
1 

 

 
 

 

 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO- 

PROFILAKTYCZNY SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ 

 

im. ks. Bronisława Markiewicza 

w Tuligłowach 



2 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

Podstawa prawna: 

• Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r (Dz.U.z 1997r. nr78, poz.483 ze zm). 

• Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 
Zjednoczonych z 20 listopada 1989r.(Dz.U.z 1991r.nr 120,poz.526) 

• Ustawa z 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U.z 2017r. poz.1189) 

• Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty(tekst jedn.: Dz.U.z 2016r. poz. 1943 ze zm.). 

• Ustawa z 14 grudnia 2016r.- Prawo Oświatowe(Dz.U.z 2017r. poz.59) 

• Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi(tekst jedn.Dz.U.z 2016r. poz.487) 

• Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani (tekst jedn.Dz.U. z 2017r. poz.783) 

• Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu 
i wyrobów tytoniowych (tekst jedn.Dz.U.z 2017r poz. 957). 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015r. 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 2015r. poz. 1249). 

• Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny2017/2018: wdrażanie nowej 
podstawy programowej, podniesienie poziomu edukacji matematycznej, przyrodniczej, 
informatycznej, bezpieczeństwo w internecie, odpowiedzialne korzystanie z mediów 
społecznościowych, wzmacnianie wychowawczej roli szkoły, podniesienie jakości edukacji. 
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Wstęp 

 Szkolny program wychowawczo- profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej 
opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd 
uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego programu 
wychowawczo- profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnym systemem 
oceniania. 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. Program wychowawczo- profilaktyczny szkoły tworzy spójną 
całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane 
w podstawie programowej. Szkolny program wychowawczo- profilaktyczny określa sposób 
realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań 
wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, 
rodziców i nauczycieli. 
 
Program wychowawczo- profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy 
potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem: 

• wyników ewaluacji wewnętrznej, 

• wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 

• ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczego i programu profilaktyki 
realizowanych w roku szkolnym 2016/2017 

• wniosków i analiz zespołów wychowawczych, 

• innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły: uwagi, spostrzeżenia, wnioski 
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 programy wychowawczo- profilaktycznego jest 
kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły. 

Podstawowe zasady  realizacji szkolnego programu wychowawczo- profilaktycznego 
obejmują: 
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• 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 np. udział stowarzyszeń 
wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły), 

• współodpowiedzialność za efekty realizacji programu, 

• inne (ważne dla szkoły, wynikające z jej potrzeb, specyfiki). 

Dążeniem szkoły podstawowej w Tuligłowach jest przygotowanie uczniów do efektywnego 
funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu 
odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy: 

• kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności, 

• zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia, 

• szanuje siebie i innych, 

• jest odpowiedzialny, 

• zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły, przestrzega 
zasad bezpieczeństwa i higieny życia, 

• zna i rozumie zasady współżycia społecznego, 

• jest tolerancyjny, 

• korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia 
i technologie informatyczne, 

• jest ambitny, 

• jest kreatywny, 

• jest odważny, 

• jest samodzielny, 

• posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, 

• podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych, 
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• szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy, 

• jest odporny na niepowodzenia, 

• integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole, 

• inne (ważne z perspektywy przyjętych wartości oraz celów wychowawczych 
i profilaktycznych szkoły). 

I Cele ogólne 
Działalność wychowawcza w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji 

zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na 

osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 

1) fizycznej- ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy 

i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania 

zachowań prozdrowotnych, 

2) emocjonalnej- 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, 

3) społecznej- ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości na wiedzę opartej na 
umiejętności samodzielnej pracy norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także 
doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych, 

4) duchowej- ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu 
wartości, w tym docenianie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia, 

5) intelektualnej-  

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności: 
 

1) współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, 
umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta, 

2) 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, 

3) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu 
wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu 
życia i zachowań proekologicznych, 

4) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością 
lokalną, 
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5) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji 
rówieśniczych uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także 
nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi 
z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami, 

6) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania 
podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz 
warsztatowej pracy z grupą uczniów, 

7) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz 
rodziców lub opiekunów, 

8) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału 
w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu 
uczniów w życiu społecznym, 

9) przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej 
i światowej, 

10) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu 
modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych. 

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy 
i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli 
i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. 
 
Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności: 
 

1) 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, 

2) rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów, 

3) kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, 
radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji, 

4) kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków 
w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających 
prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, 

5) prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli 
i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków 
odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 
psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej, 
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6) doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki 
używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, 
nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia 
psychicznego wieku rozwojowego. 

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

1) 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, 

2) 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, 

3) przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz 
nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych  
naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o  przeciwdziałaniu narkomanii, 

4) 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, przestępczością. 

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu programu 
profilaktyki. 
Działalność profilaktyczna obejmuje: 

1) wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym 
stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań 
ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków 
odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 
psychoaktywnych, 

2) wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, 
środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na 
ryzyko zachowań ryzykownych, 
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3) wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy 
używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, 
nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań 
ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby 
wymagające leczenia. 

Działania te obejmują w szczególności: 

1) realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów 
programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych 
do potrzeb indywidualnych oraz realizowanych celów profilaktycznych, 

2) 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, 

3) kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, 
substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 
psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych 
zachowań ryzykownych 

4) doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej 
interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów 
i wychowanków zachowań ryzykownych, 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są 
ukierunkowane na: 

• wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej, 

• przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej 
(szkole, klasie), 

• wzbudzanie poczucia przynależności do grupy, 

• rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości, 

• budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, 

• przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom, 

• przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, 

• troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców. 

Zadania profilaktyczne programu to: 

• zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole, 
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• znajomość zasad ruchu drogowego- bezpieczeństwo w drodze do szkoły, 

• promowanie zdrowego stylu życia, 

• kształtowanie nawyków prozdrowotnych, 

• rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków 
psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu 
i narkotyków), 

• eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej, 

• niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów 
komórkowych i telewizji, 

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

• uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem. 

II. Struktura oddziaływa ń wychowawczych. 
 

1. Dyrektor szkoły: 

• stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole, 

• sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy 
poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

• inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań 
w procesie kształcenia, organizacyjnych lub metodycznych działań, których celem 
jest rozwijanie kompetencji uczniów, 

• współpracuje z zespołem wychowawców, Samorządem Uczniowskim, wspomaga 
nauczycieli w realizacji zadań, 

• czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, 

• nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie 
zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły, 

• nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo- profilaktycznego. 
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2. Rada Pedagogiczna: 

• uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie 
działań profilaktycznych, 

• opracowuje projekt programu wychowawczo- profilaktycznego i uchwala 
go w porozumieniu z Radą Rodziców, 

• opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli 
w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, 

• uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo- profilaktycznego, 

• uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo- profilaktycznego. 

 3.  Nauczyciele: 
• współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, 

• uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego, 

• reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają 
zagrożenie dla ucznia, 

• reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów, 

• przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach 
zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, 

• udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 

• kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu, demokracji, ukazują wartości, 

• rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz o postępach 
w nauce na swoich zajęciach, 

• wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia. 

4. Wychowawcy klas: 

• diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, 

• rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów, 

• na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych 
w Szkolnym Programie Wychowawczo- Profilaktycznym opracowują plan pracy 
wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę 
funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów, 

• przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do 
dalszej pracy, 
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• zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym 
i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły, 

• oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole 
procedurami, 

• współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów,  
oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach, 

• wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji, 

• rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców, 

• dbają o dobre relacje uczniów w klasie, 

• podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym 
zachowaniom podopiecznych, 

• współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na 
rzecz dzieci i młodzieży: GOPS, PCPR, PP.P- W Jarosławiu, 

• podejmują działania  w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych. 

     5. Rodzice:  

• współtworzą szkolny program wychowawczo profilaktyczny, 

• uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły, 

• uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkole, 

• zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole, 

• współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie, 

• dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, 

• rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program                 

wychowawczo- profilaktyczny szkoły. 

6. Samorząd Uczniowski: 

• jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności 
oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami 
i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem, 

• uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły, 

• współpracuje z wychowawcami i Radą Pedagogiczną, 

• prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów, 

• reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego, 
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• propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji, 

• dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycje, 

• może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 

III. Kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2017/2018 

• Uroczystość odpustowa Matki Bożej Siewnej 

• Rocznica nadania imienia szkole.  

