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PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 

 

Szkoła Podstawowej im. Księdza Biskupa Bernarda Czaplioskiego zgodnie z przyjętą koncepcją 

wychowania stawia na wszechstronny rozwój osobowości ucznia, oparty na systemie powszechnie 

obowiązujących wartości. Wszystkie działania naszej placówki skierowane są na osiągnięcie 

zamierzonego celu, jakim jest określony wzorzec osobowy naszego absolwenta. Chcemy, aby młodzi 

ludzie kooczący tę szkołę byli wszechstronnie wykształceni, przygotowani do dalszego rozwoju swojej 

ścieżki życiowej i umieli dokonywad właściwych wyborów. Obowiązkiem wszystkich nauczycieli jest 

uwrażliwienie, wspieranie uczniów i życzliwa pomoc w zmaganiu się z problemami dnia codziennego 

oraz uczenie młodych ludzi odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Ważnym elementem działao 

wychowawczych i profilaktycznych jest konstruktywna współpraca z rodzicami, opiekunami 

prawnymi dzieci oraz z instytucjami świadczącymi pomoc prawną, socjalną oraz psychologiczno-

pedagogiczną.  

 

I. Wprowadzenie  

Treści programu wychowawczo-profilaktycznego wynikają z przepisów Ustawy Prawo Oświatowe 

oraz z treści podstawy  programowej kształcenia ogólnego,  określonej  rozporządzeniem MEN z 14 

lutego 2017 roku. Program dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 

środowiska lokalnego. Integruje realizowane dotychczas działania wychowawcze oraz profilaktyczne. 

Treści ujęte w programie zostały poprzedzone diagnozą, którą opracowano w oparciu o: 

 Obserwację zachowao uczniów w czasie zajęd i przerw międzylekcyjnych 

 Dokumentację szkolną, w tym dzienniki lekcyjne, klasowe, notatki pedagoga 

 Informacje nauczycieli i pedagogów o bieżących problemach wychowawczych 

 Indywidualne i grupowe rozmowy z uczniami  

 Rozmowy i konsultacje z rodzicami 

 Informacje z instytucji współpracujących ze szkołą (GOPS, PCPR, Sąd Rejonowy, PP-P,  

Policja, Ośrodek Zdrowia) 

 Opinie i orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

 Opinie uczniów, rodziców i nauczycieli w formie ustnej lub pisemnej (ankiety) 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Księdza Biskupa Bernarda 

Czaplioskiego obejmuje wszystkie działania i  treści o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, 

gdzie wychowanie rozumiane jest jako proces wspomagania ucznia  w rozwoju,  oparty                              

na osobowej relacji poszanowania  godności  wychowawcy, rodzica, nauczyciela oraz wychowanka, 

którzy współdziałają ze sobą, dążąc do osiągnięcia celów wychowania tj.  do osiągnięcia pełnej 

dojrzałości ucznia w czterech podstawowych sferach:                                                



1. fizycznej,  rozumianej jako prowadzenie zdrowego stylu życia;    

2. psychicznej (emocjonalnej i intelektualnej), która  oznacza ponoszenie odpowiedzialności                    

za siebie i współodpowiedzialności za innych oraz otaczający świat;  

3. społecznej, która oznacza konstruktywne pełnienie ról społecznych 

4. duchowej oznaczającej posiadanie systemu wartości oraz poczucia sensu życia i istnienia 

człowieka.  

Wychowawca w tym procesie jest odpowiedzialny za tworzenie warunków do rozwoju każdego 

ucznia, a wychowanek odpowiedzialny jest za korzystanie z nich.  

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Księdza Biskupa Bernarda 

Czaplioskiego obejmuje wszystkie działania wspomagające wychowanka w radzeniu sobie                             

z trudnościami, które jednocześnie ograniczają i likwidują czynniki ryzyka, mogące zaburzad jego 

prawidłowy rozwój i zdrowe życie.  Chcemy, by nasza szkoła była bezpieczna, by nie dochodziło                 

do zakłócania procesów wychowawczych, które prowadzą do dezorganizacji procesu dojrzewania 

dzieci i młodzieży oraz zaburzeo w zachowaniu. Chcemy dostarczad wszystkim odbiorcom 

wiarygodnych informacji na temat warunków zdrowego życia i występujących zagrożeo, by                          

w konsekwencji nauczyd uczniów odpowiedzialności za własne wybory. Chcemy rozwijad u dzieci 

więzi z grupą społeczną, aby panowało poczucie przynależności do grupy, kształtowad 

komunikatywnośd, kreatywnośd i empatię, umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania 

problemów, uczyd odpowiedzialności, kształtując w środowisku szkolnym normy i reguły sprzyjające 

zdrowemu życiu, które jednocześnie eliminują możliwośd wystąpienia dysfunkcji.   

Program realizowany będzie przez wychowawców klas, podczas godzin z wychowawcą oraz 

nauczycieli wszystkich przedmiotów, dyrektora, specjalistów:  pedagogów, logopedy, pielęgniarki 

szkolnej  oraz  pozostałych pracowników szkoły we współpracy z rodzicami i środowiskiem 

lokalnym. Obowiązkiem nauczycieli wychowawców i nauczycieli przedmiotów oraz specjalistów jest 

opracowanie planów wychowawczo-profilaktycznych klas na bazie szkolnego programu 

wychowawczo-profilaktycznego szkoły.  

II. Główne cele programu  

1. Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeostwa w szkole. 

2. Wdrażanie do prawidłowego pojmowania i przestrzegania norm komunikacji i zachowao 

przyjętych przez społecznośd szkolną, lokalną. 

3. Zapobieganie zjawiskom patologicznym.  

4. Promowanie zdrowego stylu życia (sport, odżywianie) 

5. Kształtowanie poczucia tożsamości oraz wiary we własne możliwości uczniów,                     

budowanie poczucia wartości.  

