
SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W SOKÓŁCE 

 

Podstawa prawna: 

● Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z dnia 23 grudnia 
1991 r. nr 120).  

● Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148).  

● Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r, poz. 1481 ze zm.).  

● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (DZ.U. z 2018 r. poz. 1675).  

● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. ( Dz. U. z 2016, poz.1249 ze zm.) oraz z dnia 22 stycznia 2018 r. 
zmieniające rozporządzenia 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 r., poz. 214).  

● Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o 
bezpieczeństwie imprez masowych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 310 z późn. zm.).  

● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej ( Dz. U. 2018, poz.467 z późn. zm.). 

 ● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w publicznych przedszkolach szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2013 r., poz. 532 ze zm.).  

● Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1446 
z późn. zm.) .  

● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w 
okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, § 1 pkt 
1.  



● Statutu Szkoły Podstawowej nr 3 w Sokółce. 

● Wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora sprawowanego w roku szk. 2019/2020 oraz sposób ich wykorzystania ustalony przez radę 
pedagogiczną.  

● Wnioski z diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów.  

● Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021.  

● Priorytety Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok szkolny 2020/2021 

 
Wstęp 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny opiera się na przyjętej w szkole koncepcji pracy szkoły. Jego 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. 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 przeprowadzonej diagnozy potrzeb i problemów 
występujących w środowisku szkolnym. Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest 
wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym i ryzykownym. Ważnym elementem jego 
realizacji jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły. 

 



Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują: 

 Powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły. 

 Zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie. 

 Respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada 
rodziców, samorząd uczniowski). 

 Współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (udział organizacji i stowarzyszeń wspierających działalność 
wychowawczą i profilaktyczną szkoły).  

 Współodpowiedzialność za efekty realizacji programu. 

 

I. Misja szkoły (stanowi oddzielny dokument). 

II. Sylwetka absolwenta 
Dążeniem szkoły jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu 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 i 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, kreatywny, odważny, i 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, 

 potrafi radzić sobie z niepowodzeniami,  

 integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole, 

III. Cele ogólne 

Działalność wychowawcza w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i 
wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 

 Fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie 
zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych. 

 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. 

 Społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności 
samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania 
ról społecznych. 



 Aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie 
znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia. 

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/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. 

 Wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie 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: 

 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 w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz 
możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków 
odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów 
oraz ich rodziców/opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły. 



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/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 w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. 

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, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w 
wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych. 
 Wspieranie uczniów, 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. 

 
 



 
Działania te obejmują w szczególności: 

 Realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców/opiekunów programów profilaktycznych i promocji 
zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, 
rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. 
 Przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności 
zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji 
życiowej. 
 Kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 
zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań 
ryzykownych. 
 Doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w 
przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych. 
 Włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w art. 71b ust. 1b 
ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, 
środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych. 

 

Zadania profilaktyczne programu to: 

 zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole, 
 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 i narkotyków), 
 eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej, 
 uświadamianie niebezpieczeństwa związanego z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji, 



 wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających 
młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość, 

 uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem. 
 

 

IV. Struktura oddziaływań wychowawczych. 

 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 jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form 
działalności 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. 



 

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. 

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 wśród uczniów. 

 Przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży.  

 Udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych. 

 Kształcą i wychowują dzieci i młodzież w duchu patriotyzmu i demokracji. 

 Analizują frekwencję oraz postępy w nauce na swoich zajęciach. 

 Wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia. 



Wychowawcy klas: 

 Diagnozują sytuację wychowawczą w klasie. 

 Rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów. 

 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 i tradycjami 
szkoły. 

 Są członkami zespołu wychowawczego i wykonują zlecone im zadania.  

 Oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami i regulaminami. 

 Współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz 
specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

 Wspierają uczniów potrzebujących pomocy i znajdujących się w trudnej sytuacji. 

 Podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom uczniów. 

 Współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży. 

 Podejmują działania służące doskonaleniu kompetencji wychowawczych. 

