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Nowy Korczyn, dn. 14.09.2021r. 



Podstawa prawna: 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 

483 ze zm.). 

 Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526). 

 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 

ze zm.). 

 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 

ze zm.). 

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 

1082). 

 Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.). 

 Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. 

poz. 852 ze zm.). 

 Ustawa z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu 

i wyrobów tytoniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1446 ze zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu 

i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 

narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1449). 

 Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022. 

 „Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb 

pełny stacjonarny” – zbiór zaleceń uwzględniający sytuację epidemiologiczną, w tym 

dotyczących pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią 

COVID-19. 

 Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie. 

Ponadto wykorzystano: 

 Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku 

pandemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia 

psychicznego” – sporządzony na zlecenie MEiN (oparty na wynikach badań 

uczniów, rodziców, nauczycieli w okresie kwiecień 2020 – styczeń 2021). 

 



Wstęp 

 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizowany w Publicznej Szkole 

Podstawowej w Nowym Korczynie opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę 

pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej koncepcji 

pracy. Treści Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego są spójne ze statutem 

szkoły w tym warunkami i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego. Istotą działań 

wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta 

na założeniu, 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. 

Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym 

zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej. 

Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy 

w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym 

czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń 

związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych 

substancji psychoaktywnych oraz innych problemów występujących w środowisku szkolnym, 

z uwzględnieniem: 

 Wyników ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczo – 

profilaktycznego realizowanego w roku szkolnym 2020/2021. 

 Bieżącej obserwacji życia szkoły i zachowań poszczególnych osób wchodzących 

w skład tej społeczności. 

 Wyników z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora za 

poprzedni rok szkolny. 

 Analizy dokumentacji szkolnej (dzienników lekcyjnych, dziennika pedagoga 

szkolnego, dzienników wychowawczych). 

 Wyników ewaluacji wewnętrznej. 

 Wniosków z pracy zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych. 



 Wniosków i spostrzeżeń nauczycieli, uczniów i rodziców. 

  

Podstawowym celem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego jest 

wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, 

ryzykownym. Ważnym elementem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo – 

Profilaktycznego 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 i wizja szkoły 

 

Każdego dnia wspólnie pracujemy na sukces naszych uczniów i zadowolenie rodziców,                 

a wskaźnikiem tego jest ich satysfakcja i prestiż naszej szkoły w środowisku. Priorytetem w 

naszej szkole jest wysoka efektywność kształcenia, przygotowanie do dalszej edukacji, 

zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia.  

Wysoki priorytet ma także profilaktyka i działania pomocowe na rzecz wsparcia psychicznego 

uczniów w trakcie i po wygaśnięciu epidemii COVID-19.  

 Wizja szkoły 

Jesteśmy szkołą nowoczesną, bezpieczną i przyjazną. Pracujemy jako zespół, szanując                    

i wspierając się nawzajem. Uczymy kreatywności, z jednoczesnym naciskiem na 

odpowiedzialność za własne decyzje. Jesteśmy otwarci na świat i zmiany w nim zachodzące, 

chętni do czerpania z jego dorobku naukowego i kulturowego. Nasza szkoła jest zakorzeniona 

w tradycji lokalnej i narodowej. Kształcimy swoich wychowanków w oparciu o szacunek do 

drugiego człowieka, poszanowanie systemu wartości, dziedzictwa kulturowego                                  

i historycznego. Każdy uczeń w naszej szkole osiąga sukces na miarę swoich możliwości, uczy 

się żyć w środowisku i dla środowiska. Kształtujemy w uczniach wrażliwość na dobro, prawdę 

i piękno. Najwyższym dobrem jest dla nas uczeń.  

 

II. Model absolwenta  

Dążeniem szkoły jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu 

społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za 

własny rozwój. 