• Pasowanie uczniów klas I. 

• Święto Niepodległości 

• Wigilia szkolna –,,Jasełka” 

• Inauguracja obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. 

• Spotkanie apelowe- Zapoznanie z planem obchodów. 

• Zapoznanie z sylwetkami Polaków związanych z walką o niepodległość naszej 

ojczyzny. 

• Konkurs pieśni legionowej 

• Dzień Babci i Dziadka 

• Mikołajki 

• Choinka noworoczna 

• Dzień Kobiet. 

• Dzień Samorządności. 

• Pamięć o  Katyniu. Rocznica katastrofy Smoleńskiej. 

• Święto Ziemi 

• Konstytucja 3 Maja 

• Święto Rodziny 

• Michayland - Dzień Dziecka 

• Dzień Sportu Szkolnego 

 

IV. Szczegółowe cele wychowawcze do realizacji w roku szkolnym 2017/2018 

OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO 

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

2. Zwiększanie udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych. W roku szkolnym 
2017/2018 50 % uczniów uczestniczy w szkolnych kołach zainteresowań. 
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3. Wszyscy uczniowie wymagający wsparcia uzyskują pomoc w odpowiedniej formie. 

 

OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO 

1. Integracja zespołów klasowych. 

2. Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm. W roku szkolnym 2017/2018 
powyżej 50% uczniów przestrzega szkolnych norm i zasad. 

3. Rozwijanie postaw prospołecznych i działań w zakresie wolontariatu. 

      – w terminie do20 X 2017 r. samorząd uczniowski wyłoni radę wolontariatu, 

      - rada wolontariatu opracuje program szkolnego wolontariatu do 30 X 2017 r. 

     OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO  

1. Kształtowanie umiejętności podejmowania  i realizacji zachowań prozdrowotnych. 

2. w I półroczu wszyscy wychowawcy przeprowadzą co najmniej 2 godziny zajęć 
sprzyjających kształtowaniu postaw prozdrowotnych. 

3. 50 % uczniów jest świadomych zależności pomiędzy odpowiednim stylem życia 
a zdrowiem. 

     OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO 

1. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby. 

2. przeprowadzenie cyklu zajęć psychoedukacyjnych na temat umiejętności samooceny 

i rozpoznawania swoich predyspozycji. 

3. 50% uczniów potrafi wskazać swoje mocne i słabe strony. 

4. 50% uczniów potrafi wskazać konstruktywne sposoby rozwijania swoich 

predyspozycji i pokonywania potencjalnych trudności. 

OBSZAR ROZWOJU DUCHOWEGO. 

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

2. Wpajanie szacunku do historii i tradycji. 

3. Nabywanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym narodu. 
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Sfera Zadanie Forma realizacji Termin Odpow. 

Intelektualna Kształtowane 
nawyków rzetelnej 
pracy 

Wykorzystanie sytuacji lekcyjnych 
do realizacji zadań 

na bieżąco  
 

n-le 

Korzystanie z różnych 
źródeł informacji 

Realizacja założeń Podstawy 
Programowej dostosowanie 
programów nauczania do potrzeb i 
możliwości uczniów 

na bieżąco n-le 

Uczestnictwo w pracy 
zespołowej 

Organizacja zajęć u grupach do 30 IX n-le 

Umiejętność 
planowania i 
organizacji nauki i 
wypoczynku 

Organizowanie pracy uczniów w 
ramach kół zainteresowań, pracy 
wyrównawczej 

cały rok wg 
ustaleń 

n-le 

Samokontrola 
i samoocena efektów 
pracy 

Praca uczniów na zajęciach 
lekcyjnych 

wg 
harmonogra
mu planu 
lekcji 

n-le,  

wych. 

Przestrzeganie i 
rozwiązywanie 
problemów 

Realizacja celów w ramach godzin 
z wych. klasy (Plan pracy 
wychowawczej) 
 

na bieżąco wych. 

klas 

Rozwijanie nawyków 
samokształcenia i 
stałego dokształcania 

 Realizacja zagadnień 
programowych na zajęciach 
edukacyjnych 
̶ propagowanie i realizacja idei 

czytelnictwa 
̶ udział w konkursach 

czytelniczych kl. I-III, IV-VI  
̶ narodowe czytanie „Wesela“ S. 

