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                                                                                „Człowiek nie może być tylko wychowywany. 
Musi wychowywać samego siebie, być dla siebie wychowawcą”. 

Jan  Paweł II 

                                                                           

 



PODSTAWY   PRAWNE   PROGRAMU  WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO   

SZKOŁY:  

1. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948r.  

2. Konwencja  o  Prawach Dziecka (Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991r.).  

3. Konstytucja  RP  z  dnia  2 kwietnia 1997r. weszła  w  życie  17  października  1997r. ( Dz. U. 1997  

Nr  78  poz.  483). 

 4.  Karta  Nauczyciela  z  dnia 26.01.1982r. ( Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz.674). 

 5. Ustawa   Prawo  Oświatowe  z  dnia  14  grudnia  2016 r. (Dz. U. z 2017 r. , poz. 59).  

6. Rozporządzenie  MEN  z  dnia 9 sierpnia  2017 r., W sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej  w  publicznych  przedszkolach, szkołach  i  placówkach. 

7.  Rozporządzenie  MEN  z  dnia  18  sierpnia  2015  w  sprawie  zakresu  i  form  prowadzenia                           

w  szkołach i  placówkach systemu  oświaty  działalności  wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej                                         

i  profilaktycznej  w  celu  przeciwdziałania  narkomanii.   

8. Rozporządzenie MEN z dn. 24.07.2015 r.  w  sprawie  warunków  organizowania  kształcenia, 

wychowania  i  opieki  dla  dzieci  i  młodzieży  niepełnosprawnych, niedostosowanych  społecznie               

i  zagrożonych  niedostosowaniem  społecznym. Dz. U. poz. 1113.  

9. Ustawa  o  ochronie  zdrowia  psychicznego  z  20.04.2016 r. 

10. Ustawa  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  z  dnia  25.03.2016 r.  

11. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  14.02.2017 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. 

 

 Dokumenty   wewnętrzne:  

13. Statut  Zespołu  Szkół  w  Siedlcu.  

14. Wizja  Szkoły, Misja  Szkoły. 

 15. Szkolny  zestaw  programów  nauczania.  

16. Wnioski  z  ewaluacji  wewnętrznej  2016/2017.  

17. Wnioski  z  nadzoru  pedagogicznego. 

 18. Wnioski  do  pracy  na  rok  szkolny  2017/2018.  



 

Podstawowe    kierunki   realizacji   polityki   oświatowej   państwa                                               

w   roku     szkolnym    2017/2018. 

1. Wdrażanie   nowej   podstawy   programowej  kształcenia  ogólnego. 

2. Podniesienie  jakości  edukacji  matematycznej, przyrodniczej  i  informatycznej. 

3. Bezpieczeństwo  w  Internecie . Odpowiedzialne  korzystanie  z  mediów społecznych. 

4. Wprowadzenie   doradztwa   zawodowego  do  szkół  i  placówek. 

5. Wzmacnianie   wychowawczej  roli  szkoły. 

6. Podniesienie   jakości   edukacji  włączającej   w   szkołach   i  placówkach  systemu   oświaty. 

 

Wprowadzenie:  

Pierwszymi  wychowawcami  swoich  dzieci  są rodzice. Nauczyciele  wspomagają  ich  wszechstronny                    

i   harmonijny  rozwój, a  uczeń  akceptuje  siebie  i  jest  otwarty  na  potrzeby  drugiego  człowieka, 

żyje  nie  tylko  z  drugim, ale  i  dla  drugich.  

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

dojrzałości  fizycznej, psychicznej, społecznej  i  duchowej.  

Profilaktyka  to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi 

prawidłowemu rozwojowi  i  zdrowemu  życiu, a  także  ograniczenie i likwidowanie czynników 

blokujących  i  zaburzających  zdrowe  życie. Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania,                    

a  wychowanie  tworzy  integralną  całość  z  wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez  które 

formuje  się  osobowość  młodego  człowieka. Nie  wolno  ich  rozdzielać, gdyż  wychowanie  musi 

posiłkować  się  wiedzą, w  której  zapisane  jest  doświadczenie.  

Program  Wychowawczo  -  Profilaktyczny  szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych 

uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania                           

o  charakterze wychowawczym i profilaktycznym. Chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, 

panował w niej klimat sprzyjający pracy uczniów i nauczycieli. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie 

byli kulturalni, odpowiedzialni, komunikatywni, kreatywni i empatyczni, aby panowało poczucie 

przynależności do grupy (klasy, szkoły), którą łączą więzi koleżeństwa i przyjaźni. Program 

przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin z wychowawcą we 

współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, logopedą i pozostałymi 

pracownikami   szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy                            

z  rodzicami  i  środowiskiem  lokalnym. 

Najważniejsze  cele  wychowania  i  profilaktyki: 



 1. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej                

i regionalnej, świadomości  swoich praw i obowiązków. Zaznajamianie z zagrożeniami 

bezpieczeństwa  i  zdrowia  oraz  uczenie  prawidłowej  reakcji   na   te  zagrożenia.  

2. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania się                   

z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie do życia w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej. 

Kształtowanie  postaw, respektowanie  norm  społecznych  i  wychowanie  do  wartości. 

 3. Wspieranie rozwoju intelektualnego, upowszechnianie czytelnictwa, szanowanie dorobku 

narodowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości europejskie. Zapobieganie zachowaniom 

agresywnym. Ochrona dziecka przed agresją, uzależnieniami, które zakłócają jego rozwój. 

4. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności dokonywania 

wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi, propagowanie ekologicznego stylu 

życia. Motywowanie do zdrowego stylu życia.  

5. Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów, wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia,                 

z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji. Zapewnienie mu bezpieczeństwa fizycznego, 

psychicznego  i  emocjonalnego. Wspieranie ucznia w procesie nabywania wiedzy, sprawności, 

postaw i nawyków, które zapewniają mu przygotowanie do racjonalnego i godnego życia oraz 

kontynuacji  nauki  na  dalszym  etapie. 

Nasza szkoła jest placówką, w której uczeń:   

-  Zostanie przygotowany do nauki  na  wyższym  etapie  kształcenia, 

-  Nauczy się społecznie akceptowanych zachowań, które ułatwią mu podejmowanie współpracy                      

z  innymi, 

-   Posiądzie umiejętność uczenia się, 

-   Pozna języki obce, 

-  Opanuje umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, 

-  Pozna  swoje  słabe  i  mocne  strony, dzięki  czemu  będzie  wiedział jak zaplanować dalszą 

edukację  na  miarę  posiadanych  możliwości, 

-  Stanie  się  odpowiedzialny  za  zdrowie  własne  i  innych  oraz  za  stan  środowiska  naturalnego, 

-  Zostanie  wychowany  w  oparciu  o  wartości  uniwersalne oraz  w  duchu   tradycji  swojego 

miejsca  pochodzenia. 

Metody pracy: 

- gry  i  zabawy,  

- dyskusje dzielenie się doświadczeniami, 



 - scenki rodzajowe, inscenizacje, projekty,  

- twórczość plastyczna, techniczna i artystyczna dzieci, 

 - oddziaływanie werbalne ( rozmowy, pogadanki), 

 - gry dramatyczne,  

- uczestnictwo w różnych aspektach życia kulturalnego, 

 - projektowanie dokumentów,  

- warsztaty  poznawczo - doskonalące,  

- wycieczki  tematyczne,  turystyczno - krajoznawcze,  

- prezentacje  multimedialne. 

 

PLAN  DZIAŁAŃ  WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYCH 

  NA  ROK  SZKOLNY  2017/2018 

 

 Kształtowanie  postaw  patriotycznych  i  obywatelskich    wraz  z  umiejętnościami   

interpersonalnymi. 

 

Zadania i cele Formy realizacji Osoba 

odpowiedzialna 

Monitorowanie 

1. Zapoznanie uczniów                       

z  obrzędami, tradycjami 

rodzinnymi, narodowymi, 

lokalnymi  i  kulturowymi. 

Poznanie  specyfiki  swojego 

regionu. Wdrażanie                     

do  aktywnego  uczestnictwa                

w  życiu  lokalnej społeczności                   

i  ojczyzny poprzez  budowanie  

postaw empatii  i  zaufania. 

Kształtowanie                                                 

i  wzmacnianie  poczucia własnej   

wartości. 

Godziny  wychowawcze, 

lekcje  języka  polskiego, 

historii, zajęcia 

pozalekcyjne, zajęcia 

edukacji  wczesnoszkolnej, 

apele, akademie szkolne, 

uroczystości środowiskowe. 

Szerzenie idei wolontariatu. 

Organizowanie wycieczek 

krajoznawczych do 

muzeów, skansenów. 

Udział w festynach                         

i uroczystościach 

organizowanych przez 

Nauczyciele, wychowawcy, 

pedagog,  bibliotekarz, 

dyrekcja. 

Kronika  szkolna, dzienniki 

lekcyjne, strona 

internetowa. 



środowisko lokalne. 

Współpraca ze 

środowiskiem lokalnym                  

i  instytucjami 

wspomagającymi szkołę. 

2. Kształtowanie  szacunku  dla 

symboli  narodowych. Wyrabianie 

poczucia przynależności 

narodowej, poznawanie historii 

narodu polskiego. Kształtowanie 

właściwych postaw poprzez 

ukazywanie  odpowiednich 

wzorców. 

Godziny  wychowawcze, 

lekcje języka  polskiego, 

historii, WOS-u, edukacja 

wczesnoszkolna. 

Wolontariat. 

Organizowanie apeli, 

wystaw i akademii z okazji 

świąt państwowych. 

Nauczyciele, wychowawcy, 

dyrekcja.  

Dzienniki  lekcyjne. 