Absolwent szkoły jest Polakiem umiejącym żyć godnie i poruszać się w otaczającym go świecie 

oraz:  

1) jest przygotowany do podjęcia nauki na wyższym szczeblu edukacji;  

2) czerpie radość z nauki;  

3) przestrzega ogólnie przyjętych wartości moralnych;  

4) potrafi samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje;  

5) potrafi wyrażać i uzasadniać własne zdanie;  

6) zgodnie współpracuje z innymi;  

7) jest ciekawy świata i wrażliwy na drugiego człowieka;  

8) jest życzliwy i tolerancyjny, szanuje godność własną i drugiego człowieka;  

9) rozumie wartość uczenia się i potrzebę własnego rozwoju;  



10) dba o zdrowie psychiczne i fizyczne oraz o bezpieczeństwo własne i innych;  

11) potrafi wykorzystać wiedzę w sytuacjach życiowych. 

 

III.  Cele ogólne programu wychowawczo - profilaktycznego 

Program naszej szkoły obejmuje szerokie spektrum oddziaływań, które mają służyć 

propagowaniu szeroko pojętego zdrowego stylu życia, promowaniu postaw prospołecznych, 

wzmacnianiu czynników chroniących oraz niwelowaniu następstw wynikających z czynników 

ryzyka.  

Cele programu możemy podzielić na ogólne i szczegółowe. 

Cele ogólne: 
 

 tworzenie bezpiecznej atmosfery w szkole, w tym atmosfery uwarunkowanej pracą 

zdalną 

 wzmacnianie u uczniów poczucia własnej wartości

 propagowanie zdrowego stylu życia

 kreowanie pożądanych wzorców zachowań i postawy prospołecznej 

 podnoszenie świadomości rodziców w zakresie rozwoju dzieci i młodzieży, w tym 

podejmowania działań profilaktycznych

 podnoszenie u uczniów świadomości znaczenia rozwoju osobistego

 podnoszenie wiedzy o zawodach i sytuacji na rynku pracy

 zapoznanie z polskim systemem kształcenia oraz ofertą edukacyjną szkolnictwa 

ponadpodstawowego

 

Cele szczegółowe: 

 
 

 ograniczenie negatywnych zjawisk w czasie zajęć lekcyjnych, np. przeszkadzanie 

nauczycielowi, uczniom, jedzenie w czasie lekcji, używanie telefonów komórkowych, itp.

 podniesienie poziomu kultury osobistej uczniów

 uczenie i trenowanie zachowań asertywnych

 rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie, w tym z włączeniem uczniów 

niepełnosprawnych

 wskazywanie na szkodliwość używek i zagrożeń jakie niosą za sobą uzależnienia/w tym 

uzależnienia od mediów cyfrowych

 wskazywanie sposobów zdrowego spędzania czasu wolnego 



 zwrócenie uwagi rodziców na sygnały ostrzegawcze pojawiające się w rozwoju 

psychofizycznym dzieci i młodzieży, w tym inspirowanie do lektury wartościowych pozycji 

traktujących o tej problematyce

 natychmiastowe reagowanie środowiska rodzinnego na przejawy nie realizacji obowiązku 

szkolnego

 nabywanie umiejętności niesienia pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia i/lub 

życia 

 podnoszenie poziomu świadomości w zakresie przyczyn i typów zachowań agresywnych, a także 

sposobów obrony przed nimi

 budowanie w uczniach poczucia kontroli nad podejmowanymi działaniami i 

odpowiedzialności za nie



 zapoznanie uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych z zasadami rekrutacji do szkół 

ponadpodstawowych

 

Działalność wychowawcza w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji 

zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej 

dojrzałości w sferze:

a) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności 

pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowanie zachowań 

prozdrowotnych, w tym w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii 

COVID-19, 

b) 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, 

poszerzanie kompetencji i świadomości znaczenia wsparcia w sytuacji kryzysowej osób 

z najbliższego otoczenia uczniów (rodziców, nauczycieli, wychowawców, specjalistów 

w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, rówieśników), 

c) społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu 

społecznym, opartej na umiejętności analizy wzorów i norm społecznych oraz 

dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról 



społecznych, kreowanie postaw pro społecznych w sytuacji kryzysowej (np. epidemia 

COVID-19), 

d) aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu 

wartości, w tym docenianie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia, rozwijanie 

poczucia odpowiedzialności społecznej w sytuacjach kryzysowych zagrażających 

całemu społeczeństwu (np. epidemia COVID-19). 

