
  

 

 

 

„Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, 

nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, 

nie dyktuje a uczy, nie 

żąda a zapytuje 

przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil”. 

Janusz Korczak 

 

                                                                                                                                                                             "Dziecko chce być dobre.                                                                                                     

Jeśli nie umie- naucz.  

Jeśli nie wie- wytłumacz.  

Jeśli nie może- pomóż"  

Janusz Korczak 

 

PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY  

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W MYŚLENICACH 

 

 



 

 

ZAŁOŻENIA 

      Szkoła w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych ,opiekuńczych i profilaktycznych kieruje się dobrem uczniów i 

przede wszystkim dba o ich  integralny rozwój: biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny.                                                                                   

Zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę, sprzyja rozwijaniu postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych.                                         

Wzmacnia poczucie tożsamości narodowej, przywiązanie do historii i tradycji narodowych.                                                                                                  

Ukierunkowuje proces wychowawczy na podmiotowe traktowanie ucznia i wartości, które wspomogą go  w podejmowaniu  

odpowiednich wyborów  czy decyzji.                                                                                                                             

Dba  o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu akceptacji  i szacunku dla drugiego człowieka. Zachęca do podejmowania działań na 

rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, angażowania się   w wolontariat.                                                                                            

W swej działalności wychowawczej  ma również za zadanie zapobiegać  poprzez profilaktykę  istniejącym zagrożeniom. 

Upowszechniać wśród swoich wychowanków wiedzę  o bezpieczeństwie oraz kształtować  właściwe postawy wobec zagrożeń i 

sytuacji nadzwyczajnych – w tym związanych  z korzystaniem  z technologii informacyjno-komunikacyjnych.  

Kształtuje postawę prozdrowotną  i motywuje do działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwija zainteresowanie ekologią.                                                                                                                              

Program powstał w oparciu o obserwacje, ankiety, konsultacje z rodzicami, nauczycielami i Samorządem Szkolnym. W procesie 

wychowania uczestniczą rodzice i wszyscy nauczyciele, a podejmowane działania są jednolite i spójne .  

W świetle nowych przepisów program profilaktyczno-wychowawczy rozumiany jest jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej 

dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej,  które powinno być wzmocnione i uzupełnione przez 

działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.  



Wychowanie to proces wspierania uczniów w rozwoju angażujący dwie osoby;  wychowawcę i wychowanka pozostającej w 

osobowej relacji opartej na wzajemnych szacunku, poszanowaniu, godności osobistej, współdziałających w osiąganiu celów 

wychowawczych tj . w pełnej dojrzałości w czterech podstawowych sferach; fizycznej, psychicznej, społecznej, duchowej. 

Profilaktyka to kompleksowa interwencja kompensująca niedostatki wychowania, która obejmuje trzy obszary działania : 

1. Wspomaganie wychowanka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi jego prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. 

 2. Ograniczeniu i likwidowaniu czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują zdrowy styl życia.  

3. Inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi oraz umożliwiają prowadzenie 

zdrowego stylu życia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PODSTAWY PRAWNE: 

• Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej ( w tym  art. 72). 

• Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. 

• Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych . 

• Konwencja o Prawach Dziecka.   

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.  

• Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej. 

• Karta Nauczyciela.  

• Narodowy Program Zdrowia . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIAGNOZA POTRZEB 

                                 Przy konstruowaniu Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego wzięto pod uwagę wieloletnie obserwacje 

uczniów, prowadzone przez nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły oraz zdiagnozowaną sytuację wychowawczą w szkole. 

Zwrócono uwagę na najczęściej pojawiające się problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz potrzeby profilaktyczno-prewencyjne uczniów 

i ich rodzin. Diagnozę środowiska wychowawczego szkoły przeprowadzono na podstawie rozmów z nauczycielami oraz pracownikami 

administracji   i obsługi, rozmów z rodzicami   i opiekunami prawnymi uczniów, a także rozmów z pedagogiem szkolnym                 i 

psychologiem pracującym w szkole. Uwzględniono także wybrane protokoły Rady Pedagogicznej i protokoły ze spotkań Zespołu 

Wychowawców oraz Raport z Ewaluacji Zewnętrznej, przeprowadzonej w roku szkolnym 2015/2016  oraz raporty z ewaluacji 

wewnętrznych, prowadzonych każdego roku szkolnego . 