6. Wspieranie w sytuacjach trudnych. 

7. Wzmacnianie pozytywnych więzi emocjonalnych w rodzinie. 

 



III. Obowiązujące akty prawa 

 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art. 72)  

 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka  

 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych  

 Konwencja o Prawach Dziecka 

 Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku 

 Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 roku 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 

 Ustawa Karta Nauczyciela  

 Programy narodowe i krajowe w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia  

 

IV. Przy opracowaniu programu uwzględniono: 

 obowiązujące przepisy prawa  

 analizę dotychczasowych działao wychowawczych i profilaktycznych szkoły 

 diagnozę oczekiwao rodziców przeprowadzoną badaniami na temat kluczowych celów 

wychowawczych stawianych przez rodziców w procesie wychowawczym na temat przyszłości 

ich dziecka oraz oczekiwao rodziców w stosunku do szkoły i szkolnych specjalistów w zakresie 

wspomagania dziecka w rozwoju (rozmowy, obserwacje, uwagi) 

 ocenę potencjału i możliwości rozwojowych uczniów (na podstawie wyników egzaminów 

paostwowych uczniów kooczących poprzedni etap edukacyjny, wyniki testów 

wewnątrzszkolnych, wyniki olimpiad, konkursów i zawodów sportowych, wolontariat, 

samorządnośd itp.)   

 identyfikacji środowiska lokalnego  

 zasoby szkoły: przygotowanie merytoryczne nauczycieli, dobra współpraca wewnątrz szkoły 

oraz z instytucjami zewnętrznymi, zasoby materialne np. boisko szkolne, sala gimnastyczna,  

siłownia, wyposażenie pracowni przedmiotowych. 

 

V. Charakterystyka absolwenta  

Absolwent Szkoły Podstawowej  w Grabowie-Wałdykach jest człowiekiem odpowiedzialnym           

za siebie i swoje decyzje oraz wybory życiowe. Okazuje szacunek innym ludziom, zwierzętom                      

i otaczającej go przyrodzie. Jest sprawiedliwy i wie, że uczenie się przez całe życie daje mu możliwośd 

ustawicznego rozwoju.  

 

 

 



Realizując ogólne zadania szkoły dążymy do tego, by nasz absolwent: 

w sferze nauki: 

 sprawnie posługiwał się językiem polskim, umiał korzystad z różnych źródeł informacji, umiał 

zdobywad, przetwarzad i wykorzystywad wiedzę, umiał korzystad z nowoczesnych technologii 

komunikacyjnych;  

 sprawnie posługiwał się co najmniej jednym językiem obcym; 

 był przygotowany do dalszej nauki, rozwijał swoje talenty, myślał samodzielnie, twórczo                         

i krytycznie, umiał realizowad własne plany i marzenia; 

 miał świadomośd potrzeby nieustannego rozwoju i kształcenia, 

 

 w sferze społecznej: 

 dobrze funkcjonował w swoim otoczeniu, czuł się członkiem społeczności lokalnej, obywatelem 

Polski i Europy, był ciekawy świata; 

 znał i szanował tradycje rodziny, szkoły i narodu, wykazywał chęd poznania ojczystego kraju  

i jego zwyczajów; 

 był odpowiedzialny, prawy i uczciwy, wyrażał siebie w sposób akceptowany społecznie,  

 umiał współpracowad w grupie, miał poczucie współodpowiedzialności; 

 był tolerancyjny wobec odrębności innych, w tym wobec cudzoziemców, osób starszych czy 

niepełnosprawnych; 

 umiał zachowad się kulturalnie, znał zasady dobrego wychowania, używał form 

grzecznościowych; 

 potrafił budowad przyjazne relacje z rówieśnikami, umiał nazywad swoje emocje, umiał nad nimi 

panowad, pokojowo rozwiązywał konflikty, umiał dyskutowad, był wrażliwy na potrzeby innych; 

 dbał o zdrowie własne i innych, kształtował właściwe nawyki żywieniowe i higieny, znał 

zagrożenia wypływające z zażywania alkoholu, nikotyny i innych używek; 

 stosował się do zasad ekologii, dbał o czystośd otoczenia; 

 dbał o swój wygląd, ubierał się schludnie i odpowiednio do okoliczności; 

 bezpiecznie poruszał się po drogach, 

 

 w sferze kulturowej: 

  uczestniczył w rożnych formach kultury, 

 umiał analizowad docierające do niego informacje, był krytyczny wobec środków masowego 

przekazu  

 był aktywny fizycznie i artystycznie na miarę swoich możliwości. 
 

VI. Program określa działania w wydzielonych obszarach: 

 a) Działaniach wychowawczych – promujących zdrowie oraz wspomagających uczniów w rozwoju 

ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, psychicznej, społecznej oraz 

aksjologicznej. 



b) Działaniach edukacyjnych – mających na celu poszerzanie wiedzy z zakresu promocji zdrowia  

i zdrowego stylu życia, prowadzących  do radzenia sobie ze stresem,  opierania się naciskom 

otoczenia, oraz nabywania umiejętności rozwiązywania konfliktów. 

c) Działaniach informacyjnych – na temat skutków zachowao ryzykownych z uwzględnieniem edukacji 

prawnej. 

 d) Działaniach profilaktycznych  wspierających  uczniów: 

*  w rozwoju i zdrowym stylu życia, podejmując działania ograniczające zachowania ryzykowne 

* którzy ze względu na swoją sytuację materialną, rodzinną i środowiskową lub uwarunkowania 

biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowao ryzykownych 

* u których rozpoznano wczesne objawy zażywania środków odurzających i psychoaktywnych 

(papierosy, alkohol, dopalacze czy narkotyki) 

 

VII. Uczestnicy programu  

Rodzice 

Rodzice uczniów naszej szkoły znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy jego 

realizacji. W naszej szkole pamiętamy o tym, że uczniowie otrzymują dośd zachęty, aby uczyd się 

śmiałości, w pełni aprobowani uczą się lubid samych siebie, często słyszą słowa uznania, uczą się 

stawiad sobie cele, wychowani są w poczuciu bezpieczeostwa, uczą się ufad sobie i innym, otaczani są 

rzetelnością i uczciwością, uczą się, czym jest prawda i sprawiedliwośd. Dzieci, które mają trudności  

w nauce potrzebują naszego zrozumienia, wsparcia. 

