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Założenia teoretyczne  

     Celem wychowania jest „wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, 

emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i 

uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży” (art. 1 pkt 3 Ustawy 

Prawo oświatowe). Zadaniem szkoły jest zapewnienie każdemu uczniowi warunków 

niezbędnych do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i 

obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i 

wolności. 

 

 

 

Akty prawne- wychowanie i profilaktyka w szkole 

 

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - art. 26, art. 

84 ust. 2 pkt 1. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia 

ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla 

branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 

przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 

2017 r. poz. 356). 

 

 

 

Diagnoza potrzeb, w tym analiza zasobów szkoły oraz występujących w niej zagrożeń. 

Do diagnozy zasobów szkoły, określenia potrzeb, a także zdefiniowania niepokojących 

zagrożeń przy konstruowaniu programu wychowawczo- profilaktycznego, wykorzystano 

analizę SWOT oraz diagnozę środowiska szkolnego pod względem używania przez uczniów 

papierosów, alkoholu i narkotyków przeprowadzone w roku szkolnym 2016/2017.-załącznik 

nr, 2 

      

 

 

CEL: Stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju osobowego dziecka w obszarach 

intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.portaloswiatowy.pl/program-wychowawczy-i-profilaktyki/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html
https://www.portaloswiatowy.pl/program-wychowawczy-i-profilaktyki/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_1_o_0_a_26_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/program-wychowawczy-i-profilaktyki/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_1_o_0_a_26_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/program-wychowawczy-i-profilaktyki/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_4_o_0_a_84_u_2_p_1_l_0_i_0


 
 

 

Charakterystyka sylwetki absolwenta szkoły: 

 

 szanujący godność własną i innych ludzi, 

 tolerancyjny i wrażliwy na drugiego człowieka, 

 przestrzegający zasad moralnych, 

 potrafiący krytycznie, logicznie i twórczo myśleć, 

 śmiało wyrażający swoje poglądy, 

 umiejący reprezentować własny punkt widzenia, ale także liczący się z poglądami 

innych, 

 znający własne i cudze prawa, szanujący je, 

 dbający o zdrowie własne i innych, 

 dbający o własną sprawność fizyczną, 

 przedsiębiorczy, 

 zdyscyplinowany, 

 asertywny, 

 kulturalny, 

 obowiązkowy i sumienny, 

 uczciwy i prawdomówny, 

 skromny i schludny, 

 czerpiący radość z nauki i poznawania „nowego”, 

 gotów do wzięcia odpowiedzialności za swoją przyszłość, 

 zaangażowany w życie społeczne, 

 przywiązany do tradycji i współczesności swojego kraju i regionu, 

 rozumiejący problemy środowiska lokalnego, 

 umiejący współdziałać w grupie, 

 wrażliwy odbiorca sztuki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Obszar 1. Sfera fizyczna rozwoju ucznia. 

Cele szczegółowe: 

- kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu, 

- kształtowanie zachowań sprzyjających bezpieczeństwu.  

 

Lp. Zadania Formy realizacji 

1. Propagowanie zdrowego 

stylu życia w tym 

właściwego sposobu 

odżywiania. 

 

 

 

 

 

 przeprowadzanie i organizowanie spotkań ze 

specjalistami nt. zaburzeń odżywiania; 

 organizowanie konkursów o tematyce 

prozdrowotnej, wykonywanie gazetek 

tematycznych; 

 udział w programach np. „Żyj smacznie i 

zdrowo”, „Program dla szkół; 

 prowadzenie zajęć rekreacyjno- sportowych; 

 organizacja zawodów sportowych szkolnych i 

pozaszkolnych; 

 promowanie czynnego i aktywnego 

wypoczynku; 

 rozwijanie zainteresowań turystycznych. 

2.  Kształtowanie właściwych 

postaw wobec problemu 

uzależnień. 

 organizowanie spotkań ze specjalistami nt. 

uzależnień i od środków psychoaktywnych; 

 pedagogizacja rodziców w obszarze uzależnień; 

 współpraca z rodzicami w zakresie profilaktyki 

oraz sytuacjach kryzysowych; 

 nauka alternatywnych sposobów spędzania 

wolnego czasu, rozwijania zainteresowań, 

radzenie sobie ze stresem- realizacja zadania w 

czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

 reagowanie na przejawy zachowań 

ryzykownych. 

3. Doskonalenie umiejętności 

właściwego postępowania w 

sytuacjach zagrożenia w 

szkole. 

