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Zadania do realizacji w ramach programu wychowawczo-

profilaktycznego na rok szkolny 2022/2023 

Punktem wyjścia do opracowania Programu Wychowawczo Profilaktycznego była wnikliwa diagnoza i 

analiza czynników chroniących i czynników ryzyka oraz rozeznanie w zasobach szkoły. 

Diagnoza została dokonana poprzez przeprowadzenie ankiety wśród uczniów oraz rodziców, rozmów 

z nauczycielami, ewaluacji działań podjętych w roku szkolnym 2021/2022 

W naszej szkole istnieją następujące czynniki chroniące :  

1.Regularne praktyki religijne. 

2.Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania.   

3.Mozliwość rozwijania swoich zainteresowań w różnych dziedzinach,  

4.Przestrzeganie w życiu uniwersalnych wartości moralno-etycznych.  

5.Kierowanie się w życiu dobrem swoim i innych.  

6.Respektowanie norm i wartości społecznych. 

 7. Udział w akcjach charytatywnych. 

 8.Umiejętność pracy w zespole.  

9. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

Czynniki ryzyka: 

 Przeprowadzona diagnoza wykazała, że problemami wychowawczymi w szkole, które zaliczamy do 

czynników ryzyka są: 

 1.Niewystarczająca motywacja do nauki, niskie potrzeby i aspiracje edukacyjne 

 2.Niedostrzeganie niewłaściwości w swoim postępowaniu.  

3.Presja grupy rówieśniczej.  

4.Obmawianie, obrażanie, agresja słowna i fizyczna 

 5.Wpływ mediów i gier komputerowych.  

6.Problemy natury emocjonalno-społecznej. 

7.Brak umiejętności radzenia sobie z problemami okresu dorastania. 



8.Nieprzestrzeganie norm społecznych przez uczniów. 

9. Nadużywanie telefonów komórkowych. 

10.Powiększająca się liczba uczniów z problemami rodzinnymi (alkoholizm) bądź tych, którzy 

funkcjonują w rodzinach zaburzonych (tj. rodziny niepełne, rodziny rozbite, rodziny 

wielodzietne, eurosieroctwo, trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. 

11. Brak właściwych wzorców rodzinnych 

 niekontrolowane przyswajanie wzorców czerpanych z mediów tj. telewizja, Internet 

 stres i niepowodzenia edukacyjne 

 brak nawyku aktywnego odpoczynku 

 nieprzestrzeganie norm dotyczących higieny pracy i higieny osobistej, itp. 

 siecioholizm 

12. lęki związane z epidemią Covid-19 i wojną na Ukrainie 

 

W naszej szkole najważniejsze działania w pracy wychowawczo-profilaktycznej są ukierunkowane na:  

 przeciwdziałanie agresji, przemocy i uzależnieniom,  

 wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,  

 przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, 

klasie),  

 rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,  budowanie 

poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,  

• przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,  

• troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców  

• przygotowanie uczniów do podjęcia trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych, wyboru 

szkoły ponadpodstawowej zgodnej z zainteresowaniami i uzdolnieniami oraz do roli pracownika 

na współczesnym rynku pracy  

 

Zadania profilaktyczne programu to:  

• zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,  

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

• promowanie zdrowego stylu życia, 

 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych,  

• eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,  



•niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i 

telewizji, 

 •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 

 

Szczegółowe cele profilaktyczno-wychowawcze do realizacji:  

* Rozpoznanie środowiska uczniów przez wychowawców klas,  

* rozpoznanie środowiska rodzinnego i warunków socjalno-bytowych, 

 * integracja wychowawcy z klasą,  

* poprawa komunikacji wychowawcy z klasą,  

* poprawa komunikacji między uczniami a nauczycielami,  

* kształtowanie odpowiednich postaw prozdrowotnych,  

* kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem w trudnych sytuacjach życiowych,  

* budowanie więzi w grupie, 

 * budowanie poczucia własnej wartości w oparciu o odnoszone sukcesy w różnych dziedzinach, 

 * stwarzanie sytuacji wychowawczych, w których każdy z uczniów mógłby odnosić sukces,  