Z zebranych informacji wynika, że w następnych latach większy nacisk w działaniach wychowawczo-profilaktycznych  powinien być 

położony   na: 

1. Wyeliminowanie negatywnych zachowań, agresji słownej na lekcjach przez  konsekwentne działania wszystkich nauczycieli na wszystkich 

przedmiotach. 

2. Skuteczniejsze uświadamianie negatywnego wpływu mediów, szczególnie Internetu. Na relacje międzyludzkie ze szczególnym 

uwzględnieniem odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych  . 

3. Kształtowanie  umiejętności  radzenie  sobie w trudnych  sytuacjach,  radzenia  sobie ze stresem  z porażkami. 

4. Zwiększa się także liczba uczniów mających różnego rodzaju problemy wynikające z braku wsparcia, akceptacji i pomocy ze strony 

rodziców (brak  wsparcia jest różnorodnie warunkowany). Dlatego należy uskutecznić badanie sytuacji środowiskowej ucznia . 



5. Kształtowanie  nawyków związanych  z ochroną i doskonaleniem zdrowia psychiczne  i fizycznego (  działania prozdrowotne 

,ekologia). 

6.  Promowanie postaw społecznych kształtujących właściwą hierarchię wartości ( wolontariat ) ,branie odpowiedzialności za własne 

słowa decyz   i czyny. 

7. Zwrócenie szczególnej uwagi na przestrzeganie przez uczniów zasad bezpieczeństwa na terenie przyszkolnym. 

8. Wychowawcze dążenia do likwidacji przemocy werbalnej uczniów klas starszych wobec młodszych. 

9. Poszerzenie tematyki zajęć z wychowawcą o tematy: zapobieganie zachowaniom problemowym dzieci prze profilaktykę cyberprzemocy oraz 

przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych przez dzieci. 

10.Przybliżenie dzieciom tematyki niepełnosprawności np. autyzmu aktualnego w szkole. Zajęcia z panią psycholog dotyczące tolerancji 

osób odmiennych kulturowo i językowo. 

11 .Przeprowadzenie  dnia tematycznego dotyczącego osób niepełnosprawnych np. 3 grudnia -Światowy Dzień Osób 

Niepełnosprawnych. 

12.Włączenie samorządów klasowych do działań i zebrań Szkolnej Rady Uczniowskiej. 

13.Doskonalenie nauczycieli z zakresu cyberprzemocy i reagowania w sytuacjach kryzysowych. 

14.Prowadzenie spotkań dla rodziców z zakresu metody szkolnej interwencji profilaktycznej oraz edukacji prawnej.                                                 

 

Ponadto w relacjach nauczyciel - uczeń wręcz pożądana jest życzliwość, wyrozumiałość, cierpliwość oraz obiektywizm w ocenie ucznia. 



 

SYLWETKA ABSOLWENTA 

 

Szkoła przygotowuje ucznia do życia we współczesnym świecie i gotowości do podjęcia nauki  na wyższym etapie kształcenia poprzez przekazywanie 

wiadomości, rozwijanie umiejętności i zainteresowań, doskonalenie osobowości i wdrażanie do zachowań zgodnych z normami etyki. 

 

W działaniach wychowawczych szkoła dąży do kształtowania ucznia, który: 

 

1. Współtworzy i respektuje powszechnie przyjęte normy zachowania; posiada umiejętności pozwalające mu nawiązać prawidłowe kontakty z 

innymi ludźmi. 

2. Dąży do rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień. 

3. Zna swoje prawa i obowiązki oraz potrafi poradzić sobie w sytuacjach trudnych. 

4. Postępuje zgodnie z zasadami etyki. 

5. Potrafi odpowiedzialnie korzystać z mediów społecznych. 

6. Zapoznaje się z możliwymi ścieżkami rozwoju zawodowego. 

 

Uczeń prezentujący postawę i umiejętności zgodnie z określonymi wyżej zasadami oraz rozumiejący znaczenie podstawowych pojęć                z 

zakresu życia społecznego jawi się po ośmioletnim etapie edukacyjnym jako odpowiedzialny, współdziałający w zespole, tolerancyjny                           i 

empatyczny absolwent szkoły podstawowej. 