Wyspiańskiego 

̶ inauguracja obchodów 200 
rocznicy odzyskania 
Niepodległości Polski 

̶ udział w zaplanowanych 
uroczystościach  szkolnych 

̶ udział w imprezach 
środowiskowych  

̶ zapoznanie z sylwetkami 
Polaków związanych z polską 
kulturą i walką o niepodległość 
Ojczyzny- Joseph Conrad- 
Korzeniowski; klasyk literatury 
160 rocznica urodzin, 

cały rok 

cały rok 

wg 
kalendarza 

IX-V 

 

I 2018 p.  

E. Socha 

wg planu 

wg 
kalendarza 

 

I2018r. 

 

 

n-le 

 

n-le,  
bibliotekarz 
zgodnie z  
ustale 
niami 
 

wg planu 

wg planu 

n-le, wych 

n-le,  

 

 

wych 
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̶ Marszałek Józef Piłsudski- 150 
rocznica urodzin, 

̶ Tadeusz Kościuszko - bohater 
dwóch narodów - 200 rocznica 
urodzin. 

̶ Konkurs pieśni legionowej. 

Konkursy interdyscyplinarne: 

̶ - matematyka 

̶ j. polski 

̶  j. angielski 

̶  Przyroda 

̶ Fizyka 

̶  Światowy Konkurs 

Tabliczki Mnożenia. 

̶ „Fizyka moja pasja” 

̶ „Ziemia we 

wszechświecie”- konkurs 

astronomiczny. 

̶ Zwyczaje świąteczne w 

krajach 

niemieckojęzycznych 

̶ Czy znam mapę Polski. 

Konkursy plastyczne: 

̶ „Bezpieczne wakacje”. 

̶ „Markiewicz Patron Szkoły” 

̶ „Papież Jan Paweł II” 

Konkurs Językowy 

Konkurs ortograficzny 

 

Konkurs czytelniczy 

 

 

 

 

 

I 2018 

wg. 
harmonogra
mu KO 

 

 

 

wg. org. 

II półrocze 

II półrocze 

 

I półrocze 

 

IV 2018 

 

 

 

do 30 IX 

do 10 X 

wg. org. 

do 30 V 

do 20 V kl. 
II-III, IV-VII 
2018 

do 30 V 
2018 kl. I-III, 
IV-VII 

 

 

wych. klas 

 

E. Socha 

 

p.Zagrobelna 

p.Pająk 

p.Levytska 

pJarzębińska 

p.Twardy 

p.Zagrobelna 

p. Twardy 

 

p. Twardy 

 

p. Brudek 

 

p. Skupień 

 

 

p. E. Socha 

 

p. Levytska 

p. Potoniec 

p. Pająk 

p.Potoniec 

p. Pająk 
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- Mistrz Tabliczki Mnożenia dla kl. 
IV 

- Konkurs Kolęd i Pastorałek „ Hej 
kolęda, kolęda” 

- Przegląd pieśni o Powstaniu 
Warszawskim. 

- Badanie wyników nauczania. 

- Wstępna diagnoza przedszkolna. 

- Test kompetencji 3 - lasisty 
OBUT 

do 30 IX 

 

wg. org. 

 

wg. 
kalendarza 

MOK 
Jarosław 

wg. ustaleń 

do 30 X 

 

wg. org. 

p. 
Zagrobelna 

p. Socha 

 

p. Socha 

 

n-le 

p. Bała 

 

p. 
Jarzębińska 

 

 

Sfera Zadanie Forma realizacji Termin Odpow. 

Społeczna Uczenie 
planowania i 
dobrej organizacji 
własnej pracy. 
 

lekcje wychowawcze 
„Praktyczne sposoby 
zarządzania czasem” 3 X w 
semestrze 
testy, sprawdziany, 
- ochrona przeciwpożarowa w 
szkole 
- bezpieczeństwo w placówce 
oświatowej 

w ciągu r. szk. 
 
 
 
do 30 IX 2017 

 
 
 
 
Dyr. szkoły 

  
Uczenie działania 
zespołowego 
tworzenie klimatu 
dialogu i 
efektywnej 
współpracy 
 

- realizacja zadań w ramach: 
zajęć edukacyjnych 
godzin wychowawczych 
- eksponowanie i wdrażanie 
uczniów do przestrzegania 
statutu szkolnego, regulaminów 
szkolnych 
- dostarczanie uczniom wiedzy 
na temat sposobów radzenia 
sobie ze stresem, 
- organizowanie w klasach Dnia 
Chłopaka 
- Dnia Kobiet 
- Dzień Babci i Dziadka 
Dzień Rodziny 

w ciągu r. szk. 
 