3. Kształtowanie postawy 

samorządności. Wspólne 

tworzenie prawa 

wewnątrzszkolnego. Utrwalanie 

właściwych zachowań i relacji 

wewnątrzklasowych. 

Wybór   samorządu 

szkolnego  i  klasowego, 

angażowanie  do  pracy                 

w  samorządzie klasowym           

i  szkolnym.  Gry  i  zabawy 

integrujące  zespół  

klasowy, wyjazdy, 

wycieczki, ogniska, imprezy 

szkolne  i pozaszkolne. 

Wychowawcy, nauczyciele, 

uczniowie, opiekun RU, 

pedagog. 

Dzienniki  lekcyjne, 

dokumentacja  RU, kronika 

szkolna, dzienniki, zeszyty 

wychowawcze, strona 

internetowa. 

4. Poznanie  norm  i  zasad  życia 

szkoły, organizacja  zespołu 

klasowego. Wzmacnianie poczucia 

własnej  wartości  i  tożsamości. 

Poznanie  praw                               

i  obowiązków ucznia, 

zapoznanie  ze  Statutem 

Szkoły  oraz regulaminami 

obowiązującymi w szkole, 

Szkolnymi  Wymaganiami 

Oceniania. Wyciąganie 

konsekwencji za 

nieprzestrzeganie 

regulaminów                                   

i niewykonywanie swoich 

obowiązków. 

Organizowanie zajęć 

integrujących zespół 

klasowy (wycieczki, gry                

Wychowawcy, nauczyciele, 

pedagog, dyrekcja,  Samorząd 

Uczniowski, społeczność 

szkolna. 

Wpis  do  dzienników 

lekcyjnych, kronika  

szkolna, strona 

internetowa. 



i zabawy integracyjne, 

uroczystości  klasowe                      

i  szkolne). Organizowanie 

konkursów  szkolnych, 

działalność  Samorządu 

Uczniowskiego, pogadanki, 

dyskusje  na  godzinach do 

dyspozycji  wychowawcy, 

lekcje  WDŻR. 

5. Poznanie swoich praw 

obywatelskich. Kształtowanie 

świadomości obywatelskiej. 

Kształtowanie postawy 

proeuropejskiej. 

Lekcje historii, WOS-u. 

Podejmowanie na lekcjach 

aktualnych zagadnień życia 

społecznego (wybory 

prezydenckie, 

parlamentarne, 

samorządowe, lokalne itp.) 

Realizacja treści o krajach 

UE na zajęciach. 

Wszyscy  nauczyciele, 

wychowawcy.  

Dzienniki  lekcyjne, 

dyskusja. 

6. Stwarzanie  warunków  do 

działania  na  rzecz  innych. Pomoc 

uczniom mającym trudności                   

w  nauce  oraz  sprawiającym 

problemy  wychowawcze. 

Wspieranie akcji 

charytatywnych, pomoc 

dzieciom z rodzin ubogich 

wg  możliwości. 

Organizowanie  pomocy 

koleżeńskiej. Wolontariat. 

Pomoc  korekcyjno - 

kompensacyjna dla uczniów 

ze  specyficznymi 

trudnościami w nauce, 

zajęcia rewalidacyjne 

wspierające rozwój 

uczniów,  zajęcia 

wyrównawcze , 

indywidualne konsultacje              

z  nauczycielami 

przedmiotów,  wspieranie 

rodziców w nawiązywaniu 

kontaktu z poradniami 

Wychowawcy  klas, 

nauczyciele, pedagog  

szkolny, dyrekcja, 

społeczność  szkolna. 

Dokumentacja pedagoga 

szkolnego, zeszyty 

wychowawcze.  



specjalistycznymi, 

spotkania indywidualne                

z  rodzicami, współpraca               

z  policją, kuratorami, 

Sądem  Rodzinnym. 

 

Rozwijanie  szacunku  dla  dziedzictwa  kulturowego  własnego  regionu. 

Zadania i cele Forma realizacji Osoba odpowiedzialna Monitorowanie 

1. Rozwijanie zainteresowań 

kulturą kraju i regionu, 

budzenie poczucia 

współodpowiedzialności              

za  region i ojczyznę. 

Jednostki  lekcyjne  i  zajęcia 

pozalekcyjne, spotkania                     

z  artystami  ludowymi, 

wycieczki  do  miejsc 

użyteczności publicznej, 

prezentacje, konkursy, 

pogadanki, wywiady , praca 

z  dokumentami 

(biblioteka). 

Wychowawcy, nauczyciele, 

dyrektor, bibliotekarz, 

pedagog. 

Kronika  szkolna, dzienniki 

lekcyjne, kalendarz 

uroczystości, strona 

internetowa. 

2. Edukacja  kulturalna, 

dziedzictwo  kulturowe 

szkoły, regionu. 

Akademie i uroczystości 

środowiskowe związane                        

z rokiem szkolnym i rokiem 

obrzędowym, współpraca  

ze środowiskiem, zbieranie 

materiałów prasowych 

związanych  z  naszą 

miejscowością  do kartoteki 

regionalnej, gromadzenie 

różnych  dokumentów 

związanych  z  Siedlcem, 

przynależność uczniów 

szkoły  do  Zespołu Pieśni                   

i  Tańca „Siedlecanie”. 

