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Wstęp

Szkolny  program  wychowawczo-profilaktyczny  realizowany  w  Szkole  Podstawowej  w

Czelatycach  opiera  się  na  hierarchii  wartości  przyjętej  przez  radę  pedagogiczną,  radę

rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści

szkolnego  programu  wychowawczo-profilaktycznego  są  spójne  ze  statutem  szkoły  i

wewnątrzszkolnym systemem oceniania. 

Pierwszymi  wychowawcami  swoich  dzieci  są  rodzice.  Nauczyciele  wspomagają  ich

wszechstronny  i  harmonijny  rozwój,  a  uczeń  akceptuje  siebie  i  jest  otwarty  na  potrzeby

drugiego człowieka, żyje nie tylko z drugim, ale i dla drugich.

Wychowanie to proces wspomagania człowieka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie

pełni dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.

Profilaktyka to  proces  wspomagania  człowieka  w  radzeniu  sobie  z  trudnościami

zagrażającymi  prawidłowemu  rozwojowi  i  zdrowemu  życiu,  a  także  ograniczenie  i

likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.

Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z

wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka.

Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane

jest doświadczenie.

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. 

I. Obowiązujące akty prawne

 Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami)-
art.54 ust.2 pkt. 1.

 Karta Nauczyciela.
 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 48 ust. 1, art. 54 ust. 3-4, art. 70 ust. 1.
 Program polityki prorodzinnej państwa z dnia 17.11.1998 r.
 Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia

20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526, z późn. zm., art. 33 ).
 Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  20  sierpnia  1996  r.  w  sprawie  sposobu  organizowania  i

prowadzenia  działalności  w  zakresie  promocji  zdrowia  psychicznego  i  zapobiegania  zaburzeniom
psychicznym (Dz. U. Nr 112, poz. 537).

 Ustawa  z  dnia  26  października  1982  r.  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 i ost. zm. z 25 czerwca 2002 r. Dz. U. Nr 84, poz. 763).

 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie przeciwdziałania i
zwalczania zjawisk patologicznych wśród nieletnich.

 Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  31  stycznia  2003  r.  w  sprawie
szczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych
uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226).

 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535).



 Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów
tytoniowych (Dz. U. Nr 10, poz. 55).

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180,
poz. 1493, z późn. zm.)

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i
organizacji  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  w  publicznych  przedszkolach,  szkołach  i
placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532).

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r., ze zmianami z 14 maja 2014
oraz 26 czerwca 2016 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 977).

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 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.

 Statut Szkoły
 Szkolny Zestaw Programów Nauczania



II. Misja szkoły

Zawarta w Statucie

III. Sylwetka absolwenta

Dążeniem Szkoły Podstawowej w Czelatycach jest przygotowanie uczniów do efektywnego

funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu

odpowiedzialności za własny rozwój. 

Cechy absolwenta zawarte w Statucie Szkoły.

IV. Założenia programu

1.Integralność wychowania i kształcenia. 

2.Spójność działań wychowawczych szkoły, rodziny oraz instytucji wspierających szkołę w 

jej działaniach.

3.Oparcie wychowania na uznanych wartościach i wzorach.

4.Podmiotowość ucznia w procesie kształcenia i wychowania.

5.Akceptacja programu wychowawczo-profilaktycznego przez nauczycieli, rodziców, 

uczniów oraz środowisko szkoły – współudział w jego realizacji. 

6. Tworzenie bezpiecznej, przyjaznej atmosfery w szkole.

7. Ograniczenie zachowań agresywnych i przemocy w szkole.

8. Poznanie się i budowanie zaufania. 

9. Wzmacnianie poczucia własnej wartości. 

10. Nauka i ćwiczenia zachowań asertywnych.

11. Wzbudzanie w uczniach poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie. 

12. Dostarczanie podstawowych wiadomości o substancjach uzależniających, 

Psychoaktywnych. 

13. Wykształcenie umiejętności i zachowań umożliwiających zdrowy styl życia.

14. Wskazywanie pożądanych wzorców zachowań.

15. Wspieranie rodziców w procesie wychowania. 



V. Cele ogólne programu

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:

1) fizycznej  –  ukierunkowanej  na  zdobycie  przez  ucznia  i  wychowanka  wiedzy  i

umiejętności  pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia  i  podejmowania

zachowań prozdrowotnych,

2) 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,

3) 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,

4) aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu

wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Uwzględniając powyższe sfery dojrzałości ucznia, za kluczowe cechy szkolnego programu

wychowawczo-profilaktycznego przyjmuje się:

 Przygotowanie do życia i aktywnego udziału w grupie i w społeczeństwie.

 Zapewnienie uczniom możliwości  zdobycia wiedzy i  umiejętności  niezbędnych do

uzyskania świadectwa szkoły podstawowej.