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności: 

 integrację środowiska szkolnego, wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz 

społecznością lokalną,  

 współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz wszechstronnego rozwoju ucznia, 

kształtowania umiejętności, wiedzy 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, 

 kształtowanie pozytywnego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji 

rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli i rodziców lub 

opiekunów, 

 kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału      

w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów 

w życiu społecznym, 

 współpracę z rodzicami i opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu 

wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu 

życia oraz zachowań proekologicznych, 

 przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce. 

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,  



 doskonalenie kompetencji nauczycieli, wychowawców, rodziców w zakresie 

profilaktyki oraz rozpoznawania wczesnych symptomów depresji u dzieci i starszej 

młodzieży, 

 poszerzanie wiedzy uczniów, nauczycieli, rodziców na temat wpływu sytuacji 

kryzysowej (np. wywołanej pandemią COVID-19) na funkcjonowanie każdego 

człowieka oraz możliwości uzyskania pomocy w szkole i poza szkołą, 

 kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, 

radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji, 

 kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów w konstruktywnym 

podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu 

rozwojowi i zdrowemu życiu, 

 poszerzanie wiedzy uczniów na temat metod zapobiegania rozprzestrzenianiu się 

epidemii COVID-19, 

 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, wpływu 

niskiego poziomu kondycji psychicznej na funkcjonowanie w życiu, skierowanych do uczniów 

oraz ich rodziców lub 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, a także działań podejmowanych 

na rzecz kompensowania negatywnych skutków przedłużającej się epidemii,  

 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, 

 udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów                                  

i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku obniżonej kondycji 

psychicznej, depresji, innych problemów psychologicznych i psychiatrycznych, 

 przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz 

nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych                     

z naruszeniem przepisów ustawy z 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 w szczególności: 

1) wspieranie wszystkich uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz 

podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych, 

2) 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, 

3) wspieranie uczniów, u których rozpoznano objawy depresji lub obniżenia kondycji 

psychicznej, a także prowadzenie działań profilaktycznych wobec wszystkich uczniów 

szkoły, 

4) dbałość o bezpieczeństwo uczniów, promowanie zdrowego stylu życia, 

5) realizowanie wśród uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów programów 

profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb 

indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, 

6) 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, 



7) kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, 

substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań 

ryzykownych, 

8) poszerzenie kompetencji osób oddziałujących na uczniów (nauczycieli, rodziców, 

specjalistów) w zakresie wczesnego rozpoznawania zagrożeń, 

9) doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej 

interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów zachowań 

ryzykownych oraz kompetencji w zakresie udzielania pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej. 

 Program realizowany będzie przez wszystkich pracowników szkoły we współpracy            

z rodzicami i opiekunami uczniów, a także z instytucjami i organizacjami wspierającymi pracę 

szkoły. 

 

W roku szkolnym 2021/2022 najważniejsze działania w pracy wychowawczej 

ukierunkowane są na: 

 wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i poznawczej, 

 wzbudzanie przynależności do grupy, 

 odbudowanie i umacnianie u uczniów prawidłowego funkcjonowania w grupie 

społecznej w szkole, klasie, 

 utrwalanie u uczniów świadomego respektowania reguł sanitarnych przyjętych na czas 

epidemii COVID-19, 

 rozbudzanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, 

 przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, 

 przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom. 

 

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 (papierosów, alkoholu, narkotyków) 



 eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej, 

 niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów 

komórkowych i telewizji, 

 wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów,  

 uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem, 

 uczenie dbałości o zdrowie psychiczne oraz wzmacnianie poczucia oparcia w 

najbliższym środowisku (rodzina, nauczyciele, specjaliści) w sytuacjach trudnych. 

 

IV. Kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2021/2022 

 

1.  

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022. 1 września 2021r. 

 

2. Narodowe czytanie 

 

 wrzesień 2021r.       

