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I. PODSTAWY PRAWNE 

Podstawowe ukierunkowania Szkolnego Programu Wychowawczo-profilaktycznego 

takich jak: 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej uchwalona w 1997 r.  

 

 do zapewnienia dzieciom wychowania i 

nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami". 

 

2. 

poz. 59). 

3. 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

y 

 

4. rawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

 (Dz.U. z 2020 r. poz.1280 zm.2022.1593). 

5.   

bez

psychologiczno-

 

(Dz.U.2022.1610).  

6. 

 



7. Rozp

Ukrainy (Dz.U.2022.1711).  

8.  r. w sprawie zakresu i 

2015 r. poz. 1249).  

9. dowej 

. 

10. Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich 

(Dz.U.2022.1700). 

11. Stat . 

 

II.  

- ddano 

 r. 

 

 iN) na rok 2022-2023; 

 

Programu Wychowawczo- awowej im. W. Puchalskiego 

); 

 

nowych substancj ); 

 

; 

 potrze

funkcjonowania szko .  

 

profilaktycznym.  wychowawczo-

profilaktycznym na godzinach z -  



2022/2023 

1. 

odpowiedzialnych decyzji. 

2. 

ie zdrowia 

 

3. 

ej. 

4. 

 

5. 

skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w 

procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w 

 

 

6. 

wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu 

 

7. 

 

 

III.   ZO-PROFILAKTYCZNEGO 

 

: 

 

alnej, duchowej i 

 



 

 

 -

 

 

wychowawczo-

 

 W realizowanym procesie dydaktyczno- a 

 

 -profilaktycznego 

administracj  

 

 sprzyja rozwijaniu obywatelskich, 

 

 

 

 

  

 

 

 

asnego i 

 

 



 

 

Zadania wychowawczo-

rozwoju ucznia: 

  

Kultura   

Relacje   

Zdrowie  edukacja zdrowotna  fizyczna 

 

IV.   Sy  

 

1. 

 

  

 

przedmiotowych, 

  

 wykorzystuje najnowsze techniki informacyjne i komunikacyjne oraz multimedialne, 

 

cywilizacyjnych, 

  

2. 

 

3.  

 ,  

  

  

  

 umi  



4.  Absolwent 

 

 

5. Absolwent 

i ludzi.   

6. Absolwent Szk t

 prawo, norm ych i etycznych. 

 

V.      Cer  

 

 ma swego patrona, 

symboli i barw narodowych, historii, tradycji narodowych i lokalnych.  

 

 

 ,  

   klas pierwszych, 

 , 

 , 

 kiermasz  

 spotkania wigilijne, 

 bal y, 

 , 

   

 , 

 , 

 uroczyste . 

 

 

 



Cele :  

 Podtrzymywanie tradycji szkolnej. 

  po  

 

 

 Rozwijanie aktywnej postawy pod  

  

  

  

  

 

VI.       

 

Program zo : 

-    szkolny 2022-2023,  

-  i rekomendacji z przeprowadzonej ewaluacji programu wychowawczo-

profilaktycznego, 

-  z 

 

- 

 

-  

- , 

-  

 

dokonano na podstawie: 

 -profilaktycznego realizowanego w roku 

szkolnym 2021/2022 (ankiety skierowane do nauczycieli, w

. 



ywnych (wr ). 

 

. 

 

psychologa s

 

  

 , 

  ryzyka i 

 

 

Czynniki ryzyka: 

- tanami depresyjnymi, jako skutek 

nauczaniem zdalnym; 

- jako skutek nauczania zdalnego; 

- i psychotycznymi 

poczucie  

 

- o ach 

 oraz  

-  

- 

zagr  cyberprzestrzeni; 

-  

-  

- - ; 

- mi. 

 

 

-  

-  



-  

- silne w  

-  

-  

-  

- procedury reagowania w szkole w sytuacji autodestrukcji 

niepo ; 

- -profilaktyczne w szkole w zakresie profilaktyki pozytywnej. 