Wychowawcy  

Prowadzą w różnych formach rozmowy, konsultacje dla rodziców, dążą w swojej pracy do 

integracji zespołu klasowego, sprawują opiekę  wychowawczą nad uczniami szkoły, a w szczególności: 

tworzą warunki wspomagające ich rozwój i  przygotowują do życia w rodzinie i w społeczeostwie,  

poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków, uczą pozytywnego myślenia i stawiania na 

sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości, realizują w toku pracy wychowawczo-

profilaktycznej treści i cele niniejszego programu oraz nadzorują pomoc psychologiczno-

pedagogiczną w swojej klasie. 

 Nauczyciele  

Wszyscy nauczyciele realizują Program Wychowawczo-Profilaktyczny, a w szczególności 

nauczyciele wychowawcy uwzględniają go przy realizacji klasowych planów pracy. Nauczyciele mają 

obowiązek reagowania na przejawy niedostosowania społecznego u dzieci, wspierają swoją postawą  

i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, udzielają pomocy w przezwyciężaniu  

niepowodzeo szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb, odpowiadają za życie, zdrowie  

i bezpieczeostwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem, np. na wycieczkach szkolnych, 

świadczą pomoc psychologiczno-pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem. 



Uczniowie  

Wszyscy uczniowie naszej szkoły są poddani oddziaływaniom tego programu. 

Pedagog szkolny 

Udziela pomocy dzieciom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej oraz dzieciom, które 

padły ofiarą agresji i przemocy(fizycznej, psychicznej). W sposób zdecydowany reagują na obecnośd 

w szkole osób obcych, które swoim podejrzanym zachowaniem stwarzają zagrożenie dla uczniów. 

Współpracują z instytucjami w organizowaniu różnych form spędzania czasu przez uczniów oraz 

wspierającymi prawidłowy rozwój i funkcjonowanie dzieci. Współpracują z policją, z sądem dla 

nieletnich, kuratorami, z asystentami rodzinnymi,  z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Lubawa,           

z Powiatowym Centrum Pomocy  Rodzinie,  z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.                   

Kształtują u uczniów i ich rodziców świadomośd prawną w zakresie ponoszenia konsekwencji 

wynikających z popełnionych czynów. Prowadzą zajęcia terapeutyczne z dziedmi: indywidualne                      

i grupowe, stosują profilaktykę zachowao ryzykownych wśród uczniów. Organizują spotkania                        

i prelekcje dla rodziców na tematy związane z procesem nauczania i wychowania, udzielają wsparcia 

zgłaszającym się rodzicom w sytuacjach trudnych wychowawczo i losowo, współpracują                                

z nauczycielami w zakresie procesu nauczania i wychowania uczniów. 

VIII. Diagnoza zagrożeo  

Szkoła Podstawowa im. Księdza Biskupa Bernarda Czaplioskiego każdego roku szkolnego 

przeprowadza diagnozę środowiska wychowawczego, analizuje jego potrzeby i zasoby. W celu 

urealnienia sytuacji wychowawczej w szkole, a w efekcie profilaktycznej korzystamy z: 

 badao ankietowych (ustnych, pisemnych) skierowanych do rodziców na temat atmosfery              

w szkole oraz warunków organizacji nauki w niej, rozmów z rodzicami, ich uwag, spostrzeżeo, 

próśb 

 spostrzeżeo wychowawców na temat zachowao problemowych w klasie  

 obserwacji uczniów podczas lekcji, przerw, imprez i uroczystości szkolnych 

 ludzkich zasobów szkoły tj. kompetencji kadry kierowniczej, kompetencji zawodowych 

nauczycieli rozwijanych poprzez dodatkowe doskonalenie się oraz kompetencji szkolnych 

specjalistów (pedagogów i logopedy, pielęgniarki szkolnej), szkolnych realizatorów 

programów profilaktycznych, z kompetencji specjalistów spoza szkoły –  współpracujących               

z nią, rodziców oraz wolontariuszy). 

W wyniku diagnozy i ewaluacji dotychczasowych programów wyłoniono następujące  
obszary problemowe:  

 Występowanie zachowao agresywnych 
 Niedostateczne zainteresowanie nauką 
 Brak nawyku systematycznego uczenia się 
 Nadmierne używanie internetu, gier i telefonów 
 Niedostateczne wsparcie postaw nauczycieli ze strony rodziców 



       W NASZEJ SZKOLE ISTNIEJĄ NASTĘPUJĄCE CZYNNIKI RYZYKA: 

 Presja grupy rówieśniczej. 

 Patologie w środowisku lokalnym (papierosy, alkohol, niedopilnowanie dzieci) 

 Wpływ mediów. 

 Problemy emocjonalne. 

 Brak motywacji do systematycznej nauki. 

 Trudności w nauce. 

       W NASZEJ SZKOLE ISTNIEJĄ NASTĘPUJĄCE CZYNNIKI CHRONIĄCE: 

 Wpajanie zasad dobrego, kulturalnego zachowania. 

 Przestrzeganie, przypominanie praw i obowiązków ucznia. 

 Angażowanie uczniów na dodatkowe zajęcia w szkole. 

 Funkcjonowanie świetlicy szkolnej. 

 Realizacja programów wychowawczych i profilaktycznych.  

 Systematyczne analizowanie i konsultowanie zachowao i nauki uczniów. 

 Przekonanie, że nauka pomaga w osiąganiu celów życiowych. 

 Udział w praktykach religijnych. 

