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I. Wprowadzenie  do programu. 

 Profilaktyka szkolna to działania mające na celu zapobieganie niepożądanym zjawiskom w 
rozwoju i zachowaniu się uczniów. Obejmuje eliminowanie czynników zachowań ryzykownych oraz 
wzmacnianie działań chroniących przed niepożądanymi zjawiskami. Ma szczególne znaczenie wśród 
młodych ludzi, w których rozwija się ustalanie hierarchii wartości, kształtują się relacje z innymi 
ludźmi, buduje się poczucie pewności siebie. 

 
 Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły został opracowany po wcześniejszym rozpoznaniu 
potrzeb uczniów, oczekiwań rodziców oraz nauczycieli. Został on oparty na misji i wizji szkoły. Program 
opisuje treści i działania skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców związane z realizacją misji 
szkoły oraz zadań w zakresie wychowania i opieki. Szkoła oraz poszczególni nauczyciele są 
zobowiązani do podejmowania działań mających na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju 
każdego ucznia, dostosowanie do jego potrzeb i możliwości. 
 
Do diagnozy wykorzystano:  obserwację uczniów  w środowisku szkolnym,  doświadczenia 
wypływające z indywidualnych kontaktów z rodzicami,  spostrzeżenia z rozmów i zajęć z 
uczniami,   wnioski z dyskusji w poszczególnych zespołach przedmiotowych.  

Na podstawie przeprowadzonej analizy zdiagnozowano następujące potrzeby:  

 dbanie  o wszechstronny rozwój ucznia w wymiarze fizycznym, psychicznym, społecznym, 
duchowym,  

 kształtowanie umiejętności właściwego współdziałania w grupie rówieśniczej poprzez 
wspólną naukę i zabawę,  

 kształtowanie postaw pozytywnego reagowania w sytuacjach trudnych, 

 organizowanie zajęć pozalekcyjnych zgodnie z oczekiwaniami uczniów i rodziców , 

 pogłębienie współpracy z rodzicami poprzez organizowanie spotkań ze specjalistami 
wspierającymi rodziców  w wychowaniu dzieci.  

 
Program wychowawczy opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania  o charakterze 

wychowawczym, których podejmuje się szkoła. 
Podstawowe ukierunkowania szkolnego programu wychowawczego zostały określone  

w ustawach oświatowych, rozporządzeniach oraz innych aktach prawnych, takich jak: 
 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej uchwalona w 1997 r. 
Artykuł 48, ust. 1: "Rodzice mają prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi 
przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także 
wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania". 
Artykuł 53, ust. 3: "Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania 
moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami". 
Artykuł 72, ust 1: "Rzeczypospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo 
żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, 
wyzyskiem i demoralizacją". 

2. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 
dnia 13 grudnia 2006 r. 



Program wychowawczo-profilaktyczny Zespołu Placówek Oświatowych w Borkach 

 
3.  Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 r. Obwieszczenie 

Ministra Spraw Zagranicznych o sprostowaniu błędów z dnia 15 czerwca 2018 r. (Dz. U. z 

2018, poz. 1217) 

4. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. 
5. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. 
6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 
7. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i 

wyrobów tytoniowych. 
8. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
9. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
10. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. 
11. Ustawa o systemie oświaty: 

Artykuł 1: "System oświaty zapewnia w szczególności: 
pkt. 1. Realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz 
prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego 
rozwoju, 
pkt. 2. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny”. 

12. Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego (załącznik  
do rozporządzenia: Podstawa programowa kształcenia ogólnego). 

13. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach i 
rozporządzenie zmieniające z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

14. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów  
i egzaminów w szkołach publicznych 

15. Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania, kształcenia, 
wychowania i opieki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i 
zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 

16. Rozporządzenie MEN z dnia 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. 

17. Art. 4 ust. pkt 24 oraz art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 
18. Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z  11 stycznia 2017 r., poz. 59) – Prawo oświatowe 

oraz Rozporządzenia z dnia 14 lutego 2017 w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

19. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Borki na lata 2016 - 2020  
 
Programy rządowe: 

1. Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020; 
2. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego; 
3. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii; 
4. Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS; 
5. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; 
6. Program Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce; 
7. Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata; 
8. Rządowy Program Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych zachowań „Razem 

bezpieczniej”. 
 
Program stanowi spójną całość ze Statutem Szkoły, Szkolnym zestawem programów nauczania i 
planem pracy szkoły. 
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Realizacja treści programu obejmuje trzy etapy kształcenia: 

 Przedszkole  

 Klasy 1-3 

 Klasy 4- 8 
 

I. Rozdział 1. Misja i wizja szkoły 

Misja szkoły 

Jesteśmy szkołą, która zapewnia uczniom wszechstronny rozwój, wspomaga rodzinę w procesie 
wychowania, uczy kochać i szanować kulturę i tradycję narodu polskiego, dba o rozwój intelektualny, 
fizyczny, psychiczny i duchowy naszych uczniów. 
 

Wizja szkoły 

Motto naszej szkoły brzmi: „W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz 
bardziej człowiekiem- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał; aby więc poprzez wszystko co 
ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, żeby umiał bardziej być nie tylko               
z drugimi, ale i dla drugich”. 
(Jan Paweł II) 
 

1. Szkoła tworzy klimat miłości do rodziny i Ojczyzny, kieruje się wartościami zgodnymi z 
nauczaniem Patrona szkoły. 

2. Działania wychowawcze szkoły zmierzają do kreowania  patriotyzmu oraz rozwijania tolerancji 
wobec innych narodów i religii. 

3. Nasza szkoła jest przyjazna uczniowi, przygotowuje absolwentów do samodzielnego 
funkcjonowania w otaczającym świecie. 

4. Działania szkoły oparte są na zasadach: przyjaźni, szacunku oraz wzajemnej pomocy; 
rozwijaniu sfery poznawczej, emocjonalnej, zdrowotnej i społecznej - przy zaangażowaniu 
uczniów, rodziców, wszystkich pracowników szkoły oraz wsparciu władz lokalnych. 

5. Szkoła promuje zdrowy styl życia i kształtuje właściwy stosunek do przyrody. 
6. Szkoła umożliwia uczniom wyrównywanie szans edukacyjnych, wspiera rodzinę oraz 

uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego. 
7. Wszyscy pracownicy szkoły są wychowawcami; swoją postawą tworzą atmosferę sprzyjającą 

rozwojowi osobowości ucznia. 
 

II. Rozdział 2. Zadania Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego. 

1. Założenia ogólne. 

Zgodnie ze wskazaniami działalność wychowawczo-profilaktyczna w naszej szkole polega na 

prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju 

ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 

1) fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na  

prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych; 

2) psychicznej - ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, 

ukształtowanie postaw  sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, 

kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi  zdrowia. 
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3) społecznej- ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, 

opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych. 