 

 

  

 

 

 

nauczaniem zdalnym. 

   z 

 

 Z

poczuciem z  oraz wojna w Ukrainie). 

 

 

VII.     Strategia wychowawczo-  

 

Obszar -   

-

profilaktyczne 
Sposoby/formy realizacji 

Osoby 

odpowiedzialne 

przyjaznego i 

bezpiecznego klimatu w szkole, 

bezpiecznych  relacji 

szkolnych. 

Konsekwentne i natychmiastowe 

reagowanie, wg procedur szkolnych, 

nauczyciele, wszyscy 

, 

pedagog szkolny, 

wychowawcy, 



. 

 

. 

niebezpieczne /sz

WF/. 

 z 

znych. 

 

instytucje 

 

Rozpoznawanie i 

diagnozowanie wczesnych 

Ukrainie

 

 

z uczniami na 

temat 

wydarzeniami w Ukrainie z 

percepcyjnych nie 

. 

Wzmacnianie poczucia 

poprzez informowanie o wsparciu 

udzielanym Ukrainie oraz bezpiecznym 

pobycie w Polsce. 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog, psycholog 

Rozpoznawanie wczesnych 

stosowania przemocy oraz 

podejmowanie szybkiej 

interwencji w takich 

przypadkach. 

Rady szkoleniowe dla nauczycieli 

spotkania z przedstawicielami instytucji 

lub innymi specjalistami 

dyrektor, pedagog 

szkolny, 

wychowawcy klas. 



profilaktycznych. 

 

Rozmowy indywidualne. 

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog, 

w nauce, zachowanie, 

). 

Rozmowy indywidualne. 

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog, 

 

Rozmowy indywidualne, skierowanie do 

poradni PPP lub 

pomoc w kontaktach z instytucjami 

 

Pedagog, 

wychowawcy, 

 

Udzielanie wsparcia i 

odpowiedniej pomocy 

rodzicom 

Ukrainy. 

Rozmowy indywidualne (diagnoza 

potrzeb), informowanie o sposobach 

wsparcia, jakie 

oraz wskazywanie 

mocy. 

Pedagog, 

wychowawcy, 

 

Doskonalenie kompetencji 

wychowawczych nauczycieli 

 

 

Udzielanie wsparcia nauczycielom 

problemowych i zadaniowych. 

Rady szkoleniowe dla nauczycieli i 

profilaktyczne i wychowawcze 

 

Dyrektor, 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

pedagog szkolny 

 

 

 

zdrowia fizycznego i psychicznego i 

 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

wychowawcy 

pedagog 

szkolny 

cyberprzemocy. 

Bezpieczne korzystanie 

 

 

Wychowawcy, 

pedagog szkolny, 



 

 

 

oraz oznakowaniem 

BHP; 

 

procedurami  

reagowania w 

konkretnych sytuacjach 

a;  

 

zasadami udzielania 

pierwszej pomocy w 

ludzkiego. 

 

Godziny 

 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele, pedagog 

elektronicznych, 

Internetu. 

Godziny 

informatyczne. 

Nauczyciele 

informatyki, 

wychowawcy 

Wsparcie nauczycieli i innych 

 

szkolnych w rozwijaniu 

z wykorzystaniem 

pomocy dydaktycznych 

Rady szkoleniowe dla nauczycieli, 

 

nowoczesnych pomocy dydaktycznych. 

Nauczyciele, 

Wychowawcy, 

 



zakupionych w ramach 

ratoria 

 

 

 

 

Obszar - Kultura   

 

-

profilaktyczne 
Sposoby/formy realizacji 

Osoby 

odpowiedzialne 

 

Godziny wychowawcze, akademie i 

uro  

Wychowawcy, 

nauczyciele. 

strony internetowej, gazetek 

szkolnych. Kronika, gazetka szkolna, strona 

internetowa. 

