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WSTĘP 
 

Warunkiem skuteczności wychowania i profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 2 w Kraśniku jest oparcie go na wartościach oraz 
zadbanie o jego integralność z wiedzą i kreowanymi umiejętnościami, a także zachowanie spójności tych zabiegów pomiędzy szkołą 
a rodziną ucznia.  

 
Pierwszymi wychowawcami dzieci są rodzice. Nauczyciele wspomagają wszechstronny i harmonijny rozwój uczniów. Wychowujemy 

naszych uczniów ucząc ich zasad i norm społecznych, wprowadzając ich w świat norm moralnych. Wartości,  to standardy naszych myśli 
i zachowań, które określają kim jesteśmy, jak żyjemy i  jak traktujemy innych. Przynoszą pożytek zarówno tym, którzy je stosują jak i tym 
wobec których są stosowane, kształtują dobrych ludzi i lepsze życie, pomagają a nie szkodzą, przyczyniają się do rozwoju ludzi, a nie do ich 
regresu. Ucząc wartości pomagamy dziecku ukształtować mocny charakter, który pozwoli mu oprzeć się złym wpływom ze strony 
rówieśników, społeczeństwa i szerszej kultury.  

 
Wychowanie, to proces wspomagania człowieka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości psychicznej, społecznej, 

duchowej i fizycznej. 
 
Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu 

życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie. Profilaktyka powinna wspomagać proces 
wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego 
człowieka. Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska lokalnego 
i obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym. Chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, panował 
w niej klimat sprzyjający pracy uczniów i nauczycieli. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli kulturalni, odpowiedzialni, komunikatywni, 
kreatywni i empatyczni, aby panowało poczucie przynależności do grupy (klasy, szkoły) oraz całego środowiska lokalnego. Program 
przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich 
przedmiotów, pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb 
klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. 
 



 
 

 
I. MISJA SZKOŁY 

Jesteśmy po to, aby: 

1. Wszechstronnie i efektywnie kształcić w poczuciu bezpieczeństwa, radości i tolerancji dla innych, dbając jednocześnie o harmonijny 
rozwój każdego naszego ucznia. 

2. Zapewnić uczniom wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki w klimacie życzliwości, profesjonalizmu, bezpieczeństwa i dobrej 
organizacji pracy.  

3. Kształtować dziecko, które świadomie dokonuje wyborów, jest wrażliwe, pewnie porusza się w określonym systemie wartości. 
4. Przygotować uczniów do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającym się świecie. 
5. Wspierać rodzinę w procesie wychowania młodego człowieka. 
6. Motywować i wspierać pracowników, aby z satysfakcją i zaangażowaniem wykonywali swoją pracę. 
7. Cieszyć się uznaniem w środowisku.    

 
II. MODEL ABSOLWENTA 

 
Działania zawarte w Programie Wychowawczo – Profilaktycznym zmierzają do ukształtowania takiego modelu absolwenta, który 

niezależnie od indywidualnych cech osobowości, predyspozycji i talentów będzie wyposażony w zespół cech uniwersalnych, warunkujących 
właściwe funkcjonowanie we współczesnym świecie. 

Absolwent: 

1. Jest człowiekiem aktywnym, ciekawym świata, ma dużą wiedzę, różnorodne zainteresowania, chętnie gromadzi różne wiadomości. 
2. Potrafi w praktyce zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności, jest samodzielny, wrażliwy i otwarty na innych ludzi. 
3. Jest dobrym obywatelem, dba o więź ze szkołą i społecznością lokalną. 
4. Ma klarowny system wartości. 
5. Jest człowiekiem o adekwatnym  poczuciu własnej wartości. 
6. Potrafi budować prawidłowe relacje interpersonalne. 
7. Jest wolny od uzależnień, dba o zdrowie i bezpieczeństwo. 
8. Zna i stosuje zasady życia społecznego, jest człowiekiem uczciwym, tolerancyjnym i odpowiedzialnym, kierującym się zasadami 

moralnymi, wyróżnia się wysoką kulturą osobistą. 
9. Jest komunikatywny i kreatywny, a przede wszystkim świadomy sensu własnego życia, dostrzega w nauce swoje szanse życiowe. 
10. Skutecznie planuje swoją przyszłość, stawia przed sobą realne cele, samodzielnie podejmuje decyzje, potrafi czerpać satysfakcję ze 

swoich osiągnięć. 