 

Placówka prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną                                  

i profilaktyczną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły poprzez: 

pogadanki, zajęcia warsztatowe, debaty, szkolenia, spektakle teatralne, festyny. 

 

2. Zadania: 

1) budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia; 

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości; 

3) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną; 

4) rozwijanie i wspieranie działalności wolontariatu;  

5) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych 

oraz  relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub 

opiekunów. 

 

3. Cele szczegółowe: 

Uczeń naszej szkoły:  

 jest życzliwy, dostrzega potrzeby drugiego człowieka, 

 szanuje ludzi i respektuje ich prawa, 

 jest tolerancyjny wobec drugiego człowieka; 

 jest odpowiedzialny, 

 potrafi rozwiązywać konflikty, 

 potrafi sobie radzić w trudnych sytuacjach, 

 jest asertywny, 

 potrafi komunikować się z innymi, dyskutować, bronić i uzasadniać własny punkt widzenia, 

 godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, 

 kieruje się miłością do Ojczyzny, poszanowaniem dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy     

jednoczesnym otwarciu na kultury Europy i świata, 

 czuje się bezpiecznie w swoim środowisku szkolnym, 

 odróżnia dobro od zła, 

 dba o higienę osobistą, 

 rozwija swoje zdolności i zainteresowania, 

 jest kreatywny. 
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1. Model absolwenta. 

Absolwent naszej szkoły: 
1) Jest przygotowany do dalszego kształcenia, posiada ogólną wiedzę i kluczowe umiejętności 

zapewniające dalszy rozwój. 
2) Jest przygotowywany do pracy indywidualnej i zespołowej. 
3) Wykorzystuje nabyte wiadomości i umiejętności w praktycznym działaniu. 
4) Pracuje nad własnym rozwojem, budując swój system wartości, rozwija swoje pasje  
5) i zainteresowania. 
6) Uczestniczy w kulturze środowiska, ma świadomość tradycji oraz swojej w niej roli. 
7) Uczestniczy w promocji zdrowego stylu życia, dba o rozwój fizyczny i umysłowy. 
8) Kieruje się wartościami, których symbolem jest Patron szkoły, Jan Paweł II. 
9) Posiada umiejętności społeczne - komunikacji, negocjacji, współpracy, aktywności, zdrowej  

rywalizacji - i jest asertywny. 
10) Jest aktywny i twórczy - podejmuje próby prezentacji i obrony swojego zdania, szanuje tych, 

którzy mają odmienne poglądy. 
11) Jest wrażliwy na otaczającą przyrodę, piękno natury, szanuje człowieka i środowisko. 
12) Jest odpowiedzialny- stara się przewidzieć skutki swoich działań i gotów jest ponosić 

konsekwencje swoich czynów. 
13) Jest prawy i uczciwy- stosuje się do norm obowiązujących w otoczeniu, rozróżnia zachowania 

dobre i złe. 
 

2. Diagnoza sytuacji wychowawczej. 

Każdego roku przeprowadzana jest diagnoza środowiska, analizuje się potrzeby i zasoby szkoły 

 z obszaru  wychowania i profilaktyki w szkole na podstawie: 

1) badań  ankietowych skierowanych do rodziców na temat oczekiwań rodziców w realizacji treści 

profilaktycznych i wychowawczych, 

2) spostrzeżeń wychowawcy na temat klasy, 

3) analizy stanu wychowania w szkole: 

 obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły, analiza uwag wpisanych do 

dziennika, 

 sprawozdań półrocznych opracowanych przez wychowawcę. 

4) wniosków z ewaluacji wewnętrznej 

 

W wyniku, przeprowadzonej w czerwcu 2019 roku, diagnozy potrzeb rozwojowych uczniów, 

badania  efektów działań wychowawczo – profilaktycznych podejmowanych przez rodziców                         

i nauczycieli oraz ewaluacji Programu wychowawczo - profilaktycznego realizowanego w roku 

szkolnym 2018/2019 wyłoniono następujące obszary problemowe: 

1) niska motywacja do nauki wynikająca z niewystarczających potrzeb edukacyjnych, 
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2) nierespektowanie przez uczniów norm społecznych dotyczących godności osobistej, w tym 

zachowania  agresywne (bójki, przemoc psychiczna), manipulowanie związkami przyjaźni, 

wykluczanie z grupy, ośmieszanie ucznia i członków jego rodziny, niszczenie cudzej własności.   

3) niewystarczająca profilaktyka uzależnień, przemocy, otyłości, 

4) zbyt mała aktywność prospołeczna (niewielka inwencja twórcza uczniów dotycząca różnych 

sfer życia szkoły). 

5) trudna sytuacja rodzinna uczniów (niewłaściwe postawy rodziców, alkoholizm, przemoc, brak 

nadzoru nad dzieckiem). 

 

        Rekomendowane działania: 

1. Rozbudzanie pasji, motywacji do nauki np. poprzez ciekawe metody i narzędzia pracy. 

2. Zorganizowanie warsztatów z zakresu przeciwdziałaniu agresji i przemocy oraz 

budowanie systemu wartości u dzieci. 

3. Systematyczne podejmowanie działań integrujących zespoły klasowe i całą społeczność 

szkolną: wycieczki kilkudniowe, dni tematyczne, uroczystości szkolne, dbanie o tradycje 

szkolne. 

4. Przeprowadzenie zajęć dotyczących właściwego korzystania z Internetu i bezpieczeństwa 

w sieci. 

5. Zorganizowanie spotkania z dietetykiem na temat zdrowego trybu życia i właściwego 

odżywiania.   

6.   Udział w warsztatach z animatorem społecznym – inspirowanie i pobudzenie aktywności 

uczniów, rodziców i nauczycieli. 

7. Rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych o formy rozwijające aktywność i kreatywność.  

8. Systematyczna współpraca z GOPS w Borkach, sądem rodzinnym,  PCPR. 

 

3. Kryteria efektywności. 

1) Wszyscy  uczniowie naszej szkoły są poddani oddziaływaniom tego programu. 

2) Wszyscy nauczyciele realizują Program wychowawczo - profilaktyczny, a w szczególności 

nauczyciele  wychowawcy uwzględniają jego treści podczas planowania i realizacji klasowych 

planów pracy. 

3) Rodzice uczniów naszej szkoły znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy jego 

realizacji. 