 Kształtowanie  poczucia  tożsamości  narodowej,  przynależności  do  społeczności

szkolnej,  lokalnej  i  regionalnej,  świadomości  swoich  praw  i  obowiązków.

Zaznajamianie z  zagrożeniami bezpieczeństwa i  zdrowia oraz uczenie prawidłowej

reakcji na te zagrożenia.

 Kształtowanie  właściwych  nawyków  higienicznych  i  zdrowotnych,  umiejętności

dokonywania  wyboru  zachowań  chroniących  zdrowie  własne  i  innych  ludzi,

propagowanie ekologicznego stylu życia. Motywowanie do zdrowego stylu życia.

VI. CELE SZCZEGÓŁOWE, ZADANIA I FORMY REALIZACJI

A) CELE SZCZEGÓŁOWE



 przygotowanie  uczniów  do  wyzwań  współczesnego  świata  poprzez  aktywność

intelektualną,  edukację  multimedialną,  naukę  języków  obcych  i  zachowań

prospołecznych,

 umożliwienie rozwoju własnych uzdolnień i zainteresowań,

 dostrzeganie w każdym uczniu ukrytych możliwości oraz zdolności i rozwijanie ich,

aby  uczeń  był  kreatywny  i  miał  świadomość  większej  wartości  swoich  działań

twórczych i oddziaływań wychowawczych,

 kultywowanie tradycji europejskich, narodowych, religijnych, rodzinnych.

ZADANIA:

 rozwijanie  u  uczniów  dociekliwości  poznawczej  ukierunkowanej  na  poszukiwanie

prawdy, dobra i piękna w świecie,

 kształtowanie  postawy  dialogu,  umiejętności  słuchania  innych  i  rozumienia  ich

poglądów,

 opieka wychowawcza nad psychofizycznym rozwojem dziecka,

 stwarzanie warunków do rozwoju dziecka zdolnego,

 wyrównywanie szans edukacyjnych,

 pomoc w odkrywaniu własnych możliwości predyspozycji, talentów i ich twórczym

wykorzystaniu,

 kształtowanie umiejętności korzystania ze źródeł informacji.

FORMY REALIZACJI:

 organizowanie konkursów przedmiotowych i artystycznych,

 indywidualna praca z uczniem zdolnym, uwzględnienie w programach dydaktyczno –

wychowawczych klas programów wyzwalających aktywność twórczą uczniów,

 indywidualna praca z uczniem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi,

 organizowanie  różnorodnych  wydarzeń  (spotkań,  uroczystości,  inscenizacji,

wycieczek) wyzwalających przeżycia związane z obchodzeniem świąt państwowych

oraz ważnych dla kraju rocznic,

 prezentacja osiągnięć uczniów (wystawy prac dzieci),

 udział w projektach edukacyjnych wyrównujących szanse uczniów,

 współpraca z rodzicami,

 zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, wyrównawcze, logopedyczne, rewalidacyjne, 

 koła zainteresowań.



B) CELE SZCZEGÓŁOWE

  kształtowanie postaw moralnych, obywatelskich i patriotycznych w oparciu o normy

etyczne i przyjęty system wartości,

 przygotowanie do właściwego pełnienia ról społecznych,

 kształtowanie odpowiednich postaw moralnych i tolerancji wobec zachowań innych

ludzi,

 tworzenie  życzliwej,  serdecznej  i  rodzinnej  atmosfery  w  szkole  wzajemnego

szacunku,  tolerancji,  pozytywnej  samooceny  uczniów,  nauczycieli  i  pracowników

szkoły,

 kształtowanie osobowości uczniów poprzez wskazywanie właściwych postaw wobec

siebie i innych ludzi oraz umiejętności analizowania różnorodnych zachowań,

 uczenie dostrzegania potrzeb i praw własnych i innych osób,

 przygotowanie uczniów do życia w świecie poprzez ukazywanie różnych aspektów

życia społecznego wraz z jego zagrożeniami,

 integrowanie zespołów klasowych poprzez samorządność,

 włączenie całej społeczności szkolnej do współdecydowania o sprawach szkoły,

 kształtowanie  umiejętności  przeciwstawiania  się  wpływom  kolegów  ze  środowisk

zdemoralizowanych,

 kształtowanie właściwych postaw rodziców wobec dzieci,

 zadbanie  o  poprawę  sytuacji  materialnej  uczniów  z  rodzin  patologicznych,

niewydolnych wychowawczo i zaniedbanych.