 
 

 
III. WIZJA  SZKOŁY 

 Szkoła jest bezpieczna dla ucznia: 
 Zapewnia bezpieczeństwo fizyczne 
 Daje poczucie bezpieczeństwa psychicznego 
 Tworzy bezpieczne środowisko społeczne  
 Gwarantuje bezpieczeństwo w sferze duchowej  

 Szkoła wspomaga rodziców w wychowaniu: 
 Szanuje cele wychowawcze rodziców 
 Dostosowuje do ich oczekiwań program wychowawczo-profilaktyczny 
 Służy rodzicom wiedzą merytoryczną 
 Wspiera ich w pokonywaniu trudności wychowawczych 

 Sprzyja rozwojowi ucznia: 
 W sferze fizycznej (człowiek zdrowy) 
 W sferze psychicznej (człowiek dojrzały, zrównoważony, szczęśliwy) 
 W sferze społecznej (człowiek odpowiedzialny, komunikatywny) 
 W sferze aksjologicznej (człowiek z poczuciem sensu życia) 

 
IV. IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW SZKOLNYCH 
 

Identyfikację trudności przeprowadza się w celu wyizolowania, nazwania i ukazania w szerszym kontekście teoretycznym objawów, 
które wzbudzają niepokój i sugerują istnienie trudności. Szczególne znaczenie mają w tym przypadku informacje na temat: 

 wskaźników naruszania dyscypliny szkolnej  
 wskaźników patologii w środowisku uczniowskim  

Od kwietnia 2020 r. do maja 2020 r. przeprowadzono w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kraśniku diagnozę potrzeb i 
problemów w środowisku szkolnym. Diagnozy dokonano na podstawie analizy dokumentów (Program Wychowawczo – Profilaktyczny, plany 
pracy wychowawczo – profilaktycznej, dziennik zajęć pedagoga szkolnego i psychologa – profesjonalny kontakt pomocny, wykaz realizowanych 
zajęć) oraz ankiet skierowanych do: 
• uczniów – odpowiedzi udzieliło 248 osób: 
- ankieta dla klas 1-3 - 93 osoby (klasy 1 – 29, klasy 2 – 45, klasa 3 – 19)  
- ankieta dla klas 4-7 - 155 osób (klasy 4 – 9, klasy 5 - 48, klasy 6 - 62, klasy 7 – 36) 
• rodziców – odpowiedzi udzieliło 137 osób 



 
 

• nauczycieli – odpowiedzi udzieliło 48 osób 
Na podstawie przeprowadzonej diagnozy ustalono następujące czynniki chroniące: 
 
- w zdecydowanej większości uczniowie czują się  bezpiecznie w szkole; 
- w zdecydowanej większości uczniowie umieją radzić sobie z emocjami w sytuacjach trudnych; 
- zdaniem wszystkich badanych grup szkoła kształtuje właściwe postawy wobec zjawiska uzależnień i promuje zdrowy tryb życia; 
- uczniowie uczą się przeciwdziałać różnym formom agresji i przemocy i dbać o kulturę słowa; 
- szkoła uczy postaw patriotycznych i obywatelskich, uczniowie chętnie biorą udział w uroczystościach i wycieczkach szkolnych, pozaszkolnych 
oraz angażują się w akcje charytatywne. 
Obszary zagrożeń: 
W wyniku przeprowadzonej diagnozy wyłoniono następujące czynniki ryzyka: 
- zdaniem wszystkich badanych grup więcej czasu należy poświęcić na integrowanie zespołów klasowych i całej społeczności szkolnej oraz  
budowanie przyjaznej atmosfery; 
- 34% uczniów deklaruje, że doświadcza przemocy w szkole, dominującą formą jest przemoc psychiczna (17%); 
- niska motywacja uczniów do nauki; 
- niepokojąca jest ilość czasu przeznaczonego przez uczniów na granie w gry komputerowe, 16% uczniów klas starszych deklaruje, że dziennie 
spędza na tę aktywność powyżej 3 godzin. 
 

V. NADRZĘDNE CELE WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE 
Intencją  działań wychowawczo-profilaktycznych prowadzonych w naszej placówce jest wyrównywanie szans wszystkich uczniów poprzez 
dążenie do ich wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze fizycznym, psychicznym, społecznym i duchowym. 

Główne cele pracy wychowawczo-profilaktycznej to: 
 Wspieranie uczniów w pokonywaniu trudności adaptacyjnych związanych z rozpoczęciem nauki w szkole. Integrowanie zespołów 

klasowych. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa. 
 Umożliwienie uczniom pogłębionej pracy nad sobą, prowadzącej do zminimalizowania trudności i uaktywnienia tendencji 

do samorozwoju. 
 Ograniczanie i eliminowanie zjawiska przemocy w szkole i poza nią, a także zapobieganie powstawaniu tego typu problemów. 
 Kształtowanie właściwych postaw uczniów wobec zjawiska uzależnień. 
 Promowanie zdrowego trybu życia. 
 Przygotowanie do podejmowania i pełnienia ról społecznych oraz obywatelskich.  
 Rozwijanie umiejętności społecznych, sprzyjających budowaniu prawidłowych relacji interpersonalnych. 



 
 

 Podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie realizacji działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły. 
 Współpraca z rodzicami w zakresie wychowania i profilaktyki. 

