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SZKOLNY PROGRAM   WYCHOWAWCZO - 

PROFILAKTYCZNY 

 

 Podstawa prawna: 

 Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r poz.59 i 949) 

 Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.u. z 2017 r poz.60 i 949) 

 Konwencja o prawach dziecka (Dz.U. 1991 nr 120 poz.526) 

 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. 356 

 

 

Zmiany, które w ostatnich latach zachodzą w Polsce, sprawiły, że otaczający nas świat 

uległ radykalnej przemianie. Coraz częściej mamy do czynienia z problemem odnalezienia 

własnej podmiotowości przez młodych ludzi. Sprzyjają temu towarzyszące współczesnemu 

młodemu człowiekowi na co dzień tymczasowość, nieprzewidywalność, niepewność jutra, 

nadmiar informacji oraz ciągła dezaktualizacja wiedzy.  

Życie współczesnego człowieka polega na ciągłym dostosowywaniu się do 

zachodzących zmian, reguł oraz zasad, które wciąż na nowo wyznaczają kierunek jego 

działania.  

Funkcjonowanie w opisywanym świecie wiąże się w przypadku dzieci i młodzieży z 

koniecznością szukania sposobów radzenia sobie z zagrożeniami związanymi zarówno z 

poszukiwaniem własnej tożsamości, jak i wzorców do naśladowania, które często młode 

pokolenie znajduje w wyimaginowanej rzeczywistości kreowanej głównie przez 

wszechobecne mass media. 

Dlatego też obecnie nauczyciel nie może być jedynie przekazicielem wiedzy, a musi 

stać się osobą kreującą i wspierającą rozwój indywidualny i społeczny wychowanka. 

Podejmowane przez nauczciela oddziaływania wychowawczo – profilaktyczne powinny 
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koncentrować się przede wszystkim na rozwijaniu potencjału dzieci i młodzieży, ze 

szczególnym uwzględnieniem ich pozytywnych i mocnych stron.  

Celem oddziaływań wychowawczych jest wzmacnianie jednostki oraz budowanie 

jej odporności w celu ułatwienia jej radzenia sobie z wyzwaniami codziennego życia. 

Owa odporność kształtowana jest poprzez rozwijanie kompetencji i najważniejszych 

umiejętności życiowych młodego pokolenia.  

 We współczesnej szkole wychowawca powinien kłaść nacisk na kształtowanie 

jednostek twórczych, kreatywnych i zdolnych do sterowania własnym kształceniem zarówno 

w rzeczywistości szkolnej, jak i poza nią. W procesie tym ważne staje się rozwijanie 

osobowych cech wychowanka – w związku z tym wychowawca musi pomóc dzieciom i 

młodzieży rozwinąć zdolności umożliwiające rozumienie przez nich otaczającego ich świata 

na drodze samorefleksji dotyczącej zasadności własnych zachowań oraz rozwinięcia 

umiejętności komunikacyjnych, które umożliwią dialog z innymi i z samym sobą. Nauczyciel, 

budując relacje oparte na zaufaniu, prowadzi z wychowankami rozmowę, poprzez którą uczy 

nawiązywania serdecznego kontaktu, sympatii, szacunku i tolerancji.  

 

 

Działalność wychowawcza szkoły należy do podstawowych celów polityki 

oświatowej państwa. Wychowanie młodego pokolenia jest zadaniem rodziny i szkoły, która w 

swojej działalności musi uwzględniać wolę rodziców, ale także i państwa, do którego 

obowiązków należy stwarzanie właściwych warunków wychowania. Zadaniem szkoły jest 

ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które wyznaczają cele wychowania i 

kryteria jego oceny. Wychowanie ukierunkowane na wartości zakłada przede wszystkim 

podmiotowe traktowanie ucznia, a wartości skłaniają człowieka do podejmowania 

odpowiednich wyborów czy decyzji. W realizowanym procesie dydaktyczno-

wychowawczym szkoła podejmuje działania związane z miejscami ważnymi dla pamięci 

narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi 

świętami narodowymi i symbolami państwowymi.  
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MISJA Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach 

 

 Szkoła działa w oparciu o zasady partnerstwa, przyjaźni, szacunku i życzliwości. 

 Nauczyciele w pracy dydaktyczno – wychowawczej, we współpracy z rodzicami, kierują się 

dobrem uczniów, troszczą o ich bezpieczeństwo i zdrowie, kształtują właściwą postawę 

moralną i obywatelską swoich wychowanków, dążą do pełnego rozwoju ich osobowości.  

