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1. Wstęp 

 Program wychowawczo-profilaktyczny przeznaczony jest dla uczniów klas 0 – VII 

oraz dla uczniów oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 11 im. UNICEF-u w 

Szczecinie. Program dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 

środowiska szkolnego i lokalnego.  

 Opracowany program sporządzony został w oparciu o aktualne przepisy prawa 

oświatowego. Zakłada podmiotowe traktowanie ucznia, poszanowanie godności osobistej, 

umożliwianie rozwoju dzieci i młodzieży oraz podejmowanie wszelkich działań, związanych 

z wzmacnianiem wychowawczej roli szkoły oraz z wychowywaniem do wartości. 

 Społeczność lokalna oczekuje od szkoły zapewnienia uczniom bezpiecznych 

warunków edukacyjnych i wychowawczych oraz promowania zdrowego stylu życia. Rodzice 

większości uczniów pracują zawodowo. Rodzice oczekują od szkoły bogatej oferty zajęć 

dydaktycznych, dydaktyczno-wyrównawczych, specjalistycznych, rozwijających 

zainteresowania oraz z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Sytuacja materialna 

wielu rodzin jest bardzo trudna, a duża część uczniów jest objęta opieką pomocy społecznej. 

 

2. Misja Szkoły 

 Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczucia 

odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa 

kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, 

kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także 

przedstawicielami innych kultur.  

 Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze 

intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną 

uczniom.  

 Misją Szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w 

społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania 

postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie 

i tworzenie jej tradycji. 
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3. Podstawa prawna: 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez 

Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród 

w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (t.j. Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 

ze zm.), 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 

1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292), 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189), 

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

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 

w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 356 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. 

w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród 

dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 26 poz. 226), 

 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. 

z 2011 r. Nr 231 poz. 1375 ze zm.), 

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

alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2012 r. 

poz. 124 oraz z 2015 r. poz. 28), 

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

tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 298 i 1916 oraz z 2016 r. poz. 960). 

 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz.U. z 1993 r. 

Nr 61 poz. 284 ze zm.),  

 Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2002 r. 

Nr 61 poz. 624 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie 

nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1658), 

 statut Szkoły. 
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4. Diagnoza problemów występujących w szkole 
 

4.1 Analizy problemów występujących w szkole dokonuje się na podstawie: 

 rozmów indywidualnych i wywiadów prowadzonych z uczniami, 

 rozmów indywidualnych i wywiadów prowadzonych z rodzicami, 

 rozmów indywidualnych i wywiadów prowadzonych z nauczycielami, 

 bieżących obserwacji zachowań uczniów na lekcjach, podczas przerw, zajęć 

świetlicowych,  

 obserwacji na wycieczkach oraz imprezach pozaszkolnych, 

 analizy sukcesów i niepowodzeń szkolnych dokonywanej systematycznie podczas 

roku szkolnego, 

 analizy dokumentacji dotyczącej diagnozowania, monitorowania oraz podejmowania 

interwencji wychowawczej, którą stanowią dzienniki lekcyjne, protokoły posiedzeń 

zespołu ds. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zespołu ds. 

profilaktyki, dokumentacja pedagoga, notatki służbowe, 

 informacji uzyskanych od pracowników instytucji współpracujących ze szkołą 

(Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, kuratorzy sądowi, Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie, Policja, Straż Miejska), 

 badań ankietowych środowiska szkolnego, rodziców, podczas którego badaniu 

poddaje się różne sfery środowiska szkolnego i pozaszkolnego uczniów. 
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5. Partnerzy w realizacji programu i posiadane zasoby 

 

5.1 Realizatorzy, partnerzy programu 

 Dyrekcja, 

 grono pedagogiczne (wychowawcy i nauczyciele), 

 rodzice, 

 pedagog szkolny, 

 pielęgniarka szkolna, 

 Samorząd Uczniowski, 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, 

 Policja, 

 Straż Miejska, 

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 

 kuratorzy sądowi, 

 stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. 

5.2 Zasoby 

 Baza szkoły – dobrze wyposażone sale lekcyjne, sala komputerowa, hala sportowa, 

boiska szkolne, dostępność basenów pływackich, monitoring, gabinet terapeutyczny – 

EEG Biofeedback, 

 Doświadczona kadra pedagogiczna, 

 Środki materialne (komputery, telewizory, odtwarzacze DVD, ekrany i rzutniki 

multimedialne),  

 Zestaw programów profilaktycznych DVD i lektur specjalistycznych, 

 Angażujący się w działalność szkoły rodzice. 
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6. Założenia ogólne i cele programu 
 

Cel długofalowy 

Celem długofalowym programu jest stworzenie, poprzez stałą i systematyczną pracę 

edukacyjną, wychowawczą i profilaktyczną rady pedagogicznej, rodziców, uczniów, 

instytucji współpracujących ze szkołą, warunków dla wszechstronnego rozwoju osobowości 

ucznia w wymiarze intelektualnym, etycznym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym, a 

także eliminowanie i zapobieganie zachowaniom niepożądanym. 