Pedagog szkolny/psycholog: 

 Diagnozuje środowisko wychowawcze. 



 Zapewnia uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formach odpowiednich do potrzeb. 

 Współpracuje z rodzicami uczniów w rozwiązywaniu problemów szkolnych. 

 Zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów. 

 Współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela porad i wskazówek rodzicom 
uczniów. 

 Współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o 
charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, policją sądem, OPS, PCPR. 

 

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. 

 

 

 



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 szkoły). 

 Uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły. 

 Reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego. 

 Dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję. 

 Może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 

V. Zadania wychowawczo - profilaktyczne . 

 Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole. Wspieranie uczniów w ich rozwoju. 

 

Zadania  Działania edukacyjne Osoby odpowiedzialne Uwagi 

1.Tworzenie 
wspierającego 
środowiska 
wychowawczego 
w szkole, 
włączenie do 
współpracy 
rodziców i 
instytucji 
wspierających 

1.Zwracanie uwagi by wszyscy pracownicy szkoły i 
uczniowie odnosili się do siebie z należytym szacunkiem. 

1. Tworzenie bezpiecznego klimatu emocjonalnego w 
klasie i w szkole. 

2. Przestrzeganie zasad zdrowego współzawodnictwa. 
Podnoszenie efektów kształcenia poprzez uświadamianie 
wagi edukacji. 

3.Zwracanie uwagi na właściwe odnoszenie się do 

Wszyscy pracownicy szkoły 

 

Dyrekcja, nauczyciele 

Nauczyciele  

 

 

 



szkołę i rodzinę. rówieśników i osób dorosłych. 

4.Okazywanie uczniom szacunku i zrozumienia przez 
nauczycieli. 

5.Podnoszenie kultury słowa, eliminowanie wulgaryzmów 
ze słownika ucznia. 

6.Wspieranie rodziców w trudnościach wychowawczych, 
zachęcanie do wspólnego rozwiązywania problemów. 

7.Dbanie o integrację nowych uczniów ze środowiskiem 
szkolnym i klasowym. 

8.Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i 
mobbingowi szkolnemu. 

9. Uczenie tolerancji. Uwrażliwianie na ubóstwo i potrzeby 
drugiego człowieka, zachęcanie do aktywności w 
pomaganiu ubogim, słabym i niepełnosprawnym. 

10. Włączenie do współpracy rodziców w zakresie 
wymiany informacji, organizacji imprez i uroczystości, 
wspólnego tworzenia bezpiecznego środowiska szkolnego.  

Wszyscy pracownicy szkoły 

Nauczyciele  

 

Wszyscy pracownicy szkoły 

 

Pedagog, psycholog, wychowawcy 

Nauczyciele 

 

Dyrekcja, nauczyciele 

 

Nauczyciele 

 

Wychowawcy, dyrekcja 

2.Motywowanie 
ucznia do pracy 
nad sobą, 
dostrzeganie 
najmniejszych jego 

1.Gromadzenie wiedzy na temat predyspozycji, 
zainteresowań i oczekiwań uczniów w celu zaplanowania 
odpowiednich form i metod pracy. 

2. Zorganizowanie uczniom posiadającym opinię lub 
orzeczenie o niepełnosprawności właściwej pomocy 

Nauczyciele 

 

 

 



osiągnięć. 

 

 

psychologiczno-pedagogicznej. 

3.Zorganizowanie uczniom zdolnym możliwości udziału w 
zajęciach rozwijających uzdolnienia oraz możliwości 
wzięcia udziału w wybranych przez nich konkursach. 

5.Zachęcanie uczniów do udziału w zajęciach 
pozalekcyjnych. 

6.Przeprowadzenie w poszczególnych klasach zajęć z 
uczniami nt. sposobów efektywnego uczenia się. 

7.Określenie wymagań edukacyjnych z każdego 
przedmiotu na poszczególne oceny i zapoznanie z nimi 
uczniów i rodziców. 

