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I. Podstawa prawna: 

 

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997r. nr 78, poz. 

483ze zm.). 

 Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych z 20 listopada 1989r. (Dz.U. z 1991r. nr 120, poz. 526). 

 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 

1189). 

 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 

ze zm.). 

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). 

 Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487). 

 Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. 

poz. 783). 

 Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu 

i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 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(Dz.U. z 

2015 r. poz. 1249). 

 Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2019/2020. 

Statut Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubczynie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Wstęp 

 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej                      

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubczynie 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. Istotą działań 

wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta 

na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole,                                         

która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety 

edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość                              

o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji 

rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów  w rozwoju ku pełnej 

dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej.                       

Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki 

problemów dzieci i młodzieży. 

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.  

 

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy 

potrzeb  i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem: 

 wyników ewaluacji wewnętrznej, 

 wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 

 innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły-  koncepcja funkcjonowania            

i rozwoju szkoły opracowana przez dyrektora, uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, 

uczniów, rodziców.  

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest 

wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju, kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły oraz 

kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły, zapobieganie zachowaniom problemowym                      

i ryzykownym.  

Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego 

obejmują: 

 powszechną znajomość założeń programu –przez uczniów, rodziców i wszystkich 

pracowników szkoły, 

 zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji 

zadań określonych w programie, 

 respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji 

organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski), 



 

 współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły ( udział organizacji                                  

i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),  

 współodpowiedzialność za efekty realizacji programu. 

 

. 

III. Cele ogólne 

 

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. 

 

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności: 

 

1) współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, 

umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta, 

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność                   

za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje w tym 

zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych, 

3) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu 

wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia           

oraz zachowań proekologicznych, 

4) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością 

lokalną, 

5) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych 

relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców,                

a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi                

z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami, 

6) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania 

podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy 

z grupą uczniów, 



 

7) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz 

rodziców lub opiekunów, 

8) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału  

w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów                    

w życiu społecznym, 

9) przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej                 

i światowej, 

10) kształcenie u uczniów umiejętności i dyspozycji, niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania w różnych rolach  zawodowych i społecznych, 

11) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu 

modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych. 

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu 

wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli                     

i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, preorientacji zawodowej 

oraz bezpieczeństwa. 

 

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności: 

 

1) poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat 

prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania 

wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 

zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków             

w celach innych niż medyczne oraz postępowanie w  tego typu przypadkach, 

2) rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów, 

3) kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, 

radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji, 

4) kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków                        

w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających 

prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, 

5) prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli                                      

i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej, 

6) doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki 

palenia papierosów,  używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 

zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia 

psychicznego wieku rozwojowego. 

 

Działalność informacyjna 

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych 

informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat 

zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, 

substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych 



 

skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli                                                                              

wychowawców oraz innych pracowników szkoły. 

 

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności: 

 

1) dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub 

opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych                       

i  profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, 

substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych                    

i innych zagrożeń cywilizacyjnych, 

2) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów                                   

i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, 

substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, 

3) przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom                  

oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z 

naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, 

4) informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów                              

o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach 

współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią. 

 

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu 

profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. 

 

Działalność profilaktyczna obejmuje: 

 

1) wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym 

stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań 

ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, 

substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, 

2) wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, 

środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko 

zachowań ryzykownych, 

3) wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy 

używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych 

substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie 

zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia. 

Działania te obejmują w szczególności: 

1) realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów 

programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb 

indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych 

w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania 

Narkomanii, 



 

2) przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako 

alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności 

potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej, 

3) kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, 

substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych 

przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych, 

4) doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej 

interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków 

zachowań ryzykownych, 

5) włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny,                  

o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu 

przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 

zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych. 

 

Zadania profilaktyczne programu to: 

 zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole, 

 znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły, 

 promowanie zdrowego stylu życia, 

 kształtowanie nawyków prozdrowotnych, 

 rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków 

psychoaktywnych (leków bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i narkotyków), 

 eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej, 

 niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów 

komórkowych i telewizji, 

 wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych 

doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną 

tożsamość, 

 uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem. 

 

 

IV. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego 

 

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w szkole obejmuje ogół działań 

podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru 

dalszej drogi kształcenia. System ten określa rolę i zadania osób odpowiedzialnych w ramach 

rocznego planu działań, czas i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty, metody pracy. 

Adresatami programu są dzieci, uczniowie, ich rodzice, nauczyciele. WSDZ rozwijany na 

terenie szkoły jest systemem doradczym, który stwarza możliwość i pomaga                                    

w rozwiązywaniu problemów powiązanych z wyborem kierunków kształcenia, drogi 

kształcenia i planowaniem kariery zawodowej. 

 

 



 

Założenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego  

 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań mających  na celu 

prawidłowe przygotowanie dzieci, uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno – 

zawodowych. 

 

Główne założenia  

 wybór zawodu jest procesem rozwojowym i stanowiącym sekwencję decyzji 

podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia; 

  na wybór zawodu składają się: wiedza na temat siebie, wiedza na temat zawodów, 

ścieżek edukacyjnych i rynku pracy; 

  preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń z dzieciństwa i rozwijają się                 

w toku życia człowieka; 

  WSDZ to celowe, systematyczne i zaplanowane działania realizowane według 

harmonogramu  pracy szkoły;  

  WSDZ obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami                                     

i nauczycielami; 

  WSDZ ma charakter planowych działań ogółu nauczycieli i koordynowany jest przez 

szkolnego doradcę zawodowego, dzięki czemu wszelkie działania szkoły mają spójny 

charakter.  

 

Cel główny 

Cel główny wskazuje konieczność kształcenia u uczniów konkretnych 

umiejętności            i dyspozycji, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania                   

w różnych rolach zawodowych       i społecznych. Jest zobowiązaniem całej 

społeczności szkolnej do systematycznych oddziaływań wychowawczo- doradczych. 

Celem preorientacji zawodowej jest wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi 

zawodami najbliższymi ich otoczeniu, kształtowanie postawy pracy i motywacji                         

do działania, pobudzanie    i rozwijanie zainteresowań dzieci oraz stymulowanie ich 

prozawodowych marzeń. 

Celem orientacji zawodowej w klasach I-III jest wstępne zapoznanie uczniów                              

z różnorodnością zawodów na rynku pracy, rozwijanie pozytywnej i proaktywnej 



 

postawy wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających 

poznawaniu  i rozwijaniu zainteresowań oraz pasji. 

Celem orientacji zawodowej w klasach IV-VI jest poznawanie własnych zasobów, 

zapoznanie uczniów z wyborami zawodowymi i rynkiem pracy, kształtowanie 

pozytywnej postawy uczniów wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji 

edukacyjnych  i wychowawczych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zdolności, 

zainteresowań oraz pasji. 

Celem doradztwa zawodowego w klasach VII- VIII szkoły podstawowej jest 

przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania przy 

wsparciu doradczym decyzji edukacyjnych i zawodowych uwzględniających znajomość 

własnych zasobów oraz informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji. 

 

Cele szczegółowe 

        Dziecko, Uczeń: 

1.  Potrafi określić swoje mocne i słabe strony; 

2. Posiada informacje na temat różnych grup zawodowych; 

3. Rozwija swoje zainteresowania i umiejętności, wie jak się uczyć; 

4. Rozwija umiejętność pracy w zespole ( komunikatywność, zaangażowanie, właściwe 

relacje społeczne); 

5. Prezentuje postawę szacunku do pracy; 

6. Zna czynniki trafnego wyboru szkoły i zawodu; 

7. Rozwija umiejętność podejmowania decyzji; 

8. Jest gotowy i otwarty na wyzwania współczesnego świata 

       ( gotowość do zmian); 

9. Potrafi nabyć umiejętności opracowania indywidualnego planu działania- myślenie o 

swojej przyszłości; 

10. Świadomie umie zaplanować swoją ścieżkę edukacyjno- zawodową ( karierę 

zawodową). 

 

 Odbiorcy Programu doradztwa zawodowego 

 

Działania związane z realizacją doradztwa zawodowego kierowane są do: dzieci, 

uczniów, rodziców/opiekunów prawnych, nauczycieli. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dzieci, uczniowie: 

 

 rozwijają umiejętności pracy zespołowej, przełamywania barier środowiskowych oraz 

kształtowania właściwych relacji społecznych; 

 wiedzą jak się uczyć i rozwijać swoje zainteresowania, pasje i talenty; 

 posiadają informacje o zawodach z najbliższego otoczenia. 

 

Nauczyciele: 

 

 potrafią diagnozować potrzeby i zasoby uczniów; 

 rozwijają talenty, zainteresowania, zdolności, predyspozycje; 

 wspierają rodziców w procesie doradczym, udzielają informacji lub kierują do 

specjalistów; 

 znają ścieżki edukacyjne, ofertę szkół, zasady rekrutacji; 

 włączają przedstawicieli instytucji i zakładów pracy w proces preorientacji, orientacji               

i doradztwa zawodowego w szkole. 

 

Rodzice: 

 

 znają swoje dziecko; 

 są zaangażowani i przygotowani do pełnienia roli „ doradców”; 

 znają czynniki ważne przy wyborze zawodu; 

 znają ścieżki edukacyjne, ofertę szkół, zasady rekrutacji; 

 wiedzą gdzie szukać pomocy dla swoich dzieci w sytuacjach trudnych; 

 angażują się w pracę doradczą szkoły ( np. prezentują swoje zawody, zakłady pracy ). 

 

 

Program będzie realizowany sukcesywnie : 

 

 w oddziale przedszkolnym w formie preorientacji zawodowej, pogadanki, spotkania                           

z przedstawicielami różnych zawodów, gry i zabawy zawodoznawcze, 

 w klasach I- III w formie orientacji zawodowej- wycieczki, konkursy, gry, pokazy, 

spotkania z przedstawicielami zawodów, 

 w klasach IV- VI  w formie orientacji zawodowej na godzinach wychowawczych                

i w ramach lekcji przedmiotowych, 

 w klasy VII- VIII będą uczestniczyć w obowiązkowych lekcjach z doradztwa 

zawodowego  ( realizacja programu doradztwa zawodowego ), udział w wycieczkach 

zawodoznawczych, prelekcjach i spotkaniach, konkursach. 



 

Doradztwo zawodowe jest realizowane w oddziale przedszkolnym i w klasach I – VI  na 

obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,                                          

a w klasach VII – VIII na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia 

ogólnego oraz zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego 

Osoby realizujące program doradztwa i ich zadania 

 

W szkole w realizację działań związanych z doradztwem zawodowym zaangażowani są 

wszyscy członkowie rady pedagogicznej oraz inne osoby zatrudnione w szkole. 

 

 Dyrektor szkoły- odpowiedzialny za realizację działań doradztwa zawodowego, 

wspiera kontakty pomiędzy uczestnikami procesu orientacji zawodowej oraz 

doradztwa zawodowego w szkole, a instytucjami zewnętrznymi. 

 

 Doradca zawodowy- realizacja scenariuszy z doradztwa zawodowego, indywidualne 

rozmowy z uczniami i rodzicami, pomoc w rozpoznawaniu predyspozycji uczniów, 

organizacja konkursów, gromadzenie literatury, przedstawienie aktualnych informacji 

z rynku pracy          i rynku edukacyjnego, pomoc w trafnym wyborze dalszej drogi 

zawodowej, współpracuje       z poradnią psychologiczno- pedagogiczną, instytucjami 

pracy i partnerami z otoczenia społeczno- gospodarczego w celu realizacji działań                                      

z zakresu doradztwa zawodowego. 

 

 Pedagog- pomoc w samopoznaniu, określa mocne strony, predyspozycje, 

zainteresowania i uzdolnienia uczniów; współpracują z wychowawcami klas                          

w ramach realizowania działań z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa 

zawodowego dla uczniów; włączają się w proces podejmowania przez uczniów 

decyzji edukacyjnych i zawodowych ( informacje dotyczące ucznia wynikające                      

z pracy specjalisty). 

 

 Wychowawcy - określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia 

uczniów, włączają do swoich planów wychowawczych zagadnienia z zakresu 

orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego; realizują tematy związane                             

z orientacją zawodową i doradztwem zawodowym na godzinach wychowawczych; 

współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami, 

którzy mogą udzielać wsparcia w planowaniu kariery zawodowej; współpracują                                 

z rodzicami w zakresie działań związanych z doradztwem zawodowym. 

 

 Nauczyciel bibliotekarz - gromadzenie aktualnych publikacji, kącik zawodoznawczy, 

współpracuje z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami               

w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym. 

 



 

 Nauczyciel - wychowawca w świetlicy szkolnej- włącza w zajęcia realizowane                      

w świetlicy szkolnej treści z zakresu orientacji zawodowej. 

 

 

 

V. Misja szkoły i model absolwenta 

 

,,Najszczytniejszy cel wychowania to dopomagać młodym ludziom w rozumieniu 

znaczenia własnego życia i życia innych ludzi, to powodować, by człowiek osiągnął 

postęp  w pracy nad doskonaleniem własnej osoby”. 

  

Jesteśmy szkołą integrującą środowisko szkolne: uczniów, rodziców oraz wszystkich 

pracowników szkoły. Swoją działalność opieramy na współpracy ze środowiskiem lokalnym. 

Ściśle współpracujemy z instytucjami wspierającymi kształcenie i wychowanie naszych 

uczniów. Kształtujemy szkolną rzeczywistość tworząc przyjazne i życzliwe środowisko. 

Kształcenie i wychowanie w naszej szkole ma charakter: 

- integralny- obejmuje wszystkie sfery osobowości ucznia: fizyczną, psychiczną, duchową                     

i społeczną; 

- personalistyczny- stawia w centrum osobę ucznia, 

- zindywidualizowany- program kształcenia i wychowania oraz treści i metody nauczania 

uwzględniają możliwości psychofizyczne oraz tempo rozwoju, 

- społeczny- kieruje się wartością: ,,jestem jedyny i niepowtarzalny, ale żyję wśród ludzi”. 

We wszystkich działaniach kierujemy się wartościami oraz poszanowaniem praw i godności 

człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o  Ochronie  Praw 

Człowieka i Podstawowych Wolności. 

Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, 

humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości 

społecznej. 

Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne                                                         

i opiekuńczo- wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych (tworząc warunki 

intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów),                

a także ich dalszy los. 

Przygotowujemy dzieci do świadomego i racjonalnego funkcjonowania wśród dzieci                            

i młodzieży, w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych. Ściśle 

współpracujemy z rodzicami (którzy są najlepszymi sojusznikami nauczycieli, zwłaszcza 

wychowawców) oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju. 

Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego oraz wszystkich 

bezpośrednio związanych ze szkołą. 

Staramy się wychować każdego naszego ucznia na dobrego i mądrego człowieka, obywatela 

naszego regionu, kraju i świata. 

 

 

 



 

Absolwent  Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubczynie to 

człowiek: 

 umiejący rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole, 

 kreatywny, 

 umiejący skutecznie się porozumiewać, 

 umiejący stale się uczyć i doskonalić, 

 umiejący planować swoją pracę i ją organizować, 

 w swoim postępowaniu dąży do prawd, 

  tolerancyjny, 

 dbający o bezpieczeństwo własne i innych, 

 empatyczny, 

 asertywny,  

 kulturalny, 

 szanujący wszystkie symbole narodowe, 

 otwarty na europejskie i światowe wartości kultury. 

 

 

 

VI. Struktura oddziaływań wychowawczych 

 

1. Dyrektor szkoły: 

 

 stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole, 

 sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy 

poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

 inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań                    

w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, 

organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji 

uczniów, 

 stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń                

i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza 

lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, 

opiekuńczej i innowacyjnej szkoły, 

 współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem,  oraz Samorządem 

Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań, 

 czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, 

 nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad 

oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły, 

 nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 

 

 



 

2. Rada pedagogiczna: 

 

 uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie 

działań profilaktycznych, 

 opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go                       

w porozumieniu z Radą Rodziców, 

 opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli                        

w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, 

 uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego, 

 uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 

 

3. Nauczyciele: 

 

 współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, 

uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 

 reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają 

zagrożenie dla ucznia, 

 reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów, 

 przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach 

zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, 

 udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 

 kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, 

 rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach               

w nauce na swoich zajęciach, 

 wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia, 

 