* wdrażanie asertywnych zachowań,  

* zapobieganie niepowodzeniom szkolnym ucznia poprzez indywidualną pracę z nim, 

 * budowanie i wzmacnianie naturalnych systemów wsparcia dla dzieci: koleżeństwa, przyjaźni, 

zaufania i uczciwości,  

* uwrażliwianie uczniów na problemy i potrzeby innych ludzi,  

* kształcenie umiejętności prawidłowego podejmowania decyzji i przyjmowania odpowiedzialności za 

podejmowane działania,  

* zapobieganie inicjacji alkoholowej i nikotynowej uczniów, 

 * zapobieganie cyberprzemocy, 

 * doskonalenie, przez uczniów, umiejętności oceny ryzyka związanego z używaniem środków 

szkodliwych dla nich,  

* umożliwienie dzieciom oraz dorosłym własnego rozwoju poprzez zachęcanie do współpracy,  



* prowadzenie doradztwa zawodowego,  

* uaktywnienie rodziców do współdziałania ze szkołą w rozwiązywaniu problemów dzieci,  

* pogłębienie wiedzy rodziców na temat potrzeb i metod pracy z dziećmi,  

* poinformowanie rodziców o możliwościach uzyskania specjalistycznej pomocy,  

* współpraca pomiędzy nauczycielem - pedagogiem - rodzicami,  

* współpraca z innymi instytucjami, które w swojej działalności zajmują się również sprawami opieki i 

wychowania (poradnie psychologiczno - pedagogiczne). 

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 

SF
ER

A
 

Zadania Forma realizacji 
Osoby 

odpowiedzialne 
Termin 

IN
TE

LE
K

TU
A

LN
A

 

Rozpoznanie i 

rozwijanie 

możliwości, 

uzdolnień i 

zainteresowań 

uczniów 

Przeprowadzanie w 

klasach diagnoz, 

obserwacje podczas 

bieżącej pracy 

nauczyciele, 

wychowawcy  
IX 2022 

Rozwijanie 

zainteresowań  

i zdolności 

uczniów 

Prowadzenie zajęć 

rozwijających 

uzdolnienia, 

warsztatów, 

konkursów, wyjazdy 

do kina, teatru, 

muzeum, wyjazd na 

pokazy fizyczne do 

Lublina, udział w życiu 

kulturalnym wsi 

Krynice, współpraca z 

Biblioteką Publiczną 

gminy Krynice np. 

udział w konkursach 

organizowanych przez 

Bibliotekę, udział w 

Narodowym Czytaniu 

nauczyciele  

wychowawcy 

pedagog szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przygotowanie 

programów 

artystycznych na 

uroczystości szkolne, 

prezentowanie 

talentów na forum 

szkoły 

 

 

 

 

 

Zgodnie z 

kalendarzem 

szkolnych 

uroczystości 

określających 

terminy 

konkretnych 

przedsięwzięć i 

osoby 

odpowiedzialne za 

ich przygotowanie 

 

 

 

 

 

Rozwijanie 

umiejętności 

rozpoznawania 

własnych 

uzdolnień 

Zajęcia z orientacji 

zawodowej 

Wychowawcy,  

Nauczyciel doradztwa 

zawodowego, 

pedagog szkolny 

 zgodnie z 

harmonogramem 

zajęć w 

poszczególnych 

klasach 

Kształcenie 

samodzielnego 

formułowania i 

wyrażania sądów 

 

Warsztaty w klasach  

 

wychowawcy 

pedagog szkolny 
pierwsze półrocze  

Podnoszenie 

efektów 

kształcenia 

poprzez 

uświadamianie 

wagi edukacji i 

wyników 

egzaminów 

Lekcje wychowawcze 

poświęcone tej 

tematyce, szkolne 

konkursy z nagrodami  

Wychowawcy 

Pedagog szkolny 
Cały rok szkolny 



zewnętrznych 

 

Uczenie 

planowania i 

dobrej organizacji 

własnej pracy 

 

Lekcje wychowawcze 

poświęcone tej 

tematyce, praktyczne 

sposoby zarządzania 

czasem na 

warsztatach 

prowadzonych przez 

pedagoga szkolnego 

pedagog szkolny, 

wychowawcy 
Cały rok szkolny  

M
O

R
A

LN
A

 

Kształtowanie 

szacunku do ludzi, 

wrażliwości na 

potrzeby drugiego 

człowieka, 

prawidłowe 

rozumienie 

wolności jednostki 

oparte na 

poszanowaniu 

osoby ludzkiej 

Działalność 

charytatywna: zbiórka 

żywności oraz 

artykułów dla zwierząt 

w schronisku, Adopcja 

serca, zorganizowanie 

Dnia Łasucha  

 

opiekun samorządu 

szkolnego p. Beata 

Kobielarz 

Zgodnie z 

harmonogramem 

Rozwój 

poszanowania 

dziedzictwa 

narodowego i 

kształtowanie 

świadomości 

narodowej. 