Główne założenie 

Głównym założeniem programu jest wzmacnianie wychowawczej roli szkoły oraz 

propagowanie wśród uczniów szkoły podstawowej i uczniów oddziałów gimnazjalnych 

zdrowego i bezpiecznego stylu życia, a także przeciwdziałanie ewentualnym zagrożeniom i 

zachowaniom ryzykownym, zagrażającym życiu i zdrowiu.  

Cele szczegółowe 

I. W zakresie profilaktyki 

 Profilaktyka, rozumiana jako zapobieganie występowaniu niepożądanych procesów 

i zjawisk, określanych jako przejawy patologii życia społecznego, system działań 

wzmacniających dodatnie społecznie postawy uczniów, realizowana jest podczas działalności 

edukacyjnej szkoły w ramach godzin wychowawczych i w postaci zajęć profilaktyczno-

edukacyjnych. Cele: 

1) stworzenie warunków bezpiecznego funkcjonowania szkoły, 

2) stworzenie warunków powstania szkoły wolnej od zagrożeń, 

3) realizacja projektów edukacyjnych o charakterze profilaktycznym dotyczących 

promocji zdrowego trybu życia, dobrych nawyków żywieniowych, znaczenia ruchu 

w życiu młodzieży (m.in. w ramach podniesienia jakości edukacji przyrodniczej), 

4) zapobieganie poprzez odpowiednią działalność profilaktyczną takim uzależnieniom 

jak: alkoholizm, narkomania, nikotynizm, lekomania; informowanie o zagrożeniach, 

m.in. HIV i AIDS, 

5) kształtowanie poszanowania dla tradycji narodowych i pielęgnowania wartości w 

postawach uczniów, szczególnie w odniesieniu do uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych w ramach podnoszenia jakości edukacji włączającej, 
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6) utrwalenie postaw i zachowań społecznych warunkujących prawidłowy rozwój, 

zmiana obiegowych przekonań na temat stosowania środków psychoaktywnych, 

7) kształtowanie umiejętności bezpiecznego szukania informacji w sieci oraz poznawanie 

zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu; zasady odpowiedzialnego 

korzystania z serwisów społecznościowych typu Facebook (bezpieczeństwo w 

Internecie, odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych, a także ogólne 

podniesienie jakości edukacji informatycznej) 

8) rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, szczególnie w sytuacjach zagrożenia 

ludzkiego życia. 

Czynniki chroniące: 

 rozwijanie zainteresowań uczniów oraz przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym 

(przedstawienie bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, odkrywanie talentów uczniów w 

ramach wprowadzania elementów doradztwa zawodowego, diagnoza przyczyn 

niepowodzeń szkolnych uczniów oraz diagnoza, czy procesy edukacyjne są 

zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się), 

 wspomaganie rozwoju moralnego uczniów (poszanowanie norm, wartości 

i autorytetów), 

 stwarzanie uczniom możliwości przynależenia do pozytywnych grup rówieśniczych: 

kół zainteresowań, zespołów sportowych, muzycznych itp. (przynależność do 

pozytywnej grupy rówieśniczej), 

 wspomaganie rodziców w prawidłowym pełnieniu przez nich funkcji 

wychowawczych (rodzice są partnerami szkoły), 

 stwarzanie sytuacji, które utrwalą zasady dobrego wychowania i właściwe postawy 

wobec innych członków społeczności szkolnej i pozaszkolnej (w tym szczególnie 

propagowanie zasad edukacji włączającej, szacunku dla osób z niepełnosprawnością), 

 prowadzenie cyklu zajęć poświęconych utrwalaniu pozytywnych nawyków 

zdrowotnych oraz profilaktyce uzależnień. 

Czynniki ryzyka: 

 negatywny wpływ środowiska (rodziny dysfunkcyjne), 

 brak zainteresowania ze strony rodziców funkcjonowaniem dziecka w środowisku 

szkolnym, 

 niskie umiejętności wychowawcze rodziców, 
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 ubóstwo, bezrobocie, emigracja rodziców za pracą, 

 niskie wyniki w nauce, drugoroczność, 

 negatywne wpływy grupy rówieśniczej, 

 wczesna inicjacja zachowań ryzykownych. 