Nauczyciele 

odpowiedzialni za 

prowadzenie kroniki 

internetowej i 

gazetek. 

  w 

klasach i na korytarzach szkolnych. 

Nauczyciele, 

wychowawcy 

 

Organizowanie wystaw prac 

 
Wystawy w klasach i na korytarzach 

szkolnych. 

Nauczyciele, 

wychowawcy 

 

rocznicy odzyskania 

 wychowanie do 

 

 

Godziny wychowawcze, akademie i 

 

Nauczyciele, 

wychowawcy klas. 

Godziny wychowawcze, akademie i 

 

Wychowawcy, 

rodzice, 



narodowych, lokalnych i 

kulturowych. 

 

nauczyciele historii 

uczestnictwa w 

 

Godziny wychowawcze, akademie i 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele. 

dla symboli 

narodowych. 

Godziny wychowawcze, lekcje historii. 

Wychowawcy, 

rodzice, 

nauczyciele historii 

narodowej. 

Godziny wychowawcze, lekcje historii. 
Wychowawcy, 

nauczyciele historii. 

patriotyzmu. 

Godziny wychowawcze, akademie i 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele. 

Organizowanie 

wycieczek 

krajoznawczych. 
Wycieczki. 

Nauczyciele, 

wychowawcy we 

rodzicami. 

Zapoznanie z prawami i 

obywatelskimi. 

Godziny wychowawcze, lekcje historii, 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele historii, 

pedagog szkolny. 

ukierunkowanych na 

, . 

Godziny wychowawcze, lekcje religii 

(etyki), rozmowy z pedagogiem 

szkolnym, na 

kulturalne. 

Wychowawcy, 

nauczyciele religii 

(etyki), pedagog 

szkolny. 

 

 

 

 



Obszar  Relacje   

 

-

profilaktyczne 
Sposoby/formy realizacji 

Osoby 

odpowiedzialne 

krytycznego i kreatywnego 

opinii. 

i pozalekcyjne, 

rozmowy z pedagogiem szkolnym. 

Wychowawcy,  

nauczyciele, pedagog. 

 

i pozalekcyjne, 

rozmowy z pedagogiem szkolnym. 

Wychowawcy,  

nauczyciele, pedagog. 

intrapersonalnych, 

interpersonalnych  i 

 

 

i pozalekcyjne, 

rozmowy z pedagogiem szkolnym. 

Wychowawcy,  

nauczyciele, pedagog. 

Doskonalenie 

obiektywnej samooceny, 

 

i pozalekcyjne, 

rozmowy z pedagogiem szkolnym. 

Wychowawcy 

szkolny, 

wychowawcy. 

postawy ucznia w szkole, 

praw  

respektowanie praw innych. 

 

godziny wychowawcze, 

wietlicowe. 

Nauczyciele, pedagog 

szkolny. 

 
Godziny wychowawcze

. 

Wychowawcy 

szkolny, nauczyciele, 

wychowawcy. 

 



Wyrabianie postawy 

 

Godziny wychowawcze. 
Nauczyciele, 

 

odpowiedzialnego traktowania 

 

i pozalekcyjne, 

rozmowy 

rozmowy z pedagogiem szkolnym. 

Wychowawcy 

szkolny, nauczyciele, 

wychowawcy. 

do niesienia pomocy. 

Godziny wychowawcze, rozmowy z 

pedagogiem, i 

pozalekcyjne, rozmowy indywidualne, 

. 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

klasowych, 

zagranicy. 

 

Godziny wychowawcze, 

sportowe, konkursy 

szkolne zawarte w planie pracy 

 

Wychowawcy, 

pedagog, 

wychowawcy 

 

atmosfery w klasie, 

nie postawy 

doskonalenie 

. 

Z godziny 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele, pedagog. 