Wychowawcy, nauczyciele, 

dyrektor, bibliotekarz, 

pedagog, obsługa szkoły. 

Kronika  szkolna, dzienniki 

lekcyjne, kalendarz 

uroczystości, strona 

internetowa. 

3. Rozwijanie zainteresowań 

tradycjami  ludowymi 

różnych  regionów  kraju. 

Spotkania z ciekawymi 

ludźmi, zapoznanie                        

z  legendami związanymi                

z  naszym  miastem, 

Nauczyciele historii, języka 

polskiego, edukacji 

wczesnoszkolnej, 

wychowawcy, bibliotekarz. 

Dzienniki lekcyjne, kronika 

szkolna, strona internetowa. 



regionem i państwem. 

 

Wdrażanie  do  przestrzegania  zasad  bezpieczeństwa  i  eliminowanie  przejawów  agresji                            

i  przemocy   w  szkole. 

 

Zadania i cele Forma  realizacji Osoba odpowiedzialna Monitorowanie 

1. Wdrażanie uczniów do 

przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa w szkole. 

Wzmocnienie poczucia 

odpowiedzialności za 

mienie własne, cudze                     

i  społeczne, 

przeciwstawianie się 

wandalizmowi. 

Zapoznanie z regulaminami   

i  przepisami BHP 

obowiązującymi                             

w  pracowniach, salach 

lekcyjnych, sali 

gimnastycznej, boisku 

szkolnym, placu zabaw.  

Pogadanki, dyskusje na 

godzinach do dyspozycji 

wychowawcy i zajęciach 

lekcyjnych, zwracanie uwagi 

na poszanowanie wspólnej  

i  cudzej  własności. 

Wychowawcy, nauczyciele, 

pedagog, opiekunowie sal 

lekcyjnych, opiekun RU. 

Zapisy  w  dziennikach 

lekcyjnych. 

2. Kształcenie nawyków 

bezpiecznego zachowania 

się w drodze do i ze szkoły.  

Podnoszenie kultury słowa, 

eliminowanie wulgaryzmów 

ze słownika ucznia. 

Budowanie  pozytywnych 

relacji  koleżeńskich, 

zapobieganie  agresji 

słownej. 

Bezpieczna droga – lekcje 

wychowawcze, edukacja 

wczesnoszkolna, lekcje                 

w  terenie, spotkanie                       

z  policjantem, , pogadanki, 

konkursy „Odblaskowa 

Szkoła”   i  Turniej                            

o  Bezpieczeństwie Ruchu  

Drogowego.  Pogadanki, 

dyskusje, scenki rodzajowe, 

prowadzenie klasowych 

zeszytów uwag,  gazetki 

tematyczne. 

Nauczyciele, wychowawcy, 

pedagog.  

Zapis  w  dzienniku, kronika 

szkolna, strona internetowa, 

sprawozdanie, analiza 

zeszytów  wychowawczych. 

3. Utrwalanie nawyków 

sprzyjających właściwemu 

zachowaniu w sytuacjach 

Realizacja  tematyki na 

lekcjach  wychowawczych, 

spotkania  profilaktyczne                

Wychowawcy, nauczyciele, 

pedagog, dyrektor. 

Dokumentacja 

wychowawców i pedagoga, 

kronika szkolna, dzienniki, 



zagrażających zdrowiu. 

Uczenie zachowań 

asertywnych. Uczenie 

alternatywnych sposobów 

rozwiązywania  konfliktów. 

z  policją, terapeutą z PPP, 

spektakle/warsztaty 

profilaktyczne, filmy . 

Realizacja treści                               

o zagrożeniach 

cywilizacyjnych                                 

i naturalnych na lekcjach.  

Dyżury  nauczycieli podczas 

przerw, konsekwentne 

reagowanie  na  przejawy 

niewłaściwych  zachowań 

uczniów. 

strona internetowa. 

Obserwacja, analiza grafiku 

dyżurów. 

4. Rozwijanie umiejętności 

reagowania na zagrożenia: 

zapoznanie uczniów                        

z  procedurami reagowania 

w  konkretnych sytuacjach 

zagrożenia; zapoznanie 

uczniów z sygnałami 

alarmowymi oraz 

oznakowaniem BHP, 

organizowanie ewakuacji               

w  ramach próbnego 

alarmu. 

Godziny  wychowawcze, 

zajęcia  dotyczące 

bezpieczeństwa  higieny 

pracy  na  poszczególnych 

zajęciach i w salach 

lekcyjnych, zajęcia 

świetlicowe. Uczenie 

właściwych zachowań na 

zagrożenia  (telefony 

alarmowe, pierwsza 

pomoc). 

Wychowawcy, nauczyciele, 

pedagog, dyrekcja, 

pracownicy  szkoły. 

Obserwacja. 