Wskazywanie 

autorytetów i 

wzorców 

moralnych 

Świętowanie rocznic i 

wydarzeń 

patriotycznych, lekcje 

wychowawcze na 

temat patriotyzmu 

 

nauczyciele wskazani 

jako odpowiedzialni 

za poszczególne 

działania  

 

zgodnie z 

kalendarzem 

uroczystości  

 

Poznanie dorobku 

kulturalnego 

Europy, świata, 

wykształcenie 

postawy tolerancji 

i szacunku dla 

lekcje wychowawcze 

poświęcone tej 

tematyce, wycieczki 

nauczyciele, 

wychowawcy  
Cały rok szkolny 



innych narodów, 

kultur, religii 

 

Uczenie 

właściwego 

pojęcia tolerancji, 

odwagi w 

reagowaniu na 

niesprawiedliwość, 

krzywdę drugiego 

człowieka, agresję 

 

Warsztaty 

organizowane przez 

pedagoga szkolnego  

Lekcje wychowawcze 

poświęcone tej 

tematyce 

pedagog szkolny 

 

 

 

wychowawcy klas, 

pedagog szkolny 

Rok szkolny 

2022/2023  

 

Promowanie 

zdrowego stylu 

życia 

 

Piknik ekologiczny, 

zajęcia o zdrowym 

stylu odżywiania się 

oraz znaczeniu ruchu 

w życiu człowieka 

prowadzone przez 

wychowawców; 

Zajęcia związane z 

cyberprzemocą,  

Uzależnienia od 

internetu 

 

Przeciwdziałanie 

wszelkim 

uzależnieniom: od 

nikotyny, alkoholu, 

dopalaczy 

Przeciwdziałanie 

uzależnieniom od 

telefonu, gier 

komputerowych 

Organizowanie 

konkursów 

nauczyciel WF, 

nauczyciel biologii, 

nauczyciel WDŻ 

pedagog szkolny 

wychowawcy klas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dotyczących 

profilaktyki 

uzależnień, 

Spektakle 

profilaktyczne 

Realizacja programu 

profilaktycznego ,,Bieg 

po zdrowie’’ 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel WDŻ 

 

 

 

Klasa IV 

SP
O
ŁE
C
ZN

A
 

 

Kształtowanie 

przekonania o 

społecznym 

wymiarze istnienia 

osoby ludzkiej, a 

także o 

społecznym 

aspekcie bycia 

uczniem szkoły  

 

Omówienie zasad 

statutu szkoły i 

regulaminów 

szkolnych, 

Lekcje wychowawcze 

poświęcone tej 

tematyce 

wychowawcy Wrzesień 2022 

Uczenie działania 

zespołowego, 

tworzenia klimatu 

dialogu i 

efektywnej 

współpracy, 

umiejętności 

słuchania innych i 

rozumienia ich 

poglądów. 

Uczenie zasad 

samorządności i 

demokracji 

 

Warsztaty z zakresu 

komunikacji 

społecznej, pracy w 

zespole, 

funkcjonowania wśród 

innych, analizy sytuacji 

problemowych i 

możliwości ich 

konstruktywnego 

rozwiązywania 

 

Wybory do samorządu 

uczniowskiego/wybory 

samorządów 

klasowych, bieżąca 

kontrola ich 

pedagog szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opiekun samorządu  

 

 

 

Rok szkolny 

2022/2023 

 

 

 

 

 

Zgodnie z 

programem zajęć 

w I semestrze 

 



działalności, wybory 

opiekuna samorządu 

uczniowskiego 

 

…………………………….. 

 

 

 

Doskonalenie 

kultury bycia 

Warsztaty z 

pedagogiem szkolnym 
pedagog szkolny 

zgodnie z 

programem zajęć 

Kształtowanie 

postawy szacunku 

wobec środowiska 

naturalnego 

Udział w akcji 

sprzątanie świata 

Udział w akcjach 

charytatywnych na 

rzecz zwierząt, 

wycieczki 

krajoznawcze 

Nauczyciel biologii, 

Opiekun Samorządu, 

Wychowawcy, 

Nauczyciele 

Rok szkolny 

2022/2023 

Kształtowanie 

aktywnej postawy 

wobec przyszłej 

pracy zawodowej 

oraz wymagań 

rynku pracy.  