 Bieżące informowanie rodziców odnośnie funkcjonowania ich dzieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



IX.  Zadania wychowawczo-profilaktyczne realizowane w latach 2019-2020 (tabela) 

 
ZADANIE 

 
SPOSÓB  REALIZACJI 

 

 
ODPOWIEDZIALNI 

 
TERMIN 

 
EFEKTY 

 

 
1.Rozpoznawanie  
   i diagnozowanie 

zagrożeo związanych  
   z zachowaniami 

ryzykownymi. 
 

 
- stała obserwacja dzieci 

oraz ich rodzin  
       w sytuacjach szkolnych                   

i możliwie pozaszkolnych 
 
- konsultacja ze 

specjalistami, z Policją, 
Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej i Ośrodkiem 
Zdrowia 

 

 
- wychowawcy 
- nauczyciele 
- pozostali 

pracownicy szkoły 
- dyrektor szkoły 
- pedagog szkolny 
 

 
-cały rok 
szkolny 
 

 
- dokładniejsze 

rozpoznanie 
środowiska uczniów                
i przewidywanie 
ewentualnych 
zagrożeo i problemów 
wychowawczych  

 
 
 

 
2  2. Promowanie 

zdrowego stylu życia 
wśród dzieci; 
systematyczne 
prowadzenie                              
w środowisku szkoły 
edukacji 
prozdrowotnej. 

 

 
- realizacja treści 

prozdrowotnych 
zawartych  

 w programach nauczania 
-     realizacja programu z 

PSSE ,, Trzymaj formę”, 
,,Znajdź właściwe 
rozwiązanie”, ,,Nie pal 
przy mnie”, ,,Bieg po 
zdrowie” 

- zajęcia SKS, 
-     „sportowe piątki”, 
-      zawody sportowe, 
- wycieczki, np. rowerowe, 

basen, łyżwy 
- uczestnictwo w szkolnych 

i pozaszkolnych 
imprezach promujących 
zdrowie 

 

 
- wychowawcy 
- nauczyciele,  
(w szczególności w-f,  
biologii, przyrody) 
-     pedagog 

 
-cały rok 
szkolny 
 
-wg 
harmono-
gramu 
wycieczek 
-wg planu 
pracy 
szkoły 
-wg planu 
pracy 
pedagoga 
szkolnego 
 
-Dzieo 
Dziecka 
 
 

 
-     znajomośd  
       i stosowanie zasad 

zdrowego stylu życia 
przez uczniów 

 
- aktywne uczestnictwo 

uczniów w działaniach 
promujących zdrowy 
styl życia 

 

 
3  3.Aktywny udział dzieci 
       w zajęciach 

profilaktycznych  
       i w zajęciach 

alternatywnych  
       wobec zachowao 

ryzykownych, 
zaspokajanie potrzeb 
psychicznych                   

       i społecznych. 
 

Profilaktyka zagrożeo 

 
1. Uczestnictwo w zajęciach 
mających na celu 
wyeliminowanie  
niepożądanych zachowao 
takich jak: 
- agresja, przemoc 
psychiczna, zachowania 
dyskryminacyjne, 
cyberprzemoc.  
2. Systematyczna edukacja 
uczniów w zakresie radzenia 
sobie z własnymi trudnymi 
uczuciami oraz w zakresie 

 
- pedagog szkolny, 

zaproszeni 
specjaliści, policja 

 
- nauczyciele 

świetlicy 
 
- wychowawcy  
 
 

 
-w roku 
szkolnym,  
ustalanych 
na bieżąco 
terminach 

 
- zmniejszenie liczby 

zachowao 
ryzykownych 
podejmowanych przez 
uczniów i zachowao 
utrudniających 
prawidłowe relacje 
społeczne 

 
 
 
 
 



ochrony przed agresją                        
i cyberprzemocą 
3. Respektowanie zbioru 
zasad przez uczniów 
obowiązujących w szkole – 
pogadanki, dyskusje na 
lekcjach z wychowawcą.   
4. Realizacja programu 
„Bezpieczna szkoła” 
5. Stała współpraca 
pracowników szkoły w 
zakresie zaobserwowanych 
negatywnych zachowao 
uczniów – reagowanie na 
wszystkie niepożądane 
zachowania.   
6. Organizacja spotkao z 
Policjantami – 
odpowiedzialnośd prawna 
nieletnich.  
8. Kształtowanie pożądanych 
społecznie postaw wobec 
zagrożeo cywilizacyjnych: 
- propagowanie informacji     
o zagrożeniach 
cywilizacyjnych (terroryzm, 
choroby, głód, cyberprzemoc) 
– jak sobie radzid, gdzie 
szukad pomocy? 
 

 
 
 

 
4.Współpraca  

z rodzicami w zakresie 
działao 
wychowawczych 
i profilaktycznych, 
prozdrowotnych oraz 
interwencyjnych. 
 

 
- konsultacje z  rodzicami   

w zakresie skutecznych           
i wspólnie 
ukierunkowanych 
oddziaływao 
wychowawczych 

 
- bieżące interwencje 

wychowawcy i pedagoga 
 
 
 
 
 

 
- dyrektor szkoły 
- pedagog szkolny 
- wychowawcy klas 
 

 
- systema- 
tycznie , - -
-wg 
potrzeb 
 
 
 
-wg 
potrzeb 
 

 
- podejmowanie przez 

rodziców domowej 
profilaktyki dotyczącej 
uzależnieo 

- orientowanie się 
rodziców w 
skutecznych metodach 
wychowawczych  

       i stosowanie ich 
- funkcjonowanie 

efektywnego 
przepływu informacji 
wśród wychowawców, 

       pedagogów i rodziców 

 
       5.Współpraca  
       z instytucjami 

wspierającymi szkołę 
w zakresie 
rozwiązywania 

 
- Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna przy PCRE 
-     PSSE (sanepid w Iławie, 