8. Stosowanie aktywnych metod nauczania z 
wykorzystaniem ciekawych środków dydaktycznych. 

9. Systematyczna kontrola frekwencji uczniów i szybka 
interwencja w przypadku nieusprawiedliwionych 
nieobecności. Zorganizowanie pomocy w nauce uczniom 
opuszczającym zajęcia z powodu choroby lub innych 
sytuacji losowych. 

10. Zapewnienie możliwości korzystania z zajęć z doradcą 
zawodowym. 

Dyrekcja, wychowawcy, pedagog 

 

Dyrekcja, nauczyciele 

 

Dyrekcja, wychowawcy 

 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

 

Nauczyciele 

 

Wychowawcy, pedagog 

 

 

 

Dyrekcja 

3.Współpraca z 
rodzicami 

1. Zapoznanie rodziców na pierwszym zebraniu z 
obowiązującymi dokumentami szkolnymi. Zapoznanie z 

Wychowawcy  



regulaminem korzystania z bezpłatnych podręczników i 
materiałów edukacyjnych. 

2. Omówienie z uczniami na godz. wychowawczej treści 
dotyczących praw i obowiązków ucznia, systemu kar i 
nagród i zasad usprawiedliwiania nieobecności oraz 
obowiązujących w szkole regulaminów. 

3.Informowanie rodziców o wynikach w nauce. Zachęcenie 
do współpracy w podnoszeniu efektów kształcenia w 
przypadku pojawiających się niepowodzeń. 

2.Podnoszenie umiejętności wychowawczych rodziców 
poprzez ich pedagogizację. 

 

 

 

Wychowawcy  

 

 

Nauczyciele 

 

Wychowawcy, pedagog, psycholog 

 

 

 

 

 

 Promowanie zdrowego stylu życia. 

 

Zadania Działania edukacyjne  Osoby odpowiedzialne Uwagi 



1.Kształtowanie 
właściwych 
nawyków dbałości 
o zdrowie własne i 
innych. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kształtowanie nawyku dbania o własne zdrowie poprzez 
udział w programie „Trzymaj formę” (kl. V- VIII). 

2. Realizacja tematyki prozdrowotnej na godzinach 
wychowawczych i innych zajęciach (zgodnie z podstawą 
programową). 

3. Realizacja profilaktycznych programów prozdrowotnych 
oraz konkursów we współpracy z Sanepidem. 

4. Udział szkoły w ogólnopolskich akcjach: Program dla szkół 
„Owoce w szkole”, „Szklanka mleka”. 

5. Zorganizowanie w każdej klasie zajęć dotyczących zdrowia 
psychicznego. 

6. Kształtowanie sprawności fizycznej, wyrabianie nawyku 
uprawiania sportu poprzez: 

 Udział w Olimpijce uczniów klas I-III 

 Udział w zawodach sportowych organizowanych w 
szkole i poza nią 

 Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych (SKS) 

7. Eksponowanie tematyki prozdrowotnej w postaci gazetek 
ściennych w klasach i na korytarzu szkolnym. 

8. Wdrażanie i stosowanie zasad bezpieczeństwa poruszania 
się po drogach. Zorganizowanie zajęć z policją. 

Nauczyciele biologii i przyrody 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

Wychowawcy, pedagog 

 

Dyrekcja, świetlica 

Wychowawcy, psycholog 

 

Nauczyciele w-fu 

 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog 

 

Pedagog, wychowawcy 

 



2.Kształtowanie 
zachowań 
proekologicznych. 

 

 

1.Realizacja tematyki ekologicznej na godzinach 
wychowawczych i innych zajęciach (zgodnie z podstawą 
programową). 

2.Zorganizowanie akcji „Sprzątanie Świata”. 

3. Zorganizowanie imprezy międzyszkolnej „Bądź Eko i 
Logiczny” 

 

Nauczyciele 

 

Nauczyciele przyrody i techniki 

Nauczyciele biologii i fizyki 

 

 

 Kształtowanie pozytywnych postaw i zachowań. 

