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I. Wstęp  

Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny realizowany w Zespole Szkolno- 

Przedszkolnym w Brudzeniu Dużym określa pracę wychowawczą jako zgodne współdziałanie 

uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników placówki. Szkoła wspomaga rodziców w procesie 

wychowania.  Prowadzi działania profilaktyczne, których celem jest ochrona człowieka, dziecka, 

ucznia, wychowanka przed zakłóceniami rozwoju. Działania mające  na celu kształtowanie postaw 

zdrowego i bezpiecznego stylu życia bez potrzeby stosowania agresji i używek, kształtowanie 

umiejętności życiowych, jak również zapobiegania sytuacjom i zachowaniom problemowym. Ważnym 

elementem realizacji programu wychowawczo- profilaktycznego jest także kultywowanie tradycji  

i ceremoniału szkoły.  

Prowadzenie dziecka ku dojrzałości jest zarówno wychowaniem, jak i profilaktyką, dlatego 

wychowawcy planując swoje działania zmierzają do tego, aby przekazywane treści uwzględniały 

najpełniejszy rozwój dziecka obejmujący intelekt, emocje, sferę duchową, społeczną, a także 

sprawność fizyczną i dbałość o zdrowie.   

 Program wychowawczo- profilaktyczny został opracowany w oparciu o wyniki obserwacji, 

badań ankietowych, rozmów i konsultacji z rodzicami, nauczycielami i przedstawicielami Samorządu 

Uczniowskiego.   

 

II. Podstawa prawna 

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze 

zm.); 

 Konwencja o Prawach Dziecka z 20 listopada 1989 r. (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 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

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

 Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani (teks jedn. Dz. Us. 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  

 Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Brudzeniu Dużym.  
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III. Diagnoza sytuacji wychowawczej. 

Każdego roku przeprowadzana jest diagnoza środowiskowa, analizuje się potrzeby i zasoby placówki 

z obszaru wychowania i profilaktyki w szkole na podstawie:  

 badań ankietowych skierowanych do rodziców na temat hierarchii wartości w ich rodzinach 

oraz uznawanych norm społecznych,  

 badań ankietowych i wywiadów z uczniami na temat: korzystania z komputera i Internetu,  

tolerancji, pełnienia norm i zasad społecznych, motywacji do nauki, indeks agresji,   

 spostrzeżeń wychowawców na temat klasy, 

 analizy stanu wychowania w szkole, 

- obserwacje bieżące zachowań uczniów na terenie szkoły, analiza uwag i pochwał w zeszytach 

wychowawców, 

- sprawozdań półrocznych opracowanych przez wychowawców oraz szkolnego pedagoga 

i psychologa, 

 wyników ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej, 

 wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,  

 analiz wcześniejszego programu wychowawczego i programu profilaktyki realizowanych w 

roku szkolnym 2016/2017, 

 wniosków i analiz: zespołu wychowawczego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, zespołu 

ds. pomocy psychologiczno- pedagogiczne,  

 innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (koncepcja funkcjonowania i rozwoju 

szkoły; uwagi spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców). 

 W wyniku diagnozy i ewaluacji programu wychowawczo- profilaktycznego wyłoniono następujące 

obszary problemowe: 

1. niewystarczająca znajomość norm i zasad społecznych, 

2. niska kultura osobista, w tym kultura słowa, 

3. brak motywacji do nauki, 

4. niskie potrzeby edukacyjne: 

 nie zawsze potrafią korzystać z różnych źródeł wiedzy, 

 nie wykazują zainteresowania historią i tradycjami regionu,  

 niewystarczająca komunikacja interpersonalna w relacji uczeń- uczeń, 

 w niektórych przypadkach nierespektowane są przez uczniów normy społeczne, w tym 

zachowania agresywne uczniów (głównie agresja słowna), 

 niska frekwencja uczestnictwa rodziców w spotkaniach z wychowawcami. 

IV. Kryteria efektywności. 

1. Wszyscy uczniowie naszej szkoły są poddawani oddziaływaniom tego programu. 

2. Wszyscy nauczyciele realizują Program Wychowawczo- Profilaktyczny, a w szczególności 

nauczyciele wychowawcy uwzględniają jego treści podczas planowania i realizacji klasowych 

planów pracy.  
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3. Rodzice uczniów naszej szkoły znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy jego 

realizacji.  

W naszej szkole pamiętamy o tym, aby dawać uczniom zachętę. Uczniowie mogą uczyć się lubić 

samych siebie. Często słyszą słowa uznania, uczą się stawiać sobie cele, ufać sobie i innym. 