 
VI. OBSZARY DZIAŁAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO 
 
Obszar I: Adaptacja uczniów do warunków szkolnych. Integracja. Bezpieczeństwo. 
Obszar II: Rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny ucznia. 
Obszar III: STOP przemocy w szkole! 
Obszar IV: Żyję ZDROWO. Żyję BEZ uzależnień! 
Obszar V:  Wychowanie patriotyczne i obywatelskie. 
OBSZAR VI : Doskonalenie zawodowe nauczycieli. 
OBSZAR VII: Współpraca z rodzicami w zakresie wychowania i profilaktyki szkolnej. 
 

 
VII. TREŚCI  PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO 
 

Działania wychowawcze i profilaktyczne skupiają się wokół  nauki najważniejszych wartości moralnych takich jak np. tolerancja, 
odwaga, szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, mądrość, asertywność, wrażliwość, sprawiedliwość, niezależność. Są one kluczowe dla 
ukształtowania prawego charakteru ucznia. Wartości moralne kształtują lepszych ludzi, lepsze życie i lepsze stosunki międzyludzkie, ponieważ 
wyzwalają zachowania, które nie krzywdzą innych, a zatem im szerzej je praktykujemy, tym więcej dobra do nas wraca. Tylko mocny, 
wewnętrzny system wartości moralnych jest w stanie skłonić człowieka do zachowań moralnych w każdych okolicznościach. Uczniowie 
bezpośrednio uczestnicząc w programie nabywają umiejętności intrapsychiczne, interpersonalne i społeczne. 

 
Treści Programu: 

 adaptacja uczniów do warunków szkolnych, integrację 
 bezpieczeństwo uczniów w szkole  
 asertywne zachowania, w tym kluczowa umiejętność mówienia NIE!, niezbędna przy oparciu się negatywnej presji rówieśniczej, 

dokonywanie wyborów o niskim poziomie ryzyka  
 kształtowanie prawidłowych relacji międzyludzkich poprzez prawidłowe komunikowanie się z ludźmi 
 indywidualizacja pracy z uczniem 
 zapobieganie i eliminacja zjawiskom przemocy i agresji  



 
 

 zachowania ryzykowne - profilaktyka uzależnień i edukacja prawna  
 przygotowanie do podejmowania i pełnienia ról społecznych oraz obywatelskich 
 rozwijanie umiejętności społecznych, sprzyjających budowaniu prawidłowych relacji interpersonalnych 
 budowanie poczucia własnej wartości i pozytywnej samooceny 
 podejmowanie decyzji, konstruktywne rozwiązywanie problemów 
 radzenie sobie ze stresem 
 podejmowanie działań prospołecznych 
 krytyczne i twórcze myślenie 
 udzielanie wsparcia innym 
 zdrowie jako wartość uniwersalna  
 budowanie dobrych relacji pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami. 
 podnoszenie kompetencji wychowawczo-profilaktycznych nauczycieli i rodziców 

 
Nauczyciele w ramach doskonalenia zawodowego podnoszą swoje kompetencje umożliwiające im osiągnięcie profesjonalnej sprawności 

gwarantującej konstruktywne wspomaganie ucznia w rozwoju oraz efektywną realizację szkolnej interwencji.  
Rodzice uczniów w ramach nakierowanych na nich działań mają szansę na zapoznanie się ze skutecznymi sposobami oddziaływań 

profilaktycznych. 
 
 

 
OBSZAR I: Adaptacja uczniów do warunków szkolnych. Integracja. Bezpieczeństwo. 

 
CEL:  Wspieranie uczniów w pokonywaniu trudności adaptacyjnych związanych z rozpoczęciem nauki w szkole. 

 Integrowanie zespołów klasowych. Wdrażanie zasad bezpieczeństwa. 

 
ZADANIA 

 
FORMY REALIZACJI 

 

 
OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

 
TERMIN 

 Stworzyć bezpieczną i przyjazną 
atmosferę w klasie 

 Rozwijać umiejętności kluczowe 
sprzyjające integracji grupy, 

 
1. Realizacja Programu adaptacyjnego dla uczniów klas I 

 ,,Zaprzyjaźnij się ze szkołą” w tym 
        - zajęcia adaptacyjno – integracyjne 
        - cykl zajęć w Sali Doświadczania Świata 

 
Wychowawcy 
 
Wychowawcy  
Pedagog, Psycholog 

 
Cały rok 
 
Wrzesień/ 
Październik 



 
 

komunikowaniu się i wspólnemu 
rozwiązywaniu problemów 

 Wdrażać do zasad bezpieczeństwa  na 
co dzień – w szkole i poza nią, w tym 
w kontaktach z nieznajomymi 

 

 
2. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas pobytu w szkole i na zajęciach 

poza szkołą: 
- prowadzenie dyżurów przez nauczycieli podczas przerw, 
- organizacja zajęć i pogadanek na temat zasad: 

 bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły  
 bezpieczeństwa podczas ferii zimowych oraz wakacji 
 bezpiecznego zachowania na drodze, w kontaktach z nieznajomymi 

oraz sytuacjach zagrożenia  
 zachowania w czasie pandemii 

 
3. Organizacja wycieczek i imprez klasowych sprzyjających integracji uczniów. 

 
Nauczyciele, wychowawcy, 
specjaliści szkolni i zewnętrzni 
 
 
 
 
 
 
 
Wychowawcy, nauczyciele 
 
 

 
Cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cały rok 

 
 

 
OBSZAR II: Rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny ucznia. 