II. W zakresie wychowania 

Realizacja wartości wychowawczych: 

o szacunek dla języka ojczystego, kultury i tradycji narodowej, 

o tolerancja wobec różnych poglądów, kultur, postaw i przekonań, 

o uczciwość, szczerość, prawdomówność, rzetelność i odpowiedzialność, 

o poznawanie i doskonalenie własnej osobowości, 

o umiejętność współżycia w rodzinie i społeczności, 

o pomoc potrzebującym, 

o zdrowy styl życia, postawa proekologiczna. 

Realizacja priorytetów szkoły: 

o wdrażanie działań zawartych w programie wychowawczo-profilaktycznym, 

współgrającym ze szkolnym zestawem programów nauczania, które tworzą spójną 

całość i uwzględniają wymagania opisane w podstawie programowej, 

o organizacja procesu rozwoju ucznia ukierunkowana na jego sukces, 

o integracja ze środowiskiem lokalnym i promowanie w nim swojej działalności, 

o diagnoza procesów edukacyjnych i ich organizacji w odniesieniu do efektywności 

uczenia się, 

o rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród 

dzieci i młodzieży, 

o podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej, 

o podnoszenie jakości edukacji włączającej, poprzez organizację uczniom o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych zajęć w ramach nowych rozwiązań: 

nauczania indywidualnego lub indywidualnego obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego, indywidualnego programu edukacyjno-

terapeutycznego lub zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. 
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Realizacja głównych celów wychowawczych: 

o wzmacnianie wychowawczej roli szkoły poprzez zapewnienie optymalnych 

warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia, 

o stworzenie warunków do efektywnej współpracy z domem rodzinnym ucznia 

(rodzice są partnerami szkoły) oraz integracji ze środowiskiem lokalnym, 

o uświadamianie uczniom zasad bezpiecznego korzystania z zasobów Intenetu, ze 

szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego korzystania z mediów 

społecznościowych typu Facebook, 

o dostarczanie wzorców osobowościowych stanowiących model do naśladowania 

i kształtowania poczucia własnej wartości, 

o podnoszenie świadomości edukacji włączającej poprzez wychowywanie uczniów 

do wartości i do szacunku dla inności, 

o poszanowanie i kultywowanie wartości patriotycznych, 

o otwarcie na wartości kultur Europy i świata. 

Najważniejszym celem wychowawczym Szkoły jest wspomaganie wszechstronnego 

rozwoju osobowości dzieci i młodzieży w wymiarze intelektualnym, etycznym, 

emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym, jak również nieustanne wychowywanie do 

wartości patriotycznych i uniwersalnych.  

Powyższe cele zawierają w sobie następujące działania: 

 rozwijanie samodzielności w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, 

 kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne decyzje, 

 wdrażanie do aktywnego poszukiwania wiedzy o świecie poprzez rozwijanie 

kompetencji informatycznych, 

 budowanie atmosfery współpracy i koleżeństwa, gotowości do niesienia pomocy, 

 dbałość o kulturę języka poprzez wdrażanie do aktywnego czytania, 

 pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce, 

 wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu ich umiejętności, 

 kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji dla innych, integracji uczniów w oparciu 

o dialog i współdziałanie, 

 nauka bezpiecznego zachowania na terenie szkoły i poza nią,   

 kształtowanie postawy patriotycznej, 

 wychowywanie do wartości oraz do kultywowania narodowych tradycji. 
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7. Metody i formy realizacji programu 

 

  Działalność profilaktyczna szkoły pozostaje w ścisłym związku z działalnością  

profilaktyczną w środowisku lokalnym – odgrywa ono ważną rolę w kształtowaniu 

osobowości ucznia. Jest także pomocne w kształtowaniu odpowiednich postaw  moralnych 

oraz poszanowania dla wartości patriotycznych i przygotowaniu wychowanków do 

dokonywania właściwych i przemyślanych wyborów życiowych. Aby profilaktyka odniosła 

właściwy skutek,  szkoła współpracuje z następującymi instytucjami: 

a) placówki kulturalno-oświatowe (ośrodek kultury, biblioteka publiczna, kino, teatr, 

muzea i inne): 

 uczestnictwo w spektaklach teatralnych o charakterze profilaktycznym, 

 udział w spotkaniach poświęconych problemom zdrowotnym, 

 udział w konkursach organizowanych przez placówki kulturalno-oświatowe, 

 poddawanie uczniów edukacji czytelniczej: upowszechnianie czytania, edukacja 

biblioteczna, dbałość o kulturę języka ojczystego, 

 uczestnictwo w seansach filmowych o charakterze profilaktycznym, 

 realizacja projektów edukacyjnych wspólnie z instytucjami wspomagającymi 

działalność profilaktyczną szkoły, 

 kształtowanie właściwych postaw i zachowań w ośrodkach kultury oraz 

poszanowania dla dorobku kultury; 

b) placówki oświatowo-opiekuńcze (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Poradnia 

