
PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY 

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W ZABORZE 

NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

MOTTO 

 

Pierwszą rzeczą musi być zawsze dobro dziecka. Ono musi się czuć kochane, ale musi też czuć się bezpieczne, wiedzieć, co może, a czego nie 

wolno mu robić. 

Jan Paweł II 

 

WSTĘP 

Szkolny program wychowawczo – profilaktyczny został opracowany w oparciu o diagnozę problemów naszego środowiska. Jest przeznaczony 

głównie dla uczniów naszej szkoły, jednak swoim zasięgiem będzie obejmował wszystkie podmioty szkoły i środowisko lokalne. Celem 

programu jest wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów, kształtowanie pożądanych postaw i nawyków oraz pomoc rodzicom w  

wychowywaniu ich dzieci.  

 

W PROGRAMIE PRZYJĘTO NASTĘPUJĄCY UKŁAD: 

Podstawa prawna. 

Założenia 

Obszary oddziaływań 

Cele, zadania, sposób realizacji, odpowiedzialni i terminy realizacji.  

Ewaluacja.  

 



PODSTAWA PRAWNA 

Dz.U. 2017 poz. 59 Prawo Oświatowe 

Art. 26.1. Szkoły oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3-5, 7 i 8, realizują program wychowawczo – profilaktyczny obejmujący: 1) treści i 

działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz 2) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do 

potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowanej do uczniów, nauczycieli i rodziców.  

Poszczególne zadania będą realizowane zgodnie z procedurami bezpieczeństwa. 

 

ZAŁOŻENIA PODSTAWOWE 

Za właściwą realizację programu odpowiadają wszyscy członkowie społeczności szkolnej.  

Wszyscy pracownicy szkoły są wychowawcami i poprzez swoją postawę oddziałują na uczniów.  

Podstawowym prawem uczniów jest możliwość uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę.  

Obowiązkiem uczniów jest aktywne włączenie się we wszystkie zadania realizowane w szkole.  

 

OBSZARY 

Zdrowie – edukacja zdrowotna. 

Relacje – kształtowanie postaw społecznych. 

Postawy  - kształtowanie postaw patriotycznych  

Kultura – wartości, normy i wzory zachowań. 

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych.  

Technologia informacyjno-komunikacyjne – rozwój umiejętności cyfrowych 

Ekologia – odpowiedzialność za środowisko lokalne  

 

Program dostosowany do kierunków Polityki Oświatowej Państwa w roku szkolnym 2021/2022 



 

CELE, ZADANIA, SPOSOBY REALIZACJI, ODPOWIEDZIALNI, TERMINY 

Obszar Cele Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Termin 

realizacji 

Zdrowie – 

edukacja 

zdrowotna 

Kierunek 

polityki 

oświatowej -2 

Propagowanie zdrowego 

stylu życia. 

Kształtowanie właściwych 

nawyków zdrowotnych. 

Pogadanki na temat 

zdrowego stylu życia i 

zaburzeń odżywiania.  

Wychowawcy, 

pedagog, 

pielęgniarka 

szkolna, 

nauczyciele 

przyrody  

i biologii.  

Raz w roku. 

Pogadanki na temat 

bezpieczeństwa w czasie 

epidemii Covid-19.  

Wychowawcy Cały rok 

 Rozmowy na temat otyłości  

wśród młodzieży i 

aktywności fizycznej – 

wzmocnienie postaw  

Nauczyciel biologii 

w-f, pielęgniarka  

Wg potrzeb  

Rozwijanie dbałości o 

sprawność fizyczną.  

Kontrola wad postawy. Nauczyciel 

wychowania 

fizycznego, lekarz. 

Raz w roku. 



Gimnastyka korekcyjna. Nauczyciel 

wychowania 

fizycznego. 

Cały rok.  

Działalność Szkolnych 

Klubów Sportowych. 

Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego. 

Cały rok. 

Nauczanie świadomego  

i efektywnego 

wykorzystywania czasu 

wolnego. 

Udział w imprezach 

klasowych. 

Wszyscy 

nauczyciele.  

Zgodnie  

z kalendarzem 

imprez.  

Udział w zajęciach 

pozalekcyjnych.  

Wszyscy 

nauczyciele 

Zgodnie z ofertą 

szkoły.  

Relacje – 

kształtowanie 

postaw 

społecznych 

Kształtowanie 

prawidłowych postaw 

uczniów. 