Szkoła wspiera rozwój uczniów poprzez tworzenie twórczej atmosfery, rozpoznawanie 

i rozwijanie indywidualnych uzdolnień, diagnozowanie trudności i pokonywanie ich, 

rozbudzanie chęci oraz szacunku do nauki.  

Szkoła przygotowuje uczniów do przyszłego życia poprzez uczenie wzajemnej 

tolerancji i zrozumienia potrzeb innych ludzi, kształtowanie pozytywnego podejścia do nauki 

i pracy, zachęcanie do działania zespołowego, uświadamianie odpowiedzialności za rozwój 

własny, środowiska przyrodniczego i społecznego. 

 

WIZJA Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach 

 Szkoła stanowi wspólnotę uczniów, nauczycieli i rodziców. Jest miejscem 

przyjaznym i bezpiecznym dla dzieci. Stwarza optymalne warunki rozwoju intelektualnego i 

emocjonalnego uczniów, gwarantuje atrakcyjne i efektywne nauczanie przy wykorzystaniu 

najnowszych technologii informacyjnych.  

Kształtuje u swoich wychowanków szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie 

uniwersalnego systemu wartości, dziedzictwa historycznego i kulturowego.  

Stara się, aby uczniowie potrafili uczestniczyć w życiu społecznym i mieli pozytywny 

wpływ na otaczającą ich rzeczywistość.  

 

MODEL ABSOLWENTA 

Realizując ogólne zadania szkoły dążymy do tego, by nasz absolwent: 

 

 w sferze edukacji: 

 • sprawnie posługiwał się językiem polskim i obcym, umiał korzystać z różnych źródeł 

informacji, potrafił zdobywać, przetwarzać i wykorzystywać wiedzę, umiał korzystać z 

nowoczesnych technologii komunikacyjnych; 
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 • był przygotowany do dalszej nauki, rozwijał swoje talenty, myślał samodzielnie, twórczo i 

krytycznie, umiał realizować własne plany i marzenia, potrafił pokonywać trudności;  

• miał potrzebę nieustannego rozwoju i kształcenia, był świadomy, że każdemu kreatywnemu 

działaniu powinien towarzyszyć wysiłek i był gotów go podejmować. 

 

w sferze społecznej: 

 • dobrze funkcjonował w swoim otoczeniu, czuł się członkiem społeczności lokalnej, 

obywatelem Polski i Europy, był ciekawy świata; 

 • znał i szanował tradycje rodziny, szkoły i narodu, wykazywał chęć poznania ojczystego 

kraju i jego zwyczajów;  

• był odpowiedzialny, prawy i uczciwy, wyrażał siebie w sposób akceptowany społecznie, 

wywiązywał się z powierzonych zadań w sposób zadowalający siebie i innych, starał się 

przewidzieć skutki swoich działań i gotów był ponieść konsekwencje swoich czynów, umiał 

rozróżniać dobre i złe zachowanie; 

 • umiał współpracować w grupie, działał zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami, miał 

poczucie współodpowiedzialności; 

 • był tolerancyjny wobec odrębności innych, w tym wobec cudzoziemców, osób starszych 

czy niepełnosprawnych; 

 • umiał zachować się kulturalnie, znał zasady dobrego wychowania, używał form 

grzecznościowych; • potrafił budować przyjazne relacje z rówieśnikami, umiał nazywać 

swoje emocje, okazywać je w sposób społecznie akceptowany, pokojowo rozwiązywał 

konflikty, umiał dyskutować, był wrażliwy na potrzeby innych;  

• dbał o zdrowie własne i innych, kształtował właściwe nawyki żywieniowe i higieny, znał 

zagrożenia wynikające z nałogów, spędzał czas wolny w sposób aktywny; 

 • stosował zasady ekologii, segregował odpady, dbał o czystość otoczenia;  

• dbał o swój wygląd, ubierał się schludnie i odpowiednio do czasu i miejsca;  

• bezpiecznie poruszał się po drogach, posiadał Kartę Rowerową. 

 

 w sferze kulturowej:  

• uczestniczył w rożnych formach kultury, był przygotowany do odbioru mass mediów;  

• umiał analizować docierające do niego informacje, był krytyczny wobec programów 

telewizyjnych, filmów, czasopism, książek, znał mechanizmy działania reklamy;  

• był aktywny fizycznie i artystycznie, uprawiał sport, w miarę swoich możliwości śpiewał, 

grał na instrumencie, rysował. 
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Diagnoza potrzeb. Analiza zasobów szkoły oraz występujących zagrożeń 

(zachowań problemowych uczniów) 

 

Ludzkie zasoby szkoły to:  

• dyrektor i vicedyrektor – sprawnie zarządzający pracą szkoły, dbający o bezpieczeństwo 

uczniów, sprzyjający działaniom  wychowawczym i profilaktycznym, mtywująca nauczycieli 

do szkoleń; 

 • nauczyciele – otwarci na nowe wyzwania, kreatywni, podnoszący stale swoje kwalifikacje; 

• specjaliści szkolni – pedagodzy szkolni i logopeda oraz pielęgniarka szkolna; 

• specjaliści spoza szkoły – szkoła na stałe współpracuje ze Specjalistyczną Poradnią 

Psychologiczno – Pedagogiczną Powiatu Krakowskiego; 

• rodzice – partnerzy w działaniach wychowawczych i profilaktycznych, zainteresowani 

sytuacją szkolną swoich dzieci; Rada Rodziców – wspóracująca z dyrekcją szkoły oraz RP,  

 

Materialne zasoby szkoły to: 

 bardzo dobre warunki lokalowe umożliwiające organizowanie zajęć dydaktycznych i 

wychowawczo-profilaktycznych; 

 sale lekcyjne wyposażone w projektory i tablice multimedialne 

 sala gimnastyczna i hala sportowa 

 nowoczesny gabinet terapii biofeedback; 

 sale do zajęć rewalidacyjnych i wyrównawczych wyposażone w profesjonalne pomoce 

dydaktyczne; 

 dwie biblioteki literatura fachowa, poradniki, czasopisma) z czytelniami i dostępem do 

Internetu.  

 Dostęp do biblioteki pedagogicznej 
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Program profilaktyczno - wychowawczy został opracowany na podstawie diagnozy 

sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w szkole z użyciem narzędzi: 

 analiza dokumentów (pedagogów szkolnych i wychowawców) 

 obserwacja 

 rozmowy indywidualne z uczniami, nauczycielami i rodzicami 

 ankiety dla uczniów, rodziców i nauczycieli przeprowadzone w ramach projektu 

„Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. 

 

Najważniejsze problemy zdiagnozowane w szkole: 

1. Rośnie liczba poważnych problemów rodzinnych, które rzutują na funkcjonowanie 

dzieci w szkole. 

2. Nasilają się problemy wynikające z niewłaściwego korzystania przez młodych ludzi z 

portali społecznościowych, 

3. Wśród starszych uczniów występuje zjawisko wagarowania. 

4. W każdej grupie wiekowej występują konflikty rówieśnicze. 

 

Cel nadrzędny: Promowanie zdrowego stylu życia; zmniejszenie agresji i 

przemocy poprzez kształtowanie prawidłowych relacji i przyjaznego klimatu 

społecznego w środowisku szkolnym, opartego na wzajemnym szacunku i 

zaufaniu uczniów, nauczycieli i rodziców oraz otwartości szkoły na współpracę 

ze środowiskiem lokalnym. Wychowanie dziecka o wysokiej kulturze osobistej 

aktywnej postawie wobec życia, dbającego o swoje zdrowie, umiejącego 

funkcjonować w społeczeństwie, zachowując przekazane wartości 

 

Cele operacyjne: 

 
- ułatwienie poznania siebie i refleksji nad sobą 

- uczenie zachowań asertywnych 

- wskazanie konstruktywnych sposobów w radzeniu sobie ze stresem 

- kształtowanie umiejętności komunikacyjnych 

- dostarczenie informacji o środkach uzależniających i konsekwencjach ich 

przyjmowania 
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- wzrost samoakceptacji 

- oferowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego 

- kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły 

- promowanie zdrowego stylu życia 

- kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i zachowani w oparciu o 

uniwersalne wartości. 

- Umacnianie więzi z krajem ojczystym i środowiskiem lokalnym. 

- Rozwijanie poczucia jedności i szacunku wobec otaczającego świata 

 

 

Realizacja programu wymaga współdziałania wielu podmiotów w szkole jak i 

instytucjach wspierających.  

 

Instytucje współdziałające 

 

Realizacja programu wymaga współdziałania z następującymi instytucjami: 

 

 władzami terytorialnymi (w zakresie finansowania, szkoleń i oferty programowej) 

 poradnią psychologiczno – pedagogiczną (w zakresie diagnozy i pewnych 

aspektów profilaktyki) 

 policją (w zakresie profesjonalnego wspierania zadań dotyczących zapewnienia 

bezpieczeństwa oraz prowadzenia zajęć profilaktycznych) 

 instytucjami opiekuńczo – wychowawczymi np. świetlice, Centrum Kulturt (w 

zakresie wolnego czasu i prowadzenia zajęć wspierających rozwój) 

 instytucjami charytatywnymi np. Caritas oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej (w zakresie zabezpieczenia materialnego uczniów) 

 poradnią psychologiczno – pedagogiczną oraz placówkami służby zdrowia (w 

zakresie poradnictwa i pomocy rodzinom z problemami) 

 sądami i placówkami opiekuńczo – wychowawczymi (w zakresie wspierania 

rodziców, opiekunów prawnych w pełnieniu przez nich funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych) 
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Adresaci 

 

Program jest adresowany głównie do uczniów, ale również do rodziców, 

wychowawców i nauczycieli. 

 

Metody działania 

 

Zamierzone cele realizowane będą podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych 

przez nauczycieli, pracowników szkoły i instytucje współdziałające przy 

wykorzystaniu zarówno metod pasywnych, takich jak pogadanki, wykłady, rozmowy, 

testy i inne; aktywnych takich, jak zajęcia warsztatowe, konkursy, drama i inne oraz 

udzielanie konkretnej pomocy finansowej, rzeczowej i innej. 

 

Ewaluacja 

 

Prowadzone działania będą na bieżąco odnotowywane w dziennikach 

lekcyjnych i protokołach rad pedagogicznych. Informacje o działaniach pojawią się w 

formie sprawozdań na zakończenie każdego semestru. 

 

Program profilaktyki „Bezpieczna i zdrowa szkoła” skorelowany jest z innymi 

programami szkolnymi oraz programami instytucji zewnętrznych z dziedziny opieki i 

wychowania realizowanymi w naszej szkole. 
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„Wiedzieć, żeby przewidzieć 

  Przewidzieć, żeby działać” 
August Comte 

„ W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem- o to, ażeby bardziej był, a nie 

tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być nie tylko z drugim, ale i dla 

drugich” 

Jan Paweł II 

Przemówienie w UNESCO 

02.06.1980 
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Program  wychowawczo - profilaktyczny 

Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi 

 im. Kazimierza Wielkiego 

 

 w Słomnikach 

 

„Bezpieczna i zdrowa szkoła” 
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„(…) wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, 

intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i 

młodzieży; 4) możliwość zakładania i prowadzenia szkół i placówek przez różne podmioty” 
art.1 pkt 3 Ustawy Prawo Oświatowe 
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Treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów 
 

 

 

Sfera wychowania: fizyczna 

 

zadanie Sposób realizacji Kogo 

dotyczy? 

odpowiedzialni Instytucje 

współdziałające 

Promowanie 

zdrowego stylu 

życia 

Organizacja w szkole zajęć gimnastyki korekcyjnej Uczniowie 

kl. 0 - III 

dyrektor Akademia Zdrowia 3R, 

rodzice 

Organizacja wyjazdów na basen Uczniowie 

klas 0 - VII 

dyrektor Akademia Zdrowia 3R, 

rodzice 

Przerwy śniadaniowe 

Właściwy jadłospis w stołówce szkolnej 

Udział w akcjach „Mleko w szkole” i „Warzywa i 

owoce w szkole” 

Realizacja zadań wynikających z programu 

„Sniadanie daje moc” 

Uczniowie 

kl. I - VII 

 

 

Uczniowie 

kl. III 

Nauczyciele, intendentka, 

 

 

Wych. kl. III 

Agencja Rynku 

Rolnego, rodzice 

 

 

„Partneerstwo dla 

zdrowia” 

Szczepienia ochronne i bilanse rozwojowe Uczniowie 

kl. I- VII i 

gim. 

Pielęgniarka szkoln PZOZ Słomniki 

Pogadaniki na temat higieny 

Higiena okresu dojrzewania 

Higiena osobista 

Uczniowie  Pielęgniarka szkolna, 

nauczyciele przyrody i 

biologii, wychowawcy, 

nauczyciele WDŻwR 

 

Pogadaniki na temat okresu dojrzewania:”Między 

nami kobietkami” 

Uczennice kl. 

VI 

Nauczyciele WDŻwR Dział edukacji i 

profilaktyki firmy 

Procter&Gamble 

Udzielanie porad ambulatoryjnych Wszyscy 

uczniowie 

Pielęgniarka szkoln  
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Realizacja tematycznych programów 

profilaktycznych, udział w akcjach i konkursach 

 

Wszyscy 

uczniowie 

Pedagodzy, nauczyciele, 

opiekunowie SU 

 

 Realizacja projektu „Szkolne Koło Turystyki 

Zdobywcy marzeń” 

Uczniowie kl 

VII, gim i LO 

Koordynatorzy projektu Urząd gminy w 

Słomnikach, 

Stowarzyszenie 

„Radość Działąnia” 

Zapewnienie 

bezpiecznych 

warunków nauki i 

zabawy 

Utrzymanie obiektu szkolnego w odpowiednim 

stanie technicznym 

uczniowie Dyrektor, koordynator ds. 

bezpieczeństwa, 

konserwatorzy 

Organ prowadzący 

 

Przestrzeganie regulaminów dotyczących 

korzystania z różnych pracowni 

uczniowie Opiekunowie pracowni  

Wywieszenie w widocznych miejscach na 

korytarzach szkolnych ważnych numerów 

telefonów 

uczniowie pedagodzy  

Realizacja projektu „Moje zasady” Uczniowie 

kl. I - VII 

Wszyscy nauczyciele  

Realizacja projektu „Cybernauci” Uczniowie 

kl. I - VII 

Wychowawcy kl. I – III 

Nauczyciele zajęc 

komputerowych 

Fundacja „Nowoczesna 

Polska” 

Realizacja zadań w ramach projektu „Szkoła 

Promująca Bezpieczeństwo” 

uczniowie Dyrektor, wszyscy 

nauczyciele i pracownicy 

szkoły 

Komenda Powiatowa 

Policji w Krakowie. 

Lokalni partnerzy 

Szkolenia i egzaminy na kartę rowerową uczniowie Nauczyciel techniki Policja, Małopolski 

Ośrodek ruchu 

Drogowego 

Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy Uczniowie Nauczyciele techniki i 

edukacji dla 

bezpieczenstwa 

wolontariusze 

Udział w konkursach dotyczących bezpieczeństwa Uczniowie 

kl. VI, VII, 

gim i LO 

Nauczyciele techniki i 

edukacji dla 

bezpieczenstwa 

PCK 
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Wdrożenie regulaminu wejścia na teren szkoły osób 

trzecich 

uczniowie Dyrektor, koordynator ds., 

bezpieczeństwa, 

pracownicy obsługi 

 

 upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy 

o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych 

postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych 

– w tym związanych z korzystaniem z technologii 

informacyjno-komunikacyjnych;  

  

uczniowie Nauczyciele, koordynator 

ds. bezpieczenstwa 

Policja, Straż Pożarna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16 

 

Sfera wychowania: emocjonalna 

 

zadanie Sposób realizacji Kogo 

dotyczy? 

odpowiedzialni Instytucje współdziałające 

Wspieranie rozwoju 

emocjonalnego 

Traktowanie uczniów z życzliwością i 

empatią, stwarzanie możliwości 

wyrażania własnych opinii, nie 

obrażających godności innych osób 

uczniowie Nauczyciele, pracownicy 

szkoły 

 

 Podnoszenie poczucia wartości 

uczniów poprzez docenianie ich 

osiągnięć w nauce i zachowaniu oraz 

różnych innych formach działalności 

uczniowie Nauczyciele, pracownicy 

szkoły 

 

Organizowanie warsztatów i lekcji 

pościęconych radzeniu sobie z 

emocjami i wyrażaniu ich w sposób 

społecznie akceptowany 

uczniowie Wychowawcy, pedagodzy Specjalistyczna Poradnia 

Psychologiczno – 

Peadagogiczna Powiatu 

Krakowsiego 
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Sfera wychowania: intelektualna 

 

zadanie Sposób realizacji Kogo 

dotyczy? 

odpowiedzialni Instytucje współdziałające 

Zapewnienie 

optymalnych 

warunków rozwoju 

intelektualnego 

Realizacja podstawy programowej 

 

 

uczniowie Dyrektor, nauczyciele  

Organizowaie w szkole zajęć: 

 Rozwijających uzdolnienia 

 Wyrównawczych 

 Rewalidacyjnych 

 Korekcyjno – 

kompensacyjnych 

 Logopedycznych 

 Terapii biofeedback EEG 

uczniowie Dyrektor, nauczyciele, 

specjaliści 

 

Wczesne rozpoznawaniei 

korygowanie specyficznych trudności 

w uczeniu się  

 

Uczniowie 

kl. I - III 

Wychowawcy kl. I – III, 

pedagog w SP 

Specjalistyczna Poradnia 

Psychologiczno – 

Pedagogiczna Powiatu 

Krakowskiego 

Praca z uczniem ze SPE zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa 

oświatowego 

Uczniowie ze 

SPE 

Nauczyciele, pedagodzy, 

logopeda, specjaliści 

Specjalistyczna Poradnia 

Psychologiczno – 

Pedagogiczna Powiatu 

Krakowskiego, inne poradnie 

specjalistyczne 

Przygotowanie uczniów do udziału w 

konkursach 

uczniowie nauczyciele  

Przygotowanie 

uczniów do wyboru 

kierunku kształcenia i 

zawodu. 

Doradztwo zawodowe 

 

Realizacja innowacji pedagogicznej 

„Lekcje z rodzicami” 

uczniowie Nauczyciele specjaliści 

 

Wychowawcy klas 

 

 

rodzice 
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Sfera wychowania: duchowa 

 

zadanie Sposób realizacji Kogo 

dotyczy? 

odpowiedzialni Instytucje współdziałające 

Podejmowanie 

działań związanych z 

poznawaniem przez 

uczniów miejsc 

ważnych dla pamięci 

narodowej, z 

wykorzystaniem 

różnych form 

upamiętniania postaci 

i wydarzeń z 

przeszłości, a także 

obchodami 

najważniejszych świąt 

narodowych i 

kultywowaniem 

symboli państwowych 

odrębnie 

Realizacja projektu „Oblicza 

ojczyzny” 

 

Organizacja w szkole uroczystości z 

okazji świąt narodowych i udział 

uczniów w uroczystościach gminnych, 

wystawy, prelekcje 

 

Organizacja wyjazdów do miejsc 

pamięci 

Uczniowie 

kl.VI i starsi 

 

uczniowie 

 

 

 

 

uczniowie 

Koordynatorzy projektu 

 

 

 

Opiekunowie SU, 

wychowawcy, nauczyciele 

 

 

wychowawcy 

Urząd Gminy Słomniki, 

Stowarzyszenie „Radość 

działania”, MGCK 

 

 

 

 

 

rodzice 
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Kształtowanie i 

rozwijanie potrzeby 

uczestniczenia w 

kulturze 

Organizacja wyjazdów do kina, teatru, 

muzeum 

 

Organizacja spotkan z ludźmi kultury 

Realizacja projektu „Wielka literatura 

w małym mieście” 

 

Realizacja innowacji pedagogicznej 

„Poczytaj mi babciu” 

 

Redagowanie gazety szkolnej 

 

 

Ucziowie 

 

 

Uczniowie 

kl. I - VII 

 

 

Uczniowie 

kl. I – III 

 

Uczniowie  

Wychowawcy 

 

 

Koordynator projektu 

 

 

 

 

Wychowawcy klas I – III 

 

Opiekunowie gazety 

 

 

 

Urząd Miejski w Słomnikach, 

Stowarzyszenie „Radość 

działania” 

 

 

Babcie uczniów z klas I - III 

Wychowanie do 

wartości 

Warsztaty i lekcje poświęcone 

właściwej hierarchii wartości 

 

Promowanie społecznie pożądanych 

zachowań uczniów 

 

uczniowie nauczyciele  
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Sfera wychowania: społeczna 

 

zadanie Sposób realizacji Kogo 

dotyczy? 

odpowiedzialni Instytucje współdziałające 

Uwrażliwienie na 

potrzeby społeczne i 

potrzeby innych ludzi 

Udziała w kampaniach społecznych uczniowie Pedagodzy, nauczyciele Fundacja „Dajemy Dzieciom 

Siłę”, Rzecznik Praw 

Dziecka, PAH, UNICEF itp 

Szkolne Koło Wolontariatu „Lubimy 

pomagać” 

Uczniowie 

kl. VII i starsi 

Opiekunowie koła Hospicjum w Miechowie, 

GOPS,  

 Organizacja Zespołów Pomocy 

Koleżeńskiej 

Uczniowie 

kl.IV i starsi 

Pedagodzy, wychowawcy  

Kształtowanie 

umiejętności 

współpracy w zespole 

Realizacja projektów grupowych 

Stosowanie na lekcjach metod pracy w 

grupie 

uczniowie nauczyciele  

Wspieranie 

aktywności młodych 

ludzi w szkole i w 

środowisku lokalnym 

Działąnie SU 

 

Realizacja programów: 

Młodzi głosują 

PoczytajMy 

Działasz.pl 

uczniowie 

 

 

uczniowie 

kl.VII, gim i 

LO 

Opiekunowie SU, 

wychowawcy, 

Centrum Edukacji 

Obwatelskiej 
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Treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w 

oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane 

do uczniów, nauczycieli i rodziców 

 
Wśród różnych definicji profilaktyki szczególnie użyteczna w odniesieniu do potrzeb szkoły jest koncepcja Zbigniewa B. Gasia przyjmująca, 