Wychowywani są w poczuciu bezpieczeństwa. Otoczeni rzetelnością i uczciwością uczą się, czym jest 

prawda i sprawiedliwość. Obserwując dobre zachowania, uczą się kultury bycia i słowa. Zarówno 

dzieciom, które mają trudności w nauce, jak i tym zdolnym, potrzebne jest nasze zrozumienie 

i wsparcie.        

Należy  pracować nad znalezieniem sposobów dotarcia do uczniów, którym  nie zależy na 

ocenach i osiągnięciach; w miarę możliwości urozmaicić ofertę zajęć pozalekcyjnych, prezentując  

sposoby efektywnego uczenia się oraz aktywnego spędzania czasu wolnego. Nadal prowadzić  

działania na temat zagrożeń współczesnego świata; na rzecz dobrego wychowania, profilaktyki 

przemocy oraz zdrowego odżywiania. 

 

V. Misja i wizja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego.  

Misja szkoły: 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brudzeniu Dużym to miejsce: 

 poszanowania godności i praw każdego człowieka; 

 sprawiedliwego rozwiązywania problemów; 

 przygotowania uczniów- wychowanków do: 

-     zdobywania wiedzy i umiejętności pozwalających sprostać wyzwaniom  dorosłego życia;     

-     świadomego i odpowiedzialnego decydowania o sobie; 

- dbałości o prawidłowy rozwój fizyczny i zdrowie; 

- korzystania ze źródeł informacji; 

- wykorzystania swoich zdolności i zainteresowań; 

- poczucia dumy z własnego miejsca zamieszkania; 

- uświadomienia, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie. 

 uświadomienia wychowankom, że uczą się nie dla szkoły, nauczycieli i rodziców,  lecz dla  

życia, 

 gdzie zapewnia się dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo, tworzy warunki dla indywidualnego  

i wszechstronnego rozwoju dziecka, wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców, 

kształtuje postawy moralne, proekologiczne, organizuje sprawne  zarządzanie placówką, 

analizuje i ocenia efekty swojej pracy.                   

Wizja szkoły: 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brudzeniu Dużym to placówka: 

 bezpieczna, przyjazna dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwarta na ich potrzeby, 

 ukierunkowana  na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości, 

 umożliwiająca wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowująca je do 

podjęcia nauki kolejnych etapach edukacyjnych, 
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 z ofertą edukacyjną stwarzająca warunki do twórczości, rozwijania umiejętności 

i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych, 

 przeciwdziałająca  izolacji społecznej i nietolerancji, 

 w której wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie 

i skuteczną komunikację interpersonalną, 

 gdzie rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola i szkoły, 

 z wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrą pedagogiczną, 

 uwzględniająca w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego, 

 promująca  swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku, 

 w której stosowane są aktywne metody pracy. 

 

VI. Zadania Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego.  

 

1. Cele ogólne. 

Działalność wychowawczo- profilaktyczna w naszej placówce polega na prowadzeniu działań 

z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągniecie 

pełnej dojrzałości w sferze: 

1) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na 

prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowanie zachowań prozdrowotnych; 

2)  psychicznej – ukierunkowanej na zdobywanie równowagi i harmonii psychicznej, 

ukształtowanie postaw sprzyjających wzmocnieniu zdrowia własnego i innych ludzi, 

kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku 

do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności; 

3) społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, 

opartej na umiejętności samodzielnej analizy i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności 

wypełniania ról społecznych; 

4) aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, 

w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz sensu istnienia.   

Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną 

wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Działalność ta odbywać się będzie 

w formie pogadanek, zajęć warsztatowych, treningów umiejętności, debat, szkoleń, spektakli 

teatralnych, festynów, happeningów, a także w innych postaciach, wykorzystując aktywne metody 

pracy.    

 

2. Szczegółowe cele wychowawcze do realizacji w roku szkolnym 2017/2018 

 

OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO 

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

2. Rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów. 

3. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych uzdolnień. 
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4. Kształtowanie postawy twórczej. 

5. Podnoszenie efektów kształcenia poprzez uświadamianie wagi edukacji i wyników egzaminów 

zewnętrznych. 

6. Uczenie planowania i dobrej organizacji własnej pracy. 

7. Zwiększenie udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych. Wszyscy uczniowie wymagający 

wsparcia uzyskają pomoc w odpowiedniej formie. 

8. Wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub 

opiekunów. 

 

OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO:  

1. Integracja zespołów klasowych.  

2. Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm.   

