;
 rozwijanie zdolności do inicjowania i podtrzymywania znaczących głębszych relacji;
 budowanie atmosfery wzajemnego szacunku w społeczności szkolnej;
 rozwijanie umiejętności rozumienia innych, która sprzyja efektywnej współpracy; 
 wyzwalanie chęci do działania na rzecz innych osób w celu poprawy ich sytuacji 

(wolontariat);
 rozwijanie poczucia przynależności do grupy (samorząd uczniowski, klub, drużyna, 

wspólnota); 
 kształtowanie otwartości na doświadczenia innych ludzi, ich sposobów roz-

wiązywania problemów, na nową wiedzę; 
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 rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób znaczących i autorytetów;
 kształtowanie umiejętności współpracy w dążeniu do osiągnięcia celu;
 uwrażliwianie na różne obszary ludzkich problemów i potrzeb poprzez krzewienie 

potrzeby udzielania pomocy (wolontariat);
 rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wyrażanie własnych opinii, przekonań i 

poglądów;
 rozwijanie świadomości roli i wartości rodziny w życiu człowieka; 
 rozwijanie samorządności.

Kultura – 
wartości, normy
i wzory 
zachowań

 zapoznanie z rolą zainteresowań w życiu człowieka;
 uwrażliwianie na kwestie moralne, np. mówienia prawdy, sprawiedliwego 

traktowania;
 kształtowanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia;
 kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze;
 rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów;
 budowanie samoświadomości dotyczącej praw, wartości, wpływów oraz postaw;
 rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji;
 rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się z uwzględnieniem sytuacji i 

miejsca;
 rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w kontekście analizy wpływów 

rówieśników i mediów na zachowanie; 
 dokonywanie analizy postaw, wartości, norm społecznych, przekonań i czynników 

które na nie wpływają;
 rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowego;
 kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

Bezpieczeństwo
– profilaktyka 
zachowań ryzy-
kownych 
(problemowych
)

 Redukowanie agresywnych zachowań poprzez uczenie sposobów rozwiązywania 
problemów;

 Budowanie atmosfery otwartości i przyzwolenia na dyskusję; 
 uświadamianie zagrożeń wynikających z korzystania z nowoczesnych technologii 

informacyjnych;
 rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy 

negocjacji i mediacji;
 diagnozowanie problemu uzależnień (do 30 września każdego roku szkolnego)
 zwiększanie wiedzy na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych 

– substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 
psychoaktywnych

 rozwijanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi;
 rozwijanie umiejętności identyfikowania przyczyn własnego postępowania; 
 dokonywanie analizy wpływu nastawienia do siebie i innych na motywację do 

podejmowania różnorodnych zachowań;
 rozwijanie poczucia osobistej odpowiedzialności, zachęcanie do angażowania się w 

prawidłowe i zdrowe zachowania;
 doskonalenie umiejętności rozpoznawania symptomów uzależnienia od komputera i 

Internetu;
 dostarczanie wiedzy na temat osób i instytucji świadczących pomoc w trudnych 

sytuacjach;
 budowanie atmosfery wsparcia i zrozumienia w sytuacji problemowej oraz 

promowanie rzetelnej wiedzy mającej na celu zredukowanie lęku;
 rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własnymi negatywnymi emocjami oraz z 

zachowaniami agresywnymi; 
 kształtowanie przekonań dotyczących znaczenia posiadanych informacji, których 

wykorzystanie pomaga w redukowaniu lęku w sytuacjach kryzysowych; 
 rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych 

osobowych oraz ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci;
 profilaktyka  uzależnień  (alkohol,  papierosy,  e-papierosy,  narkotyki,

dopalacze).
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V. SPOSOBY REALIZACJI CELÓW

-  prowadzenie zajęć,
-  przygotowanie tematycznych gazetek ściennych, plakatów,
-  prezentacje multimedialne,
-  współpraca z przedstawicielami różnych instytucji, 
-  udział w akcjach organizowanych przez szkołę,
-  sesje dyskusyjne, prelekcje, pogadanki,
-  gry i zabawy sytuacyjne i interakcyjne,
-  drama i odgrywanie ról,
-  konkursy, quizy, krzyżówki,
-  rozgrywki sportowe.

VI. EWALUACJA

         Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół 
ds.  ewaluacji  programu  wychowawczo  -  profilaktycznego  powołany  przez  dyrektora na
podstawie:

1. obserwacji i analizy zmian w zachowaniu, postawach i działaniu uczniów prowadzonej
przez nauczycieli, wychowawców i dyrekcję szkoły;

2. przeprowadzonych ankiet wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. 
        Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana Rada
Pedagogiczna i Rada Rodziców.

VII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

         Za realizację Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły odpowiedzialni są
wszyscy pracownicy szkoły, uczniowie i rodzice. Dyrektor szkoły czuwa nad prawidłowością
jego realizacji. 
         Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Srebrnej jest otwarty,
może być modyfikowany w trakcie realizacji. 
         Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły jest podstawą tworzenia następujących
dokumentów szkolnych: 
a) planów pracy wychowawcy klasowego;
b) tematyki godzin wychowawczych;
c) planów pracy organizacji szkolnych

Program wychowawczo - profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Srebrnej został  
                            pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną dn. …….……………

     Program wychowawczo - profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Srebrnej został    
                                          zatwierdzony  przez Radę Rodziców dn. ………………….
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