 
CEL:  Umożliwienie uczniom  pogłębionej pracy nad sobą, prowadzącej do zminimalizowania trudności 

 i uaktywnienia tendencji do samorozwoju. 

 
ZADANIA 

 
FORMY REALIZACJI 

 

 
OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

 
TERMIN 

 Rozwijać zainteresowania i uzdolnienia uczniów  
 Rozwijać umiejętności intelektualne, społeczne i 

emocjonalne dzieci 
 Zapewnić profesjonalne wsparcie uczniom 

przeżywającym stany kryzysowe  
 Rozpoznawać i zaspokajać indywidualne potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne uczniów  
 
 
 
 
 
 

1. Przygotowanie programów artystycznych na uroczystości 
szkolne oraz prezentowanie talentów na forum szkoły  

2. Realizacja Programu „Przyjaciele Zippiego”  kl.3 

3. Realizacja zajęć warsztatowych z zakresu intelektualnego, 
emocjonalnego i społecznego funkcjonowania człowieka 

4. Profesjonalny kontakt pomocny uczniom przeżywającym 
kryzysy, mającym problemy emocjonalne, dydaktyczne, 
rodzinne. 

5. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia 
psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z 

Nauczyciele, wychowawcy 
 
 
Psycholog, pedagog  
 
Nauczyciele, wychowawcy, 
pedagog, psycholog 
 
Pedagog, psycholog, nauczyciele 
 
 
Wychowawcy, nauczyciele, 
pedagog, psycholog 
 

Wg harmonogramu 
imprez i 
uroczystości 
Cały rok 
 
 
W miarę potrzeb 
 
 
W miarę potrzeb 
 
 
 
 
Cały rok 
 



 
 

 uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych. 

 
 

 
OBSZAR III: STOP przemocy w szkole! 

 
CEL:  Ograniczanie i eliminowanie zjawiska przemocy w szkole i poza nią, a także zapobieganie powstawaniu tego typu problemów. 

 
ZADANIA 

 
FORMY REALIZACJI 

 
OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

 
TERMIN 

 Wpajać zasady dobrego wychowania i norm 
akceptowanych społecznie 

 Kształcić wśród uczniów umiejętności 
prawidłowego komunikowania się z ludźmi oraz 
umiejętności niezbędne w radzeniu sobie 
z sytuacjami przemocowymi 

 Uczyć bezpiecznego i efektywnego korzystania 
z technologii cyfrowych, w tym rozpoznawania 
i przeciwdziałania cyberprzemocy 

1. Zapoznanie uczniów z dokumentami wewnątrzszkolnymi 
regulującymi zasady zachowania w szkole. 

2. Organizacja zajęć edukacyjnych i psychoprofilaktycznych 
z zakresu zapobiegania i eliminacji zjawiskom przemocy 
i agresji, w tym cyberprzemocy. 

3. Interwencyjne organizowanie indywidualnych konsultacji 
i pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów – 
sprawców i ofiar przemocy. 
 

4. Mediacje w konfliktach rówieśniczych. 
 
5. Współpraca z kuratorami sądowymi, asystentami rodzin, 

Sądem i innymi odpowiednimi instytucjami 
wspomagającym rodziców i uczniów  

Wychowawcy, Nauczyciele 
 
 
Wychowawcy, Nauczyciele, Pedagog, 
Psycholog 
 
 
Pedagog, Psycholog  
 
 
Wychowawcy, Nauczyciele, Pedagog, 
Psycholog 
 
 Dyrektor, Wychowawcy, 
Nauczyciele, Pedagog, Psycholog 
 

Cały rok 
 
 
Cały rok, w miarę 
potrzeb 
 
 
 
Cały rok, w miarę 
potrzeb 
 
Cały rok, w miarę 
potrzeb 
 
 
Cały rok, w miarę 
potrzeb 
 

 



 
 

 
 

OBSZAR IV: Żyję ZDROWO. Żyję BEZ uzależnień! 
 

 
CEL: Promowanie zdrowego trybu życia. Kształtowanie właściwych postaw uczniów wobec zjawiska uzależnień.  

 
ZADANIA 

 
FORMY REALIZACJI 

 

 
OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

 
TERMIN 

 Budować poczucie odpowiedzialności za własne 
zdrowie fizyczne i psychiczne 

 Przekazywać wiedzę o zdrowym odżywianiu się, 
kształtować właściwe nawyki żywieniowe 

 Zapoznać uczniów z niezbędnymi informacjami na 
temat szkodliwości środków odurzających 
i niebezpieczeństwach wynikających z ich 
zażywania 

 Wskazywać sposoby radzenia sobie z własnymi 
problemami – także przez szukanie pomocy u osób 
zaufanych i specjalistów 

 Kształcić nawyki aktywnego spędzania czasu 
wolnego, wskazywać alternatywy dla nudy 
w oparciu o zainteresowania 

 Zapoznać uczniów z zasadami bezpiecznego 
korzystania z Internetu oraz zagrożeniami 
płynącymi z korzystania z Sieci i gier 
komputerowych 

 

1. Organizowanie zajęć edukacyjnych i akcji/programów 
propagujących zdrowy styl życia. 

2. Profilaktyka próchnicy zębów. 

3. Realizacja programu „Znamię – znam je” – kl.7 

4. Bieg po zdrowie- program profilaktyki antynikotynowej-
kl.4 

5. Organizacja zajęć edukacyjnych i psychoprofilaktycznych 
dotyczących szkodliwości palenia, używania substancji 
psychoaktywnych, niewłaściwego korzystania z sieci i gier 
komputerowych. 

6. Organizowanie alternatywnych form spędzania czasu 
wolnego w formie sportowych zajęć pozalekcyjnych.  
 

7. Bieżące interwencje w przypadku uwikłania się uczniów 
w uzależnienia. 

 

Wychowawcy, Nauczyciele, Pedagog, 
Psycholog 
 
Pielęgniarka szkolna 
Pedagog  
 
Nauczyciele wychowana fizycznego 
wychowawcy 
 
Wychowawcy, Nauczyciele, Pedagog, 
Psycholog 
 
 
 
Pedagog, Psycholog 

 
Nauczyciele wychowania fizycznego 
 
Wychowawcy, Nauczyciele, Pedagog, 
Psycholog 

 
Cały rok 
 
Cały rok 
I półrocze 
 
 
 
 
 
Cały rok, w miarę 
potrzeb 
 
 
 
I półrocze 
 
Cały rok 
 
Cały rok, w miarę 
potrzeb 
 

 
 



 
 

 
OBSZAR V: Wychowanie patriotyczne i obywatelskie 

 
CEL:  Przygotowanie do podejmowania i pełnienia ról społecznych oraz obywatelskich.  

 

 
ZADANIA 

 
FORMY REALIZACJI 

 

 
OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

 
TERMIN 

 Kształtować postawy patriotyczne, wpajać 
szacunek dla tradycji narodowej z uwzględnieniem 
ceremoniału szkolnego 

 Wyposażyć uczniów w mocny system wartości 
moralnych, wdrażać do respektowania norm 
społecznych 

 Wspierać działalność wolontarystyczną mającą na 
celu modelowanie postaw  prospołecznych 

 Uczyć uczniów szacunku dla dobra wspólnego jako 
podstawy życia społecznego oraz przygotowywać 
ich do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i 
w państwie w duchu przekazu dziedzictwa 
kulturowego i kształtowaniu postaw 
patriotycznych. 

1. Nauka wartości poprzez omawianie, dyskutowanie o nich 
przy okazji określonych zajęć edukacyjnych, 
przerabianych właśnie lektur, oglądanych filmów, 
obserwowanych sytuacji życiowych itp. 

2. Utrwalanie moralnych postaw poprzez różne formy 
wyrażania uznania i korygowanie niewłaściwych 
zachowań uczniów, wskazywanie autorytetów i wzorców 
moralnych.  

3. Uczestnictwo w  szkolnych i pozaszkolnych 
patriotycznych uroczystościach  

4. Nauka i pogłębianie wiedzy uczniów na temat symboli 
narodowych, ich historii i znaczenia, okazywanie im 
szacunku. 

5. Udział w akcjach charytatywnych i wolontarystycznych. 

Nauczyciele, wychowawcy 
 
 
 
 
Nauczyciele, wychowawcy, pedagog, 
psycholog 
 
 
 
 
Nauczyciele, wychowawcy 
 
Nauczyciele, wychowawcy  
 
 
 
Nauczyciele, wychowawcy 
 
 

Cały rok 
 
 
 
 
 
Cały rok 
 
 
 
 
Wg harmonogramu 
imprez i 
uroczystości 
 
Cały rok 
 
 
Cały rok 

 
 
 



 
 

 
OBSZAR VI: Doskonalenie zawodowe nauczycieli 

 
 

CEL:  Podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie realizacji działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły. 
 

ZADANIA 
 

FORMY REALIZACJI 
 

 
OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

 
TERMIN 

 Podnosić kompetencje nauczycieli w zakresie 
realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej oraz 
budowania relacji z rodzicami 

1. Doskonalenie wewnątrzszkolne i zewnątrzszkolne. Dyrekcja wg 
harmonogramu 

 
 
 
 
 
 

 

OBSZAR VII : Współpraca z rodzicami w zakresie wychowania i profilaktyki szkolnej 

 

CEL:  Usprawnienie rodziców uczniów w podejmowaniu trafnych sposobów oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych. 

 
ZADANIA 

 

FORMY REALIZACJI 

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

 

TERMIN 
 

 Budować dobre relacje między rodzicami a szkołą 
 Wspomagać  rodziców w realizacji odziaływań 

profilaktycznych realizowanych  na terenie szkoły 
 Umożliwić rodzicom korzystanie z profesjonalnego 

kontaktu pomocnego w ramach indywidualnych 
konsultacji. 

 1. Profesjonalny kontakt pomocny dla rodziców uczniów 
w zakresie stosowania skutecznych sposobów oddziaływań 
wychowawczych. 

  
 2. Współpraca z rodzicami uczniów w zakresie realizacji 

działań profilaktycznych wdrażanych przez szkołę. 

  

 
Pedagog, psycholog 
 
 
Nauczyciele, wychowawcy, specjaliści 
 

 
Cały rok 
 
 
Cały rok 
 
 



 
 

 
VIII. METODY I FORMY REALIZACJI 

 
Realizacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego odbywać się będzie w ramach wszystkich zajęć edukacyjnych zgodnie z podstawą 
programową. Najbardziej zintensyfikowane działania odbywać się będą podczas: 

 zajęć z wychowawcą 
 zajęć ze specjalistami 
 zajęć wychowania do życia w rodzinie 
 zajęć prowadzonych przez pielęgniarkę szkolną 
 intencjonalnych i okazjonalnych spotkań z rodzicami uczniów w szkole 
 w ramach edukacji pedagogicznej (pedagogizacja rodziców) 
 imprez i uroczystości organizowanych na terenie szkoły i miasta 
 imprez charytatywnych 

 
 
 
 

IX. WSPÓŁPRACA SZKOŁY ZE ŚRODOWISKIEM 
 

 
NAZWA INSTYTUCJI 

 

 
RODZAJ WSPÓŁPRACY 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  kierowanie uczniów z problemami dydaktyczno-wychowawczymi na badania,  
 konsultacje 
 diagnozowanie uczniów 
 korzystanie z zaleceń poradni podczas pracy z uczniem posiadającym opinię lub orzeczenie 
  zapraszanie pracowników na spotkania z nauczycielami, rodzicami 
 prowadzenie warsztatów, szkoleń 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  pomoc materialna dla uczniów potrzebujących i ich rodzin 
 finansowanie obiadów dzieciom z rodzin najuboższych 
 wyjazdy na wypoczynek letni i zimowy 
 udział pedagoga szkolnego w spotkaniach dotyczących: zakładania Niebieskiej Karty, 



 
 

posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie 
 współpraca z Asystentami Rodziny 

Policja  spotkania uczniów z policjantem – pogadanki tematyczne  
 współpraca w zakresie rozwiązywania poważnych problemów wychowawczych przejawianych 

przez uczniów  
Urząd Miasta  Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - współpraca w zakresie 

realizowanych w szkole działań profilaktycznych: programy profilaktyczne, konkursy wiedzy, 
spektakle profilaktyczne, pomoce dydaktyczne do realizacji ww. działań ( DVD, plakaty, ulotki, 
poradniki, itd.) 

Świetlica Środowiskowa  ścisły kontakt w zakresie zapewniania opieki, pomocy dydaktyczno- wychowawczej i materialnej 
dzieciom z rodzin najuboższych i zagrożonych patologią 

 współpraca w zakresie organizowania czasu wolnego dzieciom z tych rodzin 
Kościół  udział sztandaru szkolnego w uroczystościach kościelnych o wymowie patriotycznej (np. 3 Maja, 

11 listopada) 
 udział przedstawicieli kościoła w uroczystościach szkolnych 
 przedstawienie w Kościele Jasełek przez uczniów  

Centrum Kultury i Promocji  udział uczniów uzdolnionych wokalnie, tanecznie, recytatorsko w konkursach, przeglądach 
organizowanych przez CKiP 

Miejska Biblioteka Publiczna  udział uczniów w organizowanych imprezach okolicznościowych, zajęciach edukacyjnych, 
spotkaniach z ciekawymi ludźmi (aktorzy, pisarze) 

Sąd  spotkania i rozmowy z kuratorami nt. podopiecznych (sytuacja rodzinna, wyniki w nauce, 
zachowanie) 

Straż Miejska  zajęcia informacyjne dla uczniów dotyczące edukacji prawnej 
Szkoły  organizowanie międzyszkolnych imprez sportowych 

 współpraca podczas organizowania konkursów przedmiotowych 
 udział nauczycieli w pracach komisji egzaminacyjnych 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  systematyczny kontakt z pracownikami dotyczący pieczy zastępczej wychowanków wpisanych w 
szeregi uczniów naszej szkoły 

 udział w spotkaniach podsumowujących postępy dydaktyczno – wychowawcze  uczniów z rodzin 
zastępczych 

 
Szkoła Podstawowa nr 2 w zależności od potrzeb współpracuje również z innym instytucjami, stowarzyszeniami oraz organizacjami, 
wspierającymi prawidłowy rozwój dziecka oraz prawidłowe funkcjonowanie rodziny np. PCK. 



