
Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny 

Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu   

 

 

Podstawa prawna: 

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

483 ze zm.). 

 Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

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

 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 

967). 

 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1457). 

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, z późniejszymi zmianami (Dz.U.  

z 2018 r. poz. 996). 

 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 22 stycznia 2018 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 2018 r. poz. 214). 

 Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2019/2020 

 Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu.  

 

Wstęp 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej  

nr 1 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 założeniu, 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: 

 

 Diagnozy potrzeb rozwojowych uczniów, czynników chroniących i czynników ryzyka 

 ankiety skierowanej do rodziców  na temat bezpieczeństwa; 

 ankiety skierowanej do uczniów na temat preferowanych zajęć dodatkowych; 

 wyników ewaluacji wewnętrznej- ppp 

 wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 

 wniosków i analiz  z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów 

wychowawczych; 

 innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (np. 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 oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, 

ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest 

kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły. 

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 (np. udział organizacji  

i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),  

 współodpowiedzialność za efekty realizacji programu, 

 inne (ważne dla szkoły, wynikające z jej potrzeb, specyfiki). 

 

I. Misja szkoły 

Naszą misja jest kształcić i wychowywać młodego człowieka tak, by czuł się ważny, 

potrzebny i bezpieczny. Pragniemy nauczyć go poszanowania tradycji, poszukiwania 



prawdy, dobra i piękna w świecie, przygotować do roli świadomego obywatela 

społeczeństwa XXI wieku. 

Ideą nasza jest: 

 Wspieranie rodziców w procesie wychowania dziecka; 

 Skuteczne i efektywne nauczanie; 

 Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, odkrywanie talentów; 

 Zapewnienie dostępu do technologii komputerowej i informacyjnej; 

 Propagowanie zdrowego stylu życia; 

 Wyrównywanie szans edukacyjnych; 

 Współpraca ze środowiskiem lokalnym, promocja twórczych działań naszych 

uczniów; 

 Unowocześnianie i rozwijanie infrastruktury; 

 

II. Sylwetka absolwenta 

Absolwent Jedynki posiada następujące cechy: 

 Jest twórczy, wrażliwy, tolerancyjny, odpowiedzialny; 

 Wierzy w siebie i we własne możliwości; 

 Umie radzić sobie w trudnych sytuacjach; 

 Rozwija swoje pasje i zainteresowania; 

 Korzysta z dóbr kultury narodowej i europejskiej, szanuje je; 

 Jest otwarty na dialog z przedstawicielami różnych kultur, religii, narodowości; 

 Nie zapomina o swoich korzeniach, kultywuje tradycje małej ojczyzny; 

 Posiada umiejętności niezbędne na dalszych etapach edukacji; 

 

III. 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   

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, w szczególności organizacji harcerskich, których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form 

działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły, 

 współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, 

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/psycholog: 

 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, 



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. 

Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, 

emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane  

i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. 

CEL GŁÓWNY PROGRAMU: 

Przygotowanie ucznia do zdrowego i bezpiecznego życia 

Szczegółowe cele wychowawcze do realizacji w latach szkolnych 2017- 2022 

OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO 

1. Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów. 

2. Rozwijanie kompetencji czytelniczych, promowanie czytelnictwa i krzewienie kultury 

czytelniczej. 

3. Budowanie świadomości i przynależności narodowej. 

4. Pogłębienie wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych, których celem jest 

utrzymanie bądź przywrócenie zdrowia psychicznego i fizycznego. 

OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO:  

1. Integrowanie zespołów klasowych.  

2. Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm.  

3. Rozwijanie postaw prospołecznych i działań w zakresie wolontariatu.  

4. Tworzenie warunków bezpiecznego funkcjonowania szkoły. 

5. Zwiększenie kompetencji społecznych uczniów. 

6. Kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie prawidłowego funkcjonowania          

w środowisku cyfrowym oraz przeciwdziałanie zjawisku cyberprzemocy. 

OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO 

1. Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych. 

2. Promowanie zdrowego stylu życia poprzez zwiększenie świadomości dotyczącej 

wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie. 

3. Nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. 

 



OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO 

1. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby. 

2. Budowanie wiary we własne siły i umiejętności oraz kształtowanie wytrwałości          

w realizacji wyznaczonych celów. 

3. Zwiększenie kompetencji emocjonalnych uczniów. 

 

OBSZAR ROZWOJU DUCHOWEGO 

1. Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości. 

2. wychowanie dzieci i młodzieży szkolnej w duchu systemu wartości pielęgnowanego 

przez wiele wcześniejszych pokoleń. 

3. Kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych          

z najważniejszych wartości w życiu. 

 

 