 

 

 



SFERY I CELE PROGRAMU 

SFERA CELE 

 

 

 

 

1. ZDROWIE PSYCHICZNE I FIZYCZNE 

Uczeń:  

- dba o zdrowie fizyczne, 

- ma świadomość i wiedzę o zachowaniach wpływających na zdrowie, 

- potrafi dokonać prawidłowych wyborów dotyczących zdrowego odżywiania się, 

- umie wybrać prawidłowe postawy dotyczące swojego zdrowia psychicznego i fizycznego, 

- potrafi rozpoznać ryzykowne sytuacje i podejmować decyzje korzystne dla swojego zdrowia i rozwoju, 

- poznaje mechanizmy działania stresu, 

- potrafi znaleźć wyjście z sytuacji, które wywołują stres oraz lęk i wie gdzie szukać pomocy, 

- umie odmówić używania papierosów, alkoholu i narkotyków, 

- dostrzega negatywne konsekwencje picia alkoholu, palenia papierosów, używania narkotyków i środków 

psychoaktywnych.  

 

 

 

2. ROZWÓJ EMOCJONALNY 

Uczeń: 

- umie rozpoznać swoje mocne i słabe strony, 

- zna podstawowe pojęcia: praca nad sobą, rozwój emocjonalny, 

- świadomie pracuje nad eliminacją wad, 

- potrafi okazywać uczucia, 

- umie stawiać sobie cele i osiągać je, 

- potrafi kulturalnie zachować się w różnych miejscach i sytuacjach, 

- potrafi ponieść konsekwencje wynikające z niewłaściwych zachowań. 

 

 

Uczeń: 

- potrafi pełnić role społeczne, 



 

 

 

3. ROZWÓJ SPOŁECZNY 

- zna pojęcia: samorządność, odpowiedzialność i współpraca, 

- potrafi pracować w zespole, 

- zna podstawowe zasady funkcjonowania SU, 

- działa społecznie na rzecz klasy, szkoły, 

- czynnie bierze udział w inicjatywach kulturalnych i społecznych, 

- uczestniczy aktywnie w działaniach z zakresu wolontariatu. 

 

 

4. ROZWÓJ POZNAWCZY 

(INTELEKTUALNY)  

             

Uczeń: 

- umie stawiać sobie cele i osiągać je, 

- docenia znaczenie pracy nad sobą dla własnego rozwoju, 

- zna pojęcia: pracowitość, rzetelność, obowiązkowość, 

- zna swoją dalszą drogę kształcenia się, 

- poznaje i zna tradycje rodzinne, szkolne, narodowe,  

- rozwija uczucia patriotyczne poprzez poznanie historii swojego regionu i kraju, 

- posiada wiedzę o historii Polski. 

 

 

 

 

 

5. DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO 

Uczeń:  

- zna i stosuje zasady bezpieczeństwa w szkole i poza nią, 

- potrafi zatroszczyć się o bezpieczeństwo nie tylko swoje ale i  innych,  

- ma świadomość konieczności zgłaszania wszelkich zauważonych zagrożeń, wypadków, 

- właściwie reaguje w sytuacjach związanych z agresją słowną, fizyczną, psychiczną i cyberprzemocą, 

- wie, jak oprzeć się presji rówieśników i mediów, 

- potrafi zachować się w sytuacjach konfliktowych, 

- umie właściwie korzystać z Internetu i portali społecznościowych, 

- potrafi dostrzec negatywne skutki nadmiernego korzystania z komputera i Internetu, mediów i gier RPG, 



- umie posługiwać się poprawną polszczyzną, 

- eliminuje i ogranicza  wulgarne słownictwo, 

- ma świadomość własnego ciała i zmian związanych z dojrzewaniem płciowym, 

- umie bronić własnej intymności. 

 

 

 

 

 

6. ROZWÓJ DUCHOWY I MORALNY 

Uczeń: 

- umie hierarchizować wartości, 

- potrafi dotrzymać danego słowa, 

- rzetelnie wykonuje powierzone mu zadania, 

- rozumie czym jest odwaga cywilna, 

- mówi prawdę, 

- szanuje godność swoją i innych, 

- okazuje życzliwość i niesie pomoc słabszym, ubogim, niepełnosprawnym i starym osobom. 