 
 

 
X. IDENTYFIKACJA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA REALIZACJĘ ZADAŃ WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH 

 
Wychowanie oraz wdrażanie profilaktyki stanowi integralną część działalności każdego nauczyciela, który w tym procesie winien 

pełnić rolę opiekuna, wychowawcy, doradcy, przewodnika i mistrza. Program ujmuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania 
o charakterze wychowawczym oraz profilaktycznym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli. Wszystkie działania realizowane w ramach 
Programu Wychowawczo-Profilaktycznego są nastawione na wyposażanie uczniów w umiejętności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 
w społeczeństwie  oraz ograniczanie zachowań dysfunkcjonalnych, negatywnie wpływających na rozwój ich osobowości. 
Działania profilaktyczne obejmują: 
1) profilaktykę uniwersalną – wspieranie wszystkich uczniów 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; 
2) profilaktykę selektywną – wspieranie uczniów, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania 
biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych; 
3) profilaktykę wskazującą – wspieranie uczniów, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków i substancji wymienionych w pkt. 
1 lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia. 
 

 
IDENTYFIKACJA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA REALIZACJĘ ZADAŃ WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH 

OSOBA 
ODPOWIEDZIALNA 

 
ZADANIE 

Nauczyciele  Oddziaływanie wychowawcze na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji dydaktycznych  
 Odpowiadanie za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, wyjść i wyjazdów szkolnych 
 Zwracanie podczas dyżurów - szczególnej uwagi na miejsca tzw. podwyższonego ryzyka: ubikacje, schody, itp. 
 Punktualne rozpoczynanie dyżurów przed lekcjami, uczniowie w czasie zajęć nie pozostają bez opieki nauczyciela  
 Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów, informowanie o 

potrzebach związanych z problemami w nauce oraz o przejawianych zdolnościach 
 Informowanie na bieżąco wychowawców o niewłaściwym zachowaniu ich wychowanków zarówno przez nauczycieli 

dyżurujących, jak pozostałych nauczycieli i pracowników szkoły 
 Reagowanie na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań 
 Wspólnie z pedagogiem zabieganie o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów 
 Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do specyficznych potrzeb ucznia 



 
 

 Współtworzenie atmosfery życzliwości i zrozumienia, budzenie szacunku swoją wiedzą, kompetencją i postawą  
 Obserwacja zachowania uczniów w miejscach publicznych i zwracanie uwagi na przejawy demoralizacji 
 Wdrażanie do świadomego unikania zagrożeń oraz kształtowanie umiejętności odmawiania i negocjacji 
 Dawanie przykładów sumienności, umiejętności rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie w trudnych sytuacjach 
 Dążenie do dalszej poprawy bezpieczeństwa w szkole, reagowanie na akty agresji i przemocy oraz konsekwentne 

egzekwowanie prawa szkolnego 

Wychowawcy klasowi  Pomoc uczniom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych - uświadomienie uczniom możliwości zwrócenia się 
z problemem do konkretnej osoby w szkole: wychowawca, pedagog, psycholog dyrektor szkoły 

 Podnoszenie poziomu kultury osobistej uczniów - godziny wychowawcze dotyczące zachowania się w stosunku 
do rówieśników, osób dorosłych, w miejscach publicznych (kino, teatr, itp.) 

 Współpraca z rodziną - inicjowanie spotkań mających na celu omawianie problemów wysuwanych przez rodziców, 
wywiadówki profilaktyczne 

 Organizacja koleżeńskiej pomocy w nauce 
 Kształtowanie postaw poszanowania mienia wspólnego, dbałości estetykę klasy, szkoły i otoczenia 
 Systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci 
 Pomoc w poznawaniu samego siebie i kształtowaniu pożądanego systemu wartości 
 Dbanie o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie 
 Koordynacja pracy wychowawczo - profilaktycznej w zespole klasowym 
 Wdrażanie do samooceny postępów w zachowaniu 
 Nadzorowanie realizacji obowiązku nauki / obowiązku szkolnego 