3. Piasek Wielki – 88 Rocznica Manifestacji Chłopskiej 

(poczet sztandarowy, delegacja z wiązanką kwiatów) 

Delegacja Drużyny Zuchowej 

wrzesień 2021r. 

 

4. 

 

 

 

Czarkowy – 107 Rocznica Chrztu Bojowego 1 Pułku Piechoty 

Legionów Polskich w boju pod Czarkowami  

(poczet sztandarowy, delegacja z wiązanką kwiatów) 

Delegacja Drużyny Zuchowej  

 

wrzesień 2021r. 

 

 

 

5. Rajd Świętokrzyski  

(w zależności od sytuacji epidemiologicznej) 

wrzesień 2021r. 

6. Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2021. 

7. Ślubowanie klas I październik 2021 

8. Rocznica wyboru papieża Jana Pawła II październik 2021 

9. Maraton geograficzny (klasy siódme i ósme) październik – maj 

2021 



 

10. Inna propozycja zamiast tradycji krajów anglojęzycznych. październik 2021 

11. Edukacja Globalna październik 2021 

12. Narodowe Święto Niepodległości 11.11.2021. 

13. Andrzejki 30.11.2021. 

14. Mikołajki 6 grudnia 2021. 

15. Jasełka grudzień 2021 

16. Wigilia w klasach grudzień 2021 

17. Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym I semestr 

18. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy  styczeń 2022 

19. Zabawa choinkowa styczeń 2022 

20. Mistrzostwa Szkoły w Piłce Halowej styczeń 2022 

21. Dzień Babci, Dzień Dziadka (grupy od 5-latków oraz kl.1-3) styczeń 2022 

22. Turniej szachowy. Luty 2022 

23. Walentynki Luty 2022 

24. Powitanie Wiosny marzec 2022 

25. Święto Ziemi kwiecień 2022 

26. Rocznica Zbrodni Katyńskiej kwiecień 2022 

27. Konstytucja 3 Maja maj 2022 

28. Dzień Mamy (grupy od 5-latków oraz kl.1-3) maj 2022 

29. Konkurs o Unii Europejskiej  maj 2022 

30. Dzień Dziecka. Dzień Sportu. czerwiec 2022 

31. Pożegnanie klasy VIII. czerwiec 2022 

32. Uroczyste zakończenie roku szkolnego. czerwiec 2022 

33. Plenerowe przedstawienie „Sobótki”. czerwiec 2022 

34. Kingonalia lipiec 2022 

 



V. Czynniki chroniące i czynniki ryzyka. 

Do czynników chroniących możemy zaliczyć: 

1. Wysoki stopień poczucia bezpieczeństwa deklarowany przez uczniów. 

2. Wysokie średnie ocen w większości klas w klasyfikacji końcowej oraz wysokie oceny 

zachowania. 

3. W przeważającej większości uczniowie mają dobry kontakt ze swoimi wychowawcami, 

dobrze czują się w szkole i w klasie. 

4. Uczniowie i ich rodzice wykazują dużą wrażliwość społeczną, angażując się w 

organizowane w szkole akcje charytatywne, działania wolontariatu. 

5. Szkoła zdecydowanie nie akceptuje przemocy, stara się ją wyeliminować reagując na 

jej przejawy, przestrzegając procedur, podejmując różnorodne działania w ramach 

realizowanych akcji. 

Czynniki ryzyka w naszym środowisku: 

1. Duża grupa uczniów ma swobodny dostęp do cyberprzestrzeni w domu. 

2. U małej grupy uczniów pojawiają się: 

a) niska motywacja do nauki, 

b)  niepowodzenia szkolne, 

c) problemy rodzinne. 

3. Istniej grupa uczniów, którzy: 

a) mają problemy z regularnym uczęszczaniem do szkoły, 

b) nie radzą sobie z emocjami, 

c) łamią społeczne normy i zasady zachowań. 

 

VI. Szczegółowe cele wychowawcze do realizacji w roku szkolnym 2021/2022 

Cele do pracy w bieżącym roku szkolnym wynikają z diagnozy przeprowadzonej w szkole,         

w tym ewaluacji dotychczasowego programu wychowawczo – profilaktycznego,                               

z uwzględnieniem wytycznych MEiN w zakresie ochrony zdrowia psychicznego uczniów. 