5. Przeciwdziałanie                           

i redukowanie agresji                   

w szkole, w domu i w 

środowisku lokalnym. 

Współpraca z sądem 

rodzinnym, kuratorami 

sądowymi, PCPR- em,  

GOPS- em. 

Zajęcia integrujące zespół 

klasowy – spotkanie                       

z  przedstawicielem 

Komendy Policji w Bochni, 

pogadanka na temat 

bezpieczeństwa                                 

i konsekwencji wynikających 

z  negatywnych  zachowań 

uczniów  i  prawnych 

konsekwencji tych 

zachowań.  Ścisła 

współpraca  z  instytucjami 

działającymi na rzecz 

Pedagog – współpraca                       

z  policją, nauczyciele. 

Obserwacja, dokumentacja 

pedagoga, kronika szkolna, 

strona internetowa. 



pomocy  dziecku  i  rodzinie. 

6. Kontrola  pozytywnych                    

i  negatywnych  zachowań 

uczniów. 

 

 

 

Spotkania uczniów, 

nauczycieli i dyrektora na 

apelach, wyróżnianie na 

forum szkoły pozytywnych                     

i pożądanych zachowań 

uczniów.  Praca  zespołu 

wychowawców. 

Nauczyciele, pedagog, 

dyrektor. 

Sprawozdania. 

7. Kształtowanie 

umiejętności radzenia sobie 

z  negatywnymi emocjami. 

Walczymy  ze  stresem                  

i  fobiami. 

 Pogadanki na godzinach 

wychowawczych,  zajęcia                       

z  pedagogiem na temat 

przyczyn stresu i walki                    

z  nim,  rozmowy 

indywidualne z uczniami 

zagrożonymi różnego 

rodzaju fobiami, pomoc 

pedagoga, psychologa. 

Pedagog szkolny, psycholog, 

wychowawcy. 

Dokumentacja  pedagoga. 

 

Promocja  zdrowia  oraz  profilaktyka  uzależnień. 

Zadania i cele Forma  realizacji Osoba odpowiedzialna Monitorowanie 

1. Propagowanie oświaty 

zdrowotnej, wyrabianie 

nawyków zachowania 

higieny osobistej. 

Lekcje wychowawcze, 

zajęcia edukacji 

wczesnoszkolnej, spotkanie 

z  pielęgniarką                                    

i stomatologiem, 

współpraca z Ośrodkiem 

Zdrowia w Siedlcu. 

Realizacja treści o higienie 

ciała, odzieży, miejsca pracy 

na zajęciach. 

Nauczyciele, wychowawcy, 

pedagog, dyrektor. 

Wpis  do  dziennika, 

dokumentacja  medyczna. 

2. Preferowanie aktywnych 

form  wypoczynku. 

Propagowanie zdrowego 

stylu życia. Poznanie zasad 

racjonalnego żywienia. 

Wskazywanie  pozytywnych 

aspektów uprawiania 

sportu, lekcje wychowania 

fizycznego, zajęcia na 

basenie. Cykle zajęć  na 

Nauczyciele, wychowawcy, 

pedagog, nauczyciele 

wychowania  fizycznego.  

Wpis  do  dziennika,              

kronika  szkolna, strona  

internetowa. 



temat  odżywiania                       

i  zdrowego  stylu  życia, 

pogadanki, filmy 

edukacyjne, zajęcia 

praktyczne, lekcje biologii                   

i  przyrody, „Małopolski 

Program  Edukacji 

Zdrowotnej”. Realizacja 

programów zdrowotnych 

np.”Owoce w szkole”,” 

Szklanka mleka”, „Trzymaj 

formę.” 

3.  Zapoznanie uczniów                      

z  wiedzą  na temat 

mechanizmów uzależnień. 

Uświadomienie uczniom 

negatywnych skutków 

działania narkotyków, 

dopalaczy, papierosów, 

alkoholu, środków 

psychoaktywnych. 

Realizacja  zagadnień                       

w  ramach  planów 

dydaktyczno- 

wychowawczych  i  godzin  

do  dyspozycji  wychowawcy 

klasowego, pogadanki, 

rozmowy  indywidualne. 

Prezentacja  filmów 

edukacyjnych, broszury, 

ulotki  informacyjne, gazetki 

tematyczne, plakaty, 

włączanie się w akcje, 

kampanie  i  programy 

profilaktyczne  np. 

(„Zachowaj trzeźwy umysł”, 

„Znajdź właściwe 

rozwiązanie”, „Trzymaj 

formę”.  Współpraca                     

z  organizacjami 

pozarządowymi. 

Organizowanie 

przedstawień 

profilaktycznych, spotkania 

ze  specjalistami. 

Pedagog, nauczyciele, 

wychowawcy, nauczyciel 

WDŻR. 

Gazetki, scenariusze, 

sprawozdania  nauczycieli  

na  koniec  roku  szkolnego. 

