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Podstawa prawna: 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.). 

 Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 
listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526). 

 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.). 

 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.). 

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082). 

 Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.). 

 Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 852  
ze zm.). 

 Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 
tytoniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1446 ze zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 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. z 2020 r. poz. 1449). 

 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022. 

  „Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny 
stacjonarny” - zbiór zaleceń uwzględniający sytuację epidemiologiczną, w tym dotyczących 
pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19. 

 Statut Szkoły Podstawowej nr 3 im Mikołaja Kopernika w Wieliczce. 

 

Ponadto wykorzystano: 

 Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania  
i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego” – sporządzony na zlecenie 
MEiN (oparty na wynikach badań wśród uczniów, rodziców, nauczycieli w okresie kwiecień 2020 
– styczeń 2021). 
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Wprowadzenie 

Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych Szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej 
oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w Szkole, która w swojej 
działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą 
Szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz 
wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny.  

Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze 
fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces ten jest wzmacniany  
i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.  

Profilaktyka rozumiana jest jako zapobieganie pojawieniu się i występowaniu niepożądanych zjawisk  
i procesów, określanych jako patologie życia społecznego oraz promowanie zjawisk alternatywnych 
w stosunku do tych, które próbuje się wyeliminować. To system działań wzmacniających lub 
podtrzymujących pozytywne postawy uczniów. Realizowana jest podczas działalności edukacyjnej  
Szkoły. 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem 
programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.  

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań 
wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i 
formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do 
uczniów, rodziców i nauczycieli.  

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy w zakresie 
występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących  
i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji 
psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych (załącznik 1) oraz 
innych problemów występujących w środowisku szkolnym, biorąc po uwagę: 

 wyniki ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2020/2021, 
 wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dyrektora, 
 ewaluację wcześniejszego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego realizowanego w roku 

szkolnym 2020/2021, 
 wnioski i analizy Zespołu Wychowawców, 
 analizy wyników ankiet diagnozujących wśród rodziców i uczniów na początku roku szkolnego 

2021/2022, 
 inne dokumenty i spostrzeżenia ważne dla Szkoły. 

Podstawowym celem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest wspieranie 
dzieci i młodzieży w rozwoju wszystkich sfer osobowości i umożliwienie osiągnięcia 
szerokorozumianego sukcesu oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym 
elementem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest kultywowanie tradycji 
i ceremoniału Szkoły. 
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Podstawowe zasady realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego obejmują: 

 powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich 
pracowników Szkoły, 

 zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań 
określonych w programie, 

 respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów 
szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski), 

 współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym Szkoły (np. udział organizacji i stowarzyszeń 
wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),  

 współodpowiedzialność za efekty realizacji programu, 
 

W realizacji programu będą brać udział dzieci z oddziałów przedszkolnych, z klas I- III, z klas IV- VIII 
oraz nauczyciele, psycholog, pedagog, doradca zawodowy, pielęgniarka szkolna, pracownicy instytucji 
zewnętrznych np. MGOPS, PPPP, CPiPZ. 

MISJA SZKOŁY 

Misją naszej Szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości, poczuciu odpowiedzialności, 
wrażliwości na prawdę i dobro, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa 
kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie 
właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego, umiejętności nawiązywania kontaktów 
z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym 
rozwoju wszystkich uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym.  

Misją szkoły jest również uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia  
w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw 
patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu Szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej 
tradycji. Ważne dla Szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, 
kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, 
nauczycieli i rodziców.  

Pandemia COVID-19 spowodowała zmianę priorytetów działań wychowawczo – profilaktycznych. 
Nadrzędnym celem stało się zdrowie oraz bezpieczeństwo uczniów i całej społeczności szkolnej. 
Wysoki priorytet ma więc dla nas profilaktyka i działania pomocowe na rzecz wsparcia psychicznego 
uczniów w trakcie i po wygaśnięciu epidemii COVID-19. 

SYLWETKA ABSOLWENTA 

Dążeniem Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieliczce jest przygotowanie uczniów do 
efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji  
w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący Szkołę, posiada następujące cechy: 

 jest ambitny, kreatywny, odważny, samodzielny, 
 szanuje siebie i innych, jest odpowiedzialny za siebie i innych,  
 zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia, 
 zna i rozumie zasady współżycia społecznego,  
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 integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole, szanuje i akceptuje 
odrębność osób innej narodowości, innego wyznania, osoby  niepełnosprawne, 

 szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy, 
 zna historię i kulturę własnego narodu jak i regionu oraz tradycje szkoły,  
 korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia  

i technologie informatyczne, 
 przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia, a także ochrony przed chorobami 

zakaźnymi (np. COVID-19), 
 posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje 

odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych,  
 zna zasady ochrony zdrowia psychicznego (w tym w sytuacji kryzysowej wywołanej 

epidemią COVID-19) oraz czynniki chroniące przed zagrożeniami wynikającymi  
z długotrwałej izolacji społecznej i reżimu sanitarnego, 

 rozumie związek między pogorszeniem się stanu zdrowia psychicznego a podejmowaniem 
zachowań ryzykownych i problemów z tym związanych (np. stosowanie substancji 
psychoaktywnych, przemocy, uzależnień behawioralnych), 

 prezentuje aktywną postawę w promowaniu dbałości o środowisko naturalne, 
 posiada świadomość ekologiczną, 
 rozwija swoje zainteresowania i pasje, 
 potrafi porozumiewać się w dwóch językach. 

