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PROGRAM WYCHOWAWCZO –PROFILAKTYCZNY  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA 

W JÓZEFOSŁAWIU  

ROK SZKOLNY 2019/2020 

 

I. Wstęp  

Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły ma na celu wspomaganie 

wszechstronnego rozwoju ucznia w oparciu o uniwersalne wartości. Program zakłada spójność 

działań wychowawczych i profilaktycznych rodziny i szkoły oraz integralność wychowania                    

z nauczaniem. Program kładzie nacisk na kulturę osobistą i umiejętność współżycia w grupie, 

kształtowanie postaw obywatelskich oraz prospołecznych, pogłębianie wiedzy ekologicznej, 

wychowanie estetyczne i zdrowotne, poznawanie dziedzictwa kulturowego naszego narodu                   

i świata. Istotne w programie jest bezpieczeństwo i przyjazny klimat szkoły wobec wszystkich 

uczniów, nauczycieli, rodziców i opiekunów. 

Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin                  

z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, 

psychologiem, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu 

zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. 

Program jest otwarty i podlega ewaluacji. 
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II. Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej  

w Józefosławiu został opracowany w oparciu o następujące akty 

prawne: 

 

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej /art. 48 ust. 1, art. 53 ust. 3, art. 70 ust. 1, art. 

72 ust. 1-3.  

2. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze 

zmianami). 

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. 2019 poz. 1481). 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 

1078, 1287, 1680 i 1681) 

5. Ustawa z 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) 

6. Ustawa z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 875). 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 

2019 poz. 373). 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 

2019 poz. 372). 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie 

ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej 

placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka do kształcenia  

i doskonalenia zawodowego (Dz.U. 2019 poz. 320). 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. 2019 

poz. 502). 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013r. 

poz. 532). 
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12. Rozporządzenie MEN z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów 

nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. 2019 r. poz. 639) . 

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie 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 2018 r. poz. 214). 

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 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). 

15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci  

i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2018 poz. 1485). 

16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2019 r.  

w sprawie wymagań wobec szkół i placówek(Dz.U. z 2019 r. poz.1575). 

17. Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie podstawy programowej  

      wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla Szkoły Podstawowej,     

                  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. z 2018 r. poz. 1679). 

18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.  

w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. 2017 

poz. 1616). 

19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r.  

w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. 2017 

poz. 1635). 

20. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r.  

w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły  

i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości 

narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych      

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-03-2017&qplikid=2717
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-03-2017&qplikid=2717
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i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. 2017 

poz. 1627). 

21. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie 

rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia                      

i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. 2017 poz. 1657). 

22. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r.  

w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz 

rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1646 oraz z 2019 r. poz. 1664). 

23. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  

w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977, z 2014 r. poz. 803 oraz z 2016 r. 

poz. 895). 

24. Podstawa Programowa 

25.  Statut Szkoły 

26. Powszechna deklaracja Praw Człowieka. 

 

 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020: 

1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. 

2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich  

i patriotycznych. 

3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach 

podstawowych i ponadpodstawowych. 

4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów. 

5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów,  

w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-

komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw 

programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.   

  

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-03-2017&qplikid=2857
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-03-2017&qplikid=2857
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-03-2017&qplikid=2857
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=02-03-2017&qindid=2857&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2014&qpnr=803&qppozycja=803
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=02-03-2017&qindid=2857&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2016&qpnr=895&qppozycja=895
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III. NADRZĘDNY CEL PROGRAMU 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny został opracowany przez zespół pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej, nauczycieli naszej szkoły z udziałem uczniów i rodziców, tak 

aby połączyć nauczane treści z przekazywaniem wartości wychowawczych oraz zadaniami 

profilaktycznymi. Szkoła organizuje proces rozwoju ucznia ukierunkowany na jego sukces                     

i wszechstronny rozwój. Wspomaga wychowanie i kompensowanie jego niedostatków. 

Wspiera ucznia w radzeniu sobie z trudnościami. Ogranicza i likwiduje czynniki ryzyka, które 

zaburzają prawidłowy rozwój ucznia i dezorganizują jego zdrowy styl życia. Inicjuje                                

i wspomaga działania chroniące, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi dziecka. 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny uwzględnia zmiany zachodzące  

w społeczności szkolnej i lokalnej. Szkoła integruje się ze środowiskiem lokalnym i promuje 

swoją działalność w tym środowisku. 

Realizacja programu oparta jest na wartościach i normach społecznych, pozwalających 

na dojrzewanie młodego człowieka w atmosferze bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku.  

Zasady postępowania i współżycia w szkole są uzgodnione i przestrzegane przez uczniów, 

pracowników szkoły oraz rodziców. W szkole są realizowane działania antydyskryminacyjne 

obejmujące całą społeczność szkoły. 
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IV. NAJWAŻNIEJSZE CELE WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI 

 

1. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, 

lokalnej i regionalnej, świadomości swoich praw i obowiązków. Zapoznawanie 

z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowych reakcji na te 

zagrożenia. 

2. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania 

się z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie do życia w społeczności szkolnej i w grupie 

rówieśniczej. Kształtowanie postaw prospołecznych, respektowanie norm społecznych  

i wychowanie do wartości. 

3. Wspieranie rozwoju intelektualnego i emocjonalnego, przygotowanie do odbioru dóbr 

kultury i sztuki, upowszechnianie czytelnictwa, szanowanie dorobku narodowego przy 

jednoczesnym otwarciu się na wartości europejskie. 

4. Zapobieganie postawom agresywnym wśród młodzieży, przeciwdziałanie agresji  

i przemocy w szkole, wykształcenie umiejętności konstruktywnego wyrażania emocji, 

wykształcenie umiejętności właściwego reagowania na agresję. 

5. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności 

dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi, propagowanie 

ekologicznego stylu życia. Motywowanie do zdrowego stylu życia. 

6. Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów, wszechstronnego i harmonijnego rozwoju 

ucznia, z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji. Zapewnienie mu bezpieczeństwa 

fizycznego, psychicznego i emocjonalnego. 

7. Wspieranie ucznia w procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw i nawyków, które 

zapewniają mu przygotowanie do racjonalnego i godnego życia oraz kontynuacji nauki na 

dalszym etapie. 
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V. NASI UCZNIOWIE 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Józefosławiu: 

1. Wychowywani są w wartościach szacunku, dobra, prawdy, miłości, piękna i empatii. 

2. Są wrażliwi i panują nad swoimi emocjami. 

3. Starają się rozwiązywać wszelkie konflikty na drodze negocjacji. 

4. Są kreatywni i przedsiębiorczy. 

5. Rozumieją we właściwy sposób pojęcie asertywności i tolerancji. 

6. Uczą się odpowiedzialności i obowiązkowości. 

7. Kształtują poczucie własnej wartości. 

8. Uczą się od siebie nawzajem i czują się odpowiedzialni za własny rozwój. 

9. Inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju, rozwoju szkoły, 

społeczności lokalnej oraz angażują w nie inne osoby. 

10. Szanują innych ludzi, ich poglądy, religię i kulturę. 

11. Chętnie uczestniczą w akcjach charytatywnych na rzecz innych. 

12. Zachowują się kulturalnie. 

13. Szanują mienie szkoły oraz dbają o wypożyczone podręczniki. 

14. Szanują swój dom, kraj i cały świat, jako człowiek i jeden z wielu zamieszkujących 

Ziemię. 
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VI. NASZ ABSOLWENT 

1. Pracuje nad własnym rozwojem empatii, intelektualnym i duchowym. 

2. Ma świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie. 

3. Potrafi w sposób kulturalny i z szacunkiem zwracać się do dorosłych i rówieśników. 

4. Korzysta w świadomy sposób ze źródeł wiedzy, obserwuje, zadaje pytania. 

5. Potrafi praktycznie i twórczo stosować swą wiedzę. 

6. Potrafi współpracować z osobami dorosłymi w życiu codziennym. 

7. Przyjmuje uwagi i sugestie oraz akceptuje ograniczenia wynikające z wieku. 

8. Umie prezentować własne zdanie i słuchać opinii innych. 

9. Potrafi właściwie zachować się w sytuacjach problemowych. 

10. Jest odpowiedzialny za własne decyzje i gotowy ponosić konsekwencje swego 

postępowania. 

11. Potrafi dokonać wyboru, nie ulega modom i presji. 

12. Wykazuje aktywność w podejmowaniu inicjatyw oraz pracy zespołowej. 

13. Szanuje swoją rodzinę, ojczyznę, język ojczysty i symbole narodowe. 

14. Zna i szanuje historię, tradycje swojego regionu, kraju, Europy. 

15. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym. 

16. Odnosi się z szacunkiem do innych kultur i tradycji. 

17. Zna wartość wiedzy i widzi potrzebę uczenia się. 

18. Rozwija swoje zainteresowania. 

19. Chętnie pomaga innym i jest wrażliwy na krzywdę ludzką. 

20. Uczestniczy w akcjach charytatywnych, pracach wolontariatu. 

21. Po zakończeniu szkoły podtrzymują kontakty z innymi absolwentami oraz uczniami  

i nauczycielami, dzieląc się swoim doświadczeniem. 

22. Umie odpowiednio zachować się w miejscach publicznych. 

23. Umie asertywnie zareagować na sytuacje zagrażające jego bezpieczeństwu. 
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VII. ZADANIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE                                       

I FORMY REALIZACJI 

 

1. KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH                             

I PROMOWANIE BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ 

 

l.p. Cele 

szczegółowe 

Zadania szkoły Formy i sposób realizacji Realizatorzy i czas 

realizacji 

I. Przygotowanie 

uczniów do 

świadomego, 

aktywnego 

uczestnictwa               

w życiu 

społecznym 

1.Rozwijanie 

samorządności uczniów. 

Uczenie zasad demokracji. 

Udział w pracach Samorządu 

Szkolnego i klasowego. 

Udział uczniów w procesie 

planowania pracy klasy, szkoły. 

Dyrekcja, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

Cały rok szkolny  

2.Rozwijanie tolerancji 

wobec innych.  

Kształtowanie właściwych 

postaw w stosunku do osób 

niepełnosprawnych, 

starszych i odmiennych 

kulturowo. 

Reprezentowanie szkoły w 

czasie uroczystości lokalnych. 

Spotkanie z seniorami z okazji 

Dnia Babci i Dziadka, 

Uroczystości szkolne. 

Zapraszanie do szkoły                         

i spotkania z osobami 

niepełnosprawnymi. 

Dyrekcja, 

wychowawcy, 

nauczyciele, rodzice 

Cały rok szkolny 

3.Poznanie                                    

i respektowanie praw                      

i obowiązków ucznia. 

 

Kodeks Ucznia, Statut 

Szkoły, Regulaminy 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele                         

Cały rok szkolny 

4.Rozwijanie 

zainteresowań uczniów, 

rozbudzanie pasji. 

 

Percepcja sztuk teatralnych, 

koncertów muzycznych. 

 

Dyrekcja, 

wychowawcy, 

nauczyciele muzyki, 

rodzice 

Cały rok szkolny 

5.Udział uczniów                        

w konkursach, zawodach 

sportowych i innych 

formach prezentacji 

własnych umiejętności, 

wiedzy. 

 

 

Realizacja projektów 

przedmiotowych, szkolnych. 

Udział w lekcjach muzealnych, 

w konkursach, zawodach 

sportowych. 

Prezentacja wyników 

konkursów na apelu, na 

gazetkach szkolnych. 

Dyrekcja, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

Cały rok szkolny 
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6. Integracja środowiska 

szkolnego i klasowego. 

 

Zajęcia integracyjne                             

z wykorzystaniem metod 

aktywizujących, gier i zabaw 

grupowych. 

Pikniki szkolne, szkolne 

imprezy  

okolicznościowe, wycieczki 

klasowe, klasowe 

przedstawienia teatralne. 

Dyrekcja, 

wychowawcy, 

nauczyciele, rodzice, 

zespół PPP, 

opiekunowie SU 

Cały rok szkolny 

7. Kształtowanie 

umiejętności refleksyjnego, 

celowego korzystania z 

elektronicznych nośników 

informacji- Internet, gry 

komputerowe, telewizja, 

radio. 

Wskazywanie alternatywnych 

form spędzania wolnego czasu 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagodzy 

Cały rok szkolny 

8.Kształtowanie 

umiejętności bycia 

członkiem zespołu 

klasowego, szkolnego. 

Podkreślenie znaczenia 

twórczych postaw oraz 

działalności dodatkowej na 

rzecz środowiska, szkoły. 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

Cały rok szkolny 

9.Upowszechnianie 

czytelnictwa, rozwijanie 

kompetencji czytelniczych 

uczniów. 

 

Prezentowanie najciekawszych 

pozycji czytelniczych dla dzieci. 

Spotkania z autorami książek 

dla dzieci. 

Nauczyciele 

bibliotekarze, 

nauczyciele poloniści, 

wychowawcy 

Cały rok szkolny 

II. Dążenie do 

uzyskania 

wysokiego 

poziomu kultury 

osobistej 

1.Budowanie systemu 

wartości-przygotowanie do 

rozpoznawania 

podstawowych wartości. 

 

Udział w akcjach 

charytatywnych, 

wolontariacie. 

 

Dyrekcja, 

wychowawcy, 

nauczyciele, rodzice, 

zespół PPP, 

opiekunowie SU 

Cały rok szkolny 

2.Wpajanie szacunku                       

i tolerancji do odmiennych 

poglądów, ludzi, religii. 

 

Pogadanki i rozmowy 

tematyczne, gazetki, spotkania 

ze specjalistami 

Dyrekcja, 

wychowawcy, 

nauczyciele, rodzice, 

zespół PPP, 

opiekunowie SU 

Cały rok szkolny 

3.Wdrażanie do uważnego 

słuchania, rozmawiania, 

zawierania kompromisów. 

Prowadzenie zajęć 

ukazujących wzorce osobowe, 

właściwe zachowania                   

Wychowawcy, 

nauczyciele, rodzice, 

zespół PPP 

Cały rok szkolny 
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i postawy w literaturze, 

historii, współczesności. 

4.Wzmacnianie 

pozytywnych postaw 

(postawy prospołeczne                

i pozytywna komunikacja) 

Prowadzenie zajęć 

ukazujących wzorce osobowe, 

właściwe zachowania                      

i postawy w literaturze, 

historii, współczesności. 

Wychowawcy, 

nauczyciele, rodzice, 

zespół PPP 

Cały rok szkolny 

5.Egzekwowanie 

właściwego zachowania 

uczniów wobec osób 

dorosłych, rówieśników. 

 

Lekcje wychowawcze, 

pogadanki. Diagnoza 

postaw. 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele, rodzice, 

zespół PPP 

Cały rok szkolny 

6.Zwracanie uwagi na 

kulturę osobistą, w tym 

kulturę języka. 

 

Percepcja wartościowych 

filmów, sztuk teatralnych, 

wystaw. 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele, rodzice, 

zespół PPP 

Cały rok szkolny 

7.Kształtowanie poczucia 

odpowiedzialności za 

własne słowa i czyny. 

 

Lekcje wychowawcze, 

pogadanki 

Wychowawcy, 

nauczyciele, rodzice, 

zespół PPP 

Cały rok szkolny 

8.Praca na rzecz innej 

osoby, klasy, szkoły. 

Promowanie uczniów za 

pracę na rzecz klasy, 

szkoły, środowiska. 

 

Wolontariat, praca                                    

w schronisku dla zwierząt, itp. 

 Wychowawcy, 

nauczyciele, rodzice, 

zespół PPP, 

opiekunowie SU 

Cały rok szkolny, 

okres 

bożonarodzeniowy 

9.Przekazanie uczniom 

informacji na temat 

konieczności 

poszanowania cudzych 

dóbr materialnych                             

i osobistych, podręczników 

oraz mienia szkoły. 

Działania mające na celu 

wykazanie troski                                

o poszanowanie 

podręczników, wygląd sal                      

i otoczenia szkoły. 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

Cały rok szkolny 

10.Ćwiczenie z uczniami 

prawidłowej reakcji                   

Omawianie z uczniami 

prawidłowego postępowania w 

trudnych sytuacjach                        

Wychowawcy, 

nauczyciele, rodzice, 

zespół PPP 
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w sytuacjach 

konfliktowych 

 

i poszukiwanie strategii 

przeciwdziałania 

zachowaniom niepożądanym 

Cały rok szkolny 

11.Uświadomienie 

dzieciom, że każdy może 

popełnić błąd. Przyznanie 

się i poprawa jest drogą do 

bycia lepszym 

człowiekiem. 

Pobudzenie ucznia do 

stawiania pytań, jak 

poprawić niekorzystną 

sytuację 

Pogadanki wychowawcze. 

Spotkania z Zespołem Pomocy 

Psychologiczno-Pedagogicznej 

Zajęcia umiejętności 

interpersonalnych 

Wychowawcy, 

nauczyciele, rodzice, 

zespół PPP 

Cały rok szkolny 

III. Rozwijanie 

zachowań 

asertywnych                  

i empatycznych 

1.Ćwiczenie prawidłowych 

postaw i zachowań 

uczniów w grupie 

rówieśniczej: uczeń umie 

uszanować zdanie innych 

oraz potrafi bronić 

własnego zdania; uczeń 

umie powiedzieć nie na 

niewłaściwe propozycje, 

dokonuje trafnego wyboru. 

Stawianie uczniów w 

hipotetycznych sytuacjach 

wymagających zajęcia 

określonego stanowiska.  

Zajęcia umiejętności 

interpersonalnych 

Wychowawcy, 

nauczyciele, rodzice, 

zespół PPP 

Cały rok szkolny 

2.Rozwijanie umiejętności 

słuchania i zabierania 

głosu. 

Pogadanki na lekcjach, 

prelekcje specjalistów. 

Wychowawcy, 

nauczyciele, rodzice, 

zespół PPP 

Cały rok szkolny 

3.Przeciwdziałanie 

przejawom 

niedostosowania 

społecznego. Przekazanie 

wiedzy na temat 

szkodliwego działania 

używek, narkotyków, 

również negatywnego 

oddziaływania 

nieodpowiedniego 

towarzystwa. 

Realizacja programów 

profilaktycznych, opieka 

pedagoga, współpraca z PPP, 

Sądem dla nieletnich, 

Komendą Policji itp. 

Dyrekcja, zespół PPP 

Cały rok szkolny 

IV. Integracja 

działań 

wychowawczo -

- profilakty-

 1. Zapoznanie rodziców                 

z programem 

wychowawczo-

profilaktycznym oraz 

Spotkania rodziców z dyrekcją 

i wychowawcami klas. 

Dyrekcja, 

wychowawcy klas 

Cały rok szkolny 
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cznych szkoły              

i rodziców 

innymi prawnymi aktami 

Szkoły. 

2.Dokładne precyzowanie 

wymagań stawianych 

uczniom, dotyczących 

pożądanych przez Szkołę 

zachowań, które zapewnią 

utrzymanie bezpieczeństwa 

uczniów. Egzekwowanie 

powyższych wymagań. 

Działania pracowników szkoły 

mające na celu bezpieczeństwo 

uczniów: dyżury nauczycieli, 

opracowywanie procedur                      

i reagowanie sytuacjach 

trudnych. 

Wychowawcy, 

nauczyciele, rodzice, 

zespół PPP 

Cały rok szkolny 

3.Uwzględnienie na 

zebraniach z rodzicami 

tematów z zakresu 

wychowania, adekwatnych 

do problemów klasowych. 

Spotkania rodziców                             

z wychowawcami klas. 

Wychowawcy, 

nauczyciele, rodzice, 

zespół PPP 

Cały rok szkolny 

4.Badanie opinii rodziców 

odnośnie skuteczności 

realizowanych zadań 

edukacyjnych                                

i wychowawczych oraz 

przedmiotowych systemów 

oceniania. 

W formie ankiet lub 

wyrażania opinii na 

zebraniach klasowych. 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele, rodzice, 

zespół PPP 

Zgodnie z potrzebami 

5.Włączenie rodziców do 

pracy przy realizacji 

zamierzeń 

wychowawczych.  

Udział rodziców w 

tworzeniu Programu 

Wychowawczo-

Profilaktycznego. 

Udział w uroczystościach               

i imprezach szkolnych, 

klasowych. 

Współpraca z rodzicami w 

planowaniu działań 

wychowawczych oraz 

pomoc w rozwiązywaniu 

problemów dziecka. 

Ankiety i analiza potrzeb. 

 

 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele, rodzice, 

zespół PPP 

Zgodnie z potrzebami 

6.Przekazanie rodzicom 

informacji na temat praw               

i obowiązków ucznia. 

Spotkania z wychowawcami, 

tablica informacyjna, strona 

internetowa. 

Dyrekcja, 

wychowawcy klas 

Cały rok szkolny 
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7.Przekazywanie rodzicom 

informacji na temat metod 

oddziaływań 

wychowawczych.  

Prelekcje specjalistów, 

informacje przekazywane 

przez wychowawców. 

Wychowawcy, 

nauczyciele, zespół 

PPP 

Zgodnie z działaniami 

profilaktycznymi 

 

 

2. KSZTAŁTOWANIE WIĘZI Z KRAJEM OJCZYSTYM, POSZANOWANIE DLA 

DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ INNYCH KULTUR  

I TRADYCJI 

 

I.  Kształtowanie 

poczucia 

przynależności 

do rodziny, 

grupy 

rówieśniczej                   

i wspólnoty 

narodowej oraz 

postawy 

patriotycznej 

miłości do 

ojczyzny, 

kultywowania 

tradycji 

1.Znajomość słów i melodii 

hymnu narodowego. 

 

2. Kulturalne zachowanie się 

w miejscach pamięci 

narodowej, w czasie 

uroczystości szkolnych,                 

w miejscach kultu 

religijnego. 

3. Dbanie o odpowiedni strój 

w czasie świąt szkolnych, 

akademii. 

4. Organizacja i aktywny 

udział w uroczystościach              

o charakterze rocznicowym              

i patriotycznym, opieka nad 

miejscami pamięci 

narodowej, pamięć                          

o poległych w czasie II 

wojny światowej. Uroczyste 

obchody świąt narodowych                 

i szkolnych. 

Godziny wychowawcze, 

zajęcia lekcyjne i 

pozalekcyjne, uroczystości 

szkolne i klasowe, wycieczki 

i wyjścia. 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja, 

wychowawcy, 

nauczyciele, rodzice, 

zespół PPP, 

opiekunowie SU 

Cały rok szkolny 

II. Wprowadzenie 

w życie 

kulturalne 

Szkoły, 

budowanie 

więzi ze 

wspólnotą 

lokalną, 

narodową, 

europejską 

1.Zdobywanie,pogłębianie 

wiedzy o własnej 

miejscowości, regionie, 

kraju. 

2. Poznanie historii                          

i tradycji własnej rodziny                 

i jej związek z historią 

regionu. 

3.Wdrażanie do aktywnego 

Wycieczki lokalne, 

wystawy okolicznościowe, 

gazetki, zajęcia 

dydaktyczne 

 

 

 

Dyrekcja, 

wychowawcy, 

nauczyciele historii, 

rodzice, zespół PPP., 

opiekunowie SU 

Cały rok szkolny 
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uczestnictwa w życiu 

wspólnoty lokalnej, 

imprezach regionalnych. 

Organizowanie imprez na 

rzecz Szkoły i środowiska. 

4.Poznanie historii 

najważniejszych obiektów                  

w gminie. 

5.Historia i geneza powstania 

miejscowości Józefosław. 

Organizacja imprez                             

i uroczystości szkolnych 

III. Poszanowanie 

historii                       

i kultury 

regionu  

1.Zapoznanie z elementami 

kultury niektórych regionów 

Polski. 

2.Poznanie wybranych 

legend. 

3.Poznanie historii zabytków. 

Spotkania z ciekawymi 

ludźmi, wycieczki, konkursy, 

zajęcia lekcyjne. 

Dyrekcja, 

wychowawcy, 

nauczyciele historii, 

rodzice, zespół PPP, 

opiekunowie SU 

Cały rok szkolny 

IV. Wspólnota 

Europejska,                  

a tożsamość 

narodowa 

1.Poznanie istoty Wspólnoty 

Europejskiej. 

2.Zachowanie tożsamości 

narodowej we wspólnocie. 

Wychowanie w duchu 

tolerancji. 

3.Poznanie krajów Unii 

Europejskiej. 

Spotkania z ciekawymi 

ludźmi, wycieczki, wymiana 

międzynarodowa, konkursy, 

zajęcia lekcyjne z historii                   

i WOS 

Dyrekcja, 

wychowawcy, 

nauczyciele historii, 

rodzice, zespół PPP, 

opiekunowie SU 

Cały rok szkolny 

 

 

3. WYCHOWANIE PROZDROWOTNE 

 
I. Kształtowanie 

zachowań 

sprzyjających 

zdrowiu 

1.Korygowanie wad 

budowy, postawy oraz 

wymowy. 

Realizacja zajęć z wychowania 

fizycznego i zajęć 

logopedycznych. 

 

Nauczyciele W-f, 

logopedzi, 

pielęgniarka szkolna 

Cały rok szkolny 

2.Kształtowanie nawyku 

dbania o własne zdrowie. 

Zwracanie uwagi na 

utrzymanie higieny ciała. 

Dbanie o schludny wygląd 

zewnętrzny. 

Lekcje przedmiotowe i zajęcia 

realizujące edukację 

zdrowotną. 

 

Wychowawcy, 

pielęgniarka szkolna 

Cały rok szkolny 
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3.Wpajanie zdrowego stylu 

życia, odżywiania                            

i wypoczynku. Umiejętne 

zagospodarowanie czasu 

wolnego jako alternatywa 

wobec zagrożeń. 

Pogadanki na godzinach 

wychowawczych, organizacja 

czynnego wypoczynku                        

w czasie wolnym, konkursy 

dotyczące zdrowego stylu 

życia.  

Wychowawcy, 

pielęgniarka szkolna, 

zespół PPP 

Cały rok szkolny 

4. Kształtowanie 

sprawności fizycznej, 

odporności. 

Uświadomienie roli i 

znaczenia sportu. Wpajanie 

nawyku rozwijania 

własnych predyspozycji w 

zakresie dyscyplin sportu. 

Lekcje wychowania 

fizycznego. Organizowanie 

zajęć w terenie, wycieczek 

pieszych, rowerowych. 

 

 

Nauczyciele W-f, 

wychowawcy,  

Cały rok szkolny 

5.Zachowanie zasad 

bezpiecznego poruszania 

się po drogach i ulicach ze 

szczególnym zwróceniem 

uwagi na bezpieczną drogę 

do szkoły. 

Prowadzenie zajęć 

wychowania 

komunikacyjnego. 

Przeprowadzenie egzaminu na 

kartę rowerową. Spotkania                     

z policjantami i strażą miejską.  

Wychowawcy, 

współpracujące służby 

miejskie 

Cały rok szkolny 

II. Szkoła 

zapewnia 

uczniom 

poczucie 

bezpieczeństwa 

fizycznego                    

i psychicznego 

1.Zapewnienie 

bezpieczeństwa i higieny 

pracy ucznia. 

2.Zapewnienie uczniom 

opieki oraz pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej. 

Opracowanie i realizacja 

harmonogramu dyżurów 

nauczycielskich. Zapoznanie 

uczniów i rodziców z zasadami 

bezpieczeństwa 

obowiązującymi na terenie 

szkoły. 

Współpraca z poradniami PPP 

i specjalistycznymi 

Indywidualizacja pracy                       

z uczniem na podstawie 

orzeczeń poradni 

psychologiczno-pedagogicznej 

oraz opinii PPP 

Dyrekcja, 

wychowawcy, 

pielęgniarka szkolna, 

zespół PPP 

Cały rok szkolny 

III. Uzależnienia, 

rozpoznanie 

ich                               

i zapobieganie 

1.Podnoszenie poziomu 

świadomości ucznia na 

temat szkodliwości palenia 

papierosów, e-papierosów, 

picia alkoholu i zażywaniu 

narkotyków oraz 

dopalaczy. 

2. Podnoszenie poziomu 

Lekcje wychowawcze.  

Pogadanki dotyczące 

przeciwdziałaniu palenia 

tytoniu, spożywania alkoholu, 

używania narkotyków, 

„dopalaczy” i substancji 

psychoaktywnych.  

Wychowawcy, 

pielęgniarka szkolna, 

zespół PPP 

Cały rok szkolny 
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świadomości uczniów na 

temat uzależnień od 

Internetu i gier 

komputerowych. 

3.Kształtowanie asertywnej 

postawy wobec zagrożeń w 

środowisku lokalnym 

Projekcja filmów, referaty, 

prelekcje, plakaty na temat 

uzależnień. 

Realizacja programów 

profilaktycznych odpowiednio 

do potrzeb, prowadzenie zajęć 

terapeutycznych z klasą. 

 

4. WYCHOWANIE EKOLOGICZNE 
 

I. Rozwijanie 

wrażliwości 

na problemy 

środowiska 

1.Przybliżenie uczniom 

problematyki konieczności 

ochrony środowiska 

naturalnego. 

Realizacja programów 

ekologicznych. 

 

Nauczyciele przyrody 

i biologii, 

wychowawcy  

Cały rok szkolny 

2.Ukazanie wpływu 

codziennych czynności i 

zachowań na stan środowiska 

naturalnego. 

Udział w akcjach np.: 

Sprzątanie Świata, Dzień 

Ziemi, zbiórka surowców 

wtórnych oraz propagowanie 

konieczności segregacji 

śmieci. 

Nauczyciele przyrody 

i biologii, 

wychowawcy  

Cały rok szkolny 

3.Uwrażliwienie na związek 

degradacji środowiska ze 

zdrowiem człowieka. 

Organizowanie zajęć w 

terenie. Realizacja ścieżki 

ekologicznej. Organizacja 

szkolnych konkursów 

ekologicznych. 

Nauczyciele przyrody 

i biologii, 

wychowawcy  

Cały rok szkolny 

4.Wskazaniena sposoby dbania 

o przyrodę ożywioną i 

nieożywioną. 

Pogadanki tematyczne. Nauczyciele przyrody 

i biologii, 

wychowawcy  

Cały rok szkolny 
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5. PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ 
 

I. Zwiększenie 

poziomu 

bezpieczeństwa 

ucznia w szkole 

 

1.Doskonalenie 

warunków 

bezpiecznego 

funkcjonowania ucznia 

w szkole i poza nią. 

 

2.Ochrona uczniów 

przed skutkami 

niepożądanych działań 

ludzi z zewnątrz. 

 

3.Eliminowanie 

zagrożeń pożarowych. 

 

4.Zapewnienie 

bezpieczeństwa                          

i higieny pracy oraz 

odpoczynku między 

lekcjami. 

 

5.Ochrona mienia 

społecznego. 

 

6.Przeciwdziałanie 

agresji w szkole. 

 

7.Rozpoznawanie                      

i eliminowanie zagrożeń 

związanych z 

zachowaniami 

ryzykownymi uczniów. 

Monitorowanie obecności 

obcych osób w szkole. 

 

 

Obserwowanie                                  

i interweniowanie                             

w przypadkach przejawów 

agresji. 

 

Udział w spotkaniach zespołu 

interdyscyplinarnego. 

 

Na bieżąco zgłaszanie 

ewentualnych przypadków 

przemocy i wandalizmu na 

Policję Powiatową w 

Piasecznie. 

Kontakt z Sądem Rodzinnym 

w Piasecznie 

 

 

 

 

 

Diagnoza uzależnień. 

Dyrekcja, 

wychowawcy, zespół 

PPP 

Cały rok szkolny 

II. Kształtowanie 

umiejętności 

samodzielnego, 

codziennego 

dbania o własne 

bezpieczeństwo 

 

1.Zapoznanie                           

z przepisami BHP, 

drogami ewakuacyjnymi                      

w szkole. 

 

2.Zaznajamianie i 

systematyczne 

przypominanie zasad 

bezpiecznego 

poruszania się po 

drogach, podróżowania, 

nawiązywania 

znajomości, 

Wypoczynku nad wodą 

itp. 

 

3.Uczenie zasad 

Zapoznanie z planem 

ewakuacji szkoły                                 

i z zachowaniem na wypadek 

nagłej potrzeby.  

 

 

Próbna ewakuacja szkoły 

 

 

 

 

Wychowawcy, zespół 

PPP 

Cały rok szkolny 
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bezpiecznego 

korzystania z Internetu i 

urządzeń 

elektronicznych(telefon

ów komórkowych, 

tabletów ,itp.).                       

W szczególności 

przeciwdziałanie agresji 

i wszelkim formom 

przemocy: hejt w sieci, 

ochrona swojego 

wizerunku 

(publikowanie zdjęć), 

zagrożenia wynikające                    

z obecności w mediach 

społecznościowych, 

zachowania wobec 

obcych w sieci. 

 Spotkania z policjantami                   

i strażą miejską.  

III. Doskonalenie 

umiejętności 

rozpoznawania 

zagrożeń                             

i właściwego 

zachowania się               

w sytuacjach 

niebezpiecznych 

 

1.Minimalizowanie 

zagrożeń związanych z 

drogą „do” i „ze” szkoły. 

 

2.Kształtowanie 

gotowości i umiejętności 

udzielania pierwszej 

pomocy w nagłych 

wypadkach. 

 

3.Uświadamianie 

zagrożeń związanych               

z życiem towarzyskim, 

podróżami, aktywnością 

w okresach wolnych od 

nauki. 

 

4.Doskonalenie 

umiejętności szacowania 

ryzyka sytuacyjnego, 

rozpoznawanie 

nietypowych sygnałów 

niebezpieczeństwa. 

 

5.Uświadamianie 

zagrożeń związanych                

z korzystania z Internetu. 

 

6.Poznawanie sposobów 

krytycznego korzystania 

z mediów i prasy. 

 

Pogadanki, prezentacje 

multimedialne, spotkania z 

policjantem. 

 

 

Zajęcia z pielęgniarką 

szkolną  

 

 

 

 

Czytanie literatury dotyczącej 

tematu. 

Wychowawcy, zespół 

PPP 

Cały rok szkolny 

IV. Eliminowanie 

agresji z życia 

szkoły 

1.Doskonalenie 

umiejętności 

rozpoznawania                          

i nazywania zachowań 

agresywnych oraz 

Zajęcia profilaktyczne. 

Podejmowanie działań                  

w sytuacjach nagłych. 

Zajęcia indywidualne                     

z pedagogiem szkolnym 

Wychowawcy, zespół 

PPP 

Cały rok szkolny 
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egoistycznych. 

2.Kształtowanie postaw 

odrzucających przemoc 

oraz umiejętności 

nieagresywnego, 

asertywnego 

zachowywania się                     

w sytuacjach 

konfliktowych                             

i problemowych. 

 

3.Monitorowanie 

nasilenia zjawiska 

agresji w szkole. 

 

i psychologiem dla uczniów 

stwarzających problemy 

wychowawcze. 

Dyżury nauczycieli podczas 

przerw; monitoring. 

Konsultacje w sprawach 

uczniów, wymiana 

spostrzeżeń, wypracowanie 

wspólnych form pomocy 

uczniom mającym trudności. 

V. Kształtowanie 

umiejętności 

radzenia sobie              

w sytuacjach 

trudnych, 

ryzykownych                     

i konfliktowych 

 

1.Doskonalenie 

umiejętności 

rozpoznawania 

czynników ryzyka. 

 

2.Propagowanie wiedzy   

o społecznych 

mechanizmach 

wywierania wpływu                     

i konstruktywnych 

sposobach radzenia sobie 

z nimi. 

 

3.Podniesienie 

kompetencji 

wychowawczych 

rodziców, opiekunów. 

(zażywanie substancji 

psychoaktywnych, 

dopalaczy, narkotyków, 

palenie papierosów) 

 

4.Propagowanie wiedzy 

podnoszącej efektywność 

działań profilaktycznych. 

 

Negocjacje, mediacje, 

asertywna komunikacja 

własnych potrzeb, dyskusje, 

rozmowy, pogadanki. 

 

 

 

Aktywne uczestniczenie w 

lokalnych i krajowych 

akcjach edukacyjnych. 

 

 

 

Współpraca z osobami                       

i instytucjami zajmującymi 

się problematyką uzależnień. 

 

Wychowawcy, zespół 

PPP 

Cały rok szkolny 

VI. Zapobieganie 

niepowodzeniom 

dydaktycznym- 

wspieranie 

uczniów mających 

trudności w nauce 

i w 

przystosowaniu 

się w grupie. 

 

1.Diagnozowanie 

trudności w nauce. 

 

2.Dostosowywanie 

wymagań do możliwości 

indywidualnych uczniów. 

 

3.Zorganizowanie 

pomocy koleżeńskiej. 

 

4.Tworzenie zespołów 

wsparcia. 

 

Negocjacje, mediacje, 

asertywna komunikacja 

własnych potrzeb, dyskusje, 

rozmowy, pogadanki. 

 

 

 

Aktywne uczestniczenie                

w lokalnych i krajowych 

akcjach edukacyjnych. 

 

Wychowawcy, zespół 

PPP 

Cały rok szkolny 



 

21 
 

5.Budowanie motywacji 

do nauki. 

 

6.Rozwijanie 

zainteresowań i uzdolnień 

uczniów. 

 

7.Wdrażanie do 

aktywnych form 

spędzania wolnego czasu. 

 

VII Podnoszenie 

kompetencji 

nauczycieli i 

rodziców 

 

1.Dzielenie się z 

rodzicami wiedzą na 

temat przyczyn                           

i istotnych niepowodzeń 

dydaktycznych –

wskazówki do pracy w 

domu z dzieckiem. 

 

Udział w szkoleniach                       

i warsztatach dla rodziców                

i nauczycieli. 

Wszyscy nauczyciele, 

zespół PPP 

Zgodnie z potrzebami 

VIII Opieka zdrowotna 

i pomoc socjalna 

1.Finansowanie 

obiadów dla dzieci 

potrzebujących w 

stołówce szkolnej. 

 

2.Zapomogi losowe dla 

dzieci najbardziej 

potrzebujących, stypendia 

szkolne. 

 

3.Opieka po lekcjach w 

świetlicy szkolnej- 

pomoc w nauce. 
 
4.Badania kontrolne 
prowadzone przez 
pielęgniarkę szkolną. 
 

5.Troska o higienę 

osobistą dzieci. Przeglądy 

czystości. 

 

6.Organizowanie 

akcji charytatywnych 

na terenie szkoły, np. 

Szlachetna paczka. 

 

7.Propagowanie 

zdrowej żywności w 

sklepiku szkolnym. 

 

Współpraca z Caritas, Radą 

Rodziców, GKRPA, 

fundacjami 

Wszyscy nauczyciele, 

zespół PPP, 

pielęgniarka 

Zgodnie z potrzebami 

IX. Współpraca                        

z instytucjami i             

stowarzyszeniami. 

1.Współpraca z PPP         

w Piasecznie 

 

Działania wspólne służące 

wsparciu dziecka i rodziny. 

Zespół PPP 

Zgodnie z potrzebami 
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2.Współpraca z 

Komendą Policji                   

w Piasecznie 

 

3.Współpraca z Gminną 

Komisją 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych                        

w Piasecznie i Punktem 

Konsultacyjnym dla 

osób uzależnionych                    

i współuzależnionych 

 

4.Współpraca z Sądem 

Rodzinnym                             

w Piasecznie 

 

5.Współpraca                            

z MGOPS w Piasecznie 
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VIII. EWALUACJA 

 

               W ustaleniu czy realizowany program przynosi oczekiwane efekty, niezbędna jest jego 

ewaluacja. Należy więc kontrolować zarówno przebieg procesu, jak i osiągnięte wyniki.  

W tym celu na początku roku szkolnego i w trakcie jego trwania należy przeprowadzić wśród 

uczniów, rodziców i nauczycieli ankiety. Proces powinien być kontrolowany przez bieżące 

monitorowanie, a uzyskane informacje wykorzystywane do modyfikacji samego programu 

(jeżeli wystąpi taka potrzeba). Ewaluację wyników należy przeprowadzić pod koniec każdego 

roku szkolnego i opracować wnioski do pracy na następny rok szkolny. 

 

Narzędzia ewaluacji: 

• Sprawozdania wychowawców z realizacji Programów Wychowawczo- Profilaktycznych klas; 

• Ankieta skierowana do uczniów, dotycząca ich postaw i zainteresowań; 

• Ankieta skierowana do rodziców, dotycząca osiągnięć dydaktyczno- wychowawczych 

dziecka, ze wskazaniem kierunku działań do dalszej pracy oraz kwestionariusz ankiety 

pozwalający stworzyć sylwetkę absolwenta naszej szkoły; 

• Ankieta skierowana do nauczycieli, której celem będzie uzyskanie informacji na temat 

realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego i ewentualnej jego modyfikacji; 

• Analiza trudności wychowawczych, problemów szkolno-środowiskowych  

i profilaktycznych przeprowadzona przez Pedagoga i Psychologa szkolnego, na podstawie 

danych zebranych od nauczycieli, wychowawców klas, rodziców i uczniów. 

• Analiza dokumentów; 

• Obserwacje; 

• Wywiady z uczniami, rodzicami i nauczycielami 
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IX. USTALENIA KOŃCOWE  

 

           Za realizację Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły odpowiedzialni są 

wszyscy pracownicy Szkoły. 

Dyrektor Szkoły czuwa nad prawidłowością jego realizacji. 

Za realizację poszczególnych zakresów odpowiedzialni są nauczyciele zadeklarowani bądź 

zaproponowani przez Dyrektora Szkoły. 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Józefosławiu na rok szkolny 

2019/2020  jest otwarty, może być modyfikowany w trakcie realizacji. 

Program ten podlega monitorowaniu i ewaluacji. 

 

W każdym roku szkolnym we wrześniu zostanie opracowany dokument pt. Założenia do 

Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły wraz z harmonogramem działań 

zaplanowanych na dany rok szkolny w formie odrębnego załącznika i dołączony do Programu. 

 

 

 

 

 

Program Wychowawczo- Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Józefosławiu 

 

 

- przyjęto uchwałą Rady Rodziców w dniu 02.10.2019 r. 

 

 

 

 

 

   

 

 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny opracował zespół PPP w składzie: 

 

Dorota Sieczkowska – przewodnicząca zespołu   

Małgorzata Kołsutowicz – Kuta – logopeda 

Katarzyna Wójtowicz – psycholog 

 