 

Zapoznanie z WSO, 

Systemem Oceniania 

Zachowania, Programem 

Wychowawczo – 

Profilaktycznym, Statutem 

Szkoły, regulaminami 

obowiązującymi w szkole. 

Zaprezentowanie i 

omówienie na zebraniach z 

rodzicami, godzinach 

wychowawczych  

i poszczególnych zajęciach 

przedmiotowych WSO, 

Systemu Oceniania 

Zachowania,  Programu 

Wychowawczo – 

Profilaktycznego, Statutu 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele 

przedmiotów.  

Do końca 

września.  



Szkoły, regulaminów 

obowiązujących w szkole. 

 Prawa i obowiązki ucznia - 

pogadanka 

Wychowawcy klas Do końca 

września 

Kultywowanie tradycji 

szkolnych. 

Organizowanie imprez 

klasowych online.  

Wychowawcy. Cały rok.  

Zamieszczanie filmów, 

prezentacji itp. z okazji 

ważnych świąt 

państwowych na stronie 

internetowej i facebooku 

szkoły.   

Wszyscy 

nauczyciele.  

Zgodnie  

z kalendarzem 

imprez 

szkolnych. 

Integracja społeczności 

uczniowskiej. 

Organizacja klasowych 

imprez integracyjnych po 

powrocie dzieci do szkoły 

po okresie nauczania 

zdalnego, zgodnie z sytuacją 

epidemiologiczną 

Wychowawcy. Maj. 



Diagnozowanie potrzeb 

uczniów po powrocie do 

szkoły z nauczania zdalnego 

oraz podejmowanie 

koniecznych interwencji.   

Obserwowanie, rozmowy, 

współpraca z pedagogiem i 

psychologiem szkolnym. 

Wszyscy 

nauczyciele 

Maj, czerwiec.  

Umacnianie wiary 

dziecka we własne 

możliwości. 

Rozwijanie zainteresowań 

własnych. 

 

Organizowanie konkursów 

przedmiotowych, 

sportowych  

i innych – najczęściej w 

formie online.  

Wszyscy 

nauczyciele. 

Cały rok. 

Organizowanie zajęć 

pozalekcyjnych w wersji 

online (np. eTwinning, 

gotowanie, zajęcia teatralne   

Wszyscy 

nauczyciele. 

Cały rok. 

Poradnictwo zawodowe. Doradca 

zawodowy. 

Zgodnie  

z planem lekcji.  



Współpraca ze 

środowiskiem lokalnym. 

Budzenie wrażliwości na 

potrzeby drugiego 

człowieka. 

Udział i organizacja akcji 

charytatywnych (np. Pola 

nadziei, zbiórka karmy dla 

zwierząt ze schroniska, 

Świąteczna paczka, 

Świąteczna kartka dla 

seniora, wirtualna adopcja 

WWF). 

Nauczyciele.  Cały rok. 

     

  Współpraca z Gminną 

Biblioteką Publiczną przy 

realizacji wspólnych 

projektów. 

Nauczyciele 

nauczania 

początkowego 

Maj, czerwiec 

  . .  

Postawy 

Patriotyczne  

Wprowadzenie w 

dziedzictwo 

cywilizacyjne Europy 

edukacji patriotycznej, 

poznawanie kultury 

polskiej w tym osiągnięć 

duchownych i 

materialnych 

Kształtowanie postaw 

patriotycznych  

- wycieczki edukacyjne  

-tematyka godz. 

wychowawczych  

- obchody uroczystości 

Państwowych 

-gazetki okolicznościowe  

Nauczyciele 

j.polskiego, 

historii, 

wychowawcy klas  

Wg kalendarza 

imprez 



Kultura – 

wartości, normy 

i wzory 

zachowań 

Propagowanie 

poprawności językowej  

i ortograficznej. 

Dbałość o kulturę 

wypowiedzi 

Konkurs „Kulturalny 

uczeń”. 

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej. 

Cały rok. 

Propagowanie 

czytelnictwa.  

Zachęcenie uczniów do 

czytania.   

Zachęcanie uczniów do 

korzystania z zasobów 

wirtualnych bibliotek w tym 

z e-podręczników. 

Wszyscy 

nauczyciele. 

Cały rok.  

Poznawanie autorytetów.  Poznanie sylwetki patrona 

szkoły.  

Lekcje wychowawcze o 

Janie Pawle II. 

Wychowawcy. Raz w roku. 

Lekcje katechezy o Janie  

Pawle II. . 

Nauczyciel religii.  Raz  

w semestrze.  

Poznawanie sylwetek ludzi 

mających wpływ na losy 

Polski i świata. 

Poznawanie sylwetek 

sławnych Polaków na 

lekcjach historii  

i przy okazji obchodów 

świąt państwowych.  

Nauczyciele 

historii i języka 

polskiego, 

wychowawcy.  

Cały rok.  

Bezpieczeństwo 

– profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych 

Dbałość o 

bezpieczeństwo w szkole 

i poza nią. 

Zapoznanie się z zasadami 

bezpieczeństwa w szkole  

i poza nią. 

Lekcje wychowawcze  

o bezpieczeństwie. 

Wychowawcy klas. Raz  

w semestrze. 

Pogadanki na temat 

cyberprzemocy. 

Nauczyciel 

informatyki, 

Raz w roku.  



wychowawcy.  

Zorganizowanie imprezy 

szkolnej online Dzień 

Bezpiecznego Internetu 

 

Monika 

Mojsiejonek 

Raz w roku. 

Udział w kampanii 

ogólnopolskiej Zachowaj 

Trzeźwy Umysł.  

Pedagog. Według 

ogłoszeń.  

Profilaktyka 

podejmowania 

ryzykownych zachowań 

seksualnych.  

Uświadomienie uczniom 

ryzyka zajścia  

w niechcianą ciążę lub 

zarażenia się chorobą 

przenoszoną drogą płciową 

przy podejmowaniu 

ryzykownych zachowań 

seksualnych.  

Lekcje wychowania do życia 

w rodzinie. 

Nauczyciel 

wychowania do 

życia w rodzinie, 

nauczyciele 

przyrody i biologii. 

Zgodnie  

z programem 

nauczania. 



Profilaktyka 

podejmowania zachowań 

ryzykownych 

związanych ze złym 

wpływem izolacji 

społecznej związanej z 

pandemią Covid-19 na 

stan psychiczny uczniów, 

rodziców i nauczycieli.  

Zapewnienie wsparcia 

psychologiczno-

pedagogicznego osobom, 

które zgłosiły zły stan 

psychiczny związany z 

pandemią Covid-19. 

Dyżury psychologa. 

 

 

Psycholog Dwa razy w 

tygodniu przez 

cały rok. 

Dyżur telefoniczny 

pedagoga. 

Pedagog Według godzin 

pracy przez cały 

rok.  

Cyfrowe 

bezpieczeństwo 

Bezpieczne i efektywne 

korzystanie z technologii 

cyfrowych 

Uświadomienie uczniom 

zagrożeń cyfrowych, nauka 

bezpiecznego, efektywnego 

i kulturalnego korzystania z 

technologii cyfrowych. 

Lekcje poświecone 

„Netykiecie” – internetowej 

etykiecie. 

Nauczyciel 

informatyki  

Zgodnie z 

programem 

nauczania. 

Działanosc szkolnego koła 

E-Twinning 

Monika 

Mojsiejonek 

Cały rok. 



 

 

W przypadku wprowadzenia edukacji zdalnej działania zostaną dostosowane do obowiązujących warunków 

epidemiologicznych  Covid – 19 zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami.  

Udzielanie uczniom 

wsparcia w pokonywaniu 

trudności związanych z 

nauczaniem zdalnym.  

Wszyscy 

nauczyciele. 

Cały rok.  

Likwidowanie barier 

związanych z brakami 

sprzętowymi 

uniemożliwiającymi udział 

w nauczaniu zdalnym. 

Wypożyczenie 

potrzebującym uczniom 

laptopów i tabletów.  

Dyrektor szkoły. Okres nauczania 

zdalnego.  

Edukacja 

ekologiczna  

Wzmocnienie edukacji 

ekologicznej, 

kształtowanie postaw 

odpowiedzialności za 

środowisko naturalne  

Uświadomienie dbania o 

środowisko lokalne, 

segregację śmieci dbania o 

naturę. 

Lekcje ekologiczne z 

leśniczym  

- wyjazdy na lekcje 

terenowe  

Nauczyciel 

biologii, przyrody, 

Nadleśnictwo 

Przytok, koło 

łowieckie w 

Przytoku  

Wg 

harmonogramu 

zajęć 

ekologicznych  