3. Rozwijanie postaw prospołecznych i działań w zakresie wolontariatu.  

4. Kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym kultura osobiste i zdrowie należy do 

jednych z najważniejszych wartości w życiu.  

5. Rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów. 

OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO 

1. Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych. 

2. Przeprowadzenie zajęć sprzyjających kształtowaniu postaw prozdrowotnych. 

3. Realizacja programów prozdrowotnych, m.in.: „Nie pal przy mnie proszę”  oraz „Znajdź 

właściwe rozwiązanie”.  

4. Poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat 

prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci. 

OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO 

1. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby. 

2. Przeprowadzenie cyklu zajęć psychoedukacyjnych w klasach VII na temat umiejętności 

samooceny i rozpoznawania swoich predyspozycji.  

3. Kształtowanie przyjaznego klimatu w placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych 

oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli, wychowanków i rodziców/ opiekunów, 

w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami. 

OBSZAR ROZWOJU DUCHOWEGO 

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

2. Wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną.  

3. Do października 2017 r. wychowawcy zapoznają uczniów i rodziców z systemem wartości 

przyjętych w koncepcji pracy szkoły oraz regulacjami prawa wewnątrzszkolnego.  

4. Poprawa relacji pomiędzy pracownikami szkoły i uczniami. 

5. Wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, 

środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko 

zachowań ryzykownych. 
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3. Sylwetka absolwenta  

Dążeniem szkoły w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Brudzeniu Dużym jest przygotowanie uczniów 

do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji  

w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. 

Absolwent naszej szkoły:                                                                                                                 

 w sferze nauki : 

 sprawnie posługuje się językiem polskim, umie korzystać z różnych źródeł informacji,  

umie  zdobywać, przetwarzać i wykorzystywać wiedzę, umie korzystać z nowoczesnych 

technologii komunikacyjnych; 

 jest  przygotowany do dalszej nauki, rozwija swoje talenty, myśli samodzielnie, twórczo 

i krytycznie, umie realizować własne plany i marzenia; 

 ma świadomość potrzeby nieustannego rozwoju i kształcenia, jest świadomy, że każdemu 

kreatywnemu działaniu powinien towarzyszyć wysiłek i jest gotów go podejmować. 

 w sferze społecznej: 

 dobrze funkcjonuje w swoim otoczeniu, czuje się członkiem społeczności lokalnej, obywatelem 

Polski i Europy, jest ciekawy świata; 

 zna i szanuje tradycje rodziny, szkoły i narodu, wykazuje chęć poznania ojczystego kraju i jego 

zwyczajów; 

 jest odpowiedzialny, prawy i uczciwy, wyraża siebie w sposób akceptowany społecznie, wywiązuje 

się z powierzonych zadań w sposób zadowalający siebie i innych, stara się przewidzieć skutki 

swoich działań i gotów jest ponieść konsekwencje swoich czynów, umie rozróżniać dobre i złe 

zachowanie; 

 umie współpracować w grupie, działa zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami, ma poczucie 

współodpowiedzialności; 

 jest tolerancyjny wobec odrębności innych, w tym wobec cudzoziemców, osób starszych czy 

niepełnosprawnych; 

 umie zachować się kulturalnie, zna  zasady dobrego wychowania, używa form grzecznościowych; 

 potrafi budować przyjazne relacje z rówieśnikami, umie nazywać swoje emocje, umie nad nimi 

panować, pokojowo rozwiązuje  konflikty, umie dyskutować, jest wrażliwy na potrzeby innych; 

 dba o zdrowie własne i innych, kształtuje właściwe nawyki żywieniowe i higieny, zna zagrożenia 

wypływające z zażywania alkoholu, nikotyny i innych używek; 

 stosuje się do zasad ekologii, segreguje odpady, dba o czystość otoczenia; 

 dba o swój wygląd, ubiera się schludnie i odpowiednio do czasu i miejsca; 

 bezpiecznie poruszał się po drogach, posiada Kartę Rowerową. 

 w sferze kulturowej:  

 uczestniczy w rożnych formach kultury, jest  przygotowany do odbioru mass mediów; 

 umie analizować docierające do niego informacje, jest  krytyczny wobec programów telewizyjnych, 

filmów, czasopism, książek, zna mechanizmy działania reklamy; 

 jest aktywny fizycznie i artystycznie, uprawia sport, w miarę swoich możliwości śpiewa, grał na 

instrumencie, rysuje. 
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4. Zadania i obowiązki podmiotów realizujących program. 

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, 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 

demoralizacