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WSTĘP 

Program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej im. dh. 

Olgi Małkowskiej w Sromowcach Wyżnych opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez 

Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski, wynikających z misji i wizji 

szkoły. 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 złożeniu, 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.  

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest 

wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, 

ryzykownym. Ważnym elementem realizacji 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 (np. udział organizacji  

i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),  

• współodpowiedzialność za efekty realizacji programu, 

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

 

I. PODSTAWA PRAWNA 

1. Ustawa z dnia14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082). 

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

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły 

specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 

(Dz. U. 2017 poz. 365). 

3. Statut Szkoły Podstawowej im. dh. Olgi Małkowskiej w Sromowcach Wyżnych. 

4. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.(Dz. U 1997 nr 78 

poz. 483). 

5. Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. 

6. Rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach  

i placówkach (Dz. U. 2017 poz.1591). 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 22 stycznia 2018 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. 2018 poz.214). 

8. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r o opiece medycznej nad uczniami (Dz. U. 2019 poz. 

1078). 

 



II. CELE PROGRAMU 

Struktura Naszej Szkoły opiera się na zgodnym współistnieniu i współpracy trzech 

podmiotów: nauczycieli, uczniów i rodziców, którzy tworzą wspólnotę wychowawczą. 

Cele ogólne programu wychowawczo-profilaktycznego: 

1. wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, 

solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie 

wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających 

bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);   

2.  wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, 

regionalnej i etnicznej, kształtowanie postaw obywatelskich, poszanowania 

tradycji i kultury własnego narodu oraz innych kultur i tradycji, a także 

zapobieganie wszelkim przejawom dyskryminacji;   

3.  formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla 

godności innych osób; 

4.  wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz 

zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;  

5.  kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności  

w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość; 

6.  ukierunkowanie ucznia ku wartościom; 

7. kultywowanie tradycji i kultury własnego regionu; 

8. wspieranie uczniów w rozwoju emocjonalnym, społecznym i fizycznym, 

zapewnienie uczniom bezpieczeństwa, promowanie zdrowego stylu życia oraz 

uczestnictwa w różnych formach aktywności. 

 

 

 

 

Zadania ogólne: 

1. Młodzież i dzieci przez swoją pracę dążą do podnoszenia swoich wiadomości  

i umiejętności. 

2. Uczniowie systematycznie rozwijając sprawność umysłową i fizyczną pracują nad 

pokonywaniem swoich słabości. 

3. Społeczność szkolna stara się postępować wg hasła: „Moja Ojczyzna jest ze mnie 

dumna”. 



4. Szkoła tworzy przyjazną atmosferę, dzięki czemu uczeń chętnie w niej przebywa, nie 

jest narażony na przejawy agresji oraz ma poczucie odpowiedzialności za siebie  

i kolegów. 

Wizja Szkoły: BÓG HONOR OJCZYZNA 

Misja Szkoły: Nasza Szkoła opiera swoje działania na takich hasłach jak: 

„Ramię pręż, słabość krusz, ducha tęż, Ojczyźnie miłej służ” 

Modelem życia społeczności szkolnej jest wzór patronki szkoły druhny Olgi Małkowskiej. 

 

III. MODEL ABSOLWENTA 

Głównym celem naszych działań pedagogicznych jest wszechstronny rozwój dziecka. 

Pragniemy, aby nasz absolwent: 

1. Był otwarty na wiedzę i otaczający go świat: 

- umiał  samodzielnie zdobywać wiedzę, 

- umiał zastosować w praktyce wiadomości i umiejętności, 

- opanował przynajmniej jeden język obcy na poziomie swoich możliwości, 

- potrafił wykorzystać w praktyce różne środki informacyjne, 

- rozwijając swoje zainteresowania był przygotowany do dalszej edukacji, 

- umiał nawiązywać kontakty w społeczeństwie, 

- potrafił odpowiedzialnie podejmować decyzje i odznaczać się tolerancją, 

pracowitością, uczciwością i życzliwością, 

 - dbał o wspólne dobro oraz przestrzegał zasad społecznego współżycia , 

- potrafił rozsądnie i zdrowo spędzać czas wolny, 

 - godnie reprezentował swoją rodzinę, szkołę i Ojczyznę, 

 - szanował własne zdrowie, życie i nie ulegał nałogom, 

 - znał kulturę, historię tradycje swojego regionu i był dumny ze swojego 

pochodzenia. 