 

CELE OGÓLNE 

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji 
zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie 
pełnej dojrzałości w sferze: 

o fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności 
pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowanie zachowań prozdrowotnych, 
w tym w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19, 

o psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie 
właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw 
sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi 
uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej, poszerzanie kompetencji  
i świadomości znaczenia wsparcia w sytuacji kryzysowej osób z najbliższego otoczenia uczniów 
(rodziców, nauczycieli i wychowawców, specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, rówieśników), 

o społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na 
umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów,  
a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych, kreowanie postaw prospołecznych 
w sytuacji kryzysowej (np. epidemia COVID-19), 

o aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości,  
w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia, rozwijanie poczucia 
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odpowiedzialności społecznej w sytuacjach kryzysowych zagrażających całemu społeczeństwu (np. 
rozprzestrzenianie się epidemii COVID-19). 

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:  

1) współdziałanie całej społeczności Szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności 
i postaw określonych w sylwetce absolwenta, 

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny 
rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu, a decyzje w tym zakresie 
podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych, 

3) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości 
oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań 
proekologicznych, 

4) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,  

5) kształtowanie przyjaznego klimatu w Szkole, budowanie prawidłowych relacji 
interpersonalnych, 

6) doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami, 
ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,  

7) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli oraz rodziców lub opiekunów,  

8) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału  
w działaniach z zakresu wolontariatu czy Samorządu Uczniowskiego, sprzyjających aktywnemu 
uczestnictwu uczniów w życiu społecznym, 

9) przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz sztuce narodowej  
i światowej, 

10) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie 
postaw prozdrowotnych i prospołecznych, 

11) wykształcenie u uczniów, nauczycieli i rodziców postrzegania sytuacji kryzysowych jako szansy 
na „zmianę” mogącą przynieść trwałe wartości, np. umiejętność zapobiegania bezradności 
będącej początkiem pogorszenia kondycji psychicznej człowieka i jej negatywnych skutków 
(patrz: Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? 
Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego.”). 

 

Działalność edukacyjna w Szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy  
oraz umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców 
z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. 

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności: 
1) poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat 

prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania 
wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 
zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach 
innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach, 

2) rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,  
3) doskonalenie kompetencji nauczycieli, wychowawców, rodziców w zakresie profilaktyki oraz 

rozpoznawania wczesnych symptomów depresji u dzieci i starszej młodzieży, 
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4) poszerzanie wiedzy uczniów, nauczycieli, rodziców na temat wpływu sytuacji kryzysowej (np. 
wywołanej pandemią COVID-19) na funkcjonowanie każdego człowieka oraz możliwości 
uzyskania pomocy w szkole i poza Szkołą, 

5) kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia 
sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji, 

6) kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków  
w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających 
prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, 

7) poszerzanie wiedzy uczniów na temat metod zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii 
COVID-19, 

8) prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców  
w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji 
psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych oraz 
podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej, 

9) doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania 
środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 
psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego. 

 
Działalność informacyjna w Szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, 
dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń  
i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji 
psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, wpływu niskiego 
poziomu kondycji psychicznej na funkcjonowanie w życiu, skierowanych do uczniów oraz ich rodziców 
lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników Szkoły. 

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności: 
1) dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom 

na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych 
związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji 
psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych 
zagrożeń cywilizacyjnych, a także działań podejmowanych na rzecz kompensowania 
negatywnych skutków przedłużającej się epidemii,  

2) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich 
rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji 
psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, 

3) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich 
rodziców lub opiekunów w przypadku obniżonej kondycji psychicznej, depresji, innych 
problemów psychologicznych i psychiatrycznych, 

4) przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz 
nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem 
przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, 

5) informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących 
procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół  
i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią. 
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Działalność profilaktyczna obejmuje: 

1) wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, 
środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko 
zachowań ryzykownych, 

2) wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia 
oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych 
niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji 
psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, 

3) wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania 
środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 
psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały 
zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia, 

4) wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano objawy depresji lub obniżenia 
kondycji psychicznej, a także prowadzenie działań profilaktycznych wobec wszystkich uczniów 
Szkoły. 

W roku szkolnym 2021/2022 najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na: 
 wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej, 
 wzbudzanie poczucia przynależności do grupy, 
 odbudowanie i umacnianie u uczniów prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej 

w szkole, klasie (reintegracja), 
 utrwalanie u uczniów świadomego respektowania reguł sanitarnych przyjętych na czas 

epidemii COVID-19, 
 rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości, 
 budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, 
 przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom, 
 przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, 
 troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców. 

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, 

 rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków 
psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i narkotyków), 

 eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej, 

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

 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, 
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 uczenie dbałości o zdrowie psychiczne oraz wzmacnianie poczucia oparcia w najbliższym 
środowisku (rodzina, nauczyciele, specjaliści) w sytuacjach trudnych. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE I ZADANIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE 

 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE ORAZ I ETAP EDUKACYJNY 

CEL 1: WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE I OBYWATELSKIE 

1. Rozwijanie pożądanych postaw patriotycznych i tożsamości narodowej: 
a) nauka hymnu narodowego, poznanie symboli narodowych, 
b) zaznajomienie z symbolami i patronem Szkoły, 
c) uczestnictwo w tworzeniu uroczystości szkolnych związanych z obchodami świąt 

narodowych, 
d) uwrażliwianie na piękno naszej Ojczyzny. 

2. Kształtowanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej, polskiej: 
a) wdrażanie do czynnego uczestnictwa w życiu klasy i Szkoły, adaptacja uczniów klas 

pierwszych do warunków szkolnych 
b) uczenie szacunku do tradycji szkolnych, 
c) poznawanie najbliższego środowiska i jego historii, 
d) kultywowanie polskich tradycji. 

3. Kształtowanie postawy Europejczyka otwartego na świat: 
a) poznawanie symboli narodowych i wybranych tradycji krajów Europy, 
b) poznawanie różnorodności kulturowej świata. 