ZADANIA

 przygotowanie  wychowanków  do  rozumienia  zasad  partnerstwa  między  uczniami,

nauczycielami, rodzicami i społecznością lokalną,

 zintegrowanie ze środowiskiem lokalnym,

 stwarzanie warunków do integralnego traktowania siebie, świata i innych ludzi,

 wdrażanie  do  rozumienia  pojęć:  tolerancja,  prawo,  obowiązek,  godność  i  duma

narodowa,

 uczenie pozytywnego nastawienia wobec niepełnosprawnych,

 pomoc w określaniu  i  nazywaniu  uczuć,  stanów psychicznych i  radzeniu  sobie ze

stresem,



 wdrażanie postaw asertywnych (używki, alkohol, narkotyki, dopalacze i inne środki

odurzające),

 kształtowanie właściwych postaw wobec współczesnych zagrożeń świata  (choroby,

zagrożenia płynące z Internetu),

 zapoznanie uczniów z historią regionu, najważniejszymi wydarzeniami i postaciami

dziejów Polski, Europy i świata,

 kształtowanie postaw patriotycznych,

 kształtowanie umiejętności oceny własnych zachowań, rozróżnienia dobra od zła oraz

wykazania się odwagą cywilną i gotowości do ponoszenia konsekwencji popełnionych

błędów.

FORMY REALIZACJI

 działalność samorządu uczniowskiego i samorządów klasowych

 zajęcia prowadzone przez specjalistów (pielęgniarka, policjant, psycholog, terapeuta

itp.)

 zebrania z rodzicami (dni otwarte dla rodziców)

 konsultacje indywidualne

 organizacja pomocy koleżeńskiej

 wycieczki klasowe

 udział w imprezach okolicznościowych, apelach szkolnych i zawodach sportowych,

 udział w akcjach humanitarnych

 udział w akcjach społecznych i projektach edukacyjnych.

C) CELE SZCZEGÓŁOWE

 kształtowanie umiejętności przyswajania wiedzy, wypowiadania się,

 rozwijanie umiejętności przezwyciężania lenistwa myślowego,

 pogłębianie  i  poszerzanie  wiadomości  uczniów  poprzez  poznane  techniki  nowego

uczenia się,

 rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,

 zainspirowanie odpowiednich procesów reedukacji, czyli oduczania się negatywnych

antyspołecznych zachowań,

 kształtowanie umiejętności dokonania analizy, syntezy i wyborów.



ZADANIA

 tworzenie zdrowego i bezpiecznego środowiska szkolnego,

 uświadomienie uczniom życiowej użyteczności poszczególnych przedmiotów i całej

edukacji na danym etapie,

 stwarzanie  możliwości  eksponowania  swojej  wiedzy,  zdolności,  umiejętności  i

zainteresowań,

 stosowanie technologii informacyjnej na zajęciach szkolnych i w pracy pozalekcyjnej,

 kształtowanie postaw ekologicznych i prozdrowotnych i patriotycznych,

 realizowanie zadań z zakresu wychowania komunikacyjnego,

 stwarzanie  sytuacji  wychowawczych  umożliwiających  stosowanie  postaw

asertywnych,

 wdrażanie zasad savoir – vivre,                                                                                       

 doprowadzenie  do  uzyskania  przez  uczniów  takich  kompetencji,  które  jako

absolwentowi będą niezbędne do osiągania sukcesu w kolejnych etapach kształcenia.

FORMY REALIZACJI

 konkursy przedmiotowe, artystyczne,

 indywidualizacja pracy szkolnej i domowej,

 zajęcia pozalekcyjne, pozaszkolne, zespoły korekcyjno – kompensacyjne, zespoły

wyrównawcze,

 udział w projektach społecznych i edukacyjnych,

 korzystanie z Internetu,

 akcje ekologiczne, konkursy, zawody sportowe,

 edukacja prozdrowotna, spotkania z pielęgniarką szkolną, lekarzem i pracownikami

Sanepid-u,

 spotkania z policjantem,

 realizacja programu „Moje pierwsze prawo jazdy” - karta rowerowa,

 imprezy klasowe, szkolne i środowiskowe.

D) CELE SZCZEGÓŁOWE

 kształtowanie postaw sprzyjających zdrowiu,

 rozpoznawanie i zapobieganie uzależnieniom,

ZADANIA



 kształtowanie  nawyku  dbania  o  własne  zdrowie,  dbanie  o  schludny  wygląd

zewnętrzny,

 wpajanie  zdrowego  stylu  życia,  odżywiania  i  wypoczynku;  umiejętne

zagospodarowanie czasu wolnego,

 podnoszenie wiedzy na temat zagrożeń społecznych,

FORMY REALIZACJI

 zajęcie realizujące edukację prozdrowotną,

 pogadanki na zajęciach z wychowawcą,

VII. Oddziaływania wychowawcze

1. Dyrektor:

 dba  o  prawidłowe  funkcjonowanie  szkoły,  o  poziom  pracy  wychowawczej  i

opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, 

 współpracuje z samorządem uczniowskim, 

 stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwia

uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej, 

 czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, 

 ma obowiązek  organizowania  spotkań  szkoleniowych  dla  nauczycieli,  umożliwiać

