
Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny  

Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Konarzewie 

 

Program Profilaktyczno-Wychowawczy szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych 

uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania 

organizowane przez szkołę o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.  

 

1. Cele działań opisanych w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły: 

 

1) budzenie u uczniów wrażliwości społecznej i odpowiedzialności za otaczający świat; 

2) rozwijanie postaw obywatelskich i patriotycznych; 

3) dążenie do rozwijania wiedzy uczniów, rodziców i nauczycieli, w szczególności  

o problemach cywilizacyjnych współczesnego świata oraz o możliwościach i potrzebie 

ich rozwiązywania. 

 

2. Zadania szkoły w obszarze działań wychowawczo-profilaktycznych: 

 

1) poszerzanie wiedzy uczniów na temat zdrowego stylu życia oraz tworzenie warunków 

sprzyjających aktywności ruchowej uczniów; 

2) rozwijanie u uczniów świadomości konieczności dbania o bezpieczeństwo własne  

i bezpieczeństwo innych uczniów, w tym zapobieganie cyberprzemocy i agresji 

słownej; 

3) wspieranie uczniów w harmonijnym rozwoju ich potencjału intelektualnego, zachęcanie 

do aktywności poznawczej, samokształcenia i krytycznego myślenia w zakresie 

korzystania z informacji; 

4) poszerzanie wiedzy uczniów na temat obowiązujących norm społecznych oraz 

kształtowanie umiejętności respektowania ww. norm w codziennym funkcjonowaniu, 

w tym zapobieganie uzależnieniom; 

5) promowanie wśród uczniów ważnych pozytywnych wartości i rozwijanie umiejętności 

postępowania zgodnie z tymi wartościami;   

6) rozwijanie empatii i dojrzałości emocjonalnej uczniów; uczenie o emocjach i sposobach 

właściwego radzenia sobie z nimi w różnych sytuacjach;  



7) kształtowanie u uczniów postawy świadomego korzystania z dóbr naturalnych  

i dbałości o przyrodę; 

8) przygotowanie uczniów do pełnienia różnych ról społecznych, w tym wychowanie do 

życia w rodzinie; 

9) poszerzanie wiedzy ucznia na temat kraju i regionu, z którego pochodzi, rozbudzanie w 

nim szacunku do ojczyzny i jej wybitnych przedstawicieli;  

 

3.  Organizacja działań profilaktyczno-wychowawczych: 

 

1) Diagnoza potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej oraz ewaluacja 

realizacji celów programu wychowawczo-profilaktycznego dokonywana jest przez 

zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej pod koniec roku szkolnego 

poprzez ankiety skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli oraz analizę 

dokumentacji szkolnej. Wyniki diagnozy i ewaluacji stanowią podstawę modyfikacji 

działań wychowawczych i profilaktycznych w szkole.  

2) Modyfikacji programu dokonuje zespół do spraw pomocy psychologiczno-

pedagogicznej i wraz z dyrektorem ustala działania priorytetowe w danym roku 

szkolnym, których opis stanowi załącznik do programu.  

3) Modyfikacja jest przedstawiana na spotkaniu rady rodziców, która do 30 września w 

porozumieniu z radą pedagogiczną uchwala do realizacji program wychowawczo – 

profilaktyczny szkoły.  

 

4.   Sposoby realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego: 

 

1) realizacja bloków przedmiotowych i ścieżek tematycznych, lekcje biblioteczne; 

2) apele i uroczystości okolicznościowe; 

3) projekty edukacyjne; 

4) pogadanki i lekcje wychowawcze, warsztaty prowadzone przez specjalistów; 

5) działalność kół zainteresowań, udział uczniów w konkursach; 

6) współpraca z rodzicami, w tym z Radą Rodziców; 

7) zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów; 

8) działania w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

9) organizacja wycieczek, rajdów, zajęcia sportowe;  

10) akcje ekologiczne; charytatywne i inne; 



11) współpraca ze strażą gminną, policją oraz ośrodkiem pomocy społecznej i poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną oraz instytucjami szkoleniowymi; 

12) postawy i zachowania prezentowane przez nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

 

5. Postanowienia końcowe 

 

1) Szczegółowa organizacja działań profilaktyczno-wychowawczych na bieżący rok 

szkolny zawarta jest w planach wychowawczych, planie pracy szkoły i planach pracy 

nauczycieli i specjalistów oraz innych dokumentach.  

2) Za realizację planu profilaktyczno-wychowawczego odpowiedzialni są wszyscy 

członkowie społeczności szkolnej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Programu Profilaktyczno-Wychowawczego Szkoły Podstawowej im. 

Henryka Sienkiewicza w Konarzewie 

 

 

Rok szkolny 2019/2020 

 

Priorytety w ramach programu: 

 

1) Promocja zdrowego odżywiania – zmniejszenie ilości słodyczy i napojów 

zawierających cukier w diecie naszych uczniów poprzez ustalenie harmonogramu dni 

zdrowych śniadań lub przekąsek oraz inne działania we współpracy z rodzicami.  

2) Zapobieganie agresji słownej – przeprowadzanie przez wychowawców i polonistów co 

najmniej 8 zajęć w roku związanych z kulturą słowa oraz dobieraniem właściwych 

reakcji słownych do sytuacji wzbudzających silne emocje, również w Internecie. 

3) Rozwijanie świadomości dobra wspólnego, cudzego i własnego – np. szkolny konkurs 

zadbanej klasy lub inny konkurs zapobiegający wandalizmowi. Wprowadzenie CCTV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