Pedagog/Psycholog   Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 
 Organizowanie pogadanek, prelekcji dla uczniów z udziałem pracowników instytucji wspierających realizację Programu 
 Pedagogizacja rodziców 
 Prowadzenie zajęć relaksacyjnych, treningi interpersonalne, zajęcia psychoedukacyjne 
 Współpraca z instytucjami wspierającymi realizację zadań profilaktycznych 
 Systematyczna współpraca z wychowawcami klas i nauczycielami, udzielanie im wsparcia w planowaniu i realizacji zadań 

profilaktyczno-wychowawczych 
Pielęgniarka szkolna  Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów i ich rodziców 

 Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci 



 
 

 Uczestnictwo w szkolnych programach profilaktyki i promocji zdrowia 
 Wdrażanie elementów profilaktyki prozdrowotnej na radach pedagogicznych i zebraniach szkolnych z rodzicami 
 Informowanie o akcjach, konkursach i innych formach działań na rzecz zdrowia 

Rodzice  Każdy rodzic czuwa nad tym, aby jego dziecko wykazywało właściwą kulturę osobistą oraz sumiennie realizowało 
obowiązek szkolny 

 W celu zapobiegania niewłaściwym zachowaniom rodzice utrzymują regularny kontakt z wychowawcą klasy, a w razie 
potrzeby pedagogiem szkolnym bądź Dyrektorem  

 Rodzice biorą udział w przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę, mających na celu doskonalenie metod 
wychowawczych 

 Rodzice uczniów sprawiających szczególne trudności wychowawcze winni kontaktować się ze szkołą w każdym przypadku 
stwierdzenia naruszenia obowiązujących norm i zasad oraz wspólnie znajdować sposoby rozwiązywania problemów 

  Rodzice mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i moralnymi, jeśli nie są one 
w sprzeczności z prawami dziecka 

 Wsparcie wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służenie wiedzą, doświadczeniem 
i pomocą 

 
 
 
XI. PROCEDURA BADANIA EFEKTYWNOŚCI PROGRAMU 
 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny uwzględnia mechanizmy umożliwiające prowadzenie badań nad jego skutecznością. Ewaluacja 
dokonywana jest zawsze na podstawie analizy zachowania uczestników programu oraz w odniesieniu do celów i zadań programu. 
Głównym celem corocznej diagnozy sytuacji szkolnej jest oszacowanie tych aspektów funkcjonowania psychospołecznego uczniów, które 
są najistotniejsze dla poznania przyczyn dysfunkcji i opracowania przyszłych działań wychowawczo-profilaktycznych. Program zakłada 
przeprowadzenie w każdym roku szkolnym szeregu badań, którego wyniki służyć będą do opracowania diagnozy potrzeb i problemów 
w środowisku szkolnym. Ponadto ocenianie skuteczności Programu ma charakter ciągłego procesu ukierunkowanego na wykorzystanie jego 
wyników do modyfikowania struktury i przebiegu programu, aby w efekcie zwiększyć jego skuteczność wychowawczo-profilaktyczną. Będzie 
ona monitorowana za pomocą takich narzędzi, jak: 

 bezpośrednie rozmowy z uczniami, rodzicami i nauczycielami, wywiady, dyskusje, 
 obserwacje uczniów – prowadzenie dokumentacji przez wychowawców klas, nauczycieli, pedagoga, psychologa, 
 diagnozy klimatów klas (w klasach pierwszych i czwartych realizowanych w formie zajęć warsztatowych), 
 badania ankietowe  dotyczące: skali zjawiska przemocy, uzależnień, form spędzania czasu wolnego, zdrowia fizycznego i psychicznego 

uczniów, 



 
 

 analiza dokumentów szkolnych (notatki, protokoły, plany pracy, sprawozdania, statystyki prowadzone przez pedagoga szkolnego 
dotyczące: konfliktów, zdarzeń przemocowych, uzależnień oraz realizacji obowiązku szkolnego), 

Zgromadzony materiał badawczy poddawany będzie analizom opisowym, pozwalającym na liczbowe przedstawienie danych jakościowych. 
Wyniki badań ewaluacyjnych posłużą do analizy przeprowadzonych działań – ich skuteczności, interpretacji wyników, wyodrębnienia słabych 
i mocnych stron, możliwości i zagrożeń na przyszłość, oraz potrzeby wprowadzenia ewentualnych zmian. Na podstawie wyników i wniosków 
opracowane zostaną zalecenia – propozycje do przyszłych działań, rodzaju i kierunku zmian. 

 
XII. PODSTAWA PRAWNA - OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE 
 
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) 
 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r.poz. 852, 1655, 1818, z 2020 r., poz. 322, 1337Dz.U. z 

2017 r., poz. 783). 
 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 228) 
 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. poz. 356 oraz z 2018 r. poz. 1679) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 22 stycznia 2018 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. 2018 poz. 
214) 

 
 
 

* W związku z pandemią wszystkie działania realizowane w ramach Programu będą odbywały się z zachowaniem wszelkich 
zasad bezpieczeństwa i obowiązujących regulaminów. 
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