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Program wychowawczo profilaktyczny 

 

 

WSTĘP 

 

Szkoła jest po rodzinie najważniejszym środowiskiem, w którym dokonuje się proces socjalizacji. Pozostaje jednym z filarów procesu wychowania,  

a odpowiadając na potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży powinna stać się miejscem zmian prorozwojowych. Zadaniem szkoły jest nie tylko 

przekazywanie uczniowi pewnego zakresu wiadomości / nauczanie/, ale także przedstawianie i wpajanie wybranych  wzorców i standardów w celu 

zapewnienia pełnego rozwoju osobowości i przyswojenia umiejętności życia we współczesnym świecie /wychowanie/. 

Wszystkie podejmowane przez nas działania wychowawcze służą stworzeniu jednolitego, zintegrowanego środowiska wychowawczego, w którym  

uczniowie czują się bezpiecznie i gdzie mają poczucie przynależności i więzi z innymi. Bardzo ważnym czynnikiem środowiska jest realne porozumienie 

między uczniem a nauczycielem. Tylko takie warunki wychowania stwarzają możliwość prawidłowego rozwoju, sprzyjają okazywaniu pożądanych 

zachowań, wywołują potrzebną motywację. 
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I. PODSTAWA PRAWNA 

 
Podstawę prawną Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego stanowią następujące dokumenty: 
 
 

 Konstytucja RP.  

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r . poz. 59) - art. 26, art. 84 ust. 1 – 3 oraz ust. 5 

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

przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym ….. (Dz.U. z 2017 r., poz. 356). 

 Statut Szkoły. 
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II. CELE WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI 
 

Cele programu 
 

 

Cel główny 

 

Wychowanie i profilaktykę w naszej szkole rozumiemy jako proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne ucznia poprzez 

pomoc i towarzyszenie uczniowi w zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach oraz nabywaniu umiejętności przeciwdziałania tym 

zagrożeniom. Nadrzędnym celem wychowania jest wszechstronny, indywidualny rozwój osobisty oraz kształtowanie postawy 

szacunku i tolerancji wobec innych osób. 
 
 

Cele szczegółowe 
 

• Promocja zdrowia i zachowań prozdrowotnych  

•  Integracja społeczności szkolnej  

•    Stworzenie warunków bezpiecznego funkcjonowania szkoły  

• Komunikacja interpersonalna – porozumiewanie się, rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji  

•  Eliminowanie zachowań agresywnych i agresji słownej  

• Rozwiązywanie problemów i zapobieganie niepowodzeniom szkolnym  

•  Wzrost kompetencji wychowawczych nauczycieli i rodziców  
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Priorytety na rok szkolny 2017 / 2018 wynikające z diagnozy przeprowadzonej na podstawie wywiadu i obserwacji: 

 

  Tolerancja i kształtowanie postaw prospołecznych. 

 

 Motywowanie uczniów do nauki: 

- urozmaicone zajęcia z uczniami, 

- warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli i rodziców. 

 

 Objęcie dodatkową opieką dzieci w świetlicy szkolnej: 

- urozmaicenie oferty zajęć dodatkowych, 

- częstsza współpraca/ wymiana informacji wychowawców świetlicy z nauczycielami uczącymi w klasach I-VII.  

 
 
 

Myśl przewodnia w roku szkolnym 2017 / 2018:Tolerancja 

 

III. MISJA SZKOŁY 

 
Szkoła Podstawowa nr 74 w Poznaniu respektuje i realizuje konstytucyjne prawo do nauki, opiera procesy kształcenia, 

wychowania i opieki na uniwersalnych zasadach etyki. Zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego indywidualnego, 

wszechstronnego rozwoju. Odkrywa i wspiera zdolności uczniów. Przygotowuje do wypełniania obowiązków społecznych w 

duchu tolerancji i poszanowania godności każdego człowieka. Jest placówką nowoczesną, budującą dobrą atmosferę – przyjaźni, 

radości, bezpieczeństwa całej społeczności szkolnej. 
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 Mediatorska w sprawach uczniów, nauczycieli i rodziców oraz środowiska lokalnego dla organizacji efektywnej 

współpracy podmiotów życia szkolnego. 

 Interesująca, czyli stosująca atrakcyjne metody i środki dydaktyczne oraz programy kształcenia, inteligentna i 

identyfikująca się z uczniem. 

 Kolorowa w swoim wyrazie plastycznym i dekoracyjnym.  