2. Umiał pracować nad sobą: 

- akceptował samego siebie i innych, 

- był pozytywnie nastawiony do świata, 

- dążył do wyznaczonego celu, 

- był samodzielny, zaradny, przedsiębiorczy, 

- był świadomy swoich słabości i pokonywał je, 

- starał się być asertywny, 

- radził sobie z problemami i wiedział, gdzie uzyskać pomoc w razie potrzeby. 



 

IV. DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI: 

1. współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, 

umiejętności i postaw określonych w modelu 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. wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością 

lokalną, 

4. kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału 

w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów 

w życiu społecznym, 

5. przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej  

i światowej, 

6. wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu 

modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych. 

7. rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów. 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są 

ukierunkowane na: 

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

• wzmacnianie wychowawczej roli szkoły; 

• budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, 

• przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom, 

• przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, 

• promowanie zdrowego stylu życia; 

• wzbudzanie chęci niesienia pomocy innym, 

• wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. 

 

Praca wychowawcza w szkole obejmuje również udział w obchodach rocznic wydarzeń 

historycznych, świąt państwowych i uroczystościach szkolnych: 

 Harmonogram uroczystości w czasie roku szkolnego: 

• Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 

• Rocznica wybuchu II wojny światowej 



• Dzień Edukacji Narodowej 

• Rocznica Odzyskania Niepodległości 

• Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

• Uroczyste zakończenie roku szkolnego 

 Ceremoniał szkolny, indywidualne zwyczaje i obyczaje szkolne: 

• Pasowanie na przedszkolaków i  uczniów klas pierwszych 

• Święto Szkoły 

• Zabawa andrzejkowa i karnawałowa 

• Mikołajki 

• Wigilia 

• Święto wiosny 

• Dzień Ziemi 

• Wycieczki klasowe 

• Pożegnanie klasy VIII 

• Apele organizowane w miarę potrzeb 

• Konkursy szkolne, występy artystyczne 

 

V. DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI: 

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 

podejmowanie zachowań ryzykownych, 

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. 

4. wspieranie uczniów w radzeniu sobie w sytuacjach stresowych związanych  

z zagrożeniem w czasie pandemii. 



 

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 i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, 

rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym 

Programie Przeciwdziałania Narkomanii, 

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 postawy asertywnej w sytuacji zagrożenia kontaktem ze 

środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, środkami zastępczymi, 

nowymi substancjami psychoaktywnymi; 

4. doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej 

interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów  

i wychowanków zachowań ryzykownych, 

5. pedagogizację rodziców w zakresie zdrowia psychicznego szczególnie wynikającego  

z życia wolnego od substancji psychoaktywnych. 

Zadania profilaktyczne programu to: 

• zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole, 

• znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły, 

• promowanie zdrowego stylu życia-aktywny i higieniczny styl życia, 

• kształtowanie nawyków prozdrowotnych - przestrzeganie procedur bezpieczeństwa i 

higieny w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, 

• 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, 

• pomoc w racjonalizacji używania elektronicznych środków komunikacji w przypadku 

nauczania zdalnego, 



• 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. 

 

VI. OCZEKIWANE EFEKTY REALIZACJI DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH 

z podziałem na grupy realizujące działania: 

Uczniowie: 

• inspirują działania mające na celu podniesienie świadomości nt. zdrowego stylu życia; 

• przestrzegają zasad bezpieczeństwa sanitarnego; 

• prowadzą akcje pomocowe; 

• reprezentują postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego; 

• w miarę możliwości podejmują działania z zakresu wolontariatu. 