Nauka zachowań 

bezpiecznych na terenie 

szkoły i poza nią.  

 przeprowadzanie próbnych ewakuacji; 

 systematyczne szkolenia nauczycieli z zakresu 

BHP i P. POŻ.; 

 zapoznawanie uczniów z zasadami 

bezpieczeństwa obowiązującymi na 

poszczególnych zajęciach na terenie szkoły i 

poza nią; 

 organizowanie spotkań nt. bezpieczeństwa z 

funkcjonariuszami policji i straży pożarnej 

(bezpieczna droga do szkoły, bezpieczne ferie i 

wakacje); 

 udział w programie edukacyjnym Akademia 

Bezpiecznego Puchatka; 

 organizowanie nauki i egzaminu na kartę 

rowerową; 

 reagowanie na sytuacje zagrażające zdrowiu i 

bezpieczeństwu uczniów; 



 
 

 realizacja zagadnień z zakresu edukacji dla 

bezpieczeństwa w tym nauka udzielania 

pierwszej pomocy. 

4 Wyrównywanie deficytów 

rozwojowych uczniów. 
 prowadzenie zajęć korekcyjno- 

kompensacyjnych, dydaktyczno- 

wyrównawczych, logopedycznych, 

terapeutycznych, gimnastyki korekcyjnej; 

 dostosowywanie wymagań edukacyjnych do 

potrzeb i możliwości psychofizycznych 

uczniów; 

 organizowanie indywidualnej ścieżki 

kształcenia. 

 

 

Obszar 2. Sfera psychiczna rozwoju ucznia. 

Cele szczegółowe: 

- doskonalenie komunikacji interpersonalnej, 

- kształtowanie zachowań empatycznych oraz umiejętności słuchania innych i szanowania ich 

poglądów, 

- kształtowanie u uczniów postaw proekologicznych. 

 

Lp. Zadania Formy realizacji 

1. Doskonalenie umiejętności 

prawidłowego 

komunikowania się, 

rozwiązywania konfliktów. 

 

 

 zapoznawanie uczniów z ich prawami i 

obowiązkami; 

 organizowanie imprez szkolnych, 

integrujących całą społeczność szkolną; 

 zajęcia doskonalące umiejętności 

komunikowania się; 

 wykorzystywanie podczas zajęć pracy w 

grupach; 

 reagowanie na przejawy nagannego 

zachowania i  łamania zasad obowiązujących w 

szkole. 

 

2.  Nauka zachowań 

empatycznych, dostrzeganie 

potrzeb własnych i innych 

osób. 

 organizowanie pomocy koleżeńskiej; 

 działania wolontaryjne; 

 współpraca z instytucjami i organizacjami 

wspierającymi osoby niepełnosprawne, 

potrzebujące. 

 

3.  Rozwijanie dociekliwości 

poznawczej ukierunkowanej 

na rozwój osobisty. 

 obserwacja ucznia w celu rozpoznania jego 

predyspozycji i talentów; 

 rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez 

udział w zajęciach pozalekcyjnych; 



 
 

 stwarzanie możliwości do inicjowania działań 

własnych uczniów.  

 

4. Rozwijanie wrażliwości na 

problemy środowiska 

naturalnego. 

 organizowanie zajęć i konkursów o tematyce 

ekologicznej; 

 udział w akcjach promujących dbałość o 

środowisko naturalne; 

 współpraca z nadleśnictwami, ośrodkami 

edukacji ekologiczne, Białowieskim Parkiem 

Narodowym. 

 

 

 

Obszar 3. Sfera społeczna rozwoju ucznia. 

Cele szczegółowe: 

- modelowanie systemu wartości uczniów jako podstawy do znalezienia swojego miejsca w 

rodzinie i innych grupach społecznych, 

- rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej i narodu, 

- rozwijanie aktywności i samodzielności, 

-promowanie idei wolontariatu. 

 

Lp. Zadania Formy realizacji 

1. Wdrażanie do pełnienia roli 

ucznia, kolegi. 

Promowanie idei 

koleżeństwa i przyjaźni. 

 

 

 

 

 

 

 organizowanie wycieczek, wieczorków, zajęć 

pozalekcyjnych; 

 zapoznanie uczniów z zasadami postępowania 

w naszej szkole (regulaminy, procedury); 

 organizowanie spotkań i imprez integracyjnych; 

 zajęcia edukacyjno- profilaktyczne prowadzone 

przez wychowawców, pedagoga i psychologa 

szkolnego; 

 spotkania ze specjalistami dotyczące problemu 

agresji, przemocy (w tym cyberprzemocy), 

 angażowanie rodziców w działania szkoły; 

 godne reprezentowanie szkoły w konkursach, 

zawodach sportowych itp. w mieście i kraju. 

 

2. Kształtowanie postaw 

patriotycznych. 