udział w szkoleniach, 

 dba  o  zapewnienie  bezpieczeństwa  na  terenie  szkoły  zarówno  uczniom  jak  i

pracownikom szkoły,

  nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

2.  Nauczyciele  (zadania  wychowawcze  każdego  nauczyciela  objęte  programem  pracy

edukacyjnej, określone w ramach zadań ogólnych szkoły): 

 stosowanie zróżnicowanych, inspirujących form i metod pracy, 

  kształtowanie nawyków dokonywania samooceny i samokontroli, 

  ukazywanie możliwości zastosowania nabytej wiedzy w życiu codziennym, 

 zachęcanie uczniów i stwarzanie możliwości do bliższego poznawania siebie,

 przygotowanie uczniów do korzystania z różnych źródeł wiedzy, 

  kształcenie umiejętności wyrabiania dyscypliny wewnętrznej, 



  rozbudzanie  zainteresowania  słowem  pisanym,  umiejętności  korzystania  z

księgozbioru bibliotecznego, 

 prowadzenie szkolnych konkursów przedmiotowych, 

  udzielanie  uczniom  pochwał,  wręczanie  nagród  i  dyplomów  jako  czynnika

mobilizującego do nauki,

  współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych,

uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,

  promowanie najlepszych uczniów szkoły. 

3. Wychowawcy 

 dążą  w  swojej  pracy  do  integracji  zespołu  klasowego,  angażując  w  życie  klasy

wszystkich uczniów, również tych niedostosowanych społecznie, 

  zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, 

  sprawują  opiekę  wychowawczą  nad  uczniami  szkoły,  a  w szczególności:  tworzą

warunki  wspomagające  ich  rozwój  i  przygotowują  do  życia  w  rodzinie  i  w

społeczeństwie, 

 poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków 

  mają obowiązek kształtować właściwe stosunki między uczniami,  opierając je na

tolerancji i poszanowaniu godności osoby, 

  dbają o kulturę językową uczniów (zwalczanie wulgaryzmów), 

  kształtują  właściwe  stosunki  interpersonalne  uczeń-nauczyciel  (jestem  Twoim

przyjacielem, a nie wrogiem), 

  uczą  pozytywnego  myślenia  i  stawiania  na  sukces  poprzez  rozwijanie  poczucia

własnej wartości, 

  kształtują  umiejętność  pracy  w  zespole,  uczą  demokratycznego  podejmowania

decyzji, elastyczności w zachowaniu, 

  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

4. Rodzice

 uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,

 uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,



 zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,

 współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,

 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,

 rada  rodziców  uchwalanie  w  porozumieniu  z  radą  pedagogiczną  program

wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

VIII. PROPOZYCJE RAMOWEJ TEMATYKI DZIAŁAŃ  

WYCHOWAWCZYCH

1. Postawy społeczne, samorządność, obowiązkowość, odpowiedzialność, zaradność.

2. Zapewnienie uczniom poczucia godności i tolerancji.

3. Współodpowiedzialność, wspieranie się, pomoc innym.

4. Zachowania prozdrowotne.

5. Rozwój społeczny i moralny uczniów.

6. Właściwy stosunek do przyrody.

7. Zainteresowania i poznawanie siebie.

IX. EWALUACJA 

W ustaleniu czy realizowany program przynosi oczekiwane efekty, niezbędna jest jego 

ewaluacja. Należy więc kontrolować zarówno przebieg procesu, jak i osiągnięte wyniki. W 

tym celu w trakcie trwania roku szkolnego należy przeprowadzić wśród uczniów, rodziców i 

nauczycieli ankiety.

Program  wychowawczy  poddawany  jest  ustawicznej  ewaluacji  i  weryfikowany  według

potrzeb – ma charakter otwarty.

Ewaluacja programu dokonywana jest na zakończenie roku szkolnego

Formy ewaluacji:

- obserwacja (wychowawcy klas)

- ankiety dla uczniów, dla rodziców

- wywiad 

- rozmowy z uczniami, z rodzicami

- analiza dokumentów

- obserwacja i ocena zachowań.

IX. USTALENIA KOŃCOWE



Za realizację Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły odpowiedzialni są wszyscy

pracownicy Szkoły. Dyrektor Szkoły czuwa nad prawidłowością jego realizacji.

Za realizację poszczególnych zakresów odpowiedzialni są nauczyciele zadeklarowani, bądź

zaproponowani przez Dyrektora Szkoły. 

Program  Wychowawczo-Profilaktyczny  Szkoły  Podstawowej  w  Czelatycach  jest  otwarty,

może  być  modyfikowany  w  trakcie  realizacji.  Program  ten  podlega  monitorowaniu  i

ewaluacji.

Program  wychowawczo-profilaktyczny  został  uchwalony  przez  Radę  Rodziców  w

porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Czelatycach.