Sposoby realizacji: lekcje z dominacją gier i zabaw integracyjnych, apele okolicznościowe m.in. Święto 
Niepodległości, 3 Maja, Święto Patrona Szkoły, Święto Żołnierzy Wyklętych, (przestrzeganie 
obowiązującego stroju galowego ucznia), spotkania m.in. z policjantem,  zaznajomienie uczniów 
z legendami i zabytkami m.in Torunia, Krakowa, Warszawy, ślubowanie klas pierwszych, nawiązanie 
więzi koleżeńskich między klasami, pogadanki, spotkania, wycieczki m.in. do Muzeum Żup 
Krakowskich, Kopalni Soli oraz Krakowa, konkursy m.in. astronomiczny i czytelniczy, spotkania klasowe 
z okazji Wigilii, Śniadanie Wielkanocne, Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka, kiermasze świąteczne, 
praca w Samorządzie Uczniowskim, sklepiku szkolnym oraz SKO, przegląd kolęd i pastorałek, Festiwal 
Języków Obcych. 

CEL 2: ROZWIJANIE POŻĄDANYCH POSTAW MORALNYCH, WSKAZYWANIE 
WARTOŚCI I ZASAD ETYCZNYCH 

1. Kształtowanie poczucia własnej wartości: 
a) poznawanie siebie jako niepowtarzalnej jednostki, 
b) wyrażanie i kontrolowanie uczuć, 
c) nabywanie umiejętności autoprezentacji. 

2. Zaznajamianie z autorytetami i ich wkładem dla dobra rozwoju ludzkości m.in.: 
a) sylwetka Jana Pawła II, papieża Franciszka, M. Kopernika, 
b) laureaci nagrody Nobla – Nobliści Polscy, 
c) znani sportowcy i podróżnicy m.in. Marek Kamiński, Jasiek Mela. 
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3. Rozwijanie ciekawości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w 
świecie: 
a) rozwijanie ciekawości na drugiego człowieka – włączanie uczniów do prac na rzecz innych, 
b) poznawanie pojęcia tolerancji, 
c) pomoc koleżeńska. 

Sposoby realizacji: przykładowe akcje charytatywne m.in. „Góra Grosza”, „Szlachetna paczka”, 
„Jałmużna wielkopostna’’, „Zbieram znaczki na misje’’, kartki świąteczne, konkursy szkolne 
i pozaszkolne np. konkurs plastyczny, gazetki klasowe, kącik patrona Szkoły, pełnienie dyżurów w sali 
zajęć przez uczniów, gry i zabawy integrujące zespół klasowy. 

CEL 3: KSZTAŁTOWANIE ROZWOJU EMOCJONALNO – SPOŁECZNEGO 

1. Zapoznawanie z prawami i normami obowiązującymi w życiu społecznym: 
a) utrwalanie nawyków kulturalnego zachowania się w stosunku do dorosłych i kolegów, 
b) tworzenie norm, reguł i zasad obowiązujących w klasie oraz tradycji klasowych, 
c) poznanie odpowiednich zapisów ze Statutu Szkoły (np. prawa i obowiązki ucznia), 
d) właściwe zachowanie się w miejscach publicznych, 
e) poszanowanie mienia własnego i społecznego. 

2. Budowanie więzi emocjonalnych i empatii: 
a) pielęgnowanie więzi rodzinnych – okazywanie szacunku i miłości w rodzinie, koleżeństwo 

i przyjaźń – poznawanie ich znaczenia, wzmacnianie więzi koleżeńskich, 
b) wczuwanie się w przeżycia drugiej osoby, 
c) nabywanie umiejętności aktywnego słuchania innych i wyrażania swoich uczuć oraz 

dostrzegania i rozumienia uczuć innych, 
d) nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów. 

3. Rozwijanie odporności emocjonalnej i umiejętności funkcjonowania w grupie rówieśniczej: 
a) sposoby porozumiewania się, 
b) asertywność, uległość, agresja, 
c) porażka jako nieodłączny element życia. 

Sposoby realizacji: pogadanki, egzekwowanie zasad poprawnego zachowania się w codziennym życiu, 
tworzenie klasowego regulaminu zachowania ucznia, wyjścia do kina, teatru, muzeum, akcje 
porządkowe, albumy rodzinne (drzewo genealogiczne), upominki okolicznościowe, spotkania z okazji 
Dnia Matki, Ojca, Babci, Dziadka. 

CEL 4: PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA 

1. Kształtowanie wzorców zdrowego żywienia. 
2. Wyrabianie świadomości konieczności aktywności fizycznej będącej wyznacznikiem zdrowia: 

a) propagowanie aktywnego trybu życia, 
b) zwiększanie aktywności ruchowej uczniów, 
c) rozwijanie zainteresowań sportowych, 
d) poznanie zasad higieny osobistej. 

3. Ochrona zdrowia psychicznego: 
a) stwarzanie każdemu uczniowi szans na przeżywanie sukcesów, 
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b) racjonalne sposoby spędzania wolnego czasu: selektywne korzystanie ze środków       
masowego przekazu i uświadamianie ich destrukcyjnego oddziaływania, 

c) wskazywanie aktywnych form spędzania czasu, 
d) nauka rozpoznawania emocji i radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, 
e) uświadomienie negatywnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka. 

4. Kształtowanie umiejętności dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo w relacjach z innymi: 
a) nauka bezpiecznego zachowania się w drodze do i ze Szkoły, na lekcjach i przerwach oraz 

w czasie ferii i wakacji, 
b) kształtowanie nawyków dbania o zdrowie i higienę osobistą, w tym utrwalanie u uczniów 

świadomego respektowania reguł sanitarnych przyjętych na czas epidemii COVID-19. 
c) nabywanie  podstawowej wiedzy na temat  zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania 

COVID -19, 
d) uwrażliwianie na sytuacje mogące spowodować niebezpieczne następstwa, 

5. Propagowanie problematyki ochrony środowiska: 
a) uświadamianie pozytywnego wpływu zieleni na nasze zdrowie, 
b) poznawanie zagrożeń dla środowiska wynikających z działalności człowieka. 