Uzależnień, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie): 

 pomoc uczniom przejawiającym trudności w zachowaniu i nauce, 

 pomoc dzieciom z rodzin uzależnionych i niewydolnych wychowawczo, 

 udzielanie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, 

 udział w prelekcjach organizowanych przez psychologów, pedagogów, lekarzy; 

c) wymiar sprawiedliwości (sąd, kuratorzy, Policja, Staż Miejska): 

 współpraca z kuratorami, 

 udział w zajęciach prowadzonych przez Policję, Straż Miejską na temat 

przeciwdziałania agresji i przestępczości. 
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Dyrektor: 

 koordynuje, organizuje i nadzoruje działania edukacyjne i wychowawcze w szkole, 

 stwarza warunki do prawidłowej realizacji praw dziecka oraz umożliwia uczniom 

podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej, 

 czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego. 

Pedagog szkolny: 

 prowadzi badania i działania diagnostyczne dotyczące poszczególnych uczniów, 

w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, 

 rozpoznaje potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych, 

 organizuje różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, 

rodziców i nauczycieli, 

 podejmuje działania wychowawcze wynikające z programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły, współgrającego ze szkolnym zestawem programów 

nauczania, które tworzą spójną całość i uwzględniają wymagania opisane w podstawie 

programowej, 

 działa na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się 

w trudnej sytuacji życiowej, 

 dokonuje bieżącej analizy sytuacji wychowawczej w szkole oraz systematycznie 

przekazuje informacje na ten temat radzie pedagogicznej, 

 kontroluje spełnianie przez uczniów obowiązku szkolnego, 

 utrzymuje stałą współpracę z wychowawcami klas, 

 udziela uczniom porad i konsultacji, wspiera uczniów, 

 wspiera rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych, 

 dodatkowo dla uczniów i rodziców/opiekunów prawnych podejmuje działania 

mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych,  

 na zlecenie organów administracji publicznej, takich jak sądy, prokuratura, kuratorzy 

sądowi, policja, urzędy państwowe, szkoły itp., przygotowuje opinie o uczniach, 

w sprawach merytorycznie podległych pedagogowi szkolnemu. 
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Nauczyciele: 

 wdrażają nową podstawę kształcenia ogólnego, 

 wzmacniają wychowawczą rolę szkoły poprzez prezentowanie właściwych postaw i 

poszanowanie dla wartości, 

 wzbogacają własną wiedzę i umiejętności w zakresie zachowań ryzykownych poprzez 

uczestnictwo w szkoleniach, kursach, warsztatach, 

 organizują procesy edukacyjne w sposób sprzyjający uczeniu się, 

 potrafią postępować w kontaktach z uczniami w taki sposób, aby zachęcać ich do 

przyjmowania postaw opartych na uniwersalnych wartościach pozytywnych. 

Uczniowie: 

a) wszyscy: 

 są zmotywowani do nauki, rozwijają kompetencje czytelnicze, 

 nabywają praktyczne umiejętności umożliwiające samostanowienie i obronę 

własnych praw, ze szczególnym uwzględnieniem asertywności, 

 potrafią podejmować i realizować własne pomysły oraz trenować samodzielność, 

 potrafią bezpiecznie korzystać z zasobów Internetu i portali społecznościowych, 

 zdobywają umiejętność efektywnej komunikacji, podejmowania decyzji oraz 

radzenia sobie ze stresem, 

 w ramach wychowania do wartości uniwersalnych i edukacji włączającej, 

pogłębiają i wzmacniają naturalne systemy wsparcia, tj. przyjaźń, zaufanie, 

szczególnie wobec uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

 zdobywają wiedzę i nabywają umiejętności dotyczące zdrowia fizycznego, 

psychicznego, społecznego i duchowego, 

 budują właściwe relacje w grupie, uczestniczą wspólnie w działaniach szkoły, uczą 

się konstruktywnej współpracy; 

b) grupa podwyższonego ryzyka: 