 Otwarta na wyzwania cywilizacyjne, europejskie i narodowe oraz trendy i zmiany edukacyjne, a przede wszystkim 

powstające długofalowe programy rozwoju edukacji w Polsce i Europie. 

 Łącząca treści kształcenia  z wartościami uniwersalnymi i humanistycznymi, z kształceniem umiejętności i 

zdobywaniem kompetencji oraz z życiem i praktycznym doświadczeniem uczących się, traktująca łącznie trzy 

wymiary czasowe kształcenia i wychowania: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, z preferencją dla tej ostatniej.  

 Aktywizująca uczniów-wychowanków w sferach: poznawczej, emocjonalnej, komunikacyjnej, społecznej i 

praktycznej; szanująca i wspierająca podmiotowość uczniów w procesie dydaktyczno- wychowawczym. 

 Jednolita, czyli zapewniająca uczącym równość szans w dostępie do kształcenia i realizująca podstawę 

programową, a także dokonująca kolegialnie wyboru programów nauczania i podręczników. 

 Kompetentna w kształtowaniu relacji: wartości – wiedza - umiejętności  - kompetencje oraz w rozwiązywaniu 

problemów dydaktyczno- wychowawczych. 

 Organizująca życie koleżeński, kulturalne, popularnonaukowe oraz sportowo - turystyczne, a także 

przygotowująca młodzież do aktywnego uczestnictwa w konkursach, uroczystościach szkolnych i środowiskowych. 

Organizująca planowy i perspektywiczny proces doskonalenia nauczycieli. 

 Patriotyczna, czyli kształtująca tożsamość narodową w jednoczącej się Europie i globalnym świecie, a także 

przygotowująca wychowanków do służby społeczeństwu i Polsce przez powiązanie ich pracy i aktywności z 

potrzebami środowiska lokalnego i regionalnego. 

 Ewaluacyjna, czyli szanująca i oceniająca wartość i stopień realizacji różnych zadań w szkole, w stosunku do 

założeń i rezultatów innych szkół. 

 Radosna i relaksująca w procesie pedagogicznym oraz w zajęciach pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych 

organizowanych przez szkołę. 

 Neutralna światopoglądowo i politycznie, ale nieuciekająca przed dyskusjami na tematy interesujące uczniów i 

poszukująca autorytetów w szkole i poza nią. 
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 Indywidualizująca proces nauczania i uczenia się, dostosowująca treści, metody i środki oraz organizację działań 

pedagogicznych do indywidualnych zdolności i zainteresowań uczniów oraz różnic w rozwoju poszczególnych 

uczniów. 

 Korzystająca z najnowszych osiągnięć nauki, techniki i organizacji oraz zapraszająca do pracy innych fachowców 

wnoszących do szkoły wiele nowych informacji i sposobów postrzegania rzeczywistości społecznej, kulturalnej i 

gospodarczej. 
                                  

 Zaczerpnięte z „Szkoła naszych oczekiwań i marzeń, potrzeb, projekcji i działań od A do Ż” 

Czesław Banach 

 

  

IV. WIZJA SZKOŁY 
 
Szkoła mieści się w dużym mieście wojewódzkim - Poznaniu, w dzielnicy Grunwald. W okolicy znajdują się domki 

jednorodzinne. Lekcje odbywają się w systemie dwuzmianowym. Duża część dzieci korzysta z zajęć w  świetlicy szkolnej, która 

jest czynna do godziny siedemnastej. 

Największym problemem zauważalnym wśród dzieci jest brak tolerancji dla odmienności, niska samoocena, brak akceptacji 

przez grupę rówieśniczą i środowisko rodzinne, agresja słowna i fizyczna. Spora grupa uczniów pochodzi z rodzin niepełnych. 

Często są to dzieci, których rodzice pracują do późnych godzin. 

 
 

KIERUNKI ROZWOJU SZKOŁY 

1. Organizacja procesu kształcenia  

 

Szkoła powinna odnosić sukcesy, których miarą jest poziom i ciągły postęp osiągnięć edukacyjnych uczniów, zgodny z ich 

indywidualnymi możliwościami i potrzebami, uzyskiwany w toku realizacji odpowiednio dobranych programów nauczania. 

Absolwenci muszą być  w stanie sprostać wymaganiom kolejnego etapu kształcenia w wybranej szkole, realizując własne cele 

i aspiracje. Aby tak się stało należy systematycznie badać osiągnięcia edukacyjne uczniów, a wynik wykorzystywać  do 

podnoszenia efektywności kształcenia.   
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Strategiczne płaszczyzny pracy szkoły to: 

 szkolny zestaw programów nauczania jako gwarant realizacji Podstawy programowej  

 działania szkoły służą wszechstronnemu rozwojowi ucznia, przygotowaniu go do życia i podejmowania kolejnych 

zadań edukacyjnych 

 WSO wspierający osiąganie przez uczniów sukcesu edukacyjnego 

 ciekawa oferta zajęć pozalekcyjnych 

 

2. Opieka i wychowanie 

 

Szkoła musi uczyć tolerancji, odpowiedzialności za własne czyny i słowa, a także za drugiego człowieka. W tym procesie 

wychowawczym szkoła pełni niezmiernie ważną rolę, ucząc jak unikać zagrożeń, jak zachowywać się w sytuacji niebezpiecznej, 

w jaki sposób reagować, kiedy drugiej osobie dzieje się krzywda, w ostateczności - jak się bronić.  

Strategiczne płaszczyzny pracy szkoły to: 

 program wychowawczo - profilaktyczny szkoły wspomagający rodzinę w wychowaniu ucznia na gruncie 

uniwersalnego systemu wartości 

 relacje miedzy członkami społeczności szkolnej, uwzględniające ich prawa i obowiązki, oparte są na dialogu  

i tolerancji 

 współpraca z instytucjami i specjalistami wspomagającymi szkołę w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej 

 innowacje, projekty i akcje charytatywne 

 

3. Włączanie uczniów w aktywność kulturalną i społeczną 
 

 Uczniowie naszej szkoły pielęgnują tradycje narodowe, poznają historię swojego państwa, regionu i miasta nie tylko 

podczas lekcji, ale w wyniku całościowych działań podejmowanych na terenie szkoły. Szkoła kształtuje obywateli Europy, 

Europy zjednoczonej, wielokulturowej, wielonarodowej i wielowyznaniowej.  

Strategiczne płaszczyzny pracy szkoły to: 

 szkoła zachęca uczniów do aktywnego udziału w wydarzeniach kulturalnych, dbając o ochronę polskiego 

dziedzictwa narodowego 
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 działania dydaktyczno – wychowawcze sprzyjające budowaniu więzi z regionem i ojczyzną, a także budujące 

podwaliny wychowania współczesnego Europejczyka – Polaka 

 współpraca z instytucjami propagującymi aktywność kulturalną wśród dzieci i młodzieży 

 projekty o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym  

 

4. Promowanie sportu jako elementu kształcenia i wychowania 

 

 We współczesnym świecie w szczególny sposób należy zadbać o rozwój kultury fizycznej dzieci  

i młodzieży i promowanie zdrowego stylu życia. Sport i rekreacja przyczyniają się do poprawy zdrowia,  

a także odgrywają ważną rolę społeczną i edukacyjną. Dlatego wdrażanie dzieci od najmłodszych lat do aktywności fizycznej 

jest jednym z ważniejszych zadań szkoły, a działania te popierane są również przez Unię Europejską.  

Strategiczne płaszczyzny pracy szkoły to: 

 szkoła umożliwia uczniom wszechstronny rozwój 

 szkoła zapewnia uczniom możliwość pozytywnej rywalizacji podczas rozgrywek i turniejów sportowych 

 

5. Rozwój nauczyciela 

 

Rozwój zawodowy nauczycieli jest zawsze związany z jakościowym rozwojem szkoły oraz jej indywidualnymi potrzebami. 

Wewnątrzszkolne doskonalenie zawodowe musi być przemyślane, zaplanowane, systematyczne i właściwie organizowane. 

Fachowość kadry pedagogicznej posiadającej wymagane kwalifikacje, ciągle doskonalącej się, zdobywającej kolejne stopnie 

awansu zawodowego, pozwoli prowadzić zajęcia edukacyjne w sposób nowoczesny, dający wszystkim uczniom szansę zdobycia 

wiadomości i umiejętności, gwarantujących naukę na kolejnych szczeblach edukacji.  