 
 
 
 
cały rok 
 
 
 
 
30 IX 
8 III 
18 I 
25 V 

n-le,  
wych. 
 
 
 
 
 
n-le 
wych. 
 
 
 
n-le 
wych. 
 

Umiejętność 
słuchania innych, 
rozumienia ich 
poglądów  

- kształtowanie właściwych 
postaw i zachowań  
- wykorzystanie sytuacji 
lekcyjnych,  pozalekcyjnych, 
treści, edukacyjnych, filmów itd. 

 
cały rok 

 
n-le 
wych. 
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do dyskusji, eksponowania 
wartości, postaw, zachowań 
społecznie pożądanych 

Uczenie zasad 
samorządności i 
demokracji 

włączanie uczniów do 
aktywności w ramach pracy 
Samorządu Uczniowskiego  
- wybory do Rady Uczniowskiej 

cały rok 
 
IX 2017 

op. SU 
 
op. SU 

Kształtowanie 
postawy szacunku 
wobec 
środowiska 
naturalnego 

Kształtowanie wrażliwości na 
zagrożenia środowiska i los istot 
żywych 
Wspieranie akcji ekologicznych i 
zbiórkowych np. zużytych 
baterii „Sprzątanie Ziemi“, „Dni 
Ziemi“ 
- profilaktyka zachowań w 
różnych sytuacjach 
- higiena wieku dojrzewania 
-zasady zdrowego odżywiania – 
tematyka prelekcji dla rodziców 
Uwrażliwienie na zagrożenia 
płynące ze strony człowieka - 
komputery.  
Propagowanie sposobów 
ochrony środowiska naturalnego; 
segregacja śmieci. 
Udział w Programie 
Przedszkolnej Edukacji 
Antytytoniowej „Czyste 
powietrze wokół nas” 

IX 
 
IV 
 
wg kalendarza 
 
 
 
 
 
kl. IV-VII 
 
dla rodziców i 
uczniów 
 
 
 
 
 
 
 
w ciągu roku 
kl. 0 
 
 

wych.  
klas 
p. Jarzębińska, 
 
 
 
 
 
 
higienistka 
szkolna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P. Bała 

 Zwiększenie 
współpracy z 
rodzicami w 
zakresie kontroli 
obowiązku 
szkolnego 

Systematyczne informowanie 
rodziców o wynikach 
edukacyjnych uczniów, absencji, 
zachowaniu 
- wywiadówki 
- indywidualne spotkania z 
rodzicami, konsultacje 
- organizowanie pomocy 
materialnej dla potrzebujących 
uczniów  
- współpraca z GOPS, 
Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie 
Realizacja zadań Planu Pracy z 
Rodzicami 

 
 
 
 
 
 
wg. potrzeb- cały 
rok 

 

wychowawcy 
klas 

nauczyciele 

 

dyrektor 
szkoły 

wych. klas 
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Sfera Zadanie Forma realizacji Termin Odpow. 

Duchowa Kształtowanie 
poczucia więzi i 
przynależności do 
rodziny, 
społeczności 
lokalnej, szkolnej, 
regionalnej, kraju.  
Wpajanie 
szacunku do 
historii, tradycji. 
Nabywanie 
wiedzy o 
dziedzictwie 
kulturowym 
narodu. 

- Opieka społeczności szkolnej 
nad miejscami pamięci - Dąb 
Katyński, mogiły na cmentarzu 
parafialnym. 
- Propagowanie zasad 
okazywania szacunku do 
symboli narodowych. 
- Znajomość słów hymnu 
narodowego, szkolnego, 
odpowiedniego zachowania się 
w czasie śpiewania, zachowanie 
odpowiedniej postawy, 
szanowanie tradycji. 
 