że profilaktyka to kompleksowa interwencja kompensująca niedostatki wychowania, która obejmuje równolegle trzy obszary działania: 

 wspomaganie wychowanka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi jego prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu (czyli 

budowanie odporności i konstruktywnej zaradności);  

 ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują zdrowy styl życia;  

 inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi oraz umożliwiają prowadzenie zdrowego 

stylu życia. 
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Obszar działania: wspomaganie wychowanka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi jego prawidłowemu rozwojowi i 

zdrowemu życiu 

 

zadanie Sposób realizacji Kogo dotyczy? odpowiedzialni Instytucje współdziałające 

Zapobieganie 

problemom 

wynkającym z 

dysfunkcji rodziny lub 

biedy 

 Organizowanie w szkole 

dożywiania 

 Dofinansowanie wycieczek 

szkolnych 

 Organizowanie wypoczynku 

letniego 

 Stypendia szkolne 

 Kierowanie na zajęcia do 

świetlicy środowiskowej 

 Współpraca z kuratorami, 

asystentami rodzinnymi 

Uczniowie, 

rdzice 

Pedagodzy, 

wychowawcy 

GOPS,  

GKds RPA, sąd rodzinny, Świetlica 

Środowiskowa „Przystań”, Rada 

Rodziców, Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 

 Prowadzenie poradnictwa i kierowanie 

do odpowiednich  instytucji 

specjalizujących się w pomocy 

Uczniowie, 

rodzice, 

nauczyciele 

Pedagodzy, 

wychowawcy 

Specjalistyczna Poradnia 

Psychologiczno – Pedagogiczna 

Powiatu Krakowskiego 

 Realizacja programów profilaktyczych Uczniowie, 

nauczyciele, 

rodzice 

Nauczyciele, 

pedagodzy, 

specjaliści 

Specjalistyczna Poradnia 

Psychologiczno – Pedagogiczna 

Powiatu Krakowskiego, Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie, 

GKdsRPA 
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Obszar działania: ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują zdrowy styl życia 

 

 

zadanie Sposób realizacji Kogo dotyczy? odpowiedzialni Instytucje współdziałające 

 Zapobieganie 

uzależnieniom ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

uzależnien od 

komputera 

poruszanie odpowiedniej tematyki na 

godzinach wychowawczych 
Uczniowie wychowawcy  

udział w przedstawieniach dotyczących 

uzależnień 

uczniowie, 

nauczyciele, 

rodzice 

dyrekcja, pedagodzy 

wychowawcy 
Teatry, DKds.RPA 

zapraszanie specjalistów na zajęcia do klas i 

na zebrania rodziców  

uczniowie, 

rodzice 

dyrekcja, pedagog,  

higienistka 

 Poradnia Psychologiczno -

Pedagogiczna, GKdsRPA 

kierowanie osób potrzebujących pomocy do 

odpowiednich instytucji 

uczniowie, 

rodzice 

wychowawcy 

pedagodzy 

sąd, kuratorzy, placówki opiekuńczo-

wychowawcze, świetlica 

socjoterapeutyczna, MOPS  

współpraca ze służbami pionu prewencji  Uczniowie dyrekcja, pedagodzy Policja 

szkolenia nauczycieli i rodziców w zakresie 

profilaktyki uzależnień 

Nauczyciele, 

rodzice 
dyrekcja 

Ośrodki szkolenia nauczyciel 

Specjalistyczna Poradnia 

Psychologiczno – Pedagogiczna 

Powiatu Krakwskiego, GKdsRPA 

wspieranie rodziców i wychowawców 

w rozwiązywaniu problemów z uczniami 

zagrożonymi uzależnieniem 

rodzice, 

wychowawcy 
Pedagodzy 

 Specjalistyczna Poradnia 

Psychologiczno – Pedagogiczna 

Powiatu Krakowskiego, instytucje 

zajmujące się problemem uzależnień 

udział w konkursach szkolnych i 

pozaszkolnych  
Uczniowie 

Nauczyciele 

,pedagodzy 
Rada Rodziców, GKdsRPA 

kompletowanie biblioteczki tematycznej 
Nauczyciele, 

rodzice 
bibliotekarz Rada Rodziców 

Realizacja programu profilaktyki 

uzależnień behawioralnych „Cuder” 

 