      Strategiczne płaszczyzny pracy szkoły to: 

 nauczyciele podnoszą kwalifikacje i mają możliwość rozwoju zawodowego 

 programy działań i innowacje pedagogiczne 

 nowoczesne metody prowadzenia zajęć 

 rozwój własny dyrektora szkoły 
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6. Współpraca z rodzicami 

 

Powodzenie w działaniach wychowawczych i edukacyjnych jest możliwe tylko wtedy, gdy prawidłowe są relacje między 

wszystkimi podmiotami szkoły, oparte na zaufaniu i przeświadczeniu o wspólnocie celów. Najważniejszym partnerem szkoły 

jest Rada Rodziców uczestnicząca w ważnych jej inicjatywach i działaniach.  

Strategiczne płaszczyzny pracy szkoły to: 

 zaangażowanie rodziców do współdziałania na wielu płaszczyznach 

 nowatorskie metody prowadzenia spotkań z rodzicami 

 promocja szkoły 

 

7. Integracja ze środowiskiem lokalnym 

 

Szkoła jest miejscem, w którym   dba się o kształtowanie pozytywnego wizerunku w środowisku oraz promuje swoje 

osiągnięcia. W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym szkoła powinna rozwijać różne formy współdziałania z 

samorządem lokalnym, instytucjami i organizacjami wspomagającymi szkołę, instytucjami kulturalnymi i oświatowymi, a także 

z zaprzyjaźnionymi placówkami oświatowymi.   

Strategiczne płaszczyzny pracy szkoły to: 

 szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym 

 szkoła dba o swój wizerunek w środowisku lokalnym, promuje swoje osiągnięcia 

 

8. Baza i wyposażenie szkoły 

 

Zadaniem szkoły jest racjonalne wykorzystanie środków budżetowych z jednoczesnym pozyskiwaniem dodatkowych 

funduszy.  

Strategiczne płaszczyzny pracy szkoły to: 

 uczniowie i pracownicy szkoły mają zapewnione bezpieczne, higieniczne i nowoczesne warunki pracy i edukacji 
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V. WARTOŚCI WYCHOWAWCZE 
 

Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej 

realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania.  

Nauczyciele w pracy wychowawczej, wspierając obowiązki rodziców, wspomagają dziecko we wszechstronnym rozwoju 

osobowym w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym i obywatelskim, zdrowotnym, estetycznym, 

moralnym i duchowym.  

 

 

OJCZYZNA: 

 

 kształtowanie aktywnych postaw patriotycznych i obywatelskich – zaczynając od środowiska najbliższego dziecku, poprzez 

środowisko lokalne, kraj ojczysty i Europę, 

 uświadamianie roli Polski na tle politycznym Europy i świata (przewodnictwo w Radzie UE) 

 wyrabianie szacunku do tradycji, poszanowanie świąt narodowych, 

 przygotowanie do korzystania z dorobku kultury i dziedzictwa narodowego, 

 rozwój samorządności. 

 

 

RODZINA: 

 

 rozbudzanie więzi z rodziną , ukazywanie jej wartości  i tradycji, 

 uświadamianie znaczenia pozytywnych więzi i relacji w rodzinie, 

 kształtowanie postawy szacunku wobec członków rodziny, 

 budowanie zintegrowanego środowiska wychowawczego / szkoła – dom/, 

 motywowanie rodziców do współpracy ze szkołą,   

 pomoc rodzinie w wychowaniu. 
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ZDROWIE: 

 

 kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i żywieniowych, 

 propagowanie edukacji prozdrowotnej jako formy zapobieganiu uzależnieniom, 

 wdrażanie do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza nią, 

 rozwój działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej, 

 kompensowanie deficytów i braków rozwojowych. 

 

 

DRUGI CZŁOWIEK:  

   

 uwrażliwienie na dobro wspólne, 

 nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów w różnych dziedzinach życia, radzenie sobie z własnymi emocjami, 

 wyrabianie szacunku do pracy własnej i innych, 

 poszanowanie i ochrona mienia własnego i szkolnego, 

 kształtowanie poczucia wartości i godności, 

 budowanie systemu i hierarchii wartości, 

 rozumienie i szanowanie własnej autonomii oraz wolności w związku z szanowaniem niezależności i wolności innych osób, 

 kształtowanie postaw prospołecznych, 

 propagowanie idei wolontariatu. 

 

 

PRZYRODA: 

 

 kształtowanie postaw proekologicznych, 
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 motywowanie do działań na rzecz ochrony przyrody, 

 rozbudzanie wrażliwości na zagrożenia środowiska. 

 

 

WIEDZA I ŚWIAT: 

 

 kształtowanie pozytywnego nastawienia do wiedzy jako wartości, 

 odkrywanie swoich uzdolnień, możliwości i własnej indywidualności, 

 zamiłowanie do poszukiwania, zgłębiania i dociekania prawdy, fascynacji pięknem, 

 przygotowanie do podjęcia nauki na kolejnym etapie edukacyjnym. 

      
 

VI. MODEL ABSOLWENTA 
 
1. Uczeń ukształtowany w spójnym procesie edukacji i wychowania: 

umie godzić dobro własne z dobrem innych, jest odpowiedzialny za siebie i innych, jest tolerancyjny, 

nawiązuje i podtrzymuje pozytywne relacje z ludźmi, rozumie uczucia innych, zna sposoby myślenia i działania, umożliwiające 
osiągnięcie pożądanych społecznie celów, 

propaguje dziedzictwo kultury narodowej i regionalnej, 

uczestniczy aktywnie w życiu społecznym, włącza się do działania na rzecz społeczności, promuje pozytywne wzorce osobowe, 

jest samorządny, potrafi działać zespołowo oraz przejmuje odpowiedzialność za środowisko przyrodnicze, jako element jego 
bytowania, 

wie, jakie są najważniejsze wartości w rodzinie, 

jest empatyczny, wrażliwy, odnosi się z szacunkiem do odmienności, 

jest tolerancyjnym Europejczykiem, 

ma pozytywny stosunku do pracy, zabawy i wypoczynku, 

posiada umiejętność planowania i podejmowania decyzji oraz konstruktywnego rozwiązywania konfliktów w sytuacjach trudnych  
w dialogu uczeń- rodzic - wychowawca, 

zna wartość uczenia się od lepszych, 
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osiąga sukcesy i zna celowość uczenia się, 

wyznacza sobie realne cele i osiąga je dzięki własnej aktywności, 

jest zmotywowany, 

ma wysoką samoocenę, 

wysoko mierzy i widzi cel, do którego dąży, aby przybliżyć się do sukcesu, 

zachowuje się asertywnie w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu (cyberprzemoc, 
uzależnienia), 

potrafi planować własny rozwój, mając poczucie celowości działania, 

potrafi dokonać właściwego wyboru dalszej drogi edukacyjnej, 

jest kreatywny, w sposób twórczy rozwiązuje problemy dzięki umiejętnością wyjścia poza schematyczność myślenia i działania. 

 

VII. MODEL WYCHOWAWCY / NAUCZYCIELA 
 
koordynuje pracę wychowawczą i dydaktyczną uczniów swojej klasy, 

kieruje zespołem klasowym w pracy wynikającej z założeń wychowawczych szkoły (konstruuje i realizuje plan pracy wychowawczej 
klasy), 

dostrzega potrzeby ucznia, jego aktualną sytuację rodzinną i pomaga mu w osiąganiu indywidualnego rozwoju pod względem 
intelektualnym, kulturalnym i społecznym, 

organizuje wycieczki, imprezy klasowe i stwarza sytuacje mające na celu: 
integrowanie zespołu klasowego, 
kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej i społecznej przez wspólną naukę, zabawę i wybór 
właściwych form spędzania wolnego czasu, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, które umożliwią dialog z innymi i z samym sobą, 
poznawanie samego siebie, a przez to możliwość odniesienia sukcesu, jako niezbędnego elementu w procesie budowania 
tożsamości i samorealizacji oraz odnalezienia się kiedyś na właściwym miejscu w społeczeństwie, 
zaszczepienie postaw pozytywnego i zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych oraz właściwego sposobu wyrażania ocen 
i sądów, aprobujących lub negujących zachowania swoje i innych osób, 
poznawanie wartości kulturowych oraz pielęgnowanie tradycji narodowych i szkolnych, 

podejmuje działania profilaktyczne, dotyczące zagrożeń cywilizacyjnych, 

systematycznie współpracuje z rodzicami poprzez: 
organizowanie atrakcyjnych i twórczych spotkań klasowych, 
inicjowanie zajęć integrujących dzieci i ich rodziców, 
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systematyczne informowanie rodziców o osiągnięciach ich dzieci w ich obecności, 
wytworzenie wzajemnych relacji nacechowanych życzliwością i troską o bezpieczeństwo, prawidłowy rozwój i dobre samopoczucie 
dziecka, 

umożliwia uczniom działanie na rzecz klasy i szkoły oraz pracę w Samorządzie Klasowym oraz Samorządzie Uczniowskim, 