 

7. Zadania i obowiązki podmiotów realizujących program. 
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1) Dyrektor szkoły: 

a) dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

 o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, 

b) wspiera finansowo i organizacyjnie  działania profilaktyczne w środowisku szkolnym, 

c) stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwianie uczniom 

podtrzymywania poczucia  tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,  

d) kontroluje  wypełnianie  przez uczniów obowiązku szkolnego, 

e) organizuje szkolenia dla nauczycieli, 

f) dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły; 

 

2) Pedagog szkolny: 

a) ma obowiązek niesienia wszechstronnej pomocy dzieciom, 

b) ma obowiązek ścisłej współpracy z instytucjami wspierającymi pracę szkoły, 

c) diagnozuje problemy wychowawcze, 

d) doskonali swoje kompetencje w zakresie wychowania i profilaktyki; 

 

3) Nauczyciel: 

a) ma obowiązek reagowania na przejawy niedostosowania społecznego, 

b) wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, 

c) udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń  szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby 

uczniów, 

d) odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, 

e) świadczy pomoc psychologiczno – pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem; 

 

4) Wychowawca klasy: 

a) prowadzi we współdziałaniu z pedagogiem szkolnym szkolenia i konsultacje dla rodziców, 

b) dąży w  swojej pracy do integracji zespołu  klasowego, sprawuje opiekę wychowawczą nad 

powierzonymi mu uczniami poprzez tworzenie warunków wspomagających ich rozwój,  

c) poznaje warunki życia i nauki swoich wychowanków, 

d) uczy pozytywnego myślenia poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości, 

e) realizuje w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczo-profilaktycznego  

szkoły, 

f) koordynuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w swojej klasie; 
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5) Rodzice: 

a) współdziałają z nauczycielami i wychowawcą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci, 

b) dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego swoich dzieci, 

c) zapewniają dzieciom potrzebne wyposażenie szkolne, 

d) dbają o czystość i estetyczny wygląd dzieci. 

 

III. Rozdział 3.  

1. Treści o charakterze  wychowawczo –profilaktycznym, uczeń klas  I- III. 

 dostrzega, że każdy powinien brać odpowiedzialność za swoje wybory;  

 dostrzega, że lepiej poznaje siebie, bardziej się rozwija i czerpie szczęście w relacji z innymi 

osobami niż w samotności; 

 ma świadomość, że każdej osobie ludzkiej, także jemu, należy się szacunek, że szacunkiem 

należy obdarzać także wspólnoty osób – rodzinę, klasę, naród (ojczyznę), w tym wspólnotę 

religijną – a także symbole tych wspólnot; 

 szanuje godność każdej osoby ludzkiej oraz swoją, wyraża swoim komunikatem werbalnym               

i niewerbalnym; 

 ocenia swoje postępowanie i innych osób, odnosząc się do poznanych wartości, takich jak: 

godność, honor, sprawiedliwość, obowiązkowość, odpowiedzialność, przyjaźń, życzliwość, 

umiar, powściągliwość, pomoc, zadośćuczynienie, przepraszanie, uznanie, uczciwość, 

wdzięczność oraz inne respektowane przez środowisko szkolne. 

 

2. Zadania dla uczniów klas  I- III  

 

Zadania o charakterze 
wychowawczo- 
profilaktycznym 

Sposoby realizacji zadań Osoby 
odpowiedzialne 

Termin 
realizacji 

Wzajemne poznanie się. 1. Uczniowie biorą udział w zabawach 
integrujących grupę lub zespół klasowy. 

2. Udział w uroczystościach klasowych 
i szkolnych. 

Wychowawcy Cały rok 

Tworzenie warunków 
rozwoju indywidualnych  
zainteresowań. 
 

1. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. 
Indywidualna praca z uczniem wybitnie 
uzdolnionym. 

2. Organizacja i uczestnictwo w różnego 
rodzaju konkursach. 

Wychowawcy 
Nauczyciele 

Cały rok 

Poznanie reguł 
zachowania w  
miejscach publicznych. 
 

1. Uczniowie stosują formy dobrego 
zachowania. 

2. Biorą udział w imprezach kulturalnych 
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

Wychowawcy Cały rok 

Przeciwdziałanie agresji 
 i  przemocy. 
 

1. Uczestnictwo w różnorodnych zajęciach 
mających na celu wyeliminowanie  
niepożądanych zachowań. 

2. Promowanie, nagradzanie właściwych 

Wychowawcy 
Pedagog  

Cały rok 
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postaw.  

Bezpieczeństwo. 
 

1. Zapoznanie uczniów z regulaminami. 
2. Organizacja pogadanek, zajęć 

warsztatowych dotyczących 
bezpieczeństwa. 

3. Realizacja programów dotyczących 
bezpieczeństwa. 

4. Zapoznanie uczniów z telefonami 
alarmowymi, z zasadami pierwszej 
pomocy.  

5. Zapoznanie z zasadami BHP na lekcjach. 

Wychowawcy 
Nauczyciele 
Pedagog 
Dyrektor 

Na 
bieżąco 

Wdrażanie ucznia do 
samodzielności. 
 

1. Uczestnictwo w pogadankach 
dotyczących samodzielności w 
wykonywaniu czynności 
samoobsługowych i pracy na lekcji. 

2. Samodzielne korzystanie z biblioteki 
szkolnej i stołówki szkolnej.  

Wychowawcy 
Bibliotekarz 

Cały rok 

Tolerancja dla inności. 
Prawa dziecka. 

1. Zapoznanie z prawami dziecka 
wynikającymi z Konwencji o Prawach 
Dziecka. 

2. Poznanie obowiązków ucznia. 
3. Uświadamianie dzieciom, do kogo mogą 

się zwrócić  z prośbą o pomoc. 

Wychowawcy 
Pedagog 
Rzecznik praw 
ucznia 

Cały rok 

Dbałość o dobry klimat 
 w szkole. 

1. Obserwacja zachowań na tle 
rówieśników. 

2. Współpraca z Radą Samorządu 
Uczniowskiego. 

Wychowawcy 
Opiekun RSU 

Na 
bieżąco 

Kształtowanie postaw  
obywatelsko – 
patriotycznych. 
 

1. Kultywowanie tradycji związanych z 
najbliższą okolicą, krajem. 

2. Poznanie symboli narodowych i 
europejskich. 

3. Uczestniczenie w uroczystościach o 
charakterze szkolnym i  państwowym.  

Wychowawcy Cały rok 

Przygotowanie uczniów 
do praktycznego 
wykorzystania wiedzy. 

1. Edukacja informatyczna od I klasy. 
2. Uczestniczenie w spektaklach 

teatralnych. 
3. Korzystanie z różnorodnych źródeł 

informacji -wykonywanie projektów. 

Wychowawcy 
Nauczyciele  
 
 
 

Cały rok 

Propagowanie 
zdrowego stylu życia. 
 

1. Uczestnictwo w konkursach 
profilaktycznych. 

2. Realizacja programów profilaktycznych.  
3. Uczestnictwo w zawodach sportowych. 

Wychowawcy 
Nauczyciele  

Cały rok 

Eliminowanie napięć 
psychicznych 
spowodowanych  
niepowodzeniami 
szkolnymi oraz 

1. Organizacja zajęć: dydaktyczno – 
wyrównawczych, zajęć korekcyjno –
kompensacyjnych, logopedycznych. 

2. Indywidualne rozmowy z pedagogiem. 
3. Współpraca z poradnią psychologiczno – 

Wychowawcy 
Nauczyciele 
Pedagog 
Specjaliści 

Według 
potrzeb 
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trudnościami w 
kontaktach 
 z rówieśnikami. 
 

pedagogiczną. 

Pomoc rodzicom, 
nauczycielom  
w rozwiązywaniu 
problemów  
wychowawczych. 
 

1. Bieżące informowanie rodziców o sytuacji 
dziecka w szkole i poza nią. 

2. Dostarczenie aktualnych informacji 
rodzicom, nauczycielom, opiekunom na 
temat skutecznych sposobów 
prowadzenia działań wychowawczych 
i profilaktycznych poprzez spotkania ze 
specjalistami. 

3. Indywidualne rozmowy z uczniem 
i rodzicem. 

4. Konsultacje dla rodziców. 
5. Podejmowanie wspólnych inicjatyw 

w zakresie rozwiązywania trudności lub 
eliminowania zagrożeń. 

6. Zapoznanie rodziców z  Konwencją 
o Prawach Dziecka, Statutem Szkoły, 
regulaminami i programami. 

7. Udostępnianie wykazu instytucji 
oferujących pomoc specjalistyczną. 

8. Doskonalenie kompetencji nauczycieli 
i wychowawców w zakresie profilaktyki. 

Wychowawcy 
Pedagog 
Specjaliści 

Według 
potrzeb 

Przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie. 

Ochrona ofiar przemocy: rozmowa z uczniem, 
konsultacje z rodzicami, w razie konieczności 
wszczęcie procedury „Niebieskiej karty”. 

Wychowawcy 
Pedagog 
GOPS 

Według 
potrzeb 

 
 
 
4. Treści i działania o charakterze  wychowawczo –profilaktycznym, uczeń klas IV – VIII szkoły 

podstawowej.  

 rozwija umiejętność samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, 

syntezy oraz wartościowania; 

 jest zachęcany do rozwijania swoich uzdolnień przez udział w różnych formach poszerzania 

wiedzy, na przykład w konkursach, olimpiadach przedmiotowych  

i wykładach, oraz rozwijania umiejętności samodzielnej prezentacji wyników swojej pracy 

 identyfikuje swoje mocne strony, budując poczucie własnej wartości, planuje sposoby 

rozwoju oraz ma świadomość słabych stron, nad którymi należy pracować;  

 wykazuje kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań sytuacji problemowych;  

 wykazuje umiejętność adekwatnej samooceny swoich możliwości psychofizycznych. 

 rozpoznaje sytuacje wymagające podjęcia decyzji indywidualnej i grupowej; wyjaśnia 

 i stosuje podstawowe sposoby podejmowania wspólnych decyzji; 

 doskonalenie umiejętności w zakresie komunikowania się, współpracy i działania oraz 

pełnienia roli lidera w zespole. 

 prezentuje postawę szacunku wobec siebie i wszystkich istot żywych. 
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 rozumie zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej i jej znaczenie w relacjach 

interpersonalnych; przyjmuje odpowiedzialność za manifestowane reakcje, wypowiadane                   

i pisane słowa;  

 kształtuje i wyraża postawy asertywne, gdy nie może lub nie powinien czegoś wykonać, stara 

się odmawiać tak, by nie ranić drugiego;  

 jest odpowiedzialny za własny rozwój i samowychowanie; 

 bierze udział w życiu społecznym przez: wolontariat, stowarzyszenia, grupy nieformalne 

 i aktywność indywidualną; ujawnia wrażliwość na osoby potrzebujące pomocy i zna 

konkretne sposoby jej udzielania. 

 

5. Zadania dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej 
 

Zadania o charakterze 
wychowawczo-
profilaktycznym  

Sposoby realizacji zadań  Osoby 
odpowiedzialne 

Termin 
realizacji 

Rozwój osobowości 
ucznia. 

1. Wykorzystywanie sytuacji szkolnych do  
rozpoznawania własnych emocji, uczuć, 
predyspozycji i deficytów. 

2. Kształtowanie umiejętności kontrolowania 
zachowania i panowania nad emocjami, 
wdrażanie do samooceny 

3. Wykorzystanie własnego potencjału 
poprzez: 

 motywowanie do nauki szkolnej, 
 rozbudzanie i poszerzanie 
zainteresowań uczniów 

 stwarzanie warunków do realizowania 
działań  

 wynikających z zainteresowań, 

 rozwijanie zdolności twórczego 
myślenia, 

 pomoc w radzeniu sobie z własnymi  

 niedoskonałościami, 

 kształtowanie hierarchii wartości, 

 pracę z uczniem zdolnym, 

 pracę z uczniem o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych;  

4. Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych. 

Wychowawcy 
Nauczyciele 

Cały rok 

Wyposażenie ucznia w 
umiejętności 
niezbędne do 
współdziałania w 
zespole. 
 

1. Zapoznanie uczniów z normami współżycia 
społecznego poprzez: 

 promowanie zasad bezpiecznego 
 i kulturalnego zachowania się, 

 poszanowanie praw i potrzeb innych, 
2. Doskonalenie kompetencji emocjonalnych i  

społecznych poprzez: 

 wdrażanie do empatii, 

 współpracę w zespołach, 

Wychowawcy 
Nauczyciele 

Cały rok 
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 realizację projektów, 

 kształtowanie umiejętności 
efektywnego zachowania się w 
sytuacjach trudnych, konfliktowych,  
ryzykownych, 

3. Eliminowanie zachowań agresywnych 
poprzez: 

 kształtowanie umiejętności  
rozwiązania konfliktów i zachowania 
się w sytuacji problemowej (mediacja). 

Przygotowanie do 
podejmowania 
i pełnienia ról 
społecznych 
i obywatelskich. 
 

1. Zapoznanie uczniów z dokumentami szkoły 
(Statut, regulaminy, procedury). 

2. Zachęcanie do aktywnego udziału w życiu 
szkoły poprzez: 

 tworzenie zwyczajów i tradycji szkoły, 

 poszanowanie mienia szkoły. 