 

 

 

7. INTEGROWANIE DZIAŁAŃ 

WYCHOWAWCZYCH SZKOŁY 

       I RODZINY 

Uczeń: 

- potrafi funkcjonować w rodzinie i szanuje swoich najbliższych, 

- umie budować właściwe relacje rodzinne, 

- wie do kogo się zwrócić o pomoc z problemami rodzinnymi: rozwód, utrata jednego z rodziców, 

emigracja zarobkowa,  niedostatek ekonomiczny, 

- ma świadomość współpracy nauczycieli z rodzicami lub opiekunami prawnymi w celu wspierania ich w 

wychowaniu, 

- docenia i szanuje wartości promowane przez rodziców i szkołę jako ochronę jego zdrowia psych. i fiz. 

 

 

 



 

1.ZDROWIE PSYCHICZNE I FIZYCZNE 

DZIAŁANIE Osoba/y 

odpowiedzialna /e 

Termin realizacji 

Akcja piątek owocowo- warzywny. Koordynator,, Trzymaj formę'', 

opiekunowie  SU 

IX- VI 

Śniadanie daje moc. Koordynator ,, Trzymaj formę'' 

opiekunowie SU 

XI 

Kiermasz zdrowej żywności. Wychowawcy XI 

Dzień Jabłka i Gruszki. Opiekunowie  SU X 

Program ,, Pływam dla zdrowia''. Nauczyciele wych- fiz IX- VI 

Dzień Sportu. Nauczyciele wych- fiz, 

wychowawcy 

VI 

Zajęcia SKS. Nauczyciele wych- fiz IX- VI 

Zajęcia sportowe na strzelnicy. Nauczyciele wych- fiz IX- VI 

Prowadzenie gazetki sportowej w ramach promocji sportu. Nauczyciele wych- fiz IX- VI 

Udział w teatrzykach profilaktycznych. Wychowawcy, pedagodzy, 

psycholog 

Według harmonogramu 

Realizacja programu ,, Czyste ręce''. Wychowawcy, pielęgniarka IX- VI 



Plakaty i ulotki związane z profilaktyką uzależnień. Pedagodzy, psycholog IX- VI 

Wizyta w gospodarstwie agroturystycznym. Wychowawcy Według harmonogramu 

wycieczek 

Obserwacja uczniów i monitorowanie ich samopoczucia w kierunku depresji. Wszyscy nauczyciele IX- VI 

Tydzień Dobrego Chleba. Nauczyciele przyrody, biologii XI 

Między Nami Kobietkami. Nauczyciel wdż,   Według harmonogramu 

Dzień Zdrowia. Koordynator ,, Trzymaj formę'', 

opiekunowie SU 

V- VI 

Żyj smacznie i zdrowo. Nauczyciel biologii Według harmonogramu 

Zabawy i spacery na świeżym powietrzu. Wychowawcy świetlicy IX- VI 

Prezentacje multimedialne, filmy i dyskusje kierowane na negatywne konsekwencje  

nałogów. 

Wychowawcy, wychowawcy 

świetlicy 

IX- VI 

Akcja ,, Owoce w szkole''. Dyrektor, wychowawcy IX- VI 

Akcja ,, Szklanka mleka''. Dyrektor, wychowawcy IX- VI 

Szkoła Młodych Ratowników/ Ratujmy i uczymy ratować. Opiekun PCK Według harmonogramu 

Pogadanki , zajęcia z wychowawcą dotyczące otyłości, nadmiernej kontroli masy ciała 

oraz stosowania diet odchudzających. 

Wychowawcy IX- VI 

Program ,, Znajdź właściwe rozwiązanie- nie pal przy mnie proszę''. Pedagog Według harmonogramu 

Program ,, Cukierki''. Pedagog Według harmonogramu 



Program ,, Znajdź właściwe rozwiązanie- nie bierz''. Pedagog Według harmonogramu 

Program adaptacyjny dla klas I. Wychowawcy klas I IX 

Cykl zajęć z wychowawcą poświęcony stresowi, lękowi i obawom. Wychowawcy IX- VI 

Program ,, Od dziewczynki do kobiety''. Pedagog Według harmonogramu 

Badanie przesiewowe w kierunku gotowości szkolnej i wad wymowy w klasie I. Logopeda, psycholog Według harmonogramu 

,, Chroń dziecięce uśmiechy''. Opiekun PCK Według harmonogramu 

Konkurs ,, Wiem co jem – pudełkowe śniadanie. Nauczyciel wspomagający Według harmonogramu 