Nauczyciele: 

• zapoznają się ze środowiskiem życia ucznia oraz jego realnymi problemami; 

• realizują ciekawe, ważne, dobrze przygotowane programy, mające na celu 

wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów; 

• konsekwentnie rozwiązują problemy uczniów zgodnie z obowiązującym prawem; 

• podejmują działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów 

oraz pomiędzy uczniami i innymi członkami społeczności szkolnej; 

• reagują natychmiast i konsekwentnie w przypadku negatywnych zachowań uczniów; 

• propagują normy i zasady społecznego współżycia, pozytywne wartości i postawy; 

• zachęcają do aktywnego spędzania czasu wolnego; 

• planują i organizują różne formy życia społecznego rozwijające jednostki  

i integrujące zespół uczniowski (imprezy klasowe, zabawy, wycieczki, itp.); 

• prowadzą działania profilaktyczne dotyczące uzależnień w tym uzależnień od 

komputera i Internetu; 

• inspirują działania zespołowe uczniów; 

• współpracują z zespołem nauczycieli uczących w danej klasie celem uzgodnienia  

i organizacji indywidualnej pomocy uczniom; 

• utrzymują kontakt z rodzicami uczniów w celu ciągłej wymiany informacji oraz 

możliwości podjęcia wspólnych działań. 

Rodzice: 



• współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny, 

• uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły, 

• uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę, 

• 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.



HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ 

 

SFERA 

ROZWOJU 

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN 

REALIZACJI 

ODPOWIEDZIALNI 

S
P

O
Ł

E
C

Z
N

A
 

Kształtowanie nawyków 

pracowitości, 

odpowiedzialności, 

punktualności  

i wytrwałości  

w podejmowanych 

działaniach oraz 

umiejętności pełnienia 

ról społecznych. 

1.Zapoznanie z ideą harcerstwa propagowaną przez dh. 

Olgę Małkowską; utrzymywanie kontaktu z harcerkami 

działającymi w Sromowcach. 

2. Włączenie uczniów do współdecydowania o szkole: 

wybory do Samorządu Uczniowskiego, obchody 

uroczystości prowadzone i przygotowane częściowo 

przez uczniów, zapoznanie uczniów z ich prawami  

i obowiązkami, uczenie egzekwowania własnych praw 

 i przestrzegania obowiązków zgodnych ze Statutem 

Szkoły, ustalanie zasad współpracy obowiązujących 

 w klasie wspólnie z wychowawcami.  

3.Zachęcanie do podejmowania wolontariatu i jego 

organizowanie.  

4. Zajęcia warsztatowe mające na celu wdrażanie do 

podejmowania odpowiedzialnych decyzji. 

W ciągu roku 

 

 

Na bieżąco 

 

 

 

 

 

 

 

Na bieżąco 

Dyrektor, 

wychowawcy, 

nauczyciel historii, 

przyrody, opiekun 

zespołu regionalnego   

i nauczyciele, SU  

i opiekun, uczniowie, 

dział edukacji PPN 

 

Wyrabianie wrażliwości 

estetycznej i społecznej 

oraz odpowiedzialności 

za swoje otoczenie. 

1.Pamięć o zmarłych: sprzątanie grobów, zapalenie 

zniczy na grobach nauczycieli, księży pracownikach 

szkoły oraz żołnierzy spoczywających na cmentarzu w 

 Sromowcach Wyżnych, wyjazd na grób Andrzeja i Olgi 

Małkowskich w Zakopanem. 

2. Dbanie o estetykę i czystość środowiska, w którym 

mieszkam - akcja „Sprzątanie Świata”. Promowanie 

recyklingu. Uświadamianie konieczności segregowania 

śmieci dla właściwego gospodarowania odpadami. 

Podkreślanie znaczenia odnawialnych źródeł energii dla 

zrównoważonego rozwoju. 

4. Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, 

budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz 

XI 

 

 

 

 

IV 

 

 

 

 

 

Na bieżąco 

 



relacji uczniów i nauczycieli, a także wychowawców  

i rodziców. 

4. Podkreślenie znaczenia wolontariatu. Rozwijanie  

i wspieranie takiej działalności. Wspieranie akcji 

proponowanych w ciągu roku przez instytucje 

zewnętrzne. Inicjowanie akcji pomocowych w 

najbliższym środowisku. Włączenie się w akcje 

organizowane cyklicznie: UNICEF, Pola Nadziei, udział 

w akcjach charytatywnych organizowanych przez 

Fundację i. A. Worwy, Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy, zbieranie zakrętek i baterii dla 

niepełnosprawnego dziecka. 

 

 

zgodnie z 

harmonogramem 

Kształtowanie postawy 

regionalnej  

i patriotycznej 

1. Pogłębienie wiedzy o patronce szkoły. Nawiązanie 

współpracy z miejscowym  zastępem harcerskim. 

Włączanie harcerek do udziału w każdej uroczystości  

o charakterze oficjalnym. 

2. Poznanie historii i legend związanych z zamkami w 

Czorsztynie i Niedzicy, spływem Dunajca, Czerwonym 

Klasztorem, postacią św. Kingi; znajomość symboliki 

strojów regionalnych, architektury i gwary pienińskiej: 

gazetki, zbiory starych fotografii, spotkania z 

najstarszymi mieszkańcami oraz z osobami zasłużonymi 

dla rozwoju naszej miejscowości. 

3. Warsztaty w Izbie Regionalnej i konkursy regionalne. 

Wykorzystanie motywów ludowych w pracach 

plastycznych. Uczestnictwo w konkursach gwary, 

wykorzystanie tekstów miejscowych artystów ludowych 

oraz słownika gwary sromowskiej. 

4. Promowanie kultury pienińskiej poprzez organizację 

imprezy z cyklu „Powrót do korzeni”.  

Na bieżąco 

 

 

 

Na bieżąco 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z 

harmonogramem 

 

 

W czasie 

organizowanych 

uroczystości 

 

Poznawanie kraju 1. Wyjazdy do miejsc historycznych, kultu religijnego, Zgodnie z 



ojczystego i jego kultury 

oraz walorów  

przyrodniczych i 

krajoznawczych. 

 

kina i muzeum, wycieczki krajoznawcze, rajdy górskie; 

poznanie zasad poruszania się w wielkim mieście, 

korzystania z różnych środków komunikacji; savoir – 

vivre przebywania w muzeum lub w teatrze. 

2. Poszerzanie wiedzy z zakresu przyrody, geografii i 

historii Pienin (konkurs wiedzy o Pieninach). 

3. Utrzymywanie współpracy  

z PPN, wyjazdy na ekspozycję przyrodniczo – 

krajoznawczą do siedziby PPN oraz lekcje w terenie. 

Udział w konkursach tematycznych organizowanych 

przez PPN. 

4. 

harmonogramem 

 

 

 

IV 

 

Zgodnie z 

harmonogramem 

PPN 

M
O

R
A

L
N

A
 

Zdolność 

wartościowania, 

wprowadzanie w życie 

zasad moralnych. 

 

1.Dyskusje i pogadanki na lekcjach wychowawczych. 

2.Wykonywanie gazetek klasowych i szkolnych 

dotyczących zasad moralnych. 

3 Uczenie relacji uczeń – uczeń i uczeń – nauczyciel, 

odnowienie relacji. Zwiększenie nacisku na integrację 

społeczności szkolnej oraz zespołów klasowych w 

oparciu o wzajemny szacunek, empatię i 

odpowiedzialność. 

4.Poznajemy siebie – co we mnie dobrego, co mogę 

zmienić? – scenki, wypracowania, inscenizacje, 

indywidualne rozmowy. 

5.Kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym 

zdrowie należy do najważniejszych wartości w życiu. 

6. Realizacja programu „Wychowanie przez czytanie”. 

W czasie bieżącej 

pracy 

Pedagog szkolny, 

wychowawcy i 

uczniowie, 

nauczyciele, cała 

społeczność szkolna 

 

Umiejętność samooceny 

zachowań własnych  

i innych. 

1. Samoocena ucznia oraz zespołu klasowego. 

Odnalezienie własnego miejsca w grupie rówieśniczej. 

Umiejętność krytycznego spojrzenia na siebie. Zwrócenie 

uwagi na rozwój i samodoskonalenie ucznia. 

Konieczność pracy nad sobą i umiejętne godzenie się  

z porażkami. 

Zgodnie z 

harmonogramem 

 

 

 

 



2. Zapobieganie problemom i zachowaniom 

problemowym dzieci i młodzieży – profilaktyka agresji i 

przemocy. Pogadanki z wychowawcami i pedagogiem, 

zajęcia integracyjne. 

Na bieżąco 

Wybór autorytetów. 1.Co to jest autorytet? Poszukiwanie autorytetów – 

pogadanki i prezentacje na lekcjach wychowawczych. 

2.Wzmocnienie roli wychowawczej rodziców, 

nauczycieli i opiekunów. 

3. Rodzic jako autorytet dla młodego człowieka. 

Na bieżąco 

Szacunek dla drugiego 

człowieka. 

1.Kształtowanie odpowiednich postaw tolerancji i 

szacunku dla osób starszych, niepełnosprawnych oraz 

różnych grup etnicznych. Zwrócenie uwagi na właściwy 

sposób odnoszenia się do innych. Uwrażliwienie na 

potrzeby drugiego człowieka. Zajęcia mające na celu 

zapobieganie dyskryminacji innych ludzi. Pomoc osobom 

mieszkającym w Sromowcach np. w postaci 

świątecznego upominku. 

W ciągu roku 

szkolnego 

IN
T

E
L

E
K

T
U

A
L

N
A

 

Poznawanie zasad 

prawidłowego uczenia 

się. 

 

1 Jak prawidłowo się uczyć? (odpowiednia postawa ciała, 

oświetlenie, itp.) – lekcje wychowawcze i przyrody. 

Metody efektywnego uczenia się. 

2.Pomaganie w umiejętnym organizowaniu czasu 

wolnego i czasu pracy. Uświadamianie konieczności 

ograniczenia nauki z wykorzystaniem TIK do 

niezbędnego minimum. 

3.Rozwijanie samodzielności. 

Na bieżąco Wychowawcy, 

nauczyciel przyrody, 

nauczyciele, pedagog 

szkolny 

Poznawanie własnych 

uzdolnień i rozwijanie 

ich. 

1.Udział w różnych kołach zainteresowań, 

przygotowywanie akademii, autoprezentacje uczniów na 

lekcjach wychowawczych dotyczących zainteresowań  

i hobby. 

2.Promowanie wolontariatu jako ciekawej i efektywnej 

formy spędzania wolnego czasu, 

3.Rozwijanie innowacyjności i kreatywności uczniów. 

Zgodnie z 

harmonogramem 



4. Wspieranie uczniów w rozwoju zainteresowań. 

Umiejętne korzystanie  

z różnych źródeł 

informacji. 

 

1.Higiena odbioru TV, Internetu, ocenianie wartości 

programów najczęściej oglądanych, dyskusje. 

2.Wdrażanie do świadomego korzystania z mass-mediów. 

Uświadamianie zagrożeń wynikających z nieumiejętnego 

korzystania ze środków masowego przekazu. 

3.Kształtowaniu umiejętności uczniów w zakresie 

prawidłowego funkcjonowania w środowisku cyfrowym, 

w szczególności w środowisku tzw. nowych mediów, 

wskazywanie sposobów właściwego korzystania z 

Internetu, także w czasie nauczania  online. 

Na bieżąco 

Poznawanie dorobku 

kultury. 

Wyjazdy do kina, teatru, muzeów, na koncerty i 

wycieczki klasowe. 

Zgodnie z 

harmonogramem 

P
S

Y
C

H
IC

Z
N

A
 

Zgodne współżycie  

w grupie 

1.Dyskusje z uczniami na temat koleżeńskiego 

postępowania, empatii, pierwszych przyjaźni i sympatii. 

Zajęcia integracyjne i z elementami socjoterapii z 

pedagogiem. 

2.Elementy Treningu Umiejętności Społecznych 

wdrażane podczas zajęć z pedagogiem oraz zajęć 

specjalistycznych. 

W czasie pracy Wychowawcy, 

nauczyciele, pedagog 

szkolny 

 

Zmiany psychiczne w 

okresie dojrzewania oraz 

umiejętność wyrażania 

uczuć i panowania nad 

nimi. 