 przyjmują postawy asertywne wobec nakłaniania do spożywania alkoholu i palenia 

papierosów, rozumieją zagrożenia wynikające z zażywania środków odurzających, 

 rozwijają umiejętności interpersonalne: chronienie siebie w sytuacji nacisku 

grupowego, asertywność, otwartość, empatia, odreagowanie napięć i budowanie 

udanych relacji z ludźmi, współpraca w zespole, zasady dobrego wychowania, 
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 potrafią rozwiązywać problemy – określają różnice zdań, poszukują rozwiązań, 

 są przygotowani do radzenia sobie z trudnościami wieku młodzieńczego; 

 korzystają z oferty zajęć pozalekcyjnych, rozwijających ich pasje i będące 

alternatywą dla spędzania zbyt dużej ilości czasu przed komputerem,  

 potrafią racjonalnie korzystać z zasobów Internetu i mediów społecznościowych; 

 szkoła prowadzi szczegółową kontrolę frekwencji, na bieżąco informuje rodziców 

o nieobecnościach uczniów i ewentualnych wagarach. 

Rodzice – pedagog szkolny, psycholog i wychowawcy klas organizują spotkania ze 

specjalistami, na których rodzice uczniów: 

 poznają motywy sięgania przez młodzież po środki uzależniające, 

 poznają instytucje wspomagające wychowanie i profilaktykę zagrożeń, 

 spotykają się ze specjalistami: lekarz, policjant, kurator, specjalista ds. nieletnich itp., 

 uczestniczą w prelekcjach organizowanych przez wychowawców, dotyczących 

bieżących problemów wychowawczych, 

 są wspomagani przez wychowawców i nauczycieli w procesie wychowania dzieci 

oraz kształtowania u nich odpowiednich postaw i poszanowania wartości 

 są partnerami szkoły w działaniach wychowawczych wobec uczniów. 

Formy oddziaływań wychowawczych: 

 zajęcia edukacyjne, 

 godziny wychowawcze, 

 zajęcia pozalekcyjne, 

 wycieczki, 

 imprezy i uroczystości klasowe, szkolne, środowiskowe. 

Metody pracy wychowawczej: 

 gry i zabawy, 

 dyskusje, 

 dramy, warsztaty,  

 twórczość plastyczna, techniczna i artystyczna, 

 metoda projektów, 

 treningi umiejętności, 

 rozmowy, pogadanki. 
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Zadania wychowawcze 

Nauczyciele: 

 podejmują działania wynikające z planu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, 

 wspierają rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania, 

 udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 

 dbają o kształtowanie uniwersalnych wartości w postawach uczniów, 

 reagują na sygnały zagrożenia niedostosowaniem społecznym dzieci i młodzieży, 

 zapewniają uczniom bezpieczeństwo podczas pobytu w szkole i poza jej terenem, 

w czasie wycieczek. 

Wychowawcy klas: 

 poznają środowisko uczniów, integrują zespół klasowy, rozwiązują problemy, 

 utrzymują stały kontakt z rodzicami, organizują spotkania, wspomagają rodziców w 

działaniach wychowawczo-opiekuńczych, 

 dbają o kształtowanie uniwersalnych wartości w postawach uczniów, 

 interesują się postępami uczniów w nauce, dbają o uczęszczanie uczniów do szkoły, 

badają wspólnie z pedagogiem przyczyny opuszczania przez nich zajęć szkolnych, 

 wdrażają uczniów do samorządności i demokracji (wybór i działalność samorządu 

klasowego, wypełnianie poszczególnych funkcji klasowych), 

 troszczą się o zdrowie uczniów, wdrażają do dbałości o higienę osobistą oraz do 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w życiu szkolnym i poza szkołą, 

 wspólnie z uczniami dokonują ewaluacji i oceny rezultatów działań wychowawczych, 

 pomagają poznać mocne i słabe strony ucznia, jego zdolności i zainteresowania, w 

celu ułatwienia dalszego rozwoju wychowanka, w tym rozwoju zawodowego. 

Rodzice: 

 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci, 

 współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci, a także 

wyzwalania u nich postaw opartych o wartości ogólnoludzkie. 

Pracownicy niepedagogiczni: 

 reagują na przejawy negatywnych zachowań i informują o tym wychowawcę klasy, 

 wyrażają swoją  opinię na temat oceny zachowania uczniów, 

 wspomagają nauczycieli w realizowaniu działań wychowawczych. 
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Rada rodziców: 

 reprezentuje ogół rodziców oraz podejmuje działania wspierające proces 

wychowawczy szkoły, 

 współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku, współuczestniczy 

w opracowaniu programu wychowawczego szkoły. 