Wychowawcy Cały rok 

Kształtowanie postaw 
patriotycznych 

1. Zapoznanie uczniów z historią 
miejscowości i regionu.  

2. Kształtowanie tożsamości narodowej przy 
jednoczesnym otwarciu na wartości kultury 
innych krajów. 

3. Opieka nad miejscami pamięci. 
4. Udział w uroczystościach o charakterze 

patriotycznym.  

Wychowawcy 
Nauczyciele 

Cały rok 

Kształtowanie postaw 
i nawyków  
proekologicznych. 
 

1. Uczestnictwo w konkursach związanych 
z tematyką ekologiczną.  

Działania ekologiczne: „Sprzątanie świata” itp. 

Wychowawcy Cały rok 

Zapobieganie 
samowolnemu  
opuszczaniu zajęć 
lekcyjnych. 
 

1. Uświadomienie uczniom i rodzicom 
konsekwencji samowolnego opuszczania 
zajęć. 

Wychowawcy 
Nauczyciele 
Pedagog 

Według 
potrzeb 

Likwidacja deficytów 
rozwojowych, 
 w szczególności  
u dzieci ze specjalnymi 
potrzebami  
edukacyjnym. 
 

1. Organizacja zajęć dydaktyczno –
wyrównawczych, zajęć korekcyjno - 
kompensacyjnych, logopedycznych, 
rewalidacyjnych. 

2. Indywidualne rozmowy  z pedagogiem 
szkolnym. 

3. Współpraca z poradnią psychologiczno - 
pedagogiczną. 

Wychowawcy 
Nauczyciele 
Pedagog 

Cały rok 

Pomoc materialna 
dzieciom z rodzin  
o niskim statusie 
materialnym. 

1. Współpraca z GOPS i Caritas. 
2. Pozyskanie sponsorów.  

Wychowawcy 
Nauczyciele 
Pedagog 

Według 
potrzeb 

Pomoc rodzicom, 
nauczycielom  

1. Bieżące informowanie rodziców o sytuacji 
dziecka w szkole i poza nią. 

Wychowawcy 
Nauczyciele 

Według 
potrzeb 
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w rozwiązywaniu 
problemów 
wychowawczych. 
 

2. Indywidualne rozmowy z uczniem 
i rodzicem. 

3. Konsultacje dla rodziców. 
4. Zapoznanie rodziców z Konwencją o 

Prawach Dziecka, Statutem Szkoły i 
regulaminami, programami. 

5. Doskonalenie kompetencji nauczycieli i 
wychowawców w zakresie profilaktyki. 

6. Dostarczenie aktualnych informacji 
rodzicom, nauczycielom, opiekunom na 
temat skutecznych sposobów prowadzenia 
działań wychowawczych i profilaktycznych 
poprzez spotkania ze specjalistami. 

Pedagog 

Integrowanie działań 
wychowawczych szkoły 
i rodziny. 

 

1. Spotkania rodziców z wychowawcami na 
zebraniach i indywidualne konsultacje. 

2. Udział rodziców w organizowanych przez 
szkołę uroczystościach i imprezach 
szkolnych. 

Wychowawcy 
Nauczyciele 
Pedagog 

Cały rok 

Zdrowy styl życia. 1. Pogadanki na tematy zdrowia i  zdrowego 
trybu życia. 

2. Propagowanie racjonalnego  odżywiania 
się. 

3. Udział szkoły w programach 
profilaktycznych. 

4. Dbałość o czystość, ład i estetykę 
otoczenia. 

5. Organizacja konkursów dotyczących 
promocji zdrowia. 

6. Doskonalenie kompetencji nauczycieli 
i wychowawców w zakresie profilaktyki 
uzależnień w formie szkoleń i kursów. 

Wychowawcy 
Nauczyciele 
Pedagog 

Cały rok 

Profilaktyka zagrożeń.  1. Diagnozowanie środowiska ucznia, 
2. Wyposażenie uczniów, rodziców 

i nauczycieli w wiedzę o uzależnieniach 
i możliwościach szukania pomocy 
w sytuacji sięgania po  narkotyki, 
dopalacze, alkohol, nikotynę, 

3. Bieżące informowanie rodziców/prawnych 
opiekunów o widocznej zmianie w 
zachowaniu dziecka, o swoich sugestiach 
i spostrzeżeniach. 

4. Systematyczna edukacja uczniów 
w zakresie radzenia sobie z własnymi 
trudnymi uczuciami oraz w zakresie 
ochrony przed agresją, przemocą. 

5. Stała współpraca z pracownikami szkoły 
w zakresie zaobserwowanych  
negatywnych zachowań uczniów. 

6. Reagowanie na wszystkie niepożądane 
zachowania ucznia. 

Wychowawcy 
Nauczyciele 
Pedagog 

Na 
bieżąco 
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7. Spotkania z przedstawicielami policji 
dotyczące odpowiedzialności nieletnich. 

8. Kształtowanie pożądanych społecznie 
postaw wobec zagrożeń cywilizacyjnych 
poprzez: 

 propagowanie wiadomości 
dotyczących takowych zagrożeń, 

 informowanie jak sobie radzić i gdzie 
szukać pomocy, 

 omawianie zagrożeń związanych  
z niewłaściwym korzystaniem  
z Internetu 

 omawianie zagrożeń związanych z 
paleniem papierosów 

Przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie. 

1. Diagnoza środowiska: 

 wczesne wykrywanie form przemocy 
rodzinnej, 

 ochrona ofiar przemocy: rozmowy 
 z uczniem, konsultacje z rodzicami, 
 w razie konieczności wszczęcie 
procedury „Niebieskiej Karty” 

2. Współpraca z instytucjami udzielającymi 
pomocy i wsparcia. 

3. Pogłębianie wiedzy pedagogicznej 
w zakresie problematyki przemocy, 
uczestnictwo w szkoleniach.  

Wychowawcy 
Nauczyciele 
Pedagog 

Na 
bieżąco 

 

3. Rozdział 4. 
1.Priorytety działań wychowawczych: 

 
PRZEDSZKOLE - JA I MOJA RODZINA 
KLASA  1 – JA, MOJA RODZINA I MOI KOLEDZY 
KLASA 2- JA I MOJA KLASOWA RODZINA 
KLASA 3 -JA I ŚRODOWISKO 
KLASA 4 - JA I MOJE ZAINTERESOWANIA 
KLASA 5- JA I MOJA SZKOŁA 
KLASA 6- JA I MOJE PLANY 
KLASA7 – JA I MOJE OTOCZENIE 