- Rola autorytetów w życiu 
człowieka. 
Jakie wartości cenię?/godność, 
dobro, prawda, życie, 
sprawiedliwość, pokój, rodzina, 
wiara/. 
Antywartości na zasadzie 
kontrastu.  
      - godziny wychowawcze 
      - dyskusje 
      - pogadanki 
      - gazetki tematyczne 
-Udział w Michaylandzie- 
Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży 
do Miejsca Piastowego 
- Włączanie Szkoły do 
Pielgrzymki „Śladami życia ks. 
B. Markiewicza Pruchnik- 
Przemyśl. 
- Udział Szkoły w Liturgicznym 
Wspomnieniu ks. B. 
Markiewicza.  
- Zapoznanie z sylwetką Patrona 
Szkoły- zwiedzanie muzeum ks. 
B. Markiewicza w Miejscu 
Piastowym 
Udział w uroczystości „Święta 
Szkoły” 
- Propagowanie wśród dzieci i 
młodzieży idei wolontariatu 

W ciągu            
roku,                
                           
według           
opiek.  
planu          
Sam.Ucz. 
 
zgodnie  
z harm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wg. kalendarza 
 
 
 
wg. kalendarza 
IX 
 
 
I 2018 
 
 
V-VI 2018 
 
 
 
18 X 2017 
 
I pół.  

n-le,  
wych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wych. klas 
 
 
 
wych. klas 
 
 
 
ks. Z. Pajor 
wych. klas 
 
wych. klas 
 
 
 
nauczyciele 
wych. 
p. Pająk 
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Sfera Zadanie Forma realizacji Termin Odpow. 

Emocjonalna Nauka nabywania 
świadomości 
własnych słabych 
i mocnych stron. 
Kształtowanie 
samoakceptacji. 
Budowanie 
poczucia własnej 
wartości. 
Kształcenie 
umiejętności 
rozwiązywania 
problemów drogą 
negocjacji. 
Wspomaganie 
wychowawczej 
roli rodziny. 
Wyrabianie 
krytycznego 
stosunku do 
środków 
masowego 
przekazu. 
 
 

- Tworzenie sytuacji, 
poznawanie własnych słabych i 
mocnych stron, poznawanie 
własnych emocji oraz emocji 
innych ludzi. 
- Organizowanie i udział 
uczniów w  
       - konkursach 
       - zawodach 
       - przeglądach 
       - turniejach 
 
- Rozpoznawanie i 
diagnozowanie przez nauczycieli 
zachowań agresywnych, 
uległych, asertywnych 
wśród uczniów. 
- Wspieranie rodziny, dziecka w 
sytuacjach kryzysowych, 
ukazywanie źródeł pomocy. 
- Kierowanie do odpowiednich 
organów i instytucji: 
GOPS, PCPR, Poradnia 
Psychologiczno- Pedagogiczna 
w Jarosławiu. 
- Ochrona dzieci przed 
uzależnieniem od multimediów, 
telefonu, TV, komputera, 
Internetu, cyberprzemocy, 
portali społecznościowych. 

zgodnie z planem 
 
 
 
 
 
 
w ciągu roku 
 
 
 
w ciągu roku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w ciągu roku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n- le 
 
 
 
 
wych. klas 
 

 

wych. klas 

 

 

 

wych. klas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyr. szkoły 

 

Sfera Zadanie Forma realizacji Termin Odpow. 

Fizyczna Kształtowanie 
właściwych 
nawyków 
higienicznych. 
Troska o zdrowie, 
higienę osobistą, 
estetykę wyglądu 
i stroju. 

- Realizacja zagadnień 
programowych na zajęciach 
edukacyjnych  różnych 
poziomów. 
- Realizacja programów 
prozdrowotnych: fluoryzacja 
zębów, „Program dla szkół” 
(owoce,  mleko i produkty 

 
w ciągu roku 
 
 
 
 
 
 

Dyr. Szkoły 

Wychowawcy 
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Rozpoznawanie  
potrzeb 
środowiska. 
Poznanie 
środowiska 
rodzinnego 
ucznia. 
Rozwijanie 
zainteresowań i 
zamiłowań 
sportowych. 

mleczne)             
- Stały kontakt z rodzicami 
uczniów                             
          - spotkania 
          - konsultacje 
          - wizyty domowe 
          - pedagogizacja rodziców 
- Zawody sportowe  
Dzień Sportu Szkolnego 

 
 
cały rok 
 
 
 
wg. kalendarza 
sport. 
I dek. VI 

 

Nauczyciele 

 

p.Bała 

p. Bała 

P. Socha 

 

 

 