1.Jak radzić sobie z emocjami? – pogadanki na lekcjach 

wychowawczych i na zajęciach  

z pedagogiem; trudny okres dojrzewania. Wskazanie 

sposobów akceptacji swojej osoby oraz radzenia sobie ze 

zmianami zachodzącymi w okresie dojrzewania. 

2.Zorganizowanie warsztatów dla uczniów mających na 

celu konstruktywne radzenie sobie z emocjami. 

3. Realizacja projektu „:Lekcje z emocjami. Jak dbać o 

swój nastrój?” 

Na bieżąco 

Uczenie radzenia sobie 

ze stresem. 

 

1.Jak radzić sobie z stresem?- zapoznanie uczniów  

z technikami radzenia sobie ze stresem, agresją i 

sytuacjami trudnymi, rozmowy z nauczycielami, 

Na bieżąco  



wychowawcą, lekcje z pedagogiem szkolnym. 

Kształtowanie postawy asertywności. 

2.Radzenie sobie z emocjami w sytuacji zagrożenia 

zdrowia (Covid-19). Wskazywanie celowości 

przestrzegania zasad reżimu sanitarnego. 

3. Organizacja warsztatów dotyczących konstruktywnych 

sposobów radzenia sobie ze stresem. 

Trudna sztuka 

dokonywania wyborów  

i odmawiania. 

 

1.Pogadanki profilaktyczne. Trening asertywności – 

wskazanie sposobów kulturalnego i efektywnego 

odmawiania. 

Na bieżąco 

Szerzenie informacji na 

temat zdrowia 

psychicznego dzieci  

i młodzieży. 

1.Poszerzenie wiedzy rodziców  

i opiekunów na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń 

zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania 

wczesnych objawów używania środków i substancji 

psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków 

innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu 

przypadkach – pedagogizacja rodziców. 

2.Rozwijanie i wzmacnianie umiejętności 

psychologicznych i społecznych uczniów i 

wychowanków. 

3.Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców 

w zakresie profilaktyki używania środków i substancji 

psychoaktywnych , norm rozwojowych  

i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego. 

4. Udzielanie wsparcia psychicznego w okresie 

zwiększonego narażania na stres związany z izolacją, 

zmianą warunków nauki, ograniczeniem kontaktów 

społecznych. 

5. Udział w programie „Żyj z sensem” – małopolskim 

programie logoprofilaktyczym  dla szkół. 

 

XI 

 

 

 

 

 

Na bieżąco 



F
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C
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Kształtowanie nawyków 

dbania  

o własne zdrowie. 

 

1.Uczenie sposobów dbania o zdrowie, higienę osobistą, 

samopoczucie i bezpieczeństwo. Propagowanie zasad 

zdrowego odżywiania. Udział w akcjach „Owoce w 

szkole” i „Mleko w szkole”, „Dzień Witaminki”. 

2.Uświadamianie potrzeby aktywnego i higienicznego 

stylu życia. 

3.Współpraca z pielęgniarką szkolną. Szerzenie 

informacji związanych z higieną nauki w warunkach 

zdalnych. Uwrażliwienie na problemy zdrowotne będące 

konsekwencją długotrwałego przebywania przed ekranem 

komputera. 

4.Dbanie o higienę pracy i wypoczynku. 

5.Udział w gminnym konkursie „Żyj zdrowo”. 

Poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz przygotowanie 

spektaklu. 

6.Ukazywanie wpływu używek na organizm: pogadanki, 

konkursy, prelekcje, gazetki, spektakle profilaktyczne. 

Lekcje wychowawcze oraz z pedagogiem szkolnym na 

temat przeciwdziałania uzależnieniom: nikotyna, alkohol, 

narkotyki, dopalacze,  uzależnienia internetowe, wczesna 

inicjacja seksualna. Wskazanie bezpiecznych sposobów 

korzystania z Internetu oraz skutków i konsekwencji 

nieodpowiedzialnego jego użytkowania.  

Udział w kampanii społecznej „Używaj zmysłów, bądź w 

realu”. 

Organizacji Dnia Bezpiecznego Internetu. 