KLASA 8- JA I MOJE SPOJRZENIE NA ŚWIAT 
 

 
PRZEDSZKOLE 

PRIORYTET: JA I MOJA RODZINA 
 
Cele: 
DZIECKO: 

 zna członków swojej rodziny i ich pokrewieństwo 

 dostrzega rolę jako pełni mama i tata w życiu rodzinnym 

 troszczy się o członków swojej rodziny 



Program wychowawczo-profilaktyczny Zespołu Placówek Oświatowych w Borkach 

 

 poznaje tradycje rodzinne 

 wspólnie bawi się ze wszystkimi przedszkolakami 
 

Lp Obszary Efekty działań wychowawczych Proponowane sposoby realizacji 

1. JA  poznaję swoich przodków 

 jestem częścią mojej rodziny 

 chętnie uczestniczę w życiu     

 rodzinnym 

 pamiętam o uroczystościach  

 rodzinnych 

 potrafię zgodnie się bawić 

 albumy rodzinne 

 spotkania 

 wycieczki rodzinne 

 zabawy zespołowe 

 uroczystości  

 okolicznościowe 

 gazetki 

 wystawy 

2. MOJA RODZINA  rozumiem potrzebę przestrzegania zasad 

obowiązujących w rodzinie 

 znam rolę jaką pełnię  w swojej rodzinie 

 

 wspólna pogadanka 

 wystawy 

 
KLASA 1 

 
PRIORYTET: JA, MOJA RODZINA i MOI KOLEDZY 
Cele: 
UCZEŃ: 

 czuje się częścią swojej rodziny 

 współtworzy zasady życia w rodzinie 

 troszczy się o członków swojej rodziny 

 potrafi przyznać się do błędów i wybaczyć błędy innym 

 pomaga kolegom w różnych sytuacjach 
 
 

Lp Obszary Efekty działań wychowawczych Proponowane sposoby realizacji 

1. JA  Jestem członkiem mojej rodziny 

 darzę członków mojej rodziny miłością, 

zaufaniem i szacunkiem 

 chętnie pomagam wszystkim 

 w rodzinie 

 poznaję przodków 

 umiem przepraszać i wybaczać 

 drzewo genealogiczne 

 kronika 

 inscenizacje 

 zabawy integracyjne 

 imprezy okolicznościowe 

 spotkania 

 wystawy 

2 MOJA RODZINA • pełnię określoną rolę w mojej rodzinie 

• wspólnie ustalamy zasady życia w naszej 

rodzinie 

• inscenizacje 

• dramy 

3 MOI KOLEDZY • Chętnie bawię się z kolegami w szkole i 

poza nią 

• umiem korzystać z propozycji innych przy 

• Wycieczki, biwaki 

• przedstawienia szkolne 

• uroczystości szkolne 
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organizacji zabaw • imprezy okolicznościowe 

• scenki rodzajowe 

• spotkania 

• gry i zabawy w terenie 

 
KLASA 2 

PRIORYTET: JA I MOJA KLASOWA RODZINA 
 
Cele: 
UCZEŃ: 

• czuje się odpowiedzialny za działanie grupy 

• współtworzy normy w grupie 

• dba o bezpieczeństwo własne i kolegów 

• pomaga kolegom w różnych sytuacjach 

• potrafi przyznać się do błędów 
 
 

Lp Obszary Efekty działań wychowawczych Proponowane sposoby realizacji 

1. JA  Jestem członkiem zespołu klasowego 

 znam dobrze kolegów i koleżanki 

 z klasy 

 można na mnie liczyć w różnych sytuacjach 

 coraz częściej zauważam swoje błędy 

 i przyznaję się do nich 

 wiem na czym polega bezpieczna praca i 

zabawa 

 stosuję się do poleceń nauczyciela 

 krąg uczuć 

 spotkania 

 kroniki 

 realizacja zadań 

dydaktycznych 

 zabawy integracyjne 

 dramy 

 regulaminy i kodeksy 

 wystawy 

 inscenizacje 

 imprezy okolicznościowe 

 scenki rodzajowe 

2 MOJA KLASOWA 

RODZINA 

• pełnię określone role w zespole klasowym 

• współpracuję z kolegami 

• wspólnie z kolegami ustalam zasady „życia” 

naszej klasy 

• dobrze czuję się w zespole klasowym 

podczas wspólnych zabaw, wycieczek, zajęć 

lekcyjnych 

• przedstawienia szkolne 

• uroczystości szkolne 

 
 

KLASA 3 
PRIORYTET: JA i MOJE ŚRODOWISKO 
 
Cele: 
UCZEŃ: 

• chce i wdraża potrzebę działania w grupie rówieśniczej 
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• stara się odpowiadać za swoje postępowanie 

• pamięta o swoich podstawowych obowiązkach 

• nawykowo stosuje zwroty grzecznościowe 

• zna symbole narodowe 

• dostrzega różnice między ludźmi, akceptuje „innych” 
 

Lp Obszary Efekty działań wychowawczych Proponowane sposoby realizacji 

1. JA • chętnie wykonuję powierzone mi zadania 

• sygnalizuję chęć działania 

• staram się być odpowiedzialnym 

• wywiązuję się z obowiązków ucznia 

• jestem kulturalny 

• staram się być tolerancyjny 

• stosuję się do uwag nauczyciela 

i innych doroslych 

• krąg uczuć 

• kroniki 

• realizacja zadań 

dydaktycznych 

• zabawy integracyjne 

• dramy 

• wystawy 

• regulaminy i kodeksy 

2 MOJE ŚRODOWISKO • Zgodnie bawię się z kolegami w szkole  

i poza nią 

• umiem skorzystać z propozycji innych przy 

organizacji zabaw 

• czuję się Polakiem 

• jestem współorganizatorem (uczniowie i 

rodzice) uroczystości szkolnych i mprez dla 

młodszych kolegów 

• czuję się odpowiedzialny za 

bezpieczeństwo młodszych kolegów 

• Insenizacje 

• przedstawienia szkolne 

• uroczystosci szkolne 

• imprezy okolicznościowe 

• scenki rodzajowe 

• spotkania 

• wycieczki 

• biwaki 

• gry i zabawy w terenie 

 
 

KLASA 4 
PRIORYTET: JA I MOJE ZAINTERESOWANIA 
 
Cele: 
UCZEŃ: 