propaguje ideę wolontariatu, dzięki któremu dzieci i młodzież rozwijają swoją wrażliwość na los potrzebujących, biorą na siebie 
odpowiedzialność za własne życie i życie społeczne, 

modeluje obraz własnej osoby w oparciu o rzetelną samoocenę, 

buduje relacje oparte na zaufaniu, prowadzi z wychowankami / uczniami rozmowy, poprzez które uczy nawiązywania serdecznego 
kontaktu, sympatii, szacunku i tolerancji, 

wspiera wychowanków / uczniów w podejmowaniu mądrych i odważnych decyzji w sytuacjach stwarzających zagrożenie, zmierza tym 
do osiągnięcia przez nich właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, 

motywuje uczniów do twórczych, kreatywnych rozwiązań, 

z empatią odnosi się do każdego ucznia, 

zachęca uczniów do traktowania nauki, jako nagrody umożliwiającej samorealizację, dostarczającej osobistej satysfakcji  
i wzbogacającej ich życie poprzez innowacje, które wprowadza. 

a) tworzy środowisko wychowawcze przyjazne drugiemu człowiekowi, dba o dobre relacje 
uczeń – nauczyciel 
uczeń – uczeń, 
rodzic – nauczyciel, 

b) integruje środowisko szkolne 
c) podwyższa swoje kompetencje / kwalifikacje oraz umiejętności wychowawcze/ 
d) prezentuje prawidłowe wzorce zachowań, 
e) stanowią swoją osobą przykład dla uczniów, 
f) wyciągają odpowiednie konsekwencje wobec niewłaściwych zachowań uczniów 
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VIII. GŁÓWNE ZADANIA SZKOŁY W ZAKRESIE FUNKCJI WYCHOWAWCZEJ 
I PROFILAKTYCZNEJ 
 
1. Stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka. 
2. Przygotowanie wychowanka do znalezienia właściwego miejsca w społeczeństwie ("Chcemy być wartościowymi ludźmi"). 
3. Czuwanie nad prawidłowym i bezpiecznym funkcjonowaniem ucznia w społeczności szkolnej. 
4. Wyposażenie ucznia w podstawową wiedzę i umiejętności psychoedukacyjne i społeczne. 
 
 

IX. OBSZARY DZIAŁAŃ SZKOŁY 
 
1. Szkoła drogą osobistych sukcesów ucznia. 
Kształtowanie wszystkich sfer osobowości oraz indywidualności dziecka: 

rozwijanie wartości, moralnych i estetycznych, dbanie o przestrzeganie norm i wzorów zachowań, 

rozwijanie zdolności i zainteresowań, 

kształtowanie postaw społecznych, 

wzbogacanie doświadczeń uczniowskich, 

zapobieganie trudnościom w nauce i zachowaniu (agresja), troska o bezpieczeństwo, 

rozwijanie zachowań prozdrowotnych. 
2. Dziecko, jako jednostka społeczna. 
Wychowanie w zdrowiu i szacunku do otaczającej przyrody (ekologia). 
Przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie (tolerancja). 
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X. REALIZACJA ZAŁOŻEŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZO – 
PROFILAKTYCZNEGO 
 
1. Nad realizacją założeń Programu Wychowawczego - Profilaktycznego czuwa Zespół Wychowawczy, który tworzą: 

 dyrektor, wicedyrektorzy,  

 wychowawcy klas, nauczyciele 

pedagog i psycholog, 

inne osoby powoływane do pracy w zespole w zależności od realizowanych zadań w danym miesiącu. 
2. Zespół Wychowawczy ustala Plan Wychowawczy – miesięczne zadania dla wychowawców klas oraz innych osób odpowiedzialnych 
za realizację działań o zasięgu ogólnoszkolnym. 
3. Przedstawiciel Zespołu Wychowawczego przekazuje informacje o realizowanych zadaniach na posiedzeniu Prezydium Rady 
Rodziców. 
4. Sprawozdanie z realizacji założeń Programu Wychowawczego- Profilaktycznego jest przedstawiane na posiedzeniu Rady 
Pedagogicznej po zakończeniu I i II półrocza, na którym ustala się wnioski do dalszej pracy. 
 

XI. REALIZACJA ZAGADNIEŃ PROGRAMOWYCH 
 

Realizatorami Programu są w zależności od poziomu nauczania:  

 w klasach I – III: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

 w klasach IV – VII: wychowawcy oraz w zależności od treści, nauczyciele wszystkich nauczanych przedmiotów.  

  