 

Godziny wychowawcze, rozmowy 

 

Wychowawcy, 

pedagog, 

wychowawcy 

 

Wspieranie edukacji 

pr

celu modelowanie 

-

profilaktycznych w danym obszarze 

tematycznym. 

szkolnych i 

Pedagog szkolny, 

wychowawcy klas, 

nauczyciele 

 



postaw prozdrowotnych i 

. 

 

 

radzenia sobie ze stresem, 

konstruktywnego reagowania i 

radzenia sobie w sytuacji trudnej. 

 

Rozmowy z pedagogiem szkolnym. 

Udzielanie wsparcia uczniowi i jego 

ych w trudnej sytuacji 

 

Pedagog szkolny, 

wychowawcy klas, 

nauczyciele 

 

Ksz

ryzykownych  i 

. 

 

przemocy. 

 

zalece  z PPP lub 

wskazanych . 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog szkolny 

 

 

Wspomaganie wychowawczej 

roli rodziny. Godziny wychowawcze, rozmowy z 

 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

w rodzinie, 

pedagog szkolny 

 

 

 

 

 

 



Zdrowie  edukacja zdrowotna 

 

-

profilaktyczne 
Sposoby/formy realizacji 

Osoby 

odpowiedzialne 

 

 Godziny wychowawcze, rozmowy 

rozmowy z pedagogiem, lekcje biologii. 

 

Wychowawcy, 

pedagog, 

wychowawcy 

biologii 

 

Poznanie i promowanie zasad 

 
wychowawcze, lekcje biologii. 

Wychowawcy, 

nauczyciele biologii, 

pedagog. 

Poznanie zasad racjonalnego 

, 

energetycznych. 

etlicowe, godziny wychowawcze, 

lekcje biologii 

Pedagog szkolny, 

wychowawcy, 

nauczyciele biologii  

wychowawcy 

 

osobistej. 
 

Wychowawcy, 

nauczycie , 

nauczyciele biologii. 

Diagnozowanie podstawowych 

. 

Rozmowy indywidualne z pedagogiem 

szkolnym i wychowawcami, obserwacja 

 

Pedagog, nauczyciele, 

wychowawcy 

wieku dojrzewania. 
Rozmowy z pedagogiem szkolnym, 

godziny wychowawcze, lekcje biologii. 

Pedagog , 

wychowawcy, 

nauczyciele biologii 

Organizowanie 

Konkursy, zawody sportowe 

Nauczyciele, 

wychowawcy, 

nauczyciele WF-u. 



imprez o charakterze 

rekreacyjnym. 

agresywnych, skuteczne 

 

Godziny wychowawcze, rozmowy z 

pedagogiem. 

Pedagog, 

wychowawcy. 

radzenia sobie z emocjami. 

Godziny wychowawcze, rozmowy z 

pedagogiem. 

Pedagog, 

wychowawcy. 

Doskonalenie 

asertywnego reagowania 

i stawiania granic oraz 

skutecznego 

odmawiania. 

Godziny wychowawcze, rozmowy z 

pedagogiem. 

Pedagog, 

wychowawcy. 

budowania postaw 

prozdrowotnych i promowania 

zdrowego i bezpiecznego stylu 

 oraz rozpoznawania i 

skutecznego reagowania w 

sytuacji kryzysowej dziecka 

szkole. 

obserwacji nauc

 

Informowanie nt. zmian w prawie 

wychowania. 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele, pedagog 

szkolny. 

 

Ochrona i wzmacnianie zdrowia 

psychicznego dzieci i 

 

Godziny wychowawcze, rozmowy z 

pedagogiem i psychologiem, spotkania 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele, pedagog 

i psycholog szkolny, 

. 

 

 

Wymienione we wszystkich -profilaktyczne 

planem pracy oraz 

 

 

 



Opis planowanej p   

 

Cele ewaluacji: 

  

  

 ocena sposobu realizacji pod k  

 

Przebieg pracy wychowawczo-

 

  

 

-  

-  

-  

-  

 

rozmowy, obserwacje, dyskusje, badania ankietowe, rozmowy 

. 

 

 