Olsztynie) 
- PCPR w Iławie 

 
- pedagog szkolny, 

dyrektor szkoły, 
nauczyciele, 
wychowawcy, 
księża 

 
-wg 
potrzeb 
-cały rok 
szkolny 
 

 
- diagnoza trudności 

dydaktyczno-
wychowawczych, 
ustalenie form 
pomocy, terapia 



problemów uczniów 
oraz rozwijania ich 
osobowości  
 
 

- Sąd Rejonowy Wydział 
Rodzinny i Nieletnich       
w Iławie  

- Ośrodek Zdrowia                       
w Rożentalu  

-     Ośrodek Pomocy 
Społecznej Gminy Lubawa 

- Miejski Ośrodek Kultury 
w Lubawie  

- pobliskie Parafie  
-     Biblioteka Gminna oraz 

Miejska 
 

  trudnych przypadków 
- profilaktyka 

zdrowotna 
- konkursy,  
-     pozytywna i efektywna 

organizacja czasu 
wolnego 

- dokładniejsze 
rozpoznanie 
środowiska uczniów 

-     kreatywne 
gospodarowanie 
czasem wolnym przez 
uczniów, rozwijanie 
ich pasji  

 

 
6  6.Kształtowanie 

poczucia własnej 
wartości, budowanie 
tożsamości, rozwijanie 
zainteresowao                
i umiejętności 
psychospołecznych 
 

 
- działalnośd kół 

zainteresowao 
-     konkursy szkolne, gminne, 

powiatowe, wojewódzkie 
. itd. 

- realizowanie wybranych 
tematów na zajęciach 
świetlicy szkolnej  

- zajęcia edukacyjne 
uwzględniające wskazane 
zadania w ramach:  

 zajęd dydaktycznych 

 lekcji z pedagogiem 

 godzin 
wychowawczych            
poprzez realizowanie  

             tematów dotyczących: 
1. Budowania poczucia 

własnej wartości 
2. Kształtowania  postawy 

szacunku dla innych 
3. Właściwego wyrażania 

swoich emocji i uczud, 
panowania nad nimi 

4. Doskonalenia komunikacji  
5.   Dwiczenia asertywności 

itp. 
 

 
- opiekunowie kół 
- organizator 

konkursu 
-     pedagog szkolny  
- nauczyciele 

świetlicy 
- wychowawcy 
-    opiekun samorządu 

uczniowskiego 
 
 
 

 
-cały rok 
szkolny 
-wg planu 
pracy 
szkoły 
-wg planu 
pracy 
wycho-
wawcy 
 
 

 
- rozwijanie 

uczniowskich 
zainteresowao  

- wykształtowanie  
       u uczniów poczucia 

własnej wartości, 
identyfikowanie się ze 
społecznością szkolną 

- świadomośd własnych 
możliwości i 
umiejętności 

- znajomośd swoich 
mocnych  i słabych 
stron-prawidłowe 
zarządzanie nimi 

- wyrażanie swoich 
uczud 

      i emocji przez uczniów 
      nie  raniąc innych 
-     znajomośd  
      i stosowanie zasad 

poprawnego 
komunikowania się                 
i zachowania 
względem innych 

- asertywne 
rozwiązywanie 
konfliktów  

 
7  7.Prawidłowe 

pojmowanie               
       i przestrzeganie norm 

zachowao przyjętych 
przez społecznośd  

 
- przypomnienie 

funkcjonującego w szkole 
Regulaminu Ucznia 
(Prawa i Obowiązki 
Ucznia) 

 
-  wychowawcy 
-  Samorząd     
    Uczniowski      
    z opiekunem  
    na czele 

 
-IX  i w 
miarę 
potrzeb 
 
 

 
- znajomośd  
      i przestrzeganie praw  
      i obowiązków 

uczniowskich 
-     dążenie przez uczniów 



szkolną. 
 

-     Statut Szkoły 
-     nowelizacja jego zapisów 
 

-  uczniowie,  
   nauczyciele 
 

-do kooca 
X 2019 

      do uzyskania jak  
      najlepszej   
      oceny z zachowania 
 

 
1  8. Pomoc uczniom  
      mającym trudności  
      w nauce. 

 

 
- zajęcia wyrównawcze,                

rewalidacyjne                                  
i terapeutyczne na 
wszystkich etapach 
edukacyjnych (wedle 
potrzeb i zaleceo z PPP) 

- indywidualizacja procesu 
nauczania (IPETy, 
programy nauczania) 

-    wspieranie uczniów  
      mających trudności  
      w nauce, w zrozumieniu  
      i odrabianiu prac  
      domowych (w tym pomoc  
      koleżeoska) 
 

 
- nauczyciele,  
- pedagog 
 
 
 

 
-cały rok 
szkolny 
 
 
 

 
-     radzenie sobie w nauce 

przez uczniów  
      na miarę swoich  
      możliwości i starao 
-     dostosowywanie 

wymagao 
edukacyjnych  

      do możliwości 
      rozwojowych uczniów 
- świadomośd wśród 

uczniów, że zawsze 
mogą poprosid               
o pomoc pedagoga, 
wychowawcę, 
nauczyciela 
przedmiotu i 
otrzymają ją. 

 

9. Zapoznanie  
z podstawowymi 
zasadami 
bezpieczeostwa 
w różnych sytuacjach 
życiowych, 
kształtowanie 
właściwego zachowania 
się w sytuacji zagrożenia 
życia i zdrowia oraz  
w sytuacjach 
nadzwyczajnych. 

1. Poznanie procedur 
bezpieczeostwa w szkole                  
i poza nią - zasady BHP 
2. Organizowanie pogadanek, 
zajęd warsztatowych, 
dotyczących bezpieczeostwa.  
4. Współpraca z ratownikami 
medycznymi, lekcje 
pokazowe z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy 
Próbny alarm ewakuacyjny 

-Dyrektor 
-Wychowawcy 
-Pedagodzy 
-Instruktor BHP 
-Ratownik medyczny 

-w 
ustalonych 
dogodnych 
dla 
wszystkich 
terminach 

- świadome zachowania  
w sytuacji zagrożenia życia 
- znajomośd numerów 
alarmowych i poprawne 
korzystanie z nich 
-umiejętnośd udzielania 
pierwszej pomocy 
przedmedycznej 

 
10. Kształtowanie 
umiejętności 
korzystania  
z technologii 
informacyjno-
komunikacyjnej. 

 
- Uświadamianie 
negatywnego wpływu pracy 
przy komputerze na zdrowie  
i kontakty społeczne oraz 
niebezpieczeostwa 
wynikające  
z anonimowych kontaktów. 
 