Zadania Działania edukacyjne  Osoby odpowiedzialne Uwagi 



1.Uczenie 
szacunku do 
drugiego 
człowieka, 
prawdomówno - 
ści i odpowie - 
dzialności za 
swoje czyny.  

1.Przestrzeganie regulaminów i procedur obowiązujących w 
szkole. Uczniowie znają swoje prawa i obowiązki i stosują 
się do nich. 

2.Wdrażanie do świadomego uczestnictwa w życiu 
szkolnym, wspieranie samorządności wśród uczniów. 

3.Zapobieganie przejawom nietolerancji i dokuczania 
innym.Zdecydowane reagowanie na zachowania 
przemocowe (przezywanie, wyśmiewanie, poniżanie) i 
konsekwentne ich eliminowanie. 

4.Wdrażanie uczniów do zgłaszania dorosłym informacji o 
zauważonych niebezpieczeństwach i zagrożeniach. 

Dyrekcja i wszyscy pracownicy szkoły 

 

Opiekun Samorządu Szkolnego 

 

Wszyscy pracownicy szkoły 

 

 

wychowawcy 

Zapoznanie z 
procedurami uczniów i 
rodziców 

 

 

Diagnozowanie sytuacji 
szkolnej poprzez 
ankietowanie, 
obserwację, itp 

2. Rozwijanie 
umiejętności 
współdziałania   
w grupie, 
pokojowego 
rozwiązania 
konfliktów i 
właściwego 
komunikowania 
się. 
 

1. Uczenie współpracy i współdziałania podczas różnych 
aktywności ucznia w szkole. 

2.Przeprowadzenie zajęć psychoedukacyjnych na temat: 
prawidłowej komunikacji interpersonalnej, 
konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie 
ze stresem oraz zachowań asertywnych. 

Wszyscy nauczyciele 

 

Wychowawcy, pedagog, psycholog 

 

 

                                                     

. 



3.Kształtowanie 
postawy 
obywatelskiej, 
postawy 
poszanowania 
tradycji i kultury 
własnego narodu 
oraz postawy 
poszanowania 
dla innych kultur 
i tradycji.. 

1.Tworzenie obrzędowości szkolnej – obchody ustalonych 
świąt i rocznic, obowiązek noszenia stroju galowego w 
czasie świąt i uroczystości szkolnych. Wpajanie szacunku dla 
symboli narodowych. 

2.Rozwijanie zainteresowania kulturowymi wartościami 
najbliższej okolicy, regionu, narodu poprzez wycieczki, 
konkursy, udział w uroczystościach lokalnych. 

3.Poszanowanie wielokulturowości społeczności, w której 
żyjemy, uczenie tolerancji dla innych wyznań. 

4.Organizowanie wyjść i wycieczek – umożliwienie kontaktu 
z wytworami sztuki oraz miejscami pamięci narodowej.  

 

Dyrekcja, nauczyciele 

 

 

Nauczyciele 

 

Pracownicy szkoły 

 

Wychowawcy 

 

 

 Profilaktyka zachowań ryzykownych. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa.  

Zadania Działania edukacyjne  Osoby odpowiedzialne Uwagi 

1.Orgazizowanie 
działań 
profilaktycznych 
mających na celu 
przeciwdziałanie 
podejmowaniu 
zachowań 

1.Kształtowanie poczucia własnej wartości oraz uczenie 
zachowań asertywnych– zajęcia warsztatowe na 
godzinach wychowawczych we wszystkich klasach. 

2.Przeprowadzenie we wszystkich klasach zajęć na 
temat skutków sięgania po: narkotyki, dopalacze, 
papierosy i e-papierosy. Eksponowanie tematyki na 

Wychowawcy, pedagog, psycholog 

 

Wychowawcy, pedagog, psycholog 

 

 

 



ryzykownych gazetkach ściennych. 

3.Realizacja programów profilaktycznych:”Bieg po 
zdrowie”kl. IV. 