Samorząd uczniowski: 

 inspiruje i organizuje życie kulturalne i intelektualne na terenie szkoły, 

 reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona 

pedagogicznego, 

 propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji oraz poszanowania 

wartości ogólnoludzkich i tradycji narodowych. 
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8. Model absolwenta 
 

Uczeń w czasie pobytu w szkole i po zakończeniu nauki reprezentuje następujące postawy: 

 jest uczciwy – nie kłamie, nie oszukuje, w czasie sprawdzianów i odpowiedzi ustnych 

nie korzysta ze ściąg ani podpowiedzi innych uczniów, nie podpowiada ani nie 

pomaga innym oszukiwać w czasie sprawdzianu; sam wykonuje prace domowe; 

 jest wiarygodny i odpowiedzialny – postępuje zgodnie z głoszonymi zasadami, 

dotrzymuje zobowiązań i obietnic, wartościuje zachowania złe i dobre; 

 jest wytrwały, systematycznie wykonuje zadania i obowiązki, realizuje swoje plany; 

 ma poczucie własnej wartości, odpowiednio reaguje na poniżające zachowania; 

 szanuje innych ludzi, wie, jak należy okazywać szacunek innym; 

 jest ciekawy świata, zna najbliższe środowisko, poznaje złożoność świata, analizuje 

istniejące w nim zależności i związki przyczynowo-skutkowe; 

 jest kreatywny, przedsiębiorczy, potrafi w sposób twórczy rozwiązywać problemy, 

realizuje swoje pomysły, wyznacza sobie cele i dąży do ich zrealizowania, umiejętnie 

podejmuje ryzyko, radzi sobie w sytuacjach trudnych, potrafi podejmować decyzje; 

 reprezentuje kulturę osobistą: 

o przestrzega zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w szkole, 

o okazuje szacunek i życzliwość wobec rówieśników i osób dorosłych, 

o dba o kulturę języka, nie stosuje wulgaryzmów, 

o dba o estetyczny wygląd; 

 ma świadomość swojej przynależności narodowej, a jednocześnie jest tolerancyjny: 

o akceptuje odmienność innych ludzi, 

o nie wyśmiewa ani nie prześladuje innych ludzi ze względu na ich narodowość, 

religię, przekonania polityczne, niepełnosprawność, 

o przeciwstawia się dyskryminacji, staje w obronie prześladowanych; 

 angażuje się w działania na rzecz lokalnego środowiska, reprezentuje postawę opartą 

na zasadach miłości do ojczyzny, jedności i solidarności z własnym narodem, 

poczuciem więzi społecznej i wspólnoty kulturowej z innymi członkami narodu. 

 

 

Powyższe postawy kształtowane są przez dyrekcję, nauczycieli, pracowników szkoły i 

rodziców poprzez: działania wychowawcze oraz oddziaływanie własnym przykładem. 
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9. Ewaluacja programu 
 

Ewaluacji dokonuje zespół złożony z: 

 Dyrektora, 

 wychowawców, 

 pedagoga,  

 przedstawicieli samorządu uczniowskiego, 

 przedstawicieli rady rodziców. 

Procedura ewaluacyjna obejmuje: 

 obserwację działań wychowawczych nauczycieli, 

 rozmowy indywidualne z nauczycielami, rodzicami, 

 analizę problemów zgłaszanych pedagogowi, 

 badania ankietowe skierowane do uczniów i rodziców, 

 analizę sprawozdań półrocznych i rocznych wychowawców, pedagoga, pani 

pielęgniarki, świetlicy szkolnej, 

 formułowanie wniosków i rekomendacji, 

 modyfikację programu wychowawczego. 

Załącznikami do programu wychowawczego szkoły są: 

 programy pracy wychowawców klasowych wraz z tematyką godzin wychowawczych, 

 procedury postępowanie w sytuacjach kryzysowych, 

 plan pracy samorządu uczniowskiego, 

 harmonogram imprez i uroczystości szkolnych, 

 zadania wychowawcze biblioteki szkolnej i świetlicy szkolnej. 

 ankieta ewaluacyjna skierowana do uczniów, 

 obserwacje, 

 wywiad środowiskowy, 

 rozmowy wychowawcze, 

 opinie uczniów i rodziców, 

 analiza dokumentów szkoły. 
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Spodziewane efekty: 

1. wzmocnienie wychowawczej roli szkoły, 

2. zmniejszenie liczby zachowań agresywnych w szkole, głównie agresji werbalnej, 

3. wzrost wiedzy uczniów oraz rodziców na temat uzależnień i przeciwdziałania im, 

4. efektywniejsze odkrywanie przez uczniów ich zainteresowań i bardziej trafne wybory 

