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PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY  

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

IM. JÓZEFA PONIKIEWSKIEGO W NOWYM BELĘCINIE                                                                                      

ROK SZKOLNY 2022/2023 

                                                                                  

Diagnoza środowiska szkolnego i sytuacji wychowawczej  

Przeprowadzona została diagnoza środowiska, dzięki której dokonano analizy potrzeb  

i zasobów szkoły z obszarów wychowania i profilaktyki, a co za tym idzie czynników ryzyka 

i czynników chroniących, na podstawie: 

 spostrzeżeń wychowawcy na temat klasy,  

 rozmów z rodzicami na temat ich oczekiwań dotyczących realizacji treści 

profilaktycznych i wychowawczych, 

 obserwacji wychowawczej zachowań uczniów na terenie szkoły, 

 analizy uwag wpisanych do dziennika, 

 ankiet przeprowadzonych przez Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa. 

Uczniowie ze szkół znajdujących się na terenie gminy Krzemieniewo wypełnili 171 

kwestionariuszy ankiet oraz 97 mieszkańców mających powyżej 18 lat. Zakres prac 

badawczych obejmował następujące problemy społeczne: problem alkoholowy, problem 

narkotykowy, problem nikotynowy, uzależnienia behawioralne, problem przemocy, problem 

przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy, dzięki którym określono czynniki chroniące i 

czynniki ryzyka.  

W badaniu diagnozującym problemy społeczne wśród uczniów, niewielką przewagę mieli 

chłopcy – stanowili oni 51% ogółu. Dziewczynki wypełniły natomiast 49% kwestionariuszy. 

Największą część kwestionariuszy ankiet wypełnili respondenci mający 12-13 lat  64%. 

Mniejszy odsetek respondentów zadeklarował wiek mieszczący się w przedziale 14-15 lat 

(28%), z kolei 8% badanych miało wówczas 10-11 lat. Najwięcej, bo 39% osób biorących 

udział w badaniu uczęszczało do VII klasy szkoły podstawowej, 31% wskazało na klasę V, 

28% na klasę VIII, z kolei 2% to uczniowie VI klasy. 

Wnioski z badań problemów społecznych stanowią załącznik do niniejszego programu i 

zawarte są w Diagnozie Problemów Społecznych na terenie Gminy Krzemieniewo. Raport z 

badań przeprowadzonych w 2022 roku.  

Wnioski  z analizy zapisów w dzienniku szkolnym uwag o zachowaniu uczniów:  

 Prowadzenie pogadanek o charakterze prewencyjnym i zaradczym w kontekście 

przemocy psychicznej. 

 Wdrażać uczniów do rozwiązywania konfliktów rówieśniczych bez pośrednictwa 

mediów społecznościowych czy komunikatorów internetowych lub 

telekomunikacyjnych,  a w razie potrzeby pełnić rolę mediatora.  
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 Podkreślanie każdych sukcesów edukacyjnych i zaangażowania w życie klasy, szkoły, 

środowiska lokalnego między innymi poprzez uwagi pozytywne w dzienniku 

szkolnym. 

 Promowanie aktywności fizycznej indywidualnej oraz sportowych zajęć zespołowych. 

 Podczas zajęć z wychowawcą oraz innych zajęć edukacyjnych lub specjalistycznych 

należy podkreślać znaczenie wartości uniwersalnych w życiu codziennym, 

uwrażliwiać uczniów na poszanowanie mienia szkoły jako wspólnego dobra. 

 Angażować chętnych rodziców w działalność klasy, szkoły oraz podkreślać znaczenie 

rodziny jako środowiska, w którym dziecko uczy się wartości i norm społecznych. 

 

Ponadto program wychowawczo-profilaktyczny szkoły powstał w oparciu o cele  

i zadania  szkoły z uwzględnieniem kierunków realizacji polityki oświatowej państwa 

ustalonych na rok szkolny 2022/2023, tj.: 

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie 

postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do 

odpowiedzialnych decyzji. 