 

 udział w uroczystościach o charakterze 

patriotycznym na terenie miasta; 

 organizacja uroczystych apeli 

upamiętniających ważne wydarzenia związane 

z historią Polski i regionu; 

 poruszanie na zajęciach z wychowawcą 

tematyki dotyczącej patriotyzmu. 

 



 
 

3. Angażowanie uczniów w 

wydarzenia związane z 

życiem szkoły. 

 organizowanie obchodów Dnia Patrona Szkoły; 

 uroczyste apele; 

 imprezy o charakterze integracyjnym i 

edukacyjnym. 

 

4. Uczenie współodpowie- 

dzialności za działanie grupy 

oraz ucznia jako znaczącej 

jednostki. 

 współtworzenie i respektowanie norm 

grupowych; 

 praca w samorządzie klasowym i szkolnym. 

5. Rozwijanie umiejętności 

planowania własnej ścieżki 

edukacyjnej i zawodowej. 

 współpraca z Młodzieżowym Centrum Kariery 

i Powiatowym Urzędem Pracy, 

 prezentacje oferty szkół ponadpodstawowych, 

 spotkania z ciekawymi ludźmi, 

 lekcje doradztwa zawodowego. 

 

6. Uczeń jako członek rodziny.   pedagogizacja rodziców w zakresie 

umiejętności wychowawczych, wzmacniania 

więzi rodzinnych,  

 zagadnienia dotyczące rodziny poruszane na 

lekcjach wychowania do życia w rodzinie, 

 wzmacnianie pozytywnej relacji na 

płaszczyźnie uczeń- rodzic- szkoła- spotkania i 

imprezy integracyjne. 

 

7. Propagowanie wolontariatu 

jako pracy na rzecz innych. 
 współpraca ze schroniskiem „Ciapek” w 

Hajnówce, 

 współpraca z Podlaskim Hospicjum 

Onkologicznym w Nowej Woli. 

 

 

Obszar 4. Sfera duchowa rozwoju ucznia. 

Cele szczegółowe: 

- rozwijanie poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości, 

- rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań światem kultury i sztuki, 

- popularyzacja i zapoznawanie z dziedzictwem kulturowym. 

 

Lp. Zadania Formy realizacji 

1. Stwarzanie sytuacji do 

poznania samego siebie. 

Wzmacnianie samooceny 

uczniów. 

 organizowanie zajęć integracyjnych, 

warsztatowych w czasie lekcji z wychowawcą; 

 przeprowadzanie zajęć przez pedagoga lub 

psychologa szkolnego; 

 rozwijanie zainteresowań i doskonalenie 

własnych umiejętności w czasie zajęć 

pozalekcyjnych; 



 
 

 udział w wycieczkach, wieczorkach, 

spotkaniach; 

 zintegrowane działanie nauczycieli 

wspierających ucznia słabego i zdolnego. 

 

2. Pogłębianie świadomości 

językowej. 

Odkrywanie własnych 

upodobań. 

Rozwijanie kompetencji 

czytelniczych. 

Utrwalanie nawyków 

kulturalnego obcowania ze 

sztuką (książka, film, teatr). 

 Rozwijanie krytycyzmu 

wobec wzorców 

proponowanych przez 

środki masowego przekazu. 

 

 wycieczki do miejsc związanych z kulturą i 

sztuką; 

 organizowanie konkursów językowych, 

plastycznych, muzycznych; 

 udział w kołach zainteresowań i zajęciach 

artystycznych; 

 współpraca z biblioteką szkolną i miejską; 

 współpraca z ośrodkami kultury. 

3. Popularyzacja własnego 

regionu i zapoznawanie z 

jego walorami w tym 

białoruskiej mniejszości. 

Rozwijanie szkolnej 

obrzędowości i 

kultywowanie tradycji. 

 wycieczki regionalne i krajoznawcze; 

 organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, 

apele; 

 zajęcia koła historycznego; 

 konkursy o tematyce religijnej i związane z 

wielokulturowością regionu; 

 prowadzenie izby regionalnej. 

 

 

 

 

Ewaluacja programu wychowawczo- profilaktycznego m.in. poprzez: 

- obserwacje zajęć, przedstawień, apeli, akcji wspierających realizację programu, 

- rozmowy z uczniami, rodzicami i nauczycielami, 

- analizę dokumentów dotyczących realizacji zadań zawartych w programie (plany  pracy, 

plany wychowawcze do poszczególnych klas, semestralne sprawozdania wychowawców), 

- ankiety okazjonalne przygotowane przez wychowawców i skierowane do klas (uczniowie, 

rodzice) 

-analiza bieżących potrzeb szkoły. 

 