Uczniowie klas 

V i starsi 
wychowawcy  
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Zapobieganie 

agresji i przemocy 

ze szczególnym 

uwzględnieniem 

cyberprzemocy 

Realizacja zajęć profilaktycznych Uczniowie 
wychowawcy, 

pedagog 
 

szkolenie nauczycieli w problematyce 

zapobiegania agresji i przemocy 
Nauczyciele Pedagog, psycholog  

Prowadzenie działań opiekuńczych przez 

szkołę: 

 rozpoznawanie zagrożeń 

 reagowanie na przejawy zachowań 

agresywnych 

 wprowadzanie na lekcjach i godzinach 

wychowawczych tematyki dotyczącej 

agresji słownej i fizycznej 

 zajęcia integracyjne dla uczniów 

 prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych 

w klasie 

Uczniowie 

dyrektor, 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

rodzice, prac. 

obsługi, 

 

 

pedagodzy, 

 

współpraca z odpowiednimi instytucjami 

we wszystkich tych przypadkach, w których 

potrzebna jest interwencja zewnętrzna 

uczniowie, 

rodzina, 

nauczyciele 

dyrektor, 

koordynator ds. 

bezpieczeństwa, 

nauczyciele, 

pedagodzy 

policja, sąd rodzinny 

wykorzystywanie systemu narzędzi 

oddziaływania na uczniów - nagrody, 

konsekwencje 

Uczniowie 
wychowawcy, 

nauczyciele 
Rodzice 

przedstawienie propozycji zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych służących rozładowaniu 

agresji i nadmiaru energii 

Uczniowie 

dyrektor, 

wychowawcy, 

pedagodzy,  

 

współpraca z rodzicami w zakresie 

rozwiązywania problemów 

wychowawczych 

 

Rodzice 
wychowawcy, 

pedagodzy,  

Specjalistyczna Poradnia 

Psychologiczno – Pedagogiczna 

Powiatu Krakowskiego 
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Zorganizowanie obchodów 

Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy 
uczniowie 

SU, wychowawcy, 

pedagodzy 
 

 

Eliminowanie zagrożeń występujących w 

otoczeniu szkoły i środowisku lokalnym 

poprzez współpracę z policją  

 interwencja w przypadku uczniów 

wagarujących 

 interwencja w przypadku przemocy 

domowej wobec dziecka 

 

uczniowie 
Pedagodzy, 

nauczyciele 

GOPS, Policja, GKdsRPA, sąd 

rodzinny, kuratorzy 

 

Eliminowanie niepożądanych zachowań 

uczniów w szkole poprzez współpracę z 

policją  

 interwencje w przypadku zagrożenia 

dzieci demoralizacją i przestępczością 

(zgodnie z procedurami obowiązującymi 

w szkole) 

 interwencje w przypadku stosowania 

przemocy 

 

uczniowie 
Pedagodzy, 

nauczyciele 

GOPS, Policja, GKdsRPA, sąd 

rodzinny, kuratorzy 
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Obszar działania: inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi oraz umożliwiają 

prowadzenie zdrowego stylu życia. 
 

zadanie Sposób realizacji Kogo dotyczy? odpowiedzialni Instytucje współdziałające 

Zapobieganie 

demoralizacji 

uczniów 

Uwrażliwianie na problemy społeczne i 

potrzeby innych ludzi 

 udział w akcjach charytatywnych i 

różnych formach wolontariatu 

 poruszanie odpowiedniej problematyki 

na godzinach wychowawczych 

 

uczniowie, 

rodzice 

nauczyciele, 

wychowawcy 
instytucje charytatywne, 

Kształtowanie: 

 właściwych zachowań w stosunku do 

innych ludzi i zwierząt 

 tolerancji i otwartości na różnorodność 

kulturową i wyznaniową 

 postawy asertywnej 

 empatii 

 potrzeby właściwego spędzania czasu 

wolnego oraz stosowanie systemu 

wzmocnień pozytywnych 

Uczniowie 

dyrektor, 

nauczyciele, 

pedagodzy, 

rodzice 

 

Kształtowanie osobowościowych 

czynników chroniących 

 pozytywnej samooceny 

 szacunku do samego siebie 

 wiary w możliwości osiągania celów 

życiowych 

 wzmacnianie zainteresowania nauką 

szkolną 

 wzmacnianie silnej więzi z rodziną 

Uczniowie 

nauczyciele, rodzice, 
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Opracowanie i wdrożenie  procedur 

postępowania na wypadek wagarów 
Uczniowie 

Wychowawcy, 

pedagodzy 
 

 
Stosowanie „Procedur postęowania na wypadek 

zagrożenia ucznia przestępczością i demoralizacją” 
Uczniowie, rodzice 

Dyrektor, nauczyciele, 

pedagodzy 
Policja, GKds RPA, sąd rodzinny 

 

 

 

 