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację 

zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia 

psychicznego dzieci i młodzieży. 

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz 

sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia 

się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej. 

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy,  

w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji 

nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej. 

5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową 

formułą egzaminu maturalnego od roku 2023. 

6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – 

wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030. 

7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego  

i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych  

w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej,  

w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych  

w Internecie i mediach społecznościowych. 

8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu 

umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności  

z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu 

„Laboratoria przyszłości”. 

9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego 

dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. 

    

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły wraz ze szkolnym zestawem 

programów nauczania stanowi integralną część działalności edukacyjnej szkoły. 
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Cele ogólne 

 Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną 

i profilaktyczną wśród uczniów, ich rodziców lub opiekunów oraz nauczycieli, 

wychowawców i innych pracowników szkoły w celu przeciwdziałania narkomanii. 

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 profilaktyczna w szkole i placówce polega na realizowaniu działań z zakresu 

profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. 

Działalność profilaktyczna obejmuje: 

1) w przypadku profilaktyki uniwersalnej – 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 i substancji, 

2)  w przypadku profilaktyki selektywnej – wspieranie uczniów i wychowanków, którzy 

ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania 

biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych; 

3) w przypadku profilaktyki wskazującej – wspieranie uczniów i wychowanków, u 

których rozpoznano wczesne objawy używania środków i substancji lub 

występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako 

zaburzenia lub choroby wymagające leczenia. 

Uwzględniając potrzeby szkoły program wychowawczo-profilaktyczno szkoły odnosi 

się przede wszystkim do działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej oraz selektywnej. 

 

 



4 
 

Zadania programu 

1. Kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych, w tym: 

przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej. 

2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu posługiwania się aplikacjami 

komputerowymi, wyszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, 

posługiwania się komputerem oraz stosowania tych umiejętności na zajęciach z 

różnych przedmiotów, w tym: wdrażanie do dokonywania świadomych i 

odpowiedzialnych wyborów w trakcie korzystania z zasobów dostępnych w sieci, 

bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej. 

3. Kształtowanie postaw prozdrowotnych, w tym: wdrażanie do zachowań 

higienicznych, ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, 

korzyści płynących z aktywności fizycznej, a także stosowania profilaktyki.  

4. Kształtowanie kompetencji społecznych, w tym: komunikacja i współpraca w grupie, 

nawyk kulturalnego zachowania, wrażliwości na potrzeby innych.  

5. Motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwijanie zainteresowań 

ekologią. 

         

Część zaplanowanych działań może ulec zmianie lub zostać odwołana ze względu na 

wytyczne GIS w sprawie przeciwdziałania COVID-19. 

Zadania Sposoby realizacji 

1. Kształtowanie postaw 

obywatelskich, patriotycznych i 

społecznych, w tym: 

przynależności do społeczności 

szkolnej, lokalnej i regionalnej 

 

 

Kultywowanie tradycji i obyczajów szkolnych, lokalnych: 

 udział i pomoc w organizacji spotkań wigilijnych, 

wielkanocnych 

 organizowanie imprez szkolnych tj.: andrzejki, 

jasełka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Babci i Dziadka 

 

Aktywna praca samorządu uczniowskiego: 

 organizacja wyborów przewodniczącego i 

opiekuna samorządu 

 inicjowanie i udział w akcjach charytatywnych 

 organizacja i udział w szkolnym kole wolontariatu 

 organizacja konkursów i wydarzeń szkolnych 

 prowadzenie gabloty samorządu uczniowskiego 

 

Zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia  podczas 

zajęć z wychowawcą:  

 zapoznanie ze statutem 

 zapoznanie z wewnątrzszkolnym systemem 

oceniania 

 zapoznanie z programem wychowawczo-

profilaktycznym 
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 Podczas zajęć z wychowawcą omówienie: 

