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Aneks do  Programu wychowawczo-profilaktycznego do realizacji 
w roku szkolnym 2022/2023. 

I. Źródła informacji do wprowadzenia modyfikacji Programu wychowawczo-
profilaktycznego w Szkole Podstawowej nr 3 w Sokółce 

1. Diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących - ankieta do uczniów i rodziców 
przeprowadzona we wrześniu 2022r. 

2. Uwagi z obserwacji uczniów, rozmowy z uczniami i rodzicami, a także spostrzeżenia i 
obserwacje wychowawców klas. 

3. Analiza środowiska szkolnego na podstawie analizy dokumentacji szkolnej, wniosków 
z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dyrektora Szkoły, wniosków i analiz 
z pracy zespołów przedmiotowych i wychowawczego, rozmów z nauczycielami, 
uczniami i rodzicami. 

4. Wypis z kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/23. 
5. Wypis ze sprawozdania z nadzoru pedagogicznego w roku szk. 2021/2022. 
 

II.Zalecenia uzupełniające tematykę Programu wychowawczo- 
profilaktycznego na rok szkolny 2022/2023. 

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 

2022/2023. 
1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw 

ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji. 

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć 

edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego 

dzieci i młodzieży. 

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz 

sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka 

łacińskiego już od szkoły podstawowej. 

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, 

w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli 

nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej. 

7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego 

wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. 

Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego 
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podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych. 

8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności 

podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy 

dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. 

9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom 

i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. 

 
WYPIS ZE SPRAWOZDANIA Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU 
SZKOLNYM 2021/2022. 
(…) Rekomendacje i zalecenia do pracy w zakresie zwiększenia roli 
wychowawczej szkoły orazsposób realizacji wniosków: 
1. Należy wzmacniać obowiązujące w szkole normy społeczne, a w szczególności: pomoc 

słabszym, dbanie o bezpieczeństwo, wystrzeganie się agresywnych zachowań i dążenie do 

zdobywania wiedzy. 

2. Należy wzmóc działania wychowawcze, które przyczynią się do zmniejszenia ilości takich 

zachowań jak: obgadywanie, przezywanie, wyśmiewanie oraz rozpowszechnianie plotek 

i oszczerstw (również przez sms-y i Internet), obrażanie i ośmieszanie. 

3. Należy dołożyć więcej starań, aby rodzice i uczniowie poczuli, że mają duży wpływ na 

postawy promowane w szkole oraz realizację Programu Wychowawczo - Profilaktycznego 

Szkoły. Tym samym oddziaływania wychowawcze powinny mieć charakter integralny, 

docierać do wszystkich stron osobowych, by rozwijać w wychowankach zdolność do 

integracji myśli, czynów, słów, dawać pełną wizję świata i osoby ludzkiej. 

4. Wszyscy nauczyciel muszą konsekwentnie reagować na złe zachowania uczniów. 

5. W związku z ujawnionymi w szkole przypadkami uczniów ze zdiagnozowanymi 

problemami psychicznymi należy skupić się na rozwijaniu różnorodnych umiejętności 

życiowych uczniów, m.in. zaspakajaniu potrzeb, rozwiązywaniu problemów, umiejętności 

radzenia sobie ze stresem, realizacji zadań składających się na cele życiowe. Działania w tym 

zakresie muszą odwoływać się zarówno do pracy z uczniami, jak też do działań wspierających 

rodziców. 

6. Działania na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa w szkole i placówce powinny być oparte 

na aktualnej i rzetelnej wiedzy z zakresu wychowania i profilaktyki, w tym skutecznych 

strategii profilaktycznych; 
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Rekomendacje: 

1. Podejmować działania mające na celu budowanie szkolnej wspólnoty opartej na 
dobrych relacjach nauczycieli z uczniami i ich rodzicami. 

2. Realizować edukację prozdrowotną w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz 
podejmować tematykę zdrowia psychicznego. 

3. Zwiększyć poczucie więzi ze szkołą i poczucie przynależności do silnego zespołu 
klasowego, zintegrowanego wokół pozytywnych postaw i wartości. Kontynuować 
działania podejmowane przez wychowawców i pozostałych nauczycieli w celu 
rozpoznania potrzeb uczniów w zakresie budowania właściwych relacji społecznych w 
klasie. Zwiększyć poczucie akceptacji uczniów w społeczności szkolnej. 

4. Realizując tematykę godzin wychowawczych zwrócić szczególną uwagę na 
zagadnienia: przeciwdziałanie przemocy i agresji, konsekwencje używania 
papierosów, alkoholu i narkotyków,  a także motywowanie ucznia do nauki i 
kształtowanie właściwych relacji rówieśniczych. 

5. Zwrócić uwagę na potrzebę eliminowanie lęku, poczucia zagrożenia spowodowanego 
nadmiernym obciążeniem związanym np. z przygotowywaniem się do sprawdzianów 
czy obawą przed porażką w grupie rówieśniczej. 

6. Wspomóc wychowawczą rolę rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć 
edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu 
wychowawczo-profilaktycznego.  

7. Zwiększyć częstotliwość kontaktów wychowawcy z rodzicami w celu bieżącego 
informowania o osiągnięciach uczniów i szybszego reagowania na pojawiające się 
problemy. Umożliwić rodzicom kontakt ze specjalistami szkolnymi (podać do 
wiadomości terminy konsultacji). 

8. Wzmocnić edukację ekologiczną. Rozwijać postawy odpowiedzialności za środowisko 
naturalne. 

9. Doskonalić kompetencje nauczycieli i wychowawców z zakresu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  
w tym niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym. 

  
 