 
- Bezpieczne organizowanie 
zajęd ruchowych 
(wychowania fizycznego)  
i poruszania się po drogach. 
- Bezpieczne korzystanie ze 
środków komunikacji 

 
-nauczyciele    
informatyki 
-pedagog szkolny, 
-dyrektor szkoły, 
-wychowawcy, 

 
-cały rok 
szkolny 

- świadomośd zagrożeo 
wynikających   
z nadmiernego używania 
Internetu oraz wszystkich  
relacji  z nim związanych 
(gry, znajomi-nieznajomi, 
uzależnienia) 
-krytyczne odbieranie 
informacji ze środków 
masowego przekazu 
-zachęcanie dzieci przez 
rodziców do aktywnego 
spędzania czasu wolnego 
jako alternatywy wobec 
środków masowego 
przekazu 



 

 

 

 

              

 

publicznej – przeciwdziałanie 
i zapobieganie sytuacjom 
problemowym.   
- Rozwijanie świadomości 
dotyczącej prawa do 
prywatności, w tym do 
ochrony danych osobowych 
oraz ograniczonego zaufania 
do osób poznanych w sieci. 
- Organizowanie spotkao dla 
rodziców – uświadamianie 
zagrożeo płynących  
z Internetu i gier komp. 

 
11. Kształtowanie 
poszanowania dla 
tradycji i kultury 
własnego narodu, 
 a także poszanowanie 
innych kultur.   
 

 
1. Kultywowanie tradycji i 
obyczajów regionu, w którym 
funkcjonuje szkoła.  
3. Oddawanie szacunku  do 
kultury i dorobku 
narodowego –  udział w 
uroczystościach o charakterze 
szkolnym i paostwowym 
- uczestnictwo  w 
wycieczkach i lekcjach 
historycznych 
- składanie hołdu pamięci 
poległym – rozwijanie 
umiejętności właściwego 
zachowania się  
z uwzględnieniem sytuacji i 
miejsca. 

 
-dyrektor szkoły 
-nauczyciele WOSu                    
i historii 
-wychowawcy 

 
Wg. 
kalendarza 
świąt, 
obchodów 
rocznic 

 
-oddawanie szacunku 
miejscom pamięci 
narodowej 
- poczucie obowiązku 
wobec upamiętniania 
miejsc, tradycji, kultury 
jaką pozostawili po sobie 
nasi przodkowie 
 

 
12. Doskonalenie 
   nauczycieli 

 w zakresie   
 dobrych praktyk 
wychowawczych 
 

 
- Rady Szkoleniowe dla 

wszystkich nauczycieli 
- Szkolenia zewnętrzne        

o szeroko pojętej 
tematyce profilaktycznej 

       i wychowawczej 

 
- dyrektor szkoły 
- pedagog szkolny 
 
 
 
 
 
 

 
-I i II 
semestr 
 

 
- stosowanie  przez 

nauczycieli 
skutecznych metod 
wychowawczych 

- prowadzenie przez 
pedagoga w klasach 
zajęd i programów 
profilaktycznych 

 



    X. TRYB POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH – PROCEDURY 

Procedura interwencji w przypadku podejrzeo, że na terenie szkoły uczeo znajduje się pod 

wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych. 

1. Nauczyciel powiadamia o swoich podejrzeniach wychowawcę klasy, pedagoga. 
2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względu na jego bezpieczeostwo nie pozostawia                   
go samego, zapewniając ochronę jego zdrowia i życia. 
3. Wychowawca zawiadamia dyrekcję, sporządza notatkę, którą przekazuje pedagogowi szkolnemu. 
4. Wychowawca/pedagog zawiadamia o tym fakcie rodziców ucznia, których zobowiązuje do 
niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. 
5. Jeżeli rodzice ucznia odmawiają odebrania dziecka ze szkoły lub nie ma możliwości nawiązania                   
z nimi natychmiastowego kontaktu, dyrektor lub upoważniona przez niego osoba powiadamia 
policję. Decyzje o dalszym postępowaniu z uczniem podejmuje policja w porozumieniu z dyrektorem 
szkoły. 
6. Jeżeli powtarzają się przypadki przebywania ucznia w szkole pod wpływem alkoholu lub substancji 
psychoaktywnych, dyrektor lub pedagog ma obowiązek powiadomid o tym policję i Sąd Rodzinny. 
7. Nauczyciel lub wychowawca podejmujący działania przedstawione powyżej sporządza notatkę 
służbową i przekazuje ją pedagogowi szkolnemu. 
 

Procedura w przypadku uzyskania informacji, że uczeo szkoły używa alkoholu lub innych środków 

psychoaktywnych lub wykazuje inne zachowania świadczące o demoralizacji poza szkołą. 

1. Nauczyciel przekazuje uzyskaną informację wychowawcy ucznia. 
2. Wychowawca informuje o fakcie dyrektora szkoły, pedagoga, sporządza krótką notatkę  
do dokumentacji szkolnej. 
3. Pedagog  wzywa do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia, przekazując uzyskaną 
informację przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz uczniem w ich obecności. 
4. Pedagog zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców  
do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. Może zaproponowad skierowanie dziecka do odpowiedniej 
poradni. Z rozmowy przeprowadzonej z rodzicami zostaje sporządzona krótka notatka i jest 
przechowywana w dokumentacji pracy wychowawczej. 
5. Jeżeli rodzice/opiekunowie odmawiają współpracy i nie stawiają się na wezwania, a napływają 
wiarygodne informacje o demoralizacji ucznia, dyrektor szkoły lub powiadamia pisemnie o zaistniałej 
sytuacji policję i Sąd Rodzinny. 
 