- symboli narodowych i kształtowanie nawyku 

okazywania im szacunku  

- nauka oraz przypominanie hymnu państwowego 

 

2. Poszerzenie wiedzy i 

umiejętności z zakresu 

posługiwania się aplikacjami 

komputerowymi, wyszukiwania 

i wykorzystywania informacji z 

różnych źródeł, posługiwania się 

komputerem oraz stosowania 

tych umiejętności na zajęciach z 

różnych przedmiotów, w tym: 

wdrażanie do dokonywania 

świadomych i odpowiedzialnych 

wyborów w trakcie korzystania 

z zasobów dostępnych w sieci, 

bezpiecznego poruszania się w 

przestrzeni cyfrowej. 

 

Podczas wszystkich zajęć edukacyjnych należy 

uwzględniać: 

 wykorzystywanie tablic multimedialnych (e-booki, 

aplikacje itp.) 

 przygotowywanie prac, prezentacji z  

wykorzystaniem komputera 

 korzystanie przez uczniów z EduNect  

Podczas zajęć z wychowawcą należy uwzględnić: 

- pogadanki dotyczące bezpiecznych zachowań w sieci 

(np. filmy propagujące bezpieczne zachowanie w sieci, 

np. Sieciaki, Owce w sieci, Na zawsze, Powiedz nie!) 

- zjawisko cyberprzemocy, cyberbulingu i in.(formy i 

konsekwencje), np. materiały dostępne na stronie 

Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę 

- przeciwdziałanie zjawisku przemocy rówieśniczej 

(formy i konsekwencje), np. program „Bądź kumplem, 

nie dokuczaj!” 

 

3. Kształtowanie postaw 

prozdrowotnych, w tym: 

wdrażanie do zachowań 

higienicznych, ugruntowanie 

wiedzy z zakresu prawidłowego 

odżywiania się, korzyści 

płynących z aktywności 

fizycznej, a także stosowania 

profilaktyki.  

 

Doskonalenie sprawności fizycznej 

 udział w pozalekcyjnych i/lub pozaszkolnych 

sekcjach sportowych (SKS) 

 udział w zawodach sportowych 

 organizowanie zielonej szkoły 

 

Podczas zajęć z wychowawcą: 

-zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu 

- promowanie wartości zdrowego stylu życia  

 

Nabywanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. 

 Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy 

wśród uczniów klas młodszych 

 

Realizacja programów profilaktycznych i 

prozdrowotnych:  

 Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka na 

terenie Gminy Krzemieniewo, kl. VII-VIII 

 Program profilaktyczny i promocji zdrowia 
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psychicznego „Nie czas na nudę” na terenie Gminy 

Krzemieniewo  

 Elementy programu „Bieg po zdrowie” kl. IV –

program zajmujący się profilaktyką 

antynikotynową  

 „Mam zdrowe zęby” kl. I – III,  

  „Owoce i warzywa w szkole” kl. I - V 

 „Pij mleko” kl. I – V 

 Spotkania o charakterze prozdrowotnym lub 

profilaktycznym z przedstawicielami PSSE w 

Lesznie  wg potrzeb klas 

 

Akcje prozdrowotne: 

-„Światowy Dzień Zdrowia” – działania on-line 

-„Światowy Dzień bez Tytoniu – 31 maja-działania 

on-line 

-„Światowy Dzień Rzucania Palenia”-3 czwartek 

listopada-działania on-line 

-„Światowy Dzień AIDS” – 1 grudnia-działania on-

line 

- profilaktyka wszawicy – on-line  

- Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych – on-line, 

stacjonarnie (wrzesień) 

 

Udział uczniów w konkursach o charakterze 

profilaktycznym (współpraca pedagoga szkolnego z 

innymi nauczycielami i wychowawcami) 

 

Realizacja programów i akcji prowadzonych przez 

pielęgniarkę szkolną (wg planu pracy pielęgniarki 

szkolnej) 

 

 

4. Kształtowanie kompetencji 

społecznych, w tym: 

komunikacja i współpraca w 

grupie, nawyk kulturalnego 

zachowania, wrażliwości na 

potrzeby innych. 