4. Wychowawcy klas: 

 

 diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, 

 rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów, 

 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, 

 przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski               

do dalszej pracy, 

 zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym                        

i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły, 

 są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez 

przewodniczącego zespołu, 

 oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole 

procedurami, 



 

 współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, 

pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych 

potrzebach, 

 wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji, 

 rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców, 

 dbają o dobre relacje uczniów w klasie, 

 podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym 

zachowaniom podopiecznych, 

 współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na 

rzecz dzieci i młodzieży, 

 podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych 

 

5. Zespół wychowawców: 

 

 opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży 

demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami 

działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania 

nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych, 

 analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze, 

 ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych 

nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy, 

 przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej                        

i profilaktycznej szkoły, 

 inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły. 

 

6. Pedagog szkolny: 

 

 diagnozuje środowisko wychowawcze, 

 zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach, 

 współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski 

wychowawczej lub stałej opieki, 

 zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, 

 współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, 

udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów, 

 współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy 

szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym                       

z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.  

 

7. Rodzice: 

 

 współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny, 

 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 uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program 

wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 

 

8. Samorząd uczniowski: 

 

 jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności 

oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami                             

i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem, 

 uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły, 

 współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,  

 prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,  

 reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego, 

 propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji, 

 dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję, 

 może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 

 

 

 

VII. Ewaluacja  

 

             Program Wychowawczo-Profilaktyczny nie jest dokumentem zamkniętym, 

może ulegać zmianom wraz ze zmieniającą się rzeczywistością wychowawczą szkoły. 

Analiza jego skuteczności będzie polegać na bieżącym monitorowaniu oraz 

corocznie  dokonywanej ewaluacji. Okresowego podsumowania efektywności działań 

wychowawczo-profilaktycznych dokonywać będzie: w obrębie zespołu klasowego 

wychowawca, a do oceny całokształtu tych oddziaływań, powołany przez Dyrektora szkoły 

zespół.  

Wyniki ewaluacji są jawne i prezentowane Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców.  

Narzędzia ewaluacji : 

 badania ankietowe ; 

 analiza dokumentów; 

 obserwacje; 

 wywiady; 

 analiza trudności wychowawczych oraz profilaktycznych przeprowadzona przez 

pedagoga  szkolnego na podstawie informacji zebranych od logopedy,  

wychowawców, nauczycieli; 

 

 

 



 

Ustalenia końcowe 

 

 Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Lubczynie na rok szkolny 2019/2020 jest otwarty, może być modyfikowany                       

w trakcie realizacji. Program ten podlega monitorowaniu i ewaluacji. 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny opracował powołany przez Dyrektora szkoły 

zespół nauczycieli, przy udziale Rodziców. Przyjęty do realizacji w dniu 30 września  

uchwalą Rady Pedagogicznej, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców i  Samorząd 

Uczniowski. 

Wszelkich zmian w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym dokonuje  w formie 

uchwały  wyżej określonego programu na bieżący rok szkolny, Rada Pedagogiczna przy 

współpracy z Radą Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.  

W każdym roku szkolnym we wrześniu zostanie opracowany harmonogram działań  

zaplanowanych na dany rok szkolny w formie załącznika i dołączony do programu.  

Za realizację Programu Wychowawczo – Profilaktycznego odpowiedzialni są wszyscy 

pracownicy szkoły, rodzice i uczniowie. Dyrektor szkoły czuwa nad jego prawidłową 

realizacją. 

 

Program Wychowawczo – Profilaktyczny wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia. 

 

Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Lubczynie opracował zespół w składzie: 

  

- Krystyna Reginia 

- Beata Skakuj 

 

Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Podstawowej  im. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Lubczynie 

       - przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu: ………………………………. 

- przyjęto uchwałą Rady Rodziców w dniu:…………………………………...... 

- w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim w dniu:………………………….. 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej …………………………………..  

Rada Rodziców  ………………………………………………………….  

Opiekun Samorządu Uczniowskiego …………………………………….  

 

 

 



 

 

 