Procedura interwencji w przypadku zachowania ucznia stosującego przemoc fizyczną                                  

i stwarzającego zagrożenie dla innych osób. 

1. Jeżeli uczeo swoim zachowaniem stwarza zagrożenie podczas zajęd lekcyjnych, prowadzący zajęcia 
odprowadza ucznia do pedagoga szkolnego lub w przypadku ich nieobecności do dyrekcji szkoły. 
2. Klasa, w której nauczyciel miał zajęcia, na czas jego nieobecności pozostaje pod opieką innego 
nauczyciela lub pracownika szkoły. 
3. Uczeo pozostaje pod opieką osoby, której został powierzony, aż do momentu uspokojenia emocji. 
4. Jeżeli uczeo swoim zachowaniem stwarza zagrożenie podczas przerwy, nauczyciel dyżurujący 
odprowadza go do wychowawcy/pedagoga szkolnego lub nauczyciela niemającego dyżuru. 
5. Uczeo/uczniowie biorący udział w zdarzeniu są odprowadzeni do wolnej sali lub gabinetu. 



6. Jeżeli zachodzi potrzeba, udziela się poszkodowanym pierwszej pomocy przedmedycznej, w razie 
konieczności wzywa się pogotowie ratunkowe i rodziców/prawnych opiekunów. 
7. Wychowawca/pedagog lub nauczyciel podejmujący interwencję jak najszybciej, w miarę 
możliwości, ustala przebieg wydarzeo i uświadamia uczestnikowi/uczestnikom zdarzenia zagrożenia 
wynikające z zachowao zagrażających bezpieczeostwu. 
8. Wychowawca/nauczyciel/pedagog bezpośrednio podejmujący interwencję, powiadamia                         
o zaistniałym zdarzeniu dyrekcję szkoły i decyduje o sposobie powiadomienia rodziców 
ucznia/prawnych opiekunów. W sprawach poważnych (np. rozbój, uszkodzenie ciała) wychowawca, 
jako główny koordynator działao wobec ucznia, zaprasza rodziców/prawnych opiekunów na 
spotkanie do szkoły gdzie wraz  z pedagogiem przeprowadza rozmowę na temat zaistniałego 
zdarzenia. W trakcie spotkania zostają przedstawione rodzicom/prawnym opiekunom różne metody 
wychowawcze i możliwości wspomagania ucznia w jego problemach. 
9. We współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami podjęte zostają wspólne działania skierowane 
na zapobieganie zachowaniom agresywnym w przyszłości – podpisanie kontraktu z zasadami 
wypracowanymi przez ucznia, rodziców ucznia/prawnych opiekunów, wychowawcę, pedagoga. 
10. Jeśli nieprawidłowe relacje ucznia z rówieśnikami nadal się utrzymują, wychowawca przy 
współpracy z pedagogiem, w porozumieniu z rodzicami dziecka/prawnymi opiekunami, kieruje ucznia 
na badania specjalistyczne poza szkołą. 
11. W przypadku powtarzających się zdarzeo, które wskazują na nieskutecznośd podjętych działao, 
pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły i wychowawcą kieruje wniosek do Sądu Rodzinnego                
o wgląd w sytuację rodzinną dziecka. 
 

Procedura postępowania w przypadku kradzieży. 

1. Uczeo fakt kradzieży zgłasza wychowawcy klasy. 
2. Wychowawca przeprowadza rozmowę z poszkodowanym, a następnie z ewentualnymi świadkami 
w celu ustalenia okoliczności zdarzenia. 
3. Po ustaleniu okoliczności kradzieży wychowawca powiadamia rodziców/prawnych opiekunów 
poszkodowanego oraz podejrzanego/sprawcy i odnotowuje ten fakt w dokumentacji szkolnej. 
4. Wychowawca powiadamia o zaistniałym fakcie pedagoga i dyrektora szkoły. 
5. Gdy powyższa decyzja wychowawcy będzie pozytywna, obowiązuje taka sama procedura, jak  
w przypadku sprawcy czynu karalnego. 
 

Procedura postępowania wobec ucznia sprawiającego trudności wychowawcze. 

1. Wychowawca przeprowadza wstępną diagnozę sytuacji szkolnej i rodzinnej ucznia. 
2. O swoich spostrzeżeniach informuje pedagoga szkolnego. 
3. Wychowawca wspólnie z pedagogiem informuje rodziców/prawnych opiekunów o istniejących 
trudnościach i zapoznaje ich z planem działao podjętych w szkole. Jednocześnie zobowiązuje 
rodziców/ prawnych opiekunów do rzetelnej współpracy. 
4. W razie potrzeby pedagog szkolny proponuje rodzicom/prawnym opiekunom skorzystanie                      
z pomocy psychologa lub poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu uzyskania diagnozy                           
i wskazówek do pracy z dzieckiem. 
5. W przypadku braku zgody rodziców/ prawnych opiekunów na przeprowadzenie badao ucznia 
zagrażającego bezpieczeostwu innych lub też braku wymiernych efektów i współpracy wychowawczej 
pedagog szkoły kieruje wniosek do Sądu Rejonowego o wgląd w sytuację rodziny. 

 



Procedura postępowania w przypadku wystąpienia przemocy z użyciem Internetu oraz telefonu 

komórkowego. 