 

Nabywanie umiejętności kulturalnego zachowania: 

 właściwe zachwianie i wyrażanie się podczas: 

uroczystości szkolnych, zajęć lekcyjnych, przerw 

śródlekcyjnych, wycieczek 

 używanie zwrotów grzecznościowych wobec 

nauczycieli i rówieśników 

 

Podczas zajęć z wychowawcą omawianie zagadnień 

związanych z kompetencjami społecznymi (wg potrzeb):  

- integracja zespołów klasowych 

- kształtowanie zdolności rozwiązywania konfliktów 

- nabywanie umiejętności właściwej komunikacji 
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(kontrola mowy ciała, asertywność) 

- wspomaganie wychowanków w poznawaniu wartości 

i motywowanie do wolnego wyboru właściwych 

wartości, 

- stymulowanie sytuacji sprzyjających kształtowaniu 

sposobów kulturalnego wyrażania własnego zdania, 

uważnego słuchania innych 

 

Udział w akcji związanej z obchodami Dnia Papieskiego  

i promowanie postawy wrażliwości na potrzeby innych 

 apel okolicznościowy 

 konkurs plastyczny 

 

Promowanie czytelnictwa 

 akcje w bibliotece szkolnej 

 konkursy czytelnicze, recytatorskie 

 gazetki, wystawki w bibliotece 

 

5. Motywowanie do działań na 

rzecz ochrony środowiska oraz 

rozwijanie zainteresowań 

ekologią. 

 

Uświadomienie odpowiedzialności za środowisko: 

 poznanie współzależności między człowiekiem a 

środowiskiem naturalnym, np. segregacja 

odpadów, oszczędzanie energii elektrycznej, wody 

 wycieczki, np. do oczyszczalni ścieków, miejsc 

segregacji odpadów 

 

Rozbudzanie potrzeby ochrony środowiska naturalnego: 

 realizowanie edukacji ekologicznej 

 wycieczki do miejsc ochrony pomników przyrody, 

leśniczówek 

 udział w akcjach typu „Sprzątanie świata”  
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Priorytety działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły w roku szkolnym 2022/2023 

 

Działania Formy realizacji 

 

I Wychowanie zmierzające do 

osiągnięcia ludzkiej 

dojrzałości poprzez 

kształtowanie postaw 

ukierunkowanych na prawdę, 

dobro i piękno, 

uzdalniających do 

odpowiedzialnych decyzji. 

Wspomagania przez szkołę 

wychowawczej roli rodziny. 

 

 

1. Zajęcia z wychowawcą lub pedagogiem, nauczycielem 

wos-u, religii i wdżwr poświęcone zagadnieniom tj.: 

- przedstawienie i omówienie wartości w życiu (prawda, 

dobro, piękno) oraz ich wpływ na podejmowanie decyzji w 

codziennym życiu, 

- rola wolontariatu i działań charytatywnych w życiu. 

2. Udział w apelach, uroczystościach i akcjach szkolnych 

kształtujących postawy ukierunkowane na prawdę, dobro  

i piękno: rocznica odzyskania niepodległości,  uchwalenie 

Konstytucji 3 Maja, Dzień Papieski itp. 

3. Organizacja zajęć z wychowania do życia w rodzinie  

w klasach IV-VIII / po wcześniejszej akceptacji rodziców/. 

4. Pogadanki wychowawców podczas zebrań ogólnych  

z rodzicami na temat roli rodziny w kształtowaniu postaw 

życiowych dzieci. 

 

II. Wsparcie edukacji 

informatycznej i medialnej,  

w szczególności kształtowanie 

krytycznego podejścia do 

treści publikowanych  

w Internecie i mediach 

społecznościowych 

 

 

 

 

1.Zajęcia z wychowawcą lub pedagogiem, nauczycielem 

informatyki, języka polskiego oraz innymi na tematy, tj. 