 

Obszar rozwoju intelektualnego: 

1. Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów. 

2. Zwiększenie udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych.  



3. Objęcie odpowiednią formą pomocy wszystkich uczniów wymagających wsparcia. 

Obszar rozwoju społecznego: 

1. Reintegracja zespołów klasowych.  

2. Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm szkolnych. 

3. Rozwijanie postaw prospołecznych i działań w zakresie wolontariatu. 

Obszar rozwoju fizycznego: 

1. Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych. 

2. Przeprowadzenie przez wychowawców w każdym semestrze co najmniej 4 godzin zajęć 

sprzyjających kształtowaniu postaw prozdrowotnych. 

3. Wszyscy uczniowie będą świadomi zależności pomiędzy odpowiednim stylem życia a 

zdrowiem. 

4. Wszyscy uczniowie będą znali reguły sanitarne obowiązujące w czasie epidemii COVID-

19. 

5. Zapoznanie uczniów z zasadami ochrony zdrowia psychicznego (w tym w sytuacji 

kryzysowej wywołanej epidemią COVID-19) oraz czynnikami chroniącymi przed 

zagrożeniami wynikającymi z długotrwałej izolacji społecznej. 

Obszar rozwoju emocjonalnego: 

1,. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby. 

2. Przeprowadzenie zajęć kształcących umiejętność rozpoznawania własnych emocji. 

3. Uczniowie potrafią wskazać swoje mocne i słabe strony. 

Obszar duchowy: 

1. Upowszechnianie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości. 

2. Do 30 września wychowawcy zapoznają uczniów i rodziców z regulacjami prawa 

wewnątrzszkolnego. 

3. W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie w swoich zachowaniach będą kierowali się 

normami wynikającymi z przyjętych w szkole wartości. 

 

VI. Działania wychowawczo – profilaktyczne szkoły: 

Działania sformułowane w niniejszym programie mają formę procesu i będą 

realizowane w sposób zsynchronizowany. 



 

Zadania Formy realizacji 

Osoby 

odpowiedzialne/ 

terminy 

Sfera intelektualna 

Rozpoznanie i rozwijanie 

możliwości, uzdolnień i 

zainteresowań uczniów. 

Rozpoznanie mocnych i 

słabych stron uczniów, 

przeprowadzanie w klasach 

diagnoz, WOPFU, ankiet, 

obserwacje podczas bieżącej 

pracy. 

Nauczyciele, 

wychowawcy, 

specjaliści. 

Wrzesień i na 

bieżąco 

 

Rozwijanie zainteresowań i 

uzdolnień uczniów. 

Przygotowanie propozycji 

zajęć w zespołach 

przedmiotowych, 

prowadzenie zajęć 

pozalekcyjnych, kół 

zainteresowań, warsztatów, 

konkursów, wycieczki do 

muzeum, teatru, udział w 

życiu kulturalnym miasta i 

gminy, przygotowanie 

programów artystycznych na 

uroczystości szkolne, 

prezentowanie talentów na 

forum szkoły. 

Zgodnie z 

kalendarzem 

szkolnych 

uroczystości 

określających 

terminy konkretnych 

przedsięwzięć i 

osoby 

odpowiedzialne za 

ich przygotowanie i 

terminów zajęć 

prowadzonych przez 

nauczycieli. 

Rozwijanie umiejętności 

rozpoznawania własnych 

uzdolnień. 

Zajęcia z zakresu orientacji 

zawodowej. 

Wychowawcy, 

doradca zawodowy, 

pedagog szkolny 

Podnoszenie efektów kształcenia 

poprzez uświadamianie wagi 

edukacji i wyników egzaminów 

zewnętrznych. 

Lekcje wychowawcze 

poświęcone tej tematyce. 

Wychowawcy 

Uczenie planowania i dobrej 

organizacji własnej pracy. 

Lekcje wychowawcze 

poświęcone tej tematyce. 