Konkurs ,, Jak aktywnie spędzam czas''. Logopeda Według harmonogramu 

Archipelag skarbów. Pedagog Według harmonogramu 

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna. Pedagodzy, psycholog IX- VI 

Lekcje do życia w rodzinie. Nauczyciel wdż IX- VI 

Zajęcia z wychowawcą  dot. rozkładu dnia ucznia. Wychowawcy IX 

Lekcje wychowania fizycznego. Nauczyciele wych- fiz IX- VI 

Spotkania z specjalistami. Pedagog, opiekun 

,,Trzymaj formę'' 

Według harmonogramu 

Fluoryzacja. Pielęgniarka IX- VI 

Lekcje przyrody poświęcone zagadnieniom związanym z tematyką postawy. Nauczyciele przyrody Według harmonogramu 

Korygowanie wad postawy i wymowy. Nauczyciel wych- fiz, Logopeda IX- VI 

Wycieczki promujące zdrowie. Wychowawcy Według harmonogramu 



Badania kontrolne prowadzone przez pielęgniarkę szkolną. Pielęgniarka Według harmonogramu 

Propagowanie zdrowej żywności w sklepiku szkolnym. Dyrekcja, właściciel sklepiku IX- VI 

 

2. ROZWÓJ EMOCJONALNY 

DZIAŁANIE Osoba/y 

odpowiedzialna /e 

Termin realizacji 

Kulturalne kibicowanie na trybunach w czasie  imprez. Nauczyciele wf, opiekunowie IX – VI 

Lekcje wychowawcze poświęcone poznawaniu swoich mocnych i słabych stron. Wychowawcy IX – VI  

Warsztaty dla uczniów prowadzone przez specjalistów. 

 

Pedagog, specjaliści, 

wychowawcy 

IX – VI 

Rekolekcje wielkopostne. Katecheci III 

Zajęcia integracyjne w klasach. Nauczyciele IX 

Udział w imprezach kulturalnych. Nauczyciele przedmiotowi,  IX – VI  

Samoocena zachowania. Wychowawcy IX – VI  

Program „Przyjaciele Zippiego”. Pedagog (klasy I) IX – VI  

 

 

 

 



 

 

3.ROZWÓJ SPOŁECZNY  

DZIAŁANIE Osoba/y 

odpowiedzialna /e 

Termin realizacji 

Zapoznanie z dokumentacją szkolną regulującą zakres przedmiotu i wychowania  

( wymagania, regulaminy, zasady oceny zachowania) 

Wychowawcy, nauczyciele 

przedmiotu 

IX 

Działania w ramach Samorządu Uczniowskiego ( debata, głosowanie, funkcja). Opiekunowie  SU, wychowawcy  IX-VI 

Działania w ramach samorządu klasowego. Wychowawcy IX-VI 

Praca w sekcjach szkolnych. Opiekunowie sekcji IX-VI 

Kodeksy klasowe. Wychowawcy IX 

Dyżur klasowy. Wychowawcy IX-VI 

Pełnienie funkcji ( lidera, członka) w grupie zadaniowej /praca w grupach ,                              

praca w klasie. 

Wychowawcy IX-VI 

Zajęcia z doradztwa zawodowego. Nauczyciel przedmiotu IX-VI 

Współpraca z SOSW nr 4 w Krakowie. Wychowawcy Według harmonogramu 

Integracyjne spotkanie z podopiecznymi OREWu. Wychowawcy Według harmonogramu 

Wizyta w DPS Wychowawcy Według harmonogramu 



Dzień  Tolerancji. Wychowawcy, opiekunowie  SU XI 

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka   ( nie tylko prawa, ale i obowiązki ). Wychowawcy, opiekunowie  SU XI 

Dzień Osób Niepełnosprawnych. Pedagog ,psycholog wychowawcy, 

opiekunowie  SU, 

XII 

Podziel się swoim prezentem mikołajkowym. Koordynator wolontariatu 

,pedagog  

XII 

Kiermasz -Ciasteczko WOŚP Koordynator WOŚP I 

Udział w akcjach szkolnych i pozaszkolnych np. charytatywnych, ekologicznych itp. Pedagog ,koordynator PCK i WOŚP, 

wolontariatu, opiekunowie  SU, 

nauczyciele biologii i przyrody, 

wychowawcy  

IX-VI 

 

4. ROZWÓJ POZNAWCZY 

 