4. Zapoznanie  uczniów                  Lekcje  wychowawcze, Wychowawcy, pedagog, Dzienniki  zajęć  lekcyjnych               



z  negatywnym wpływem 

nadużywania  Internetu                

i  telefonu. Dostarczenie 

wiedzy  na  temat 

bezpiecznego  korzystania               

z   nowoczesnych 

technologii  informacyjnych. 

lekcje przedmiotowe, 

zajęcia  z  pedagogiem, 

pogadanki, dyskusje. 

Prowadzenie zajęć 

multimedialnych dla 

uczniów dotyczących 

poszukiwania informacji 

oraz  bezpiecznego 

korzystania  z  zasobów 

Internetu. Przeprowadzenie 

interwencji w przypadkach 

stwierdzenia zjawiska 

cyberprzemocy 

nauczyciele, informatyk. i  pozalekcyjnych. 

5. Uświadomienie zagrożeń 

występujących  podczas 

wagarowania. 

Przeciwdziałanie  zjawiskom 

wagarowania. 

 Zajęcia  z  pedagogiem,  

lekcje wychowawcze,  

analiza  absencji  uczniów 

na  zajęciach,  

konsekwentne  stosowanie 

procedur  szkolnych  wobec 

uczniów  opuszczających 

zajęcia , ścisła  współpraca                                  

z  rodzicami                                          

i  nauczycielami. 

Pedagog, wychowawcy, 

nauczyciele. 

Dzienniki, dokumentacja 

szkolna. 

6. Realizacja zadań 

wynikających                                  

z  rozporządzenia                        

o  pomocy  psychologiczno -

pedagogicznej. 

Praca  z  uczniem 

potrzebującym  wsparcia                 

i  uczniem  zdolnym. Zajęcia 

korekcyjno- kompensacyjne, 

zajęcia  dydaktyczno- 

wyrównawcze,  zajęcia 

rewalidacyjne, koła 

zainteresowań. Kierowanie 

uczniów  ze  specyficznymi 

trudnościami  w  nauce  do 

PPP. 

Pedagog, nauczyciele, 

wychowawcy.  

Dzienniki  lekcyjne, dzienniki 

zajęć  pozalekcyjnych, 

dokumentacja  pedagoga. 

 

 



Kształtowanie   postaw   proekologicznych. 

Zadania i cele Forma  realizacji Osoba odpowiedzialna Monitorowanie 

1.  Kształtowanie 

świadomości ekologicznych 

i właściwych postaw wobec 

środowiska naturalnego. 

Konkursy  ekologiczne, 

porządkowanie  otoczenia 

szkoły  i  najbliższego 

środowiska, pogadanki, 

lekcje  wychowawcze, lekcje 

przyrody, biologii, edukacja 

wczesnoszkolna, dbałość              

o  estetykę  terenów 

zielonych  wokół  szkoły. 

Wychowawcy, nauczyciele 

biologii, przyrody, Rada 

Uczniowska. 

Wpis  do  dziennika, 

dyplomy, kronika  szkolna, 

strona  internetowa. 

2. Promowanie  zachowań 

proekologicznych. 

Propagowanie  idei  ochrony 

przyrody. 

Pogadanki, projekcje 

filmów, udział  w akcjach            

na rzecz Ziemi, akcje 

zbierania surowców 

wtórnych. Prowadzenie 

obserwacji, hodowli, 

doświadczeń, 

organizowanie zbiórek 

pieniędzy na pomoc 

bezdomnym zwierzętom, 

organizowanie wycieczek do 

rezerwatów parków 

narodowych                                      

i  krajobrazowych. 

Segregacja śmieci, 

współpraca  z  instytucjami 

prowadzącymi  przyjazne 

środowisku  działania. 

Nauczyciele  biologii, 

przyrody,  edukacji 

wczesnoszkolnej, 

wychowawcy, dyrekcja, 

pedagog, pracownicy szkoły, 

społeczność  szkolna. 

Wpis do dziennika, kronika 

szkolna, strona internetowa. 

 

 

Kształtowanie  postaw  samodzielności  i  niezależności  ucznia. 

Zadania i cele Forma  realizacji Osoba odpowiedzialna Monitorowanie 

1. Kształtowanie 

umiejętności samodzielnego 

Godziny  wychowawcze, 

pogadanki, dyskusje, 

Nauczyciele, wychowawcy, Obserwacja. 



myślenia i wyrażania 

własnych opinii w sposób 

akceptowany  społecznie. 

rozmowy, zajęcia 

dydaktyczne. 

psycholog, pedagog. 

2.  Pogłębianie wiedzy                   

o  samym  sobie, 

uświadamianie własnych 

dążeń, poczucia własnej 

wartości,  umiejętność 

samooceny,  uświadomienie 

własnych możliwości                     

i  ograniczeń,  rozwijanie 

odpowiedzialności za siebie. 

Lekcje  wychowawcze, 

zajęcia  dydaktyczne                       

i  świetlicowe, zajęcia                       

z  pedagogiem                                   

i  psychologiem. 