 

Wychowawcy, 

pedagog szkolny 



Sfera moralna 

Kształtowanie szacunku do ludzi, 

wrażliwości na potrzeby drugiego 

człowieka.  

Działalność charytatywna , 

wolontariat szkolny. 

Opiekun koła 

wolontariatu. 

Nauczyciele 

wskazani jako 

odpowiedzialni za 

poszczególne 

działania. 

Rozwój poszanowania dziedzictwa 

narodowego i kształtowanie 

świadomości narodowej. 

Wskazywanie autorytetów i 

wzorców moralnych. 

Świętowanie rocznic i 

wydarzeń patriotycznych, 

lekcje wychowawcze na 

temat patriotyzmu. 

 

Zgodnie z 

kalendarzem 

uroczystości i 

personalną 

odpowiedzialnością 

za konkretne 

działanie. 

Poznanie kultury rodzimej, 

zaznajamianie z kulturą regionu. 

Wycieczki tematyczne, lekcje 

wychowawcze. 

Nauczyciele historii, 

wychowawcy 

Uczenie właściwego pojęcia 

tolerancji, odwagi w reagowaniu na 

niesprawiedliwość, krzywdę 

drugiego człowieka, agresję. 

Warsztaty organizowane 

przez pedagoga. 

Lekcje wychowawcze 

poświęcone tej tematyce. 

Pedagog szkolny 

wychowawcy 

Promowanie zdrowego stylu życia. Dzień Sportu, zajęcia o 

zdrowym stylu życia, 

odżywiania się oraz 

znaczeniu ruchu w życiu 

człowieka. 

Udział w programach 

„Trzymaj Formę”, „Szkoła 

promująca zalecenia 

europejskiego kodeksu walki 

z rakiem”, „Żyj smacznie i 

zdrowo”, „Nie pal przy mnie, 

Nauczyciele Wf, 

przyrody, biologii, 

wychowawcy. 

 

Pedagog szkolny 



proszę”, „Znajdź właściwe 

rozwiązanie”. 

Sfera społeczna 

Kształtowanie przekonania o 

społecznym wymiarze istnienia 

osoby ludzkiej, a także o 

społecznym aspekcie bycia 

uczniem szkoły. 

Omówienie zasad statutu 

szkoły, regulaminów 

szkolnych. 

Lekcje wychowawcze 

poświęcone tej tematyce. 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

Uczenie zasad samorządności i 

demokracji. 

Wybory do samorządu 

uczniowskiego/wybory 

samorządów klasowych, 

bieżąca kontrola ich 

działalności. 

Opiekun samorządu 

uczniowskiego, 

wychowawcy. 

I semestr 

Kształtowanie postawy szacunku 

wobec środowiska naturalnego. 

Udział w akcji sprzątanie 

świata. 

Udział w akcjach 

charytatywnych na rzecz 

zwierząt, wycieczki 

krajoznawcze. 

Nauczyciele, 

wychowawcy 

Systematyczne monitorowanie 

frekwencji uczniów na zajęciach 

lekcyjnych. 

Współpraca z rodzicami w zakresie 

kontroli obowiązku szkolnego. 

Analiza frekwencji. 

 

Systematyczne informowanie 

rodziców o absencji uczniów, 

wywiadówki, indywidualne 

rozmowy z rodzicami. 

Wychowawcy 

 

Zgodnie z 

harmonogramem. 

 

Sfera emocjonalna 

Nauka nabywania świadomości 

własnych słabych i mocnych stron, 

kształtowanie samoakceptacji, 

Warsztaty  dla uczniów, 

lekcje wychowawcze 

poświęcone tej tematyce. 

Pedagog szkolny, 

wychowawcy 



budowanie poczucia własnej 

wartości. 

Kształcenie umiejętności 

rozwiązywania problemów bez 

użycia siły. 

Zajęcia integracyjne w 

klasach. 

Warsztaty: Jak sobie radzić z 

agresją?  

Lekcje wychowawcze. 

Pedagog szkolny, 

wychowawcy 

Kształcenie umiejętności 

rozpoznawania własnych emocji. 

Lekcje wychowawcze. 

Warsztaty dla uczniów 

prowadzone przez pedagoga. 

Wychowawcy 

Pedagog szkolny 

 

 

Ochrona zdrowia psychicznego 

Odbudowanie i umacnianie u 

uczniów prawidłowych relacji w 

grupie klasowej, poczucia 

wspólnoty (reintegracja). 

Lekcje wychowawcze – gry i 

zabawy integracyjne, 

rozmowy, warsztaty. 

Wychowawcy  

Poszerzanie wiedzy uczniów na 

temat wpływu sytuacji kryzysowej 

na funkcjonowanie w szkole oraz 

możliwości uzyskania pomocy w 

szkole i poza szkołą. 

Lekcje wychowawcze 

poświęcone tej tematyce. 

Wychowawcy  

Wspieranie uczniów, u których 

rozpoznano obniżenie kondycji 

psychicznej lub objawy depresji. 

Indywidualne rozmowy 

wspierające z uczniem, jego 

rodzicami. 

Ustalenie zakresu dalszych 

działań. 

Wychowawca, 

pedagog szkolny. 

 

Zgodnie z 

potrzebami. 

 

Działania te realizowane będą poprzez pracę w organizacjach działających w szkole 

takich jak: Klub Wolontariusza,  Spółdzielnia Uczniowska „Łakociak”, Samorząd Uczniowski 

oraz udział w zajęciach pozalekcyjnych, kołach zainteresowań i zajęciach wspierających 



uczniów,  udział w zawodach sportowych, konkursach wiedzy, imprezach i świętach szkolnych, 

państwowych i środowiskowych. 

VII. Instytucje współpracujące 

Szkoła angażuje środowisko lokalne w celu zdiagnozowania potrzeb i pomocy                       

w oddziaływaniach wychowawczo-profilaktycznych. Środowisko lokalne odgrywa ważną rolę 

w rozwoju osobowości ucznia. Pomocne jest w kształtowaniu odpowiednich postaw moralnych 

i przygotowaniu wychowanków do właściwych wyborów życiowych. Aby umiejętnie 

wprowadzać uczniów w role społeczne, nasza szkoła współpracuje z następującymi 

instytucjami i organizacjami: 

 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Busku Zdroju w zakresie: 

 - poradnictwa i orzecznictwa psychologiczno-pedagogicznego, 

 - poradnictwa rodzinnego, 

     -  poradnictwa zawodowego. 

 Sąd Rodzinny i Nieletnich w zakresie: 

      - egzekwowania obowiązku szkolnego, 

 - egzekwowania obowiązków opiekuńczych od rodziców w przypadkach zagrożenia 

dobra dziecka. 

 

 Kuratorzy społeczni i zawodowi. 

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie: 

- pomocy  uczniom i  ich rodzinom w sytuacjach kryzysowych. 

 Policja w zakresie: 

- interwencji w sytuacjach łamania norm prawnych, 

 

- udziału w prelekcjach profilaktycznych i akcjach informacyjnych, 

 

- pomocy w nadzorze nad młodzieżą w trakcie dyskotek szkolnych. 

 

 Organizacje rządowe i pozarządowe wspierające pracę wychowawczo - profilaktyczną 

szkoły. 

 

VIII. Ewaluacja programu 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny jest dokumentem żywym, może 

ulegać modyfikacjom wraz ze zmieniającą się rzeczywistością wychowawczą szkoły. Program 

jest zapisem swoistych oczekiwań i przewidywań dotyczących efektów wychowania 



szkolnego. Analiza skuteczności programu będzie polegać na bieżącym monitorowaniu oraz 

cyklicznie dokonywanej ewaluacji. 

Ewaluacja prowadzona będzie poprzez: 

1)     obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian, 

2)     rozmowy z rodzicami uczniów w temacie prowadzonych badań; 

3)     przeprowadzania badań ankietowych wśród uczniów, nauczycieli oraz rodziców; 

4)     analizę dokumentacji, 

5)      wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli. 

 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny  

został uchwalony przez Radę Rodziców 

 w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły w dniu 30 września 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