L.p. DZIAŁANIE  Osoba odpowiedzialna/E Termin realizacji 

1. „Dzień Patrona Szkoły” Nauczyciele  historii X 

2. „Będę uczniem klasy czwartej” Wychowawcy klas 3 V/VI 

3. Zajęcia z doradztwa zawodowego Wychowawcy, 

doradca zawodowy 

IX/VI 



4. Nauka hymnu szkoły i hymnu państwowego Wychowawcy IX/X 

5. Udział w uroczystościach patriotycznych Wszyscy nauczyciele Wg harmonogramu 

6. Wycieczki przedmiotowe Wszyscy nauczyciele Wg harmonogramu 

7. Udział w kołach i konkursach 

przedmiotowych 

Wszyscy nauczyciele Wg harmonogramu 

8. Współpraca z instytucjami kulturalnymi, 

instytucjami użyteczności publicznej, 

ośrodkami naukowymi 

Wszyscy nauczyciele IX/VI 

9. Prezentowanie osiągnięć  uczniów w różnych 

dziedzinach  w szkole i poza nią 

Wychowawcy, 

organizatorzy konkursów,  

osoby odpowiedzialne  

za konkursy 

IX/VI 

10. Systematyczne ocenianie ucznia  

i motywowanie go do dalszego wysiłku 

Wszyscy nauczyciele IX/VI 

11. Apel podsumowujący sukcesy uczniów Dyrektor, bibliotekarze, 

wychowawcy 

VI 

12. Stałe wskazywanie uczniom  możliwości 

praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy 

Wychowawcy IX/VI 

13. Praca metodą projektu Wszyscy nauczyciele IX/VI 

14. Innowacje pedagogiczne Wszyscy nauczyciele IX/VI 

15. „Nim zabłyśnie pierwsza gwiazdka” - Wigilie 

klasowe, przegląd kolęd i pastorałek 

Wychowawcy klas, 

samorządy klasowe 

XII 

16. Lekcje wychowawcze dotyczące tradycji Wychowawcy klas XII/IV 



rodzinnych, świątecznych 

17. Drzewo genealogiczne Nauczyciele klas 1-3, 

nauczyciele historii 

Wg harmonogramu 

18. Spotkania z interesującymi ludźmi Wychowawcy klas Wg harmonogramu i potrzeb 

19. „Moja duża i i mała ojczyzna” Nauczyciele historii Wg harmonogramu 

20. Cykl zajęć dotyczących rodziny w ramach 

przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie 

Nauczyciele wdż Wg harmonogramu 

21. Propagowanie tradycji i obrzędów: zabawa 

andrzejkowa, zabawa karnawałowa, bal 

gimnazjalny 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele wychowania 

fizycznego 

Wg harmonogramu 

22. Rozwijanie szacunku  do drugiego człowieka i 

innych kultur –„Dzień językowy” 

Nauczyciele języków 

obcych 

XI 

 

5. DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO 

DZIAŁANIE Osoba/y 

odpowiedzialna /e 

Termin realizacji 

 Udział w konkursach z zakresu bezpieczeństwa o ruchu drogowym. 

 

Nauczyciele zajęć technicznych IV-V 

 Bezpieczeństwo w sieci. Wychowawcy i nauczyciele 

informatyki 

Według harmonogramu 

 Przygotowanie uczniów klas IV do egzaminu na kartę rowerową. Wychowawcy, nauczyciele techniki IX-VI 



Lekcje o ruchu drogowym. 

 

Nauczyciele klas I-III, nauczyciele 

techniki 

IX -IV-VI 

Zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek i wyjść. Wszyscy pracownicy szkoły IX-VI 

Zapoznanie z regulaminem pracowni i drogi ewakuacyjnej. Wszyscy pracownicy szkoły IX -XI 

"Owce w sieci". Nauczyciele klas I-III, pedagog I 

Odpowiedzialność karna nieletnich. Agresja słowna i fizyczna, cyberprzemoc. Pedagog, przedstawiciele policji, 

straży miejskiej 

I semestr 

9. "Świat w mediach - świat rzeczywisty". Pedagog, przedstawiciele policji, 

straży miejskiej 

II semestr 

"Archipelag skarbów".  

Pedagog 

 

V-V 

"Stop dopalaczom". Pedagog Według harmonogramu 

Sztuka odmawiania. Wychowawcy klas Według harmonogramu 

Dbałość o przestrzeganie zasad poprawnej polszczyzny na wszystkich lekcjach. 