Warsztaty dla klasy 

VIII prowadzone przez 

pedagoga szkolnego, 

nauka poszukiwania 

pracy, analizy ofert,  

pedagog szkolny,  drugie półrocze 

Systematyczne 

monitorowanie 

frekwencji 

uczniów na 

zajęciach 

lekcyjnych 

Zwiększenie 

współpracy z 

rodzicami w 

zakresie kontroli 

obowiązku 

szkolnego 

Analiza frekwencji 

uczniów  

 

 

 

Systematyczne 

informowanie 

rodziców o absencji 

uczniów, wywiadówki, 

indywidualne 

spotkania z rodzicami 

 

 

Wychowawcy, 

pedagog szkolny 

Cały rok szkolny 

 

 

zgodnie z 

harmonogramem 

zebrań  

 

Integracja 

zespołów 

Organizacja imprez 

klasowych, wycieczek, 
wychowawca Rok szkolny 



klasowych wyjść 
EM

O
C

JO
N

A
LN

A
 

 

Nauka nabywania 

świadomości 

własnych słabych i 

mocnych stron, 

kształtowanie 

samoakceptacji, 

budowanie 

poczucia własnej 

wartości 

Warsztaty dla uczniów 

prowadzone przez 

pedagoga szkolnego 

 

Lekcje wychowawcze 

poświęcone tej 

tematyce – wskazanie 

konkretnych zajęć 

pedagog szkolny  

Kształcenie 

umiejętności 

rozpoznawania 

własnych emocji 

Warsztaty dla uczniów 

prowadzone przez 

pedagoga szkolnego 

 

Lekcje wychowawcze 

poświęcone tej 

tematyce – wskazanie 

konkretnych zajęć 

 

pedagog szkolny 

 

 

wychowawca 

zgodnie z 

konkretnymi 

terminami dla 

poszczególnych 

oddziałów 



Kształcenie 

umiejętności 

rozwiązywania 

problemów bez 

użycia siły 

Zajęcia integracyjne w 

klasach I, II, III, IV, VIII 

 

 

Prowadzenie zajęć 

rozwijających 

kompetencje 

emocjonalno-

społeczne 

 

 

Lekcje wychowawcze  

o agresji i jej unikaniu 

pedagog szkolny 

 

 

pedagog szkolny 

 

 

 

 

 

 

zgodnie z 

konkretnymi 

terminami dla 

poszczególnych 

oddziałów 

O
C

H
R

O
N

A
 Z

D
R

O
W

IA
 P

SY
C

H
IC

ZN
EG

O
 Poszerzanie 

wiedzy uczniów na 

temat wpływu 

sytuacji 

kryzysowej na 

funkcjonowanie w 

szkole oraz 

możliwości 

uzyskania pomocy 

w szkole i poza 

szkołą 

Lekcje wychowawcze z 

udziałem pedagoga 

 

Skrzynka zaufania 

wychowawcy klas 

 

 

pedagog szkolny 

zgodnie z 

konkretnymi 

terminami dla 

poszczególnych 

oddziałów 



Wspieranie 

uczniów, u których 

rozpoznano 

objawy depresji 

lub obniżenia 

kondycji 

psychicznej 

Indywidualne 

rozmowy wspierające 

z każdym uczniem, 

jego rodzicami. 

Ustalenie zakresu 

dalszych działań. 

Dalsze postępowanie 

wg ustaleń 

 

Zorganizowanie Dnia 

Pozytywnego Myślenia 

wychowawca, pedgog 

szkolny 

 

 

 

 

Wychowawcy, 

pedagog szkolny 

Zgodnie z 

potrzebami 

 

 

 

 

Luty 2023 

Wspieranie 

rozwoju 

emocjonalnego 

dzieci 

Zajęcia 

psychoedukacyjne 

związane z emocjami 

Pedagog szkolny 
Rok szkolny 

2022/2023 

Odbudowanie i 

umacnianie u 

uczniów 

prawidłowych 

relacji w grupie 

klasowej, poczucia 

wspólnoty 

(reintegracja) 

Lekcje wychowawcze 

– gry i zabawy 

integracyjne, 

rozmowy, warsztaty 

wychowawcy 

 

Rok szkolny 

2022/2023 

 

 

EWALUACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO 

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat 

prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu 

wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:  

1) obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian, 

2) analizę dokumentacji, 

3) przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, 

4) rozmowy z rodzicami, 



5) wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, 

6) analizy przypadków. 

 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny został uchwalony przez Radę rodziców w 

porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Krynicach w dniu 14.09.2022 

Podpisy członków Rady Rodziców:     

………………………………………………………. 

         Podpis Dyrektora 

 

 