1. Nauczyciel/wychowawca w przypadku podejrzenia, że zostały przy pomocy mediów naruszone 
dobra osobiste ucznia lub pracownika szkoły powiadamia o tym fakcie pedagoga szkolnego. 
2. Pedagog zawiadamia dyrektora szkoły. 
3. Pedagog zapewnia bezpieczeostwo i wsparcie ofierze przemocy, jak również wspólnie                                 
z wychowawcą ustala okoliczności zdarzenia, sprawców i zabezpieczają dowody. 
4. Jeżeli sprawcami przemocy są uczniowie szkoły, należy powiadomid rodziców/prawnych 
opiekunów o zaistniałej sytuacji. 
5. Pedagog przeprowadza rozmowę wyjaśniającą, informując zainteresowane osoby o dalszym 
postępowaniu i konsekwencjach prawnych. Zobowiązuje ucznia do usunięcia materiału ze 
szkodliwymi treściami. 
6. W sytuacji braku możliwości współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia, sprawcy 
przemocy, pedagog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły zwraca się z prośbą do Sądu 
Rejonowego o wgląd w sytuację rodziny. 
7. Jeżeli zostały naruszone dobra osobiste pracownika szkoły przez ucznia, po dokładnym 
przeanalizowaniu sprawy, powiadomieniu dyrekcji szkoły, zgłoszeniu sprawy na policję, osoba 
pokrzywdzona ma możliwośd dochodzenia swoich praw na drodze sądowej. 
8. W przypadku, gdy sprawca cyberprzemocy jest nieznany, zawiadamia się administratora sieci                
w celu usunięcia materiałów. 
 
 

Procedura postępowania w przypadku zaniedbywania uczniów przez rodziców (prawnych 

opiekunów) pod względem zdrowotnym oraz zapewniania podstawowych potrzeb życiowych. 

1. Wychowawca rozmawia z uczniem. 
2. Konsultuje się z pielęgniarką szkolną i pedagogiem szkolnym. 
3. Wzywa rodziców/prawnych opiekunów do szkoły. 
4. Odnotowuje fakt rozmowy w dzienniku lekcyjnym lub na karcie kontaktu z rodzicami/prawnymi 
opiekunami, zalecając konieczne działania, co rodzice/prawni opiekunowie potwierdzają podpisem. 
5. W przypadku braku wypełniania zaleceo wychowawca powiadamia pedagoga szkoły, który 
podejmuje odpowiednie działania i następnie informuje o tym dyrektora szkoły. 
6. Pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły ponownie wzywa rodziców/prawnych opiekunów 
ucznia do szkoły. Wskazuje możliwośd (koniecznośd pomocy) diagnozy w Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej lub u lekarza specjalisty. Sporządza notatkę z odbytej rozmowy. 
7. Przy braku współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia dyrektor szkoły w porozumieniu  
z pedagogiem, w zależności od sytuacji, powiadamia instytucje wspierające rodzinę: Sąd Rejonowy, 
Kuratora Sądowego, policję.  
 
 
               XI. CEREMONIAŁ I TRADYCJE SZKOŁY 

1. Szkoła uczy poszanowania symboli narodowych (godła, flagi i hymnu paostwowego) jako wartości 
służących zespoleniu uczniów z całością życia narodu. 

2. W ceremoniale szkolnym eksponowane są następujące symbole paostwowe: 

a) flaga paostwowa, 
b) godło paostwowe, 
c) hymn paostwowy. 

 



3. W ceremoniale szkolnym eksponowane są również symbole szkolne: 

a) sztandar szkoły, 
b) hymn szkoły. 

4. Wszyscy uczniowie uczestniczą w uroczystościach szkolnych, organizowanych według kalendarza 
roku szkolnego  (w załączniku). 

5. Dla podkreślenia rangi uroczystości szkolnych i pozaszkolnych uczniów obowiązuje strój galowy 
(dziewczynka: biała bluzka, czarna lub granatowa spódnica, chłopiec: biała koszula, czarne lub 
granatowe spodnie). 

6. Ceremoniałem szkolnym objęte są następujące święta paostwowe i imprezy w szkole: 

a) rozpoczęcie i zakooczenie roku szkolnego; 

b) ślubowanie uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej; 

c) Dzieo Edukacji Narodowej; 

d) Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę; 

e) Święto Szkoły (16 marca) 

f) Święto Konstytucji 3-go Maja; 

g) Pożegnanie uczniów klas ósmych 

 

XII. Ewaluacja programu – będzie polegała na:  

 

Przebieg pracy wychowawczo-profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji  

i ocenie.  Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli służą doskonaleniu 

pracy i wyciąganiu wniosków na przyszłośd. Najlepszych efektów można spodziewad się, gdy 

ewaluacji dokonuje się na podstawie obserwacji procesu wychowania. 

 

Sposoby i środki ewaluacji: 

- obserwacja i analiza zachowao uczniów, 

- obserwacja postępów w nauce, 

- frekwencja na zajęciach dydaktycznych, 

- udział w konkursach.  

 

Narzędzia ewaluacji: 

- ankieta dla uczniów, rodziców i pracowników szkoły, 

- obserwacja zachowania uczniów,  

- analiza dokumentacji szkole pedagoga, psychologa szkolnego i innych nauczycieli, 

- analiza dokumentacji wychowawców, 

- analiza sukcesów i osiągnięd uczniów, 

- rozmowy indywidualne z rodzicami, uczniami i pracownikami szkoły, 

- wytwory uczniów, 

- analiza sprawozdao pielęgniarki dotyczących stanu zdrowia i wypadkowości uczniów. 

 



Działania ewaluacyjne będą polegały na: 

* zidentyfikowaniu celu ewaluacji i sformułowaniu pytao ewaluacyjnych ukierunkowanych na jego 

osiągnięcie  

*opracowaniu planu i strategii dokonania ewaluacji  

*zaplanowanie sposobu opracowania wyników ewaluacji i ich udostępnienie społeczności szkolnej 

 

Ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego, dokona powołany przez dyrektora 

szkoły zespół ds. ewaluacji programu oceniając rezultaty i efektywnośd prowadzonych działao. 

Wnioski z prowadzonej ewaluacji zostaną przedstawione radzie pedagogicznej na posiedzeniu 

podsumowującym rok szkolny.  

 

 

 

 

 