ścieżek dalszego kształcenia (w ramach elementów doradztwa zawodowego), 

5. większa świadomość prozdrowotna wśród uczniów (m.in. ze względu na podniesienie 

jakości edukacji przyrodniczej), 

6. świadome i umiejętne poruszanie się po Internecie, w tym podnoszenie świadomości 

bezpiecznego korzystania z serwisów społecznościowych typu Facebook, 

7. właściwe ukierunkowanie postaw uczniów wobec osób z niepełnosprawnością (w 

ramach edukacji włączającej), 

8. organizacja procesów edukacyjnych w sposób sprzyjający uczeniu się, 

9. współpraca z rodzicami jako partnerami szkoły, 

10. udzielanie uczniom stosownej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
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10.  Harmonogram działań 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

Lp. Zadania do realizacji Sposób realizacji Termin 
Osoby 

odpowiedzialne 

1.  
Wzmacnianie wychowawczej 

roli szkoły 

Wychowanie do wartości, zasady 

współżycia w społeczeństwie, 

kontrola zachowań i emocji. 

Wspieranie uczniów w 

kształtowaniu szacunku do 

każdego człowieka, w tym do 

osób z niepełnosprawnością (w 

ramach podnoszenia jakości 

edukacji włączającej) 

Cały rok 
Wychowawcy, 

nauczyciele, pedagog 

2.  

Wprowadzenie i 

podtrzymywanie całkowitego 

zakazu używania telefonów 

komórkowych w szkole 

Egzekwowanie przestrzegania 

zakazu używania telefonów 

komórkowych w szkole 

Cały rok 

Nauczyciele, 

wychowawcy, 

pedagog 

3.  

Podnoszenie świadomości 

bezpiecznego funkcjonowania 

na terenie szkoły i poza szkołą 

Kształcenie u uczniów 

świadomości bezpiecznego 

zachowania się w szkole i poza 

nią. Profilaktyka uzależnień – 

konsultacje, ulotki informacyjne 

Wrzesień, 

według 

potrzeb 

Wychowawcy, 

pedagog 

Spotkania profilaktyczne z 

przedstawicielami Straży 

Miejskiej i Policji 

Wrzesień, 

według 

potrzeb 

Straż Miejska, Policja 

4.  

Współpraca z instytucjami 

i organizacjami wspierającymi 

działalność wychowawczo-

profilaktyczną szkoły 

Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna, Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie, Policja, 

kuratorzy, asystenci 

Na bieżąco 
Dyrektor, pedagog, 

nauczyciele, 

5.  

Współpraca z rodzicami jako 

partnerami szkoły, wspieranie 

rodziców dzieci zagrożonych 

zachowaniami ryzykownymi 

Konsultacje z rodzicami według 

harmonogramu spotkań oraz 

według potrzeb 

Na bieżąco 

Pedagog, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

6.  

Diagnoza środowiska 

szkolnego pod względem 

potrzeb oddziaływań 

wychowawczo-

profilaktycznych 

 

Spotkania z uczniami, 

wychowawcami, rodzicami, 

analiza dokumentacji 

Diagnoza przyczyn niepowodzeń 

szkolnych – trudności uczniów z 

dysleksją kl. 4 i 7 w uczeniu się 

języków obcych  

Na bieżąco, 

według 

potrzeb 

 

Wrzesień – 

grudzień 2017 

 

Pedagog, 

wychowawcy  

 

 

Pedagog,  

nauczyciele 
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7.  
Udzielanie stosownej pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 

Prowadzenie działań 

wychowawczych i 

profilaktycznych z zakresu 

pomocy psychologiczno-

pedagogicznej 

Na bieżąco 

według 

potrzeb 

Pedagog, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

8.  

Bezpieczeństwo w Internecie. 

Odpowiedzialne korzystanie z 

mediów społecznościowych 

Konsultacje, lekcje 

wychowawcze, ulotki 

informacyjne 

Według 

potrzeb 

Wychowawcy, 

nauczyciele,   

pedagog 

9.  

Kształcenie umiejętności 

przestrzegania zasad higieny 

osobistej, higieny otoczenia 

i nawyków prozdrowotnych 

Lekcje wychowawcze, potkania z 

panią pielęgniarką  

Na bieżąco 

według 

potrzeb 

Wychowawcy, 

nauczyciele,  pani 

pielęgniarka 

10.  

Doskonalenie zawodowe 

nauczycieli w zakresie 

profilaktyki zachowań 

ryzykownych oraz innych 

problemów wychowawczych  

Szkolenia rady pedagogicznej w 

zakresie radzenia sobie z 

uczniami sprawiającymi 

trudności wychowawcze. 