• rozwija zainteresowania w kołach i poprzez udział w konkursach 

• aktywnie uczestniczy w imprezach sportowych 

• redaguje gazetki klasowe i szkolne 

• wymienia poglądy na temat swoich zainteresowań 

• przedstawia swoje zainteresowania na forum klasy i szkoły 

• zna obsługę komputera 
 

Lp Obszary Efekty działań wychowawczych Proponowane sposoby realizacji 

1. JA • Rozwijam swoje zainteresowania, hobby 

• poznaję zainteresowania swoich kolegów 

• wymieniam poglądy 

• korzystam z Internetu 

• praca z komputerem 

• imprezy okolicznościowe 

• przedstawienia 

• dyskusje 
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2 MOJE 

ZAINTERESOWANIA 

• poszerzam swoją wiedzę 

• rozwijam zainteresowania innych 

• aktywizuję kolegów do współpracy i 

uczestnictwa w kołach zainteresowań i 

konkursach 

• nawiązuje nowe znajomości i przyjaźnie 

• Koła zainteresowania 

• wystawy 

• gazetki klasowe 

• obsługa komputera i 

właściwe korzystanie z sieci 

Internet 

 
 

KLASA 5 
 
PRIORYTET: JA I MOJA SZKOŁA 
Cele: 
UCZEŃ: 

 zna regulaminy szkoły 

 dobrze czuje się w swojej szkole 

 utożsamia się ze swoją szkołą i zachęca rodziców do współdziałania 

 zna i szanuje wszystkich pracowników swojej szkoły 

 pamięta o uroczystościach szkolnych i chętnie w nich uczestniczy 
 

Lp Obszary Efekty działań wychowawczych Proponowane sposoby realizacji 

1. JA  Chętnie uczęszczam do mojej szkoły – uczę 

się w niej i bawię 

 godnie reprezentuję szkołę na zewnątrz 

 dbam o estetykę szkoły i jej otoczenia 

 wzoruję się na Patronie 

 zachęcam rodziców do pracy na rzecz klasy 

i szkoły 

 uroczystości klasowe 

 pogadanki 

 imprezy okolicznościowe 

 konkursy pozaszkolne 

2 MOJA SZKOŁA  Rozwijam swoje zainteresowania 

 w ramach działających kół 

 uczestniczę w imprezach klasowych 

i szkolnych 

 znam potrzeby swojej szkoły 

 jestem współorganizatorem przedsięwzięć 

klasowych i szkolnych 

 Koła zainteresowań 

 dramy 

 gazetki klasowe i szkolne 

 wystawy 

 spotkania z ciekawymi ludźmi 

 

 
 

KLASA 6 
 
PRIORYTET: JA I MOJE PLANY 
 
Cele: 
UCZEŃ: 

 zna cechy swojego charakteru 

 potrafi sprecyzować swoje zainteresowania 
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 chętnie dzieli się swymi spostrzeżeniami na temat planów z rodzicami, opiekunami, rówieśnikami 

 jest otwarty na zmiany lub poszerzenie kręgu swoich zainteresowań 
 

Lp Obszary Efekty działań wychowawczych Proponowane sposoby realizacji 

1. JA  Wiem jaki jestem 

 umiem określić swoje mocne i słabe strony 

 potrafię znaleźć zainteresowania 

odpowiadające mojemu usposobieniu 

 

 psychozabawy 

 scenki rodzajowe 

 koła zainteresowań   

 

2 MOJE RELACJE 

 Z INNYMI 

 Chętnie rozmawiam z najbliższymi na 

tematy mojej przyszłości 

 przyjmuję rady innych, jestem otwarty na 

zmiany własnych zainteresowań i planów 

 Dyskusja 

 pogadanka 

 spotkania z ciekawymi ludźmi 

3 MOJE PLANY  Interesuję się różnymi typami szkół we 

własnej miejscowości 

 wiem, czego nauczy mnie dana szkoła 

 Wycieczki 

 spotkania z pedagogiem 

 
 

KLASA 7 
PRIORYTET: JA I MOJE OTOCZENIE 
Cele: 
UCZEŃ: 

 dobrze aklimatyzuje się w nowych warunkach 

 jest otwarty, kulturalny i asertywny 

 umiejętnie komunikuje się w grupie rówieśników 

 zgodnie współdziała w grupie 

 dostosowuje się do oczekiwań i wymagań wychowawców i innych nauczycieli 

 podejmuje działania na rzecz poznawania i krzewienia kultury środowiska i regionu 
 

Lp Obszary Efekty działań wychowawczych Proponowane sposoby realizacji 

1. JA i MOJE 

OTOCZENIE 

 Akceptuję swoje miejsce w grupie 

rówieśników 

 stosuję się do obowiązujących 

regulaminów, kodeksów, kontraktów 

 dbam o higienę osobistą 

 potrafię efektywnie pracować w grupie i 

dla grupy 

 

 Zajecia integracyjne 

w zespołach 

 psychozabawy, scenki 

rodzajowe i dramy 

 wnikliwe analizy 

regulaminu szkoły 

 koła zainteresowań 

 spotkania z pielęgniarką 

 spotkania z pedagogiem 

 pogadanki 

2 MOJE 

OCZEKIWANIA 

 Czuję się bezpieczny 

 chcę być rozumiany przez innych 

 mam prawo do wyrażania własnych sądów 

 Stała opieka pedagoga 

 spotkania ze specjalistami 

 działalność Samorzadu 
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i opinii 

 mam dostęp do różnorodnych źródeł 

informacji 

 mam możliwość poznawania języków 

obcych 

Uczniowskiego 

 korzystanie ze zbiorów 

biblioteki, Internetu 

 nauka dostępnych języków 

obcych 

3 MOJA ROLA  

W NOWYM 

OTOCZENIU 

 Staram się wywiązywać  

 z powierzonych obowiązków 

 aktywnie uczestniczę w życiu klasy 

i szkoły 

 poznaję tradycję i historię najbliższego 

środowiska, regionu, kraju 

 Konkursy szkolne 

i pozaszkolne 

 gazetki szkolne 

 wystawy 

 uroczystości klasowe, 

imprezy szkolne 

i okolicznościowe 

 wycieczki 

 spotkania z ciekawymi 

ludźmi 

 współpraca z różnymi 

placówkami oświatowymi 

 działalność 

 w organizacjach szkolnych 

 
 
 

KLASA 8 
 

PRIORYTET: JA,  MOJE SPOJRZENIE NA ŚWIAT I MOJA PRZYSZŁOŚĆ 

 
Cele: 
UCZEŃ: 

 dostrzega relacje społeczne we własnym środowisku 

 zna hierarchię stanowisk i pozycji społeczności szkolnej 

 interesuje się działalnością władz samorządowych 

 chętnie uczestniczy w inicjatywach proponowanych przez władze oświatowe 

 wykazuje gotowość do działalności w organizacjach formalnych na terenie gminy 

 poszukuje wiadomości na temat roli swojej miejscowości, gminy w regionie 

 posiada ogólną orientację na temat partii politycznych i ich wpływu na funkcjonowanie państwa 
polskiego 

 kształtuje własne poglądy poprzez zdobywanie wiedzy o życiu we współczesnym państwie 
polskim 

 analizuje informacje przekazywane w środkach masowego przekazu 

 interesuje się życiem młodzieży w Europie i na świecie 

 uczy się tolerancji dla innych kultur i narodów 

 odróżnia dobro od zła, sprawiedliwość od niesprawiedliwości 

 wierzy we własne siły i możliwości 

 potrafi poradzić sobie z sytuacjami stresowymi 

 prowadzi zdrowy i aktywny tryb życia 

 potrafi sprecyzować swoje plany na przyszłość 
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 potrafi godnie reprezentować szkołę na zewnątrz 
 