7.Przekazanie uczniom i rodzicom informacji na temat 

konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem 

ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Udostępnienie 

informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla 

uczniów, ich rodziców  

i opiekunów w przypadku używania środków 

W ciągu roku 

szkolnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, 

nauczyciel przyrody, 

wychowania 

fizycznego, inni 

nauczyciele, pedagog 

szkolny, pielęgniarka 



psychoaktywnych. 

8.Akcje antynikotynowe, antyalkoholowe, 

antynarkotykowe. 

9.Informowanie uczniów i rodziców o obowiązujących 

procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców 

oraz metodach współpracy szkół i placówek z Policją  

w sytuacji zagrożenia narkomanią. 

10.Realizacja Programu Antynikotynowej Edukacji 

Zdrowotnej „Bieg po zdrowie” rekomendowanego przez 

Główny Inspektorat Sanitarny. 

11. Realizacja programów edukacji antynikotynowej: 

„Znajdź właściwe rozwiązanie” oraz „Nie pal przy mnie, 

proszę”. 

12. Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-

Epidemiologiczną. 

 

II półrocze 

 

 

II półrocze 

Dbanie o sprawność 

fizyczną  

i zachęcanie do 

uprawiania różnych 

typów sportów. 

 

1.Zasady dbania o kondycję fizyczną „W zdrowym ciele 

zdrowy duch” – lekcje wychowawcze, przyrody i 

wychowania fizycznego. 

2.Współpraca z UKS. Wspólna organizacja wydarzeń 

sportowych. 

3.Uczestnictwo w zawodach sportowych (szkolnych  

i pozaszkolnych). Udział w sportowych zajęciach 

pozalekcyjnych. 

4.Organizacja wycieczek szkolnych oraz festynu 

„Z rodziną i szkołą bawmy się wesoło”. Organizacja 

imprez integrujących rodzinę.  

Na bieżąco 

 

 

 

 

Wg 

harmonogramu 

 

 

V/VI 

 

 



Dbanie o bezpieczeństwo 

ucznia. 

 

1.Prowadzenie warsztatów o tematyce przeciwdziałania 

agresji i przemocy. 

2.Udział szkoły w programach i konkursach o tematyce 

profilaktycznej. 

3. Realizacji elementów „Kampanii 19 dni” promowanej 

przez fundację „Po drugie”. 

4.Przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom: 

cyberprzemoc, fonoholizm, stalking. 

4.Bezpieczna droga do szkoły – pogadanki i apele. 

Przypomnienie zasad ewakuacji – próbne działania. 

5. Zwracanie uwagi na miejsca newralgiczne wskazane 

przez uczniów (np. toalety), przestrzeganie przed 

podejmowaniem zachowań ryzykownych w tych 

miejscach. 

W ciągu roku  

Prowadzenie działań 

profilaktycznych. 

1.Zagospodarowanie czasu wolnego uczniów – 

organizacja zajęć pozalekcyjnych: zajęć świetlicowych, 

zajęć sportowo-rekreacyjnych, kół zainteresowań. 

2.Prowadzenie diagnozy mającej na celu ograniczenie  

i likwidowanie czynników ryzyka (jednostkowych, 

rodzinnych, rówieśniczych), które zaburzają prawidłowy 

rozwój ucznia i dezorganizują jego zdrowy styl życia. 

3.Współpraca z podmiotami zewnętrznymi np. Gminnym 

Ośrodkiem Zdrowia, Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną  

w celu inicjowania i wspomagania czynników 

chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi 

ucznia i jego zdrowemu życiu. 

4. Organizacja zajęć Wychowania do życia w rodzinie. 

Cały rok.  



Ewaluacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego: 

a) ankiety przeprowadzone wśród uczniów, nauczycieli i rodziców, 

b) wypowiedzi nauczycieli na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, 

c) badanie opinii na spotkaniach z rodzicami, 

d) opinie Samorządu Uczniowskiego i wnioski z nadzoru pedagogicznego, 

e) udział uczniów w różnego rodzaju imprezach na terenie szkoły i poza nią, 

f) analiza trudnych przypadków wychowawczych, podejmowanych działań zaradczych, i postępów w tym zakresie, 

g) działalność samorządowa na terenie klasy, szkoły i poza nią, 

h) obserwacja zachowań w różnych sytuacjach typowych i nowych. 

 