4. Zorganizowanie wywiadówki profilaktycznej z zakresu 
profilaktyki uzależnień. 

5. Bieżące informowanie rodziców o podejrzeniu , że 
uczeń może podejmować zachowania ryzykowne. 

 

 

Wych. klasy IV 

 

Dyrekcja, pedagog, psycholog 

Nauczyciele  

2. Podejmowanie 
działań 
interwencyjnych 
w przypadku 
stwierdzenia 
niewłaściwych 
zachowań 
uczniów. 

 

1.Właściwe reagowanie wszystkich pracowników szkoły 
na przejawy nieprawidłowych zachowań uczniów. 

2.Udostępnienie informacji o ofercie pomocy 
specjalistycznej dla uczniów i ich rodziców w przypadku 
używania środków psychoaktywnych i problemów z 
innymi uzależnieniami. 

3.Stosowanie obowiązujących procedur oraz systemu 
kar i nagród. 

4.Podejmowanie działań dyscyplinujących wobec 
uczniów, którzy wychodzą poza teren szkoły w czasie 
zajęć. 

5.Eliminowanie zachowań agresywnych i 

Pracownicy szkoły 

 

Pedagog, psycholog 

 

 

Nauczyciele 

 

Dyrekcja, nauczyciele 

 

 



przemocowych. 

 

Wszyscy pracownicy szkoły 

3.Ochrona przed 
zagrożeniami  
cywilizacyjnymi.  

 

1.Przeprowadzenie zajęć z profilaktyki cyberprzemocy 
oraz uzależnień od telefonów komórkowych i gier 
komputerowych we wszystkich klasach. 

2.Uświadamianie negatywnego wpływu siedzenia przed 
komputerem na zdrowie i kontakty społeczne oraz 
niebezpieczeństw wynikających z anonimowych 
kontaktów.  

3.Diagnozowanie środowiska szkolnego w zakresie 
uzależnień i poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole. 

4. Opracowanie gazetek ściennych skierowanych do 
uczniów i rodziców na temat zagrożeń związanych z 
Internetem, środkami psychoaktywnymi, itp. 

Wychowawcy, pedagog 

 

 

Wychowawcy, pedagog 

 

Pedagog, psycholog 

 

Pedagog, wychowawcy 

 

 

4.Zapewnienie 
uczniom 
właściwej opieki 
psychologiczno-
pedagogicznej. 

 

  

1.Zapewnienie uczniom dostosowania wymagań 
edukacyjnych do zaleceń zawartych w opinii/orzeczeniu 
PP-P na wszystkich przedmiotach. 

2. Umożliwienie rodzicom korzystania z konsultacji ze 
specjalistami na terenie szkoły.  

3. Zapewnienie uczniom możliwości udziału w zajęciach 
specjalistycznych, wyrównawczych i rozwijających. 

4. Informowanie rodziców o zauważanych trudnościach 

Nauczyciele 

 

Pedagog, psycholog 

 

Dyrekcja 

 

 



dydaktycznych i wychowawczych, zachęcanie do badań 
diagnostycznych 

3. Dostarczenie wiedzy na temat osób i instytucji 
świadczących pomoc w trudnych sytuacjach.    

 

Nauczyciele 

 

Pedagog, psycholog 

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19, niektóre aktywności mogą być prowadzone w formie on- line, bądź 
prowadzone zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami opartymi o wytyczne MEN i GIS, w zależności od sytuacji mogą się 
również nie odbyć. 

 Cele i zadania programu wychowawczo-profilaktycznego będą realizowane na godzinach wychowawczych, zajęciach edukacyjnych  
wszystkich przedmiotów, oraz zajęciach pozalekcyjnych. 

 

VI. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego 

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i 
podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:  

 obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian, 

 analizę dokumentacji, 

 przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, 

 rozmowy z rodzicami, 

 wymianę spostrzeżeń w zespołach przedmiotowych i wychowawczym, 



Ewaluacja programu przeprowadzana będzie co roku przez zespół ds. Ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego 
powołany przez dyrektora.  

Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę rodziców w porozumieniu z Radą pedagogiczną Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Sokółce w dniu 28.09.2017r. 

 

 