Egzekwowanie przestrzegania zakazów używania wulgaryzmów. 

Wszyscy nauczyciele IX- VI 

 

6. ROZWÓJ DUCHOWY I MORALNY 

DZIAŁANIE Osoba/y Termin realizacji 



odpowiedzialna /e 

Wolontariat. Koordynator Według harmonogramu 

 Przekazywanie wzorców właściwego postępowania. Wszyscy nauczyciele IX-VI 

 Wskazywanie pozytywnych, inspirujących wzorców wśród przedstawicieli świata, 

kultury i sztuki. 

Wszyscy nauczyciele IX-VI 

Analiza dzieł różnych dziedzin ze zwróceniem uwagi na wartości takie jak: 

słowność, rzetelność, odwaga cywilna, uczciwość, prawdomówność, szacunek dla 

innych, życzliwość. 

Wszyscy nauczyciele Według harmonogramu 

 

7. INTEGROWANIE DZIAŁAŃ SZKOŁY I RODZINY 

DZIAŁANIE Osoba/y 

odpowiedzialna /e 

Termin realizacji 

Pedagogizacja rodziców Wychowawcy, pedagog, psycholog IX – VI 

Zajęcia otwarte Wychowawcy świetlicy V – VI  

Włączanie rodziców w imprezy szkolne i klasowe  Dyrekcja, wychowawcy IX – VI 

Organizacja Dnia Matki, Dnia Ojca Wychowawcy V – VI  



Współpraca z rodzicami w ramach realizacji zaleceń PPP Wychowawcy, psycholog, 

pedagog, nauczyciele  

IX – VI 

Zapoznanie rodziców z programem wychowawczo-profilaktycznym oraz innymi 

aktami prawnymi Szkoły. 

Wychowawcy Według harmonogramu  

Współpraca z Radą Rodziców Dyrekcja Według  harmonogramu 

Zajęcia wychowawcą poświęcone tematyce radzenia sobie w trudnych 

sytuacjach rodzinnych i umiejętności szukania pomocy w razie potrzeby  

Wychowawcy, pedagog, 

psycholog, katecheta 

IX – VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

STRATEGIA EWALUACJI 

1. Ewaluacji szkolnego Programu Wychowawczego dokonuje się w ciągu każdego roku szkolnego, a informacje o realizacji programu , ewentualnych 

zmianach w jego realizacji przekazywane są nauczycielom przez dyrektora szkoły na końcoworocznym  zebraniu Rady Pedagogicznej. W ewaluacji uwzględnia 

się opinie uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników  szkoły, przedstawicieli organu prowadzącego oraz wskazania nadzoru pedagogicznego. 

2. Stosowane narzędzia i metody ewaluacyjne : 

• obserwacje  

• wywiad 

• metody papier /ołowek (ankieta, kwestionariusz) 

• badanie opinii na spotkaniach z rodzicami, zebraniach Samorządu Szkolnego, 

• działania uczniów - sprawozdania z pracy samorządów: szkolnego i klasowych, 

• analiza dokumentacji  

USTALENIA KOŃCOWE 

Za realizacje Programu wychowawczo -profilaktycznego szkoły odpowiedzialni są wszyscy pracownicy szkoły. Dyrektor szkoły czuwa nad prawidłowością 

jego realizacji. Za realizację poszczególnych zakresów odpowiedzialni są nauczyciele. zdeklarowani, bądź zaproponowani przez dyrektora. 

 Program Wychowawczo -Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 2 w Myślenicach jest otwarty, może być modyfikowany w trakcie realizacji. Program ten 

podlega monitorowaniu i ewaluacji.  

W każdym roku we wrześniu zostanie opracowany dokument pt. Założenia do programu wychowawczo-prfilkatycznego szkoły wraz z harmonogramem 

działań zaplanowanych na dany rok szkolny w formie odrębnego załącznika i dołączony do Programu.  

Program wychowawczo profilaktyczny opracował zespół w składzie ;  

Beata Pacek -koordynator, Mirosława Chmiel -pedagog, Monika Grzechacka, Izabela Leżanska, Sylwia Nosal, Sylwia Siłuszyk, Iwona Stanisz, 

Zbigniew Wiącek, Alicja Wróblewska.  