- zasady i konsekwencje kreowanie własnego wizerunku  

w mediach społecznościowych oraz krytyczne podejście  

do treści w mediach społecznościowych, 

- bezpieczne korzystanie z technologii cyfrowych, m.in. 

zasada ograniczonego zaufania, konsekwencje publikowania 

treści w Internecine, krytyczne podejście do treści 

publikowanych w Internecine, 

- utrwalanie pojęć: przemoc cyfrowa, wykluczenie, hejt, 

mowa nienawiści, „fake news”, cyberbully, w tym: 

wskazanie osób, instytucji, do których można się zwrócić, 

gdy doświadczamy przemocy cyfrowej, 

- uświadomienie znaczenia komunikacji interpersonalnej  

w codziennym życiu (rozmowy za pośrednictwem 
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komunikatorów i mediów spoełcznośicowych nie zastąpią 

rozmowy) 

2. Zorganizowanie Dnia Bezpiecznego Internetu w szkole   

z uwzględnieniem działań online (luty)  

3. Udział w akcji „Porozmawiajmy” promującej 

akceptowalne sposoby wyrażania swoich poglądów (także  

w przestrzeni mediów społecznościowych) oraz znaczenie 

komunikacji interpersonalnej w codziennym życiu  

(w kontekście wykorzystania komunikatorów i mediów 

społecznościowych) – scenki klas, konkurs szkolny   

III. Profilaktyka uzależnień, w 

tym: uzależnienia od 

substancji psychoaktywnych, 

papierosów, uzależnienia 

behawioralne 

   

 

 

1. Zajęcia z wychowawcą lub pedagogiem oraz innymi 

nauczycielami, specjalistami poświęcone zagadnieniom tj.:  

- poczucie własnej wartości i pewności siebie (w kontekście 

podejmowania decyzji w życiu codziennym), 

- wdrażanie do postawy asertywnej (ze zwróceniem uwagi 

na  asertywne odmawianie), 

- konstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem 

adekwatne do wieku, w tym: hobby i pasje oraz aktywność 

fizyczna jako profilaktyka uzależnień 

- uświadomienie zagrożeń płynących z nadużywania 

telefonu, gier komputerowych itp. (wyjaśnienie pojęcia 

uzależnienia behawioralne) 

2. Informacyjno-edukacyjne gazetki ścienne i/lub artykuły 

na stronie internetowej szkoły dotyczące profilaktyki 

uzależnień redagowane przez pedagoga szkolnego i/lub 

innych nauczycieli.  
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Ewaluacja programu 

 

Przebieg pracy wychowawczo-profilaktycznej i jej efekty poddawane są 

systematycznej obserwacji i ocenie. Informacje na temat działania programu i jego efektów 

pochodzą od uczniów, rodziców i nauczycieli oraz służą doskonaleniu pracy i pomocy  

w opracowaniu kolejnej wersji programu. 

 

Sposoby i środki ewaluacji: 

 obserwacja i analiza zachowań uczniów, 

 obserwacja postępów w nauce, 

 frekwencja na zajęciach dydaktycznych, 

 udział w konkursach. 

 

Narzędzia ewaluacji: 

 obserwacja, 

 ankieta, 

 wywiad, 

 analiza szkolnej dokumentacji. 

 

Pod koniec roku szkolnego 2022/2023 przeprowadzona będzie ewaluacja programu. 

Uzyskane wyniki posłużą do analizy przeprowadzonych działań, ich skuteczności  

oraz potrzeby wprowadzenia ewentualnych zmian i wytyczenia priorytetowych działań  

w kolejnym roku szkolnym oraz określeniu priorytetów programu na kolejny rok szkolny. 

 

Opracował zespół w składzie: Agata Tyczyńska – przewodnicząca 

Marta Józefiak 

Katarzyna Klimkowska 

Katarzyna Pluskota 

Elżbieta Walczewska 

 