Spotkania zespołu 

wychowawczego 

Według 

potrzeb 

Dyrektor, 

nauczyciele, pedagog 
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KLASY 6 I 7 ORAZ ODDZIAŁY GIMNAZJALNE 

Treści Klasa Przedmiot 

1. Wzmacnianie wychowawczej funkcji szkoły: wychowanie 

do wartości, zasady współżycia w społeczeństwie, kontrola 

zachowań i emocji. Wspieranie uczniów w kształtowaniu 

szacunku do każdego człowieka, w tym do osób z 

niepełnosprawnością (w ramach podnoszenia jakości edukacji 

włączającej) 

6, 7 

II - III 

Godziny do dyspozycji 

wychowawcy, pedagog 

2. Podnoszenie świadomości bezpiecznego funkcjonowania na 

terenie szkoły i poza szkołą. 

Spotkania profilaktyczne z przedstawicielami Straży Miejskiej 

i Policji 

6, 7 

II - III 

Spotkania z przedstawicielami 

Straży Miejskiej, Policji 

3. Wprowadzenie i egzekwowanie zakazu używania telefonów 

komórkowych w szkole 

6, 7 

II - III 

Wszystkie przedmioty, godziny do 

dyspozycji wychowawcy, pedagog 

4. Współpraca z instytucjami i organizacjami wspierającymi 

działalność wychowawczo-profilaktyczną szkoły: Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna, Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie, Policja, kuratorzy, asystenci 

6, 7 

II - III 

Godziny do dyspozycji 

wychowawcy, pedagog 

5. Udzielanie stosownej pomocy psychologiczno-

pedagogicznej: prowadzenie działań wychowawczych i 

profilaktycznych z zakresu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej 

6, 7 

II - III 

Godziny do dyspozycji 

wychowawcy, pedagog 

6. Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z 

mediów społecznościowych 

6, 7 

II - III 

Godziny do dyspozycji 

wychowawcy, pedagog 

7. Wspomaganie ucznia w odkrywaniu zainteresowań i 

talentów. Pomoc w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej, 

odkrywanie preferencji zawodowych.  

Elementy doradztwa zawodowego 

6, 7 

II - III 

Godziny do dyspozycji 

wychowawcy, pedagog 

8. Higiena osobista i otoczenia: zasady pielęgnowania skóry i 

włosów, hałas, nadmierne nasłonecznienie, używanie 

kosmetyków 

6, 7 

II - III 

Godziny do dyspozycji 

wychowawcy, biologia, fizyka, 

plastyka, pedagog 

9. Żywność i żywienie: skład żywności, układanie jadłospisów, 

higiena produkcji i przechowywania żywności, prawa 

konsumenta, reklama żywności 

6, 7 

II - III 

Godziny do dyspozycji 

wychowawcy, technika, 

matematyka, chemia, pedagog 
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10. Podniesienie jakości edukacji przyrodniczej – aktywność 

ruchowa i umysłowa: aktywność fizyczna w różnych okresach 

życia i stanach zdrowia, zalety regularnego uprawiania sportu, 

wypoczynek bierny i czynny, metody efektywnego uczenia się, 

higiena pracy umysłowej i snu, zapobieganie trudnościom w 

uczeniu się. 

6, 7 

II - III 

Wychowanie fizyczne, biologia, 

godziny do dyspozycji 

wychowawcy, pedagog 

11. Przyczyny i skutki używania substancji psychoaktywnych: 

papierosy i e-papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze, napoje 

energetyzujące, leki 

6, 7 

II - III 

Godziny do dyspozycji 

wychowawcy, biologia, 

wychowanie fizyczne, chemia, 

pedagog 

12. Przeciwdziałanie agresji: kształtowanie postaw 

prospołecznych uczniów, zapewnienie bezpieczeństwa w 

szkole, integracja zespołów klasowych, nauka rozwiązywania 

konfliktów, zapobieganie stresowi. 

6, 7 

II-III 

Godziny do dyspozycji 

wychowawcy, pedagog 

13. Wagary i niska frekwencja: procedury dotyczące 

obowiązku szkolnego, konsekwencje opuszczania zajęć, sukces 

szkolny. 

6, 7 

II-III 

Godziny do dyspozycji 

wychowawcy, wszystkie 

przedmioty, pedagog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny został przyjęty na posiedzeniu Rady Pedagogicznej  

Szkoły Podstawowej nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie w dniu 

……………………………………………………. oraz zaopiniowany przez Radę Rodziców 

w dniu …………………………………………… 