Nauczyciele, wychowawcy, 

pedagog, psycholog. 

Obserwacja, rozmowa. 

3.  Propagowanie  kultury 

słowa  wśród  uczniów. 

Dbałość  o  piękno  mowy 

ojczystej. 

Godziny  wychowawcze, 

zajęcia  z pedagogiem, 

lekcje języka polskiego, 

wspólne rozwiązywanie 

konfliktów, pogadanki, 

walka  z  wulgaryzmami. 

Nauczyciele, wychowawcy, 

pedagog.  

Wpis  do  dziennika, kronika 

szkolna, strona internetowa. 

4.  Wpajanie  zasad 

odpowiedzialnego 

traktowania  obowiązków 

szkolnych. 

Godziny  wychowawcze, 

zajęcia  z  pedagogiem, 

omawianie  ocen                               

z  zachowania. 

Nauczyciele, wychowawcy, 

pedagog. 

Rozmowa,  dokumentacja 

wychowawcy. 

5.  Kształtowanie wśród 

uczniów  postawy  

tolerancji:                                     

-  przyczyny  i  przejawy 

nietolerancji,                                   

-  rozwijanie  empatii,                  

-  wyzwalanie  gotowości  do 

niesienia  pomocy. 

Godziny  wychowawcze, 

zajęcia  dydaktyczne, zajęcia 

z  pedagogiem, pomoc 

koleżeńska, objęcie uczniów 

potrzebujących  wsparcia 

pomocą  psychologiczno -

pedagogiczną. Wolontariat. 

Nauczyciele, wychowawcy, 

pedagog, psycholog, 

dyrektor. 

Dzienniki  lekcyjne, 

dokumentacja  pedagoga. 

6.  Kształtowanie 

umiejętności  korzystania  

ze  środków  przekazu 

informacji:  segregacji 

informacji  oraz  ich 

krytycznej  oceny,  

Informatyka, WOS, zajęcia             

z  pedagogiem, zajęcia 

dydaktyczne. 

Nauczyciele, bibliotekarz, 

wychowawcy,  pedagog. 

Wpis  do  dziennika. 



kształtowanie  umiejętności 

dbania  o  własne 

bezpieczeństwo                             

w  kontakcie  z  mediami 

(Internet, TV, prasa, radio, 

itp.). 

7.  Uświadomienie roli 

rodziny:                                           

-  uświadomienie wpływu 

rodziny na nasze życie,                    

-  pielęgnowanie 

pozytywnych relacji                       

w  rodzinie,                                      

-  kształtowanie  szacunku 

do  rodziny. 

Godziny  wychowawcze, 

rozmowy  indywidualne, 

zajęcia  świetlicowe, zajęcia 

z  pedagogiem, WDŻWR, 

organizowanie  uroczystości 

szkolnych  z  udziałem 

rodziny. 

Nauczyciele, wychowawcy, 

pedagog,  dyrekcja. 

Wpis  do  dziennika, 

obserwacja. 

 

Przygotowanie  do  właściwego  wyboru  dalszej  drogi  edukacyjnej. 

Zadania i cele Forma  realizacji Osoba odpowiedzialna Monitorowanie 

1.  Pomoc  uczniom                    

w  określaniu  swoich 

mocnych  stron, 

zainteresowań oraz 

predyspozycji. 

Godziny  wychowawcze, 

zajęcia  z  psychologiem                 

i  pedagogiem. 

Nauczyciele, wychowawcy, 

psycholog, pedagog. 

Rozmowy, obserwacja, 

dokumentacja  szkolna. 

2. Przygotowanie uczniów 

klas III gimnazjum do 

dokonania wyboru dalszego 

kierunku i poziomu 

kształcenia. 

Rozmowy  indywidualne, 

spotkania                                       

z  przedstawicielami  szkół 

ponadgimnazjalnych. Giełdy 

zawodoznawcze. Spotkania 

z  psychologiem  z  poradni 

PPP, godziny wychowawcze. 

Wychowawcy,  pedagog, 

nauczyciele, psycholog, 

dyrekcja. 

Rozmowy, wywiad                         

z  rodzicami, obserwacja. 

3.  Egzamin  kończący  naukę  w  

gimnazjum  jako decydujący  

czynnik ubiegania  się  o  

przyjęcie do  szkoły 

ponadgimnazjalnej. 

Godziny  wychowawcze                  

i  rozmowy  indywidualne                 

z   uczniami  i  rodzicami. 

Wychowawcy, pedagog, 

dyrektor szkoły. 

Analiza wyników egzaminu, 

rozmowa. 



 

Współpraca   z   rodzicami, instytucjami  oraz  organizacjami  zajmującymi  się  profilaktyką. 

 

Zadania  i  cele Forma  realizacji Osoba  odpowiedzialna  Monitorowanie 

1.  Zapoznanie  rodziców                    

z  dokumentami  szkoły 

(statut, szkolne zasady 

oceniania, program 

wychowawczo  - 

profilaktyczny  itp.) 

Organizowanie  cyklicznych 

spotkań  z  rodzicami 

(zebrania, konsultacje, 

warsztaty, rozmowy 

indywidualne). 

Wychowawcy, nauczyciele, 

pedagog, dyrekcja. 

Wywiad, obserwacja. 

2. Zachęcanie  rodziców               

do  aktywnego  udziału                      

w  życiu  szkoły.  

Współdziałanie  szkoły                   

z   rodzicami                                       

w  zakresie  zdrowego              

stylu  życia  wśród  dzieci                         

i  młodzieży. 

Spotkania  z  rodzicami, 

współorganizacja  imprez 

szkolnych, wyjazdów, 

festynów, ognisk. 

Promowanie  szkoły                        

w  środowisku lokalnym. 

Współpraca  z  Radą 

Rodziców. Organizowanie 

spotkań  rodziców  ze 

specjalistami  z  PPP. 

Wychowawcy, nauczyciele, 

pedagog, dyrekcja. 

Wywiad, obserwacja, karty 

wycieczki. 

3.  Informowanie                               

o  osiągnięciach                                  

i  problemach  uczniów. 

Rozmowy  z  rodzicami                   

w  ramach:  zebrań 

klasowych, rozmów 

indywidualnych                               

z   wychowawcami, 

nauczycielami                                   

i   pedagogiem. 

Podsumowanie  pracy  

ucznia   po   każdym  etapie 

edukacyjnym. 

Dyrektor, nauczyciele, 

wychowawcy, pedagog, 

rodzice. 

Lista  podpisów  rodziców                

w  dziennikach, analiza 

dokumentacji. 

4. Informowanie                                 

o  przyczynach  i  skutkach 

uzależnień  oraz 

instytucjach  udzielających 

pomocy. 

Rozpoznawanie  uczniów               

z  grup  ryzyka  i  kierowanie 

ich  do  pedagoga 

szkolnego, ścisła współpraca 

z   rodzicami ( opiekunami 

Dyrektor, wychowawcy, 

pedagog, rodzice. 

Dokumentacja   pedagoga                 

i   wychowawcy. 



prawnymi ),  kierowanie 

uczniów  zagrożonych                    

w   porozumieniu                             

z   rodzicami   do  PPP. 

5. Współpraca  z  rodzicami  

w  zakresie  radzenia  sobie  

z  dziećmi trudnymi, 

właściwej  komunikacji 

interpersonalnej i  zdrowych 

relacji  rodzinnych. 

Warsztaty  ze  specjalistami 

ODN  Tarnów, Kraków,  

objęcie  uczniów  ze 

specyficznymi  trudnościami 

pomocą  psychologiczno- 

pedagogiczną. 

Psycholog, specjaliści ODN, 

PPP. 

Dokumentacja  szkolna. 

6. Wskazywanie  dalszych 

możliwości  kształcenia, 

pomoc  w  rozpoznawaniu, 

wyborze  dalszej  oferty 

edukacyjnej. 

Rozmowy  indywidualne, 

rozmowy  z  rodzicami, 

zajęcia  dla  młodzieży, 

organizowanie  wizyt                     

w  placówkach  kształcenia 

ponadgimnazjalnego  dla 

uczniów  i  rodziców. 

Wychowawcy, pedagog. Analiza  dokumentów, 

rozmowy  i  wywiady                       

z  rodzicami  i  uczniami. 

7. Współdziałanie 

wszystkich pracowników 

szkoły  i  rodziców                         

w  zakresie  profilaktyki                                    

i  interwencji. 

 Doskonalenie  się 

nauczycieli  w  dziedzinie 

profilaktyki  w  ramach 

WDN, współpraca                             

z  ośrodkami doskonalenia 

nauczycieli,  konferencje, 

warsztaty,  spotkania z Radą 

Rodziców, indywidualne 

konsultacje,  wzajemna 

wymiana  informacji. 

Dyrektor  szkoły, wszyscy 

nauczyciele, pedagog. 

Zaświadczenia  ukończonych 

form  doskonalenia, 

dokumentacja 

wychowawców  i  pedagoga. 

Program  Wychowawczo - Profilaktyczny  w  Zespole  Szkół  Gminnych w Siedlcu jest otwarty    i może być modyfikowany 

w trakcie realizacji. Program ten ulega okresowej ewaluacji    oraz   monitorowaniu.  

Ewaluacja:  

Oceny  efektów  realizacji  Szkolnego  Programu  Wychowawczo – Profilaktycznego  obok  bieżącego monitorowania 

dokonuje się w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej w pierwszym półroczu i na koniec roku szkolnego. Podstawą do 

formułowania ocen będą narzędzia stosowane w ramach ewaluacji wewnętrznej czyli sprawozdania, dane statystyczne, 

analiza dokumentacji szkolnej, obserwacje, badania ankietowe, opinie i wnioski. Monitoring  i  ewaluacja  to  również  

dokonywanie bieżących  korekt, uzupełnień  i  uwag   dotyczących  realizacji.  
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