Sposoby realizacji: zapewnienie warunków bezpiecznego przebywania w Szkole zgodnych  
z wytycznymi odnośnie funkcjonowania Szkoły w czasie pandemii COVID 19 (środki ochrony osobistej, 
środki do dezynfekcji, termometry, izolatorium itp.), BHP w drodze do i ze Szkoły, rozmowy i lekcje o 
bezpieczeństwie i zasadach ruchu drogowego, bezpieczeństwo w Szkole i w klasie, systematyczna 
fluoryzacja, akcja informacyjna wśród dzieci i rodziców w zakresie profilaktyki zdrowotnej, znaczenia 
zdrowia i roli szczepień w zwalczaniu chorób zakaźnych (w tym COVID-19), różne warsztaty i projekty 
dotyczące zdrowego stylu życia (zdrowe śniadania w Szkole, sałatka dla malucha,  mleko w szkole, 
owoce w szkole), udział uczniów w pieszych wycieczkach, w zajęciach na basenie, pozalekcyjnych 
zajęciach sportowych, udział w konkursach ekologicznych, wystawy prac uczniów o tematyce 
ekologicznej, apele okolicznościowe np. Święto Ziemi, spotkanie z przedstawicielami np. policji, 
poznawanie rezerwatów i parków krajobrazowych, udział w sprzątaniu świata. 

CEL 5: ROZWIJANIE WRAŻLIWOŚCI ESTETYCZNEJ, ARTYSTYCZNEJ, EKSPRESJI 
TWÓRCZEJ I WYOBRAŹNI 

1. Rozbudzanie zainteresowania sztuką poprzez korzystanie z różnych form edukacji kulturalnej 
(teatr, film, muzyka, malarstwo, literatura, architektura). 

2. Doskonalenie umiejętności twórczych ucznia: 
a) poznawanie i rozwijanie własnych uzdolnień i zainteresowań, 
b) kształtowanie umiejętności oceniania efektów własnych działań. 

3. Dbałość o czystość i poprawność języka ojczystego: 
a) propagowanie czytelnictwa wśród uczniów, 
b) stosowanie na co dzień zwrotów grzecznościowych, 
c) uwrażliwianie na poprawność języka ojczystego. 

Sposoby realizacji: udział uczniów w wyjazdach do teatru, kina, filharmonii, w koncertach 
umuzykalniających,  w konkursach recytatorskich, czytelniczych, korzystanie na co dzień z biblioteki 
szkolnej, współpraca z biblioteką miejską i CKiT – em, udział w zajęciach muzealnych, oglądanie różnych 
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wystaw okolicznościowych, udział w konkursach plastycznych szkolnych i pozaszkolnych, wspólne 
śpiewanie pieśni patriotycznych,  udział w projekcie „Edukacja przez Szachy w Szkole”. 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA PO I ETAPIE EDUKACYJNYM 

1. Zna symbole narodowe i wie jak się wobec nich zachować. 
2. Ma poczucie przynależności do grupy rówieśniczej. 
3. Szanuje dorosłych, młodszych, rówieśników. 
4. Dostrzega różnice między ludźmi i akceptuje je. 
5. Zna i przestrzega zasady bezpiecznego zachowania się. 
6. Umie właściwie zachowywać się w otaczającym go środowisku naturalnym. 
7. Posiada właściwe nawyki higieniczne. 
8. Stara się być coraz bardziej twórczy i samodzielny. 
9. Uczestniczy w różnych formach edukacji kulturalnej. 

 

 II ETAP EDUKACYJNY 

CEL 1: WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE I OBYWATELSKIE 

1. Rozwijanie pożądanych postaw patriotycznych i tożsamości narodowej: 
a) poznawanie znaczenia symboli narodowych, 
b) znaczenie sztandaru Szkoły, 
c) uczestnictwo w tworzeniu uroczystości szkolnych związanych z obchodami świąt 

narodowych. 
2. Kształtowanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej, polskiej: 

a) poznanie Statutu Szkoły i obowiązujących regulaminów, 
b) pielęgnowanie tradycji szkolnych, 
c) poznawanie najbliższego środowiska i jego historii, 
d) kultywowanie polskich tradycji. 

3. Kształtowanie postawy Europejczyka otwartego na świat: 
a) przeciwdziałanie, dezaprobata dla postaw nacjonalizmu, rasizmu, 
b) poznawanie symboli narodowych, położenia geograficznego, kultury i wybranych tradycji 

krajów Europy, 
c) poznawanie różnorodności kulturowej świata. 

Sposoby realizacji: akademie, apele i gazetki upamiętniające ważne wydarzenia, np. Święto 
Niepodległości, 3 Maja, Święto Patrona Szkoły, Święto Żołnierzy Wyklętych (przestrzeganie 
obowiązującego stroju galowego ucznia w czasie uroczystości patriotycznych), zaznajomienie uczniów 
z legendami i zabytkami Torunia, Krakowa, Warszawy, Wieliczki, nawiązanie więzi koleżeńskich między 
klasami, pogadanki, spotkania, wycieczki m.in. do Muzeum Żup Krakowskich, Kopalni Soli oraz 
Krakowa, konkursy m.in. astronomiczny i czytelniczy, spotkania klasowe z okazji Wigilii, Śniadanie 
Wielkanocne, kiermasze świąteczne, praca w Samorządzie Uczniowskim, sklepiku szkolnym oraz SKO, 
przegląd kolęd i pastorałek, Festiwal Języków Obcych. 
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CEL 2: ROZWIJANIE POŻĄDANYCH POSTAW MORALNYCH, WSKAZYWANIE 
WARTOŚCI I ZASAD ETYCZNYCH 

1. Kształtowanie poczucia własnej wartości: 
a) poznawanie siebie jako niepowtarzalnej jednostki, 
b) wyrażanie i kontrolowanie uczuć, 
c) nabywanie umiejętności samo prezentacji. 

2. Zaznajamianie z autorytetami i ich wkładem dla dobra i rozwoju ludzkości: 
a) sylwetka Jana Pawła II, papieża Franciszka, laureaci nagrody Nobla – Nobliści Polscy, 
b) ludzie zasłużeni dla środowiska lokalnego, 
c) wpływ autorytetów na system wartości – rozwijanie takich wartości jak: zdrowie, rodzina, 

miłość, przyjaźń, szacunek i uczciwość. 
3. Rozwijanie ciekawości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna  

w świecie: 
a) rozwijanie ciekawości na drugiego człowieka – włączanie uczniów do prac na rzecz innych,  
b) tolerancja i jej granice, 
c) nabywanie umiejętności zachowania się w sytuacjach trudnych. 

4. Udział w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa’’. 

Sposoby realizacji: udział uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych o tematyce regionalnej, 
historycznej oraz patriotycznej, w spotkaniach Wieliczka – Wieliczanie, pogadanki i dyskusje, akcje 
charytatywne, gazetki szkolne, pogadanki i dyskusje, propagowanie akcji typu „Pomoc mierzona 
kilometrami” czy innych. 

CEL 3: KSZTAŁTOWANIE ROZWOJU EMOCJONALNO – SPOŁECZNEGO 

1. Zapoznawanie z prawami i normami obowiązującymi w życiu społecznym: 
a) utrwalanie nawyków kulturalnego zachowania się w stosunku do dorosłych, kolegów, osób 

niepełnosprawnych, 
b) właściwe zachowanie się w miejscach publicznych, 
c) poszanowanie mienia własnego i społecznego, 
d) poznanie i respektowanie Statutu Szkoły, 
e) udział w pracach Samorządu Szkolnego, 
f) podział i egzekwowanie obowiązków samorządów klasowych, 
g) tworzenie norm, reguł i zasad obowiązujących w klasie. 

2. Budowanie więzi emocjonalnych i  empatii: 
a) pielęgnowanie więzi rodzinnych – okazywanie szacunku i miłości w rodzinie, 
b) koleżeństwo i przyjaźń – ich znaczenie, wzmacnianie więzi koleżeńskich, 
c) działania integracyjne w klasie i Szkole, 
d) wczuwanie się w przeżycia drugiej osoby, 
e) kształtowanie postaw tolerancyjnych i antydyskryminacyjnych. 
f) nabywanie umiejętności aktywnego słuchania innych, 
g) twórcze rozwiązywanie konfliktów. 
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3. Rozwijanie odporności emocjonalnej i umiejętności funkcjonowania w grupie rówieśniczej: 
a) wskazywanie adaptacyjnych sposobów regulacji emocji i radzenia sobie z sytuacjami 

trudnymi, 
b) sposoby porozumiewania się, 
c) asertywność, uległość, agresja, 
d) porażka jako nieodłączny element życia. 

Sposoby realizacji: pogadanki, egzekwowanie zasad kulturalnego zachowania się w codziennym życiu, 
tworzenie kodeksu pracy z uczniem, wyjścia do kina, teatru, muzeum, akcje porządkowe, imprezy 
klasowe, samopomoc koleżeńska, pogadanki, komunikacja na co dzień.  

CEL 4:  BEZPIECZEŃSTWO I PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA 

1. Kształtowanie wzorców zdrowego żywienia. 
2. Wyrabianie świadomości konieczności aktywności fizycznej będącej wyznacznikiem zdrowia: 

a) propagowanie aktywnego trybu życia, 
b) zwiększanie aktywności ruchowej uczniów, 
c) rozwijanie zainteresowań sportowych. 

3. Ochrona życia psychicznego:  
a) stwarzanie każdemu uczniowi szans na przeżywanie sukcesów, 
b) wskazywanie pozytywnych i atrakcyjnych celów życiowych, 
c) racjonalne sposoby spędzania wolnego czasu: selektywne korzystanie ze środków 

masowego przekazu i uświadamianie ich destrukcyjnego oddziaływania, wskazywanie 
aktywnych form spędzania czasu, reklama i jej wpływ na styl życia, 

d) diagnozowanie problemów emocjonalnych uczniów, 
e) wskazywanie adaptacyjnych sposobów regulacji emocji i radzenia sobie z sytuacjami 

trudnymi, 
f) uświadomienie negatywnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka. 

4. Kształtowanie dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo w relacjach z innymi: 
a) nauka zachowania bezpieczeństwa w drodze do i ze Szkoły, na lekcjach i przerwach oraz  

w czasie ferii, wakacji, 
b) kształtowanie nawyków dbania o zdrowie i higienę osobistą, w tym utrwalanie u uczniów 

świadomego respektowania reguł sanitarnych przyjętych na czas epidemii COVID-19, 
c) nabywanie  podstawowej wiedzy na temat  zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania 

COVID -19, 
d) uwrażliwianie na sytuacje mogące spowodować niebezpieczne następstwa, 
e) zapoznanie uczniów z regulaminami zachowania w pracowniach szkolnych i sali 

gimnastycznej, 
f) popularyzacja umiejętności udzielania pierwszej pomocy, 
g) uwzględnienie profilaktyki uzależnień: problem narkotyków, dopalaczy, palenie 

papierosów, picie alkoholu, zachowania agresywne. 
5. Propagowanie ochrony środowiska: 

a) uświadamianie pozytywnego wpływu zieleni na zdrowie, 
b) poznawanie zagrożeń środowiska. 
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Sposoby realizacji: zapewnienie warunków bezpiecznego przebywania w Szkole zgodnych  
z wytycznymi odnośnie funkcjonowania Szkoły w czasie pandemii COVID 19 (środki ochrony osobistej, 
środki do dezynfekcji, termometry, izolatorium itp., organizacja posiłków w Szkole dostępnych dla 
wszystkich uczniów (stołówka szkolna), bezpieczeństwo w Szkole i w klasie, akcja informacyjna wśród 
dzieci i rodziców w zakresie profilaktyki zdrowotnej, znaczenia zdrowia i roli szczepień w zwalczaniu 
chorób zakaźnych (w tym COVID-19), różne warsztaty i projekty dotyczące zdrowego stylu życia, udział 
w wycieczkach pieszych, w zajęciach na basenie, w pozalekcyjnych zajęciach sportowych, meczach, 
olimpiadach, wystawy prac uczniów, apele i gazetki okolicznościowe np. Święto Ziemi, pogadanki, 
konkursy, plakaty o tematyce ekologicznej, ochronie środowiska, poznawanie rezerwatów i parków 
krajobrazowych takich jak: Puszcza Niepołomicka, Tatrzański Park Narodowy i inne, konkursy 
ekologiczne, udział w sprzątaniu świata. 

CEL 5: ROZWIJANIE WRAŻLIWOŚCI ESTETYCZNEJ, ARTYSTYCZNEJ, EKSPRESJI 
TWÓRCZEJ I WYOBRAŹNI 

1. Rozbudzanie zainteresowań sztuką poprzez udział w różnych formach edukacji kulturalnej 
(teatr, film, muzyka, malarstwo, literatura, architektura). 

2. Doskonalenie umiejętności twórczych ucznia: 
a) poznawanie i rozwijanie uzdolnień i zainteresowań, 
b)  wdrażanie do samodzielności w realizacji różnych pomysłów twórczych ucznia oraz 

podkreślanie ich oryginalności. 
3. Dbałość o czystość i poprawność języka ojczystego: 

a) propagowanie czytelnictwa wśród uczniów, 
b) stosowanie na co dzień zwrotów grzecznościowych, 
c) uwrażliwianie na poprawność językową w mowie i piśmie. 

Sposoby realizacji: wyjścia do kina, teatru, muzeum, filharmonii, udział w konkursach, wystawach 
szkolnych i pozaszkolnych, koncertach muzycznych, udział w szkolnych kołach zainteresowań, wystawy 
prac uczniów, konkursy literackie, recytatorskie, czytelnicze. 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA PO II ETAPIE EDUKACYJNYM 

1. Prezentuje postawy patriotyczne, posiada tożsamość narodową. 
2. Czuje się odpowiedzialny za integrację zespołu klasowego, do którego należy. 
3. Umie zachować się w grupie rówieśniczej i współdziałać w zespole klasowym. 
4. Rozumie potrzebę tolerancji i rozwijania wrażliwości skierowanej na drugiego człowieka. 
5. Zna i przestrzega zasady bezpiecznego zachowania się. 
6. Dba o zdrowie swoje i innych. 
7. Posiada świadomość ekologiczną i dba o środowisko naturalne. 
8. Rozpoznaje swoje obowiązki wobec otoczenia. 
9. Bierze udział w różnych formach edukacji kulturalnej. 

Zagadnienia programowe mogą ulegać modyfikacji lub poszerzeniu o zadania wynikające 
z bieżących potrzeb Szkoły. 
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UCZESTNICY PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO 

Dyrektor Szkoły: 
 stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w Szkole, 
 dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej Szkoły,  
 inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie 

kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub 
metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów, 

 stwarza warunki do działania w Szkole: wolontariuszy, Samorządu Uczniowskiego i innych 
organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie  
i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej 
Szkoły, 

 współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz 
Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań, 

 czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, 
 nadzoruje zgodność działania Szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, 

praw uczniów, kompetencji organów Szkoły, 
 motywuje nauczycieli i specjalistów do udzielania wsparcia i pomocy uczniom przeżywającym 

trudności psychiczne, 
 inspiruje wszystkie grupy społeczności szkolnej do budowania dobrych wzajemnych relacji  

w środowisku szkolnym jako czynnika zwiększającego skuteczność i efektywność udzielanego 
wsparcia, 

 stwarza warunki do przestrzegania w Szkole „Wytycznych MEiN, MZ i GIS” obowiązujących  
w okresie pandemii, zapewnia równowagę pomiędzy wymaganiami reżimu sanitarnego  
a działaniami chroniącymi zdrowie psychiczne uczniów (patrz: Raport Instytutu Profilaktyki 
Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla 
wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego”), 

 dostosowuje ofertę zajęć pozalekcyjnych do oczekiwań uczniów w celu stworzenia warunków 
do realizacji pasji, udziału z zajęciach sportowych, kontaktu z przyrodą, a także kontaktu 
bezpośredniego uczniów ze sobą, z zachowaniem zasad sanitarnych,  

 czuwa nad wykorzystaniem lekcji wychowawczych do budowania systemu wsparcia 
psychicznego uczniów – wg Raportu Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać 
uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia 
psychicznego” rekomendowane są „zwykłe rozmowy, zainteresowanie przeżyciami uczniów, 
proste zabawy integracyjne, wstępne rozpoznanie dotyczące liczby uczniów o bardzo złej 
kondycji psychicznej”, 

 czuwa nad intensyfikowaniem współpracy nauczycieli i wychowawców z pedagogiem, 
psychologiem szkolnym oraz pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych w celu 
szybkiego i skutecznego reagowania na zaobserwowane problemy uczniów, 

 czuwa nad wykonywaniem zadań  przez specjalistów Szkoły – pedagog, psycholog i inni 
specjaliści powinni aktywnie włączać się do bezpośredniej pracy profilaktycznej  
i bezpośredniego wsparcia uczniów oraz rodziców, służyć doradztwem dla nauczycieli, 
wspierać ich w identyfikowaniu problemów uczniów i prowadzeniu z uczniami zajęć 
wspierających, integracyjnych, profilaktycznych, 

 nadzoruje realizację Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 
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 współpracuje z rodzicami. 
 

Zadania wychowawczo- profilaktyczne nauczycieli: 

 współpracują z wychowawcami klas, innymi nauczycielami, pedagogiem, psychologiem, 
innymi specjalistami w zakresie realizacji zadań wychowawczych i profilaktycznych, 
uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 

 reagują na obecność w Szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie 
dla ucznia, 

 obserwują zachowanie uczniów i reagują na przejawy depresji, agresji, niedostosowania 
społecznego, uzależnień uczniów, niszczenia mienia, 

 zwracają szczególną uwagę podczas dyżurów na miejsca tzw. podwyższonego ryzyka: toalety, 
schody, szatnie, boisko szkolne i  itp., 

 informują na bieżąco wychowawców o niewłaściwym zachowaniu ich wychowanków, 
 wdrażają do świadomego unikania zagrożeń oraz kształtowanie umiejętności odmawiania 

i negocjacji, 
 przestrzegają obowiązujących w Szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia 

młodzieży demoralizacją i przestępczością, a także depresją i innymi negatywnymi skutkami 
epidemii COVID-19, 

 przestrzegają reguł sanitarnych określonych w „Wytycznych MEiN, MZ, GIS”, obowiązujących 
w Szkole w okresie epidemii COVID-19, 

 udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, skutków długotrwałej 
izolacji społecznej, ograniczeń i nieprzewidywalnych zmian związanych z epidemią COVID-19, 

 rozpoznają indywidualne potrzeby edukacyjne oraz trudności uczniów w przyswajaniu wiedzy 
i umiejętności w zakresie danego przedmiotu, szczególnie powstałych w czasie nauki zdalnej, 

 zapewniają atmosferę współpracy, zaufania, otwartości, wzajemnego wspomagania, 
 kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, 
 rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na 

swoich zajęciach, 
 wspierają zainteresowania, pasje i rozwój osobowy ucznia, 
 dają przykład odpowiedzialności, sumienności, umiejętności rozwiązywania konfliktów, 

radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 
 

Zadania wychowawczo- profilaktyczne wychowawców klasowych: 

 diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, zapewniają atmosferę współpracy, zaufania, 
otwartości, wzajemnego wspomagania, 

 rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców, 
 rozpoznają potrzeby uczniów w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym zagrożenia 

wynikające z długotrwałej izolacji społecznej w okresie epidemii COVID-19, 
 rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe uczniów i na podstawie dokonanego 

rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-
Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, 
uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów, 
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 zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi 
zwyczajami, tradycjami Szkoły, 

 pomagają uczniom w poznawaniu samych siebie i kształtowaniu pożądanego systemu 
wartości,  

 kształtują postawę poszanowania mienia wspólnego, dbałości o estetykę klasy, Szkoły 
i otoczenia, 

 wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji oraz 
uświadamiają im możliwości zwrócenia się z problemem do konkretnej osoby w Szkole: 
wychowawcy, pedagoga, psychologa, Dyrektora Szkoły, 

 dbają o dobre relacje uczniów w klasie, utrzymywanie kontaktów rówieśniczych, rozwijanie 
wzajemnej pomocy i współpracy grupowej, 

 podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom 
podopiecznych, 

 realizują programy profilaktyczne dotyczące palenia tytoniu i picia alkoholu, przeciwdziałania 
agresji, rozwijania umiejętności interpersonalnych, korzystania z sieci internetowej, 
właściwego wykorzystania telefonu komórkowego,  

 systematycznie informują rodziców o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci, 
 są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego 

zespołu, 
 oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w Szkole procedurami, 

uwzględniając trudności w funkcjonowaniu uczniów w Szkole wynikające z długotrwałego 
trwania w stanie epidemii COVID-19,  

 współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem 
szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

 współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci  
i młodzieży, 

 analizują swoją pracę wychowawczą i wyciągają wnioski do dalszej pracy, 
 podejmują działania w zakresie poszerzania własnych kompetencji wychowawczych. 

 
Zadania wychowawczo-profilaktyczne pedagoga/psychologa szkolnego: 

 diagnozuje środowisko wychowawcze, w tym stan kondycji psychicznej uczniów, 
 zapewnia uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną w odpowiednich formach, 
 współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej 

opieki, wsparcia psychologicznego, 
 zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, 
 współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów, 
 współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy Szkoły  

i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym, w tym z poradnią 
psychologiczno-pedagogiczną, 

 wpiera nauczycieli, wychowawców, inne osoby pracujące z uczniami w identyfikacji 
problemów uczniów, w tym wczesnych objawów depresji, a także w udzielaniu im wsparcia,  
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 rozwija współpracę z nauczycielami, wychowawcami, a także pracownikami poradni 
psychologiczno-pedagogicznych w celu szybkiego i skutecznego reagowania na 
zaobserwowane problemy uczniów, 

 aktywnie włącza się do bezpośredniej pracy profilaktycznej i bezpośredniego wsparcia uczniów 
i rodziców, służy doradztwem dla nauczycieli, wspiera ich w identyfikowaniu problemów 
uczniów i prowadzeniu z uczniami zajęć wspierających, integracyjnych, profilaktycznych, 

 wspiera nauczycieli, wychowawców, którym trudno jest wspierać uczniów w związku z tym, że 
sami przeżywają stan silnego przygnębienia epidemią, przemęczenia lub przechodzą inny 
kryzys psychiczny (patrz: Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po 
roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia 
psychicznego”), 

 promuje budowanie dobrych, wzajemnych relacji pomiędzy wszystkimi grupami społeczności 
szkolnej, jako czynnika zwiększającego  skuteczność i efektywność udzielanego wsparcia, 

 wprowadza zewnętrzne programy profilaktyczne,  
 organizuje pogadanki, prelekcje, warsztaty psychoedukacyjne dla uczniów i rodziców  

z udziałem policji, psychologa, lekarza czy innych specjalistów, 
 prowadzi pedagogizację rodziców, 
 udziela pomoc psychologiczną dla uczniów i rodziców (poradnictwo w sprawach 

wychowawczych, wsparcie w kryzysach życiowych - zajęcia terapeutyczne). 
 

Zadania wychowawczo - profilaktyczne rodziców: 

Mając na uwadze, że wychowanie dzieci to główne zadanie rodziców, a nauczyciele wspierają ich 
w dziedzinie wychowania, ustalono następujące zadania wychowawczo- profilaktyczne dla rodziców: 

 współtworzą Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny, 
 uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej Szkoły, 
 uczestniczą w spotkaniach rodziców organizowanych przez Szkołę, 
 zasięgają informacji na temat swoich dzieci w Szkole, 
 współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie, a w razie potrzeby 

z pedagogiem szkolnym, psychologiem bądź Dyrektorem Szkoły w celu zapobiegania 
niewłaściwym zachowaniom, 

 czuwają nad tym, aby ich dzieci wykazywały właściwą kulturę osobistą oraz sumiennie 
realizowały obowiązek szkolny, 

 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, 
 biorą udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Szkołę - mających na celu 

doskonalenie metod wychowawczych, 
 rodzice uczniów sprawiających szczególne trudności wychowawcze kontaktują się ze Szkołą  

w każdym przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących norm i zasad oraz wspólnie ze 
Szkołą znajdują sposoby rozwiązywania problemów, 

 biorą udział w organizowaniu uroczystości szkolnych, klasowych. 
 Rada Rodziców ‒ uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolny Program 

Wychowawczo-Profilaktyczny. 
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Samorząd Uczniowski: 
 jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów Szkoły, działalności oświatowej, 

sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi 
w porozumieniu z Dyrektorem, 

 uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej Szkoły, 
 współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,  
 prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,  
 reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego, 
 propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji, 
 dba o dobre imię i honor Szkoły oraz wzbogaca jej tradycję, 
 podejmuje działania z zakresu wolontariatu. 

 

Uczniowie: 
 przestrzegają zapisów Statutu Szkoły, 
 organizują i uczestniczą w imprezach i akcjach szkolnych, 
 kierują swoim rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni, 
 mają szacunek dla kultury, języka i tradycji narodowej, 
 znają i przestrzegają normy zachowania obowiązujące członków społeczności szkolnej, 
 prowadzą zdrowy tryb życia i dbają o swoje środowisko, 
 akceptują innych uczniów, szanują ich prawa.  
 

Środowisko lokalne (pomoc w oddziaływaniach profilaktycznych i wychowawczych): 
 Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna 
 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
 Policja 
 Straż Pożarna 
 Powiatowa Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna 
 Centrum Profilaktyki i Promocji Zdrowia 
 Rada Osiedla 
 Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” i inne. 

 

Formy realizacji programu wychowawczo- profilaktycznego: 
 W realizacji programu łączącego wychowanie, edukację, profilaktykę i rozwijanie umiejętności 

psychospołecznych oraz wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów wykorzystuje się: 
a) przedmioty nauczania, 
b) godziny do dyspozycji wychowawcy klasy (zgodnie z planem wychowawczym), 
c) zajęcia sportowe, 
d) zajęcia pozalekcyjne, 
e) uroczystości klasowe, szkolne, zajęcia w świetlicy szkolnej, 
f) imprezy ogólnopolskie i regionalne, 
g) zajęcia indywidualne i grupowe prowadzone przez psychologa i pedagoga (trening 

umiejętności społecznych, socjoterapia, zajęcia wyciszające), zajęcia prowadzone przez 
pielęgniarkę szkolną, lekcje wychowania do życia w rodzinie, zajęcia z doradcą zawodowym 
i inne. 
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 Wykorzystywane metody wynikać będą z charakteru działań, warunków i okoliczności w których 
te działania są realizowane.  
 

PRIORYTETY PRZYJĘTE NA ROK SZKOLNY 2021/2022: 
           - BHP i bezpieczeństwo w czasie zagrożenia COVID-19 
           -  rola rodziny  
           -  bezpieczeństwo w sieci 
           - edukacja patriotyczna, wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej 
           - ochrona zdrowia, profilaktyka zdrowotna i profilaktyka uzależnień 
           - ochrona klimatu, rozwijanie postawy proekologicznej 
           - integracja zespołów klasowych 
           - elementy doradztwa zawodowego 
 

Przewidywane efekty podjętych działań wychowawczo – profilaktycznych: 
 Stałe doskonalenie w zakresie profilaktyki. 
 Większe wsparcie uczniów z problemami (zwłaszcza szkolnymi i emocjonalnymi), większa 

indywidualizacja działań, co  przyczyni się do  zmniejszania skali lub eliminowania niepowodzeń 
edukacyjnych i innych zagrożeń. 

 Wzmocnienie relacji uczeń – nauczyciel- rodzic.  
 Rodzice w sytuacjach problemowych korzystają ze wsparcia Dyrektora Szkoły, wychowawcy, 

psychologa, pedagoga szkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych instytucji.  
 Brak wzrostu przejawów agresji i przemocy rówieśniczej.  
 Rodzice uczniów włączają się w życie Szkoły, uczestniczą w oferowanych im programach, 

warsztatach. 
 Następuje poprawa wyników w nauce.  
 Dzieci, rodzice preferują zdrowy styl życia.  
 Poprawia się kondycja psychiczna uczniów.  

 

EWALUACJA  
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 zachowania uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian, 
2) analizę dokumentacji, 
3) przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, 
4) rozmowy z uczniami i rodzicami, 
5) wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, 

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. Profilaktyki  
i Opieki powołany przez Dyrektora.  

Z wynikami ewaluacji w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana Rada Pedagogiczna i Rada 
Rodziców. 

 

Termin realizacji : wrzesień 2021 r. – czerwiec 2024 r. 
 