 

 

Lp Obszary Efekty działań wychowawczych Proponowane sposoby realizacji 

1. JA  Znam swoje mocne i słabe strony 

 umiejętnie zachowuję się w sytuacjach 

konfliktowych 

 potrafię zaprezentować swoje poglądy, 

opinie i zająć właściwe stanowisko w 

sprawie 

 wiem, jak wykorzystać właściwie czas 

wolny 

 wiem czym grozi sięganie po środki 

uzależniające 

 zajęcia integracyjne 

 w zespołach 

 psychozabawy, scenki 

 spotkania z fachowcami z 

różnych dziedzin 

 programy dotyczące terapii 

i profilaktyki uzależnień 

 spotkania z pedagogiem i 

psychologiem 

 pogadanki 

2. MOJE MIEJSCE 

 I POZYCJA W 

SZKOLE, 

MOJE RELACJE Z 

INNYMI 

 

 przestrzegam norm społecznych 

i moralnych 

 znam podział ról pracowników szkoły 

 odnoszę się z szacunkiem do każdej 

wykonywanej pracy 

 śledzę na bieżąco wydarzenia szkolne 

 chętnie uczestniczę 

 w organizowaniu życia szkolnego 

 poszukuję dla siebie właściwej roli 

życiowej 

 potrafię zmobilizować siebie i innych 

do działania 

 wiem, jak bronić własnego zdania 

używając odpowiednich argumentów 

 aktywnie uczestniczę w życiu 

samorządowym i demokratycznym 

szkoły oraz innych legalnych instytucji 

młodzieżowych na terenie gminy 

 potrafię dostrzegać i właściwie 

reagować na krzywdę innych 

 

• Zajęcia integracyjne w 

zespołach 

• psychozabawy, scenki 

rodzajowe i dramy 

• wnikliwe analizy 

regulaminu szkoły 

• koła zainteresowań 

• spotkania  z pielęgniarką 

• spotkania              

z pedagogiem 

• pogadanki 

• spotkania ze 

specjalistami 

• działalność Samorzadu 

Uczniowskiego 

• korzystanie ze zbiorów 

biblioteki, Internetu, pracowni 

komputerowej 

• konkursy szkolne  

i pozaszkolne 

• imprezy klasowe 

•  

3. JA, MOJA 

MIEJSCOWOŚĆ i 

MÓJ REGION 

 Znam lokalne władze samorządowe 

 interesuję się tym, co władze 

samorządowe proponują młodzieży  

 z terenu gminy Borki 

 wykazuję ciekawość działalnością 

 Spotkania  

z przedstawicielami władz 

samorządowych 

 spotkania z ciekawymi 

ludźmi regionu 

 wycieczki do zakładów 
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organizacji formalnych w mojej 

miejscowości 

 chętnie poznaję ciekawych ludzi  

 i wytwory ich działalnością chce poznać 

rolę powiatu radzyńskiego na tle 

województwa lubelskiego 

pracy-spotkania  

 z pracownikami 

 analiza prasy lokalnej 

 działalność Samorządu 

Uczniowskiego 

 korzystanie ze zbiorów 

biblioteki 

4. MOJE PAŃSTWO  

I JEGO MIEJSCE W 

EUROPIE I NA 

ŚWIECIE 

 Interesuję się organizacją władzy w kraju 

 rozumiem strukturę władzy w kraju 

 mam świadomość wpływu decyzji 

rządowych na życie obywateli 

 poszukuję informacji na temat życia ludzi 

w Europie na świecie 

 uczę się języków obcych 

 chcę spotykać się z rówieśnikami innych 

krajów; uczę się tolerancji 

 chce żyć w wolnym kraju 

 chcę mieć w przyszłości dobrą pracę i 

godne warunki życia 

 Konkursy szkolne, 

regionalne, wojewódzkie  

i krajowe 

 czasopisma i literatura 

fachowa 

 wystawy 

 uroczystości klasowe 

 imprezy szkolne 

i okolicznościowe 

 wycieczki 

 spotkania z dawnymi 

mieszkańcami gminy 

 kroniki 

 koła zainteresowań 

 

5. MOJE PLANY  Potrafię samodzielnie napisać referat, 

podanie, życiorys, wypełnić druki 

urzędowe 

 umiem właściwie oceniać sytuację 

i podjąć decyzję 

 potrafię podjąć decyzję związaną 

 z wyborem przyszłej szkoły 

 potrafię godnie reprezentować szkołę na 

zewnątrz 

 potrafię ciekawie zaprezentować siebie i 

swoje możliwości 

 jestem w pełni przygotowany do dalszego 

kształcenia 

 konkursy szkolne  

i pozaszkolne 

 gazetki szkolne, 

uroczystości klasowe, 

imprezy szkolne 

i okolicznościowe 

 wycieczki 

 spotkania z ciekawymi 

ludźmi 

 współpraca z różnymi 

placówkami oświatowymi 

 giełda szkół 

 korzystanie ze zbiorów 

biblioteki, Internetu, 

pracowni komputerowej 

 
 
4. Rozdział 5. 

 
1. Ewaluacja programu. 
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Przebieg pracy wychowawczo-profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji             

i ocenie. Informacje na temat działania programu i jego efektów pochodzą od uczniów, rodziców                   

i nauczycieli oraz służą doskonaleniu pracy i pomocy w opracowaniu kolejnej wersji programu.  

Sposoby i środki ewaluacji: 

 obserwacja i analiza zachowań uczniów,  

 obserwacja postępów w nauce,  

 frekwencja na zajęciach dydaktycznych,  

 udział w konkursach. 

 

Narzędzia ewaluacji: 

 obserwacja, 

 ankieta, 

 analiza szkolnej dokumentacji. 

 

Pod koniec roku szkolnego przeprowadzona będzie ewaluacja programu za pomocą ankiet. Osobami 

ankietowanymi będą rodzice, nauczyciele oraz uczniowie naszej szkoły. Uzyskane wyniki posłużą do 

analizy przeprowadzonych działań, ich skuteczności oraz potrzeby wprowadzenia ewentualnych 

zmian.  

 

 

 

 

 

 

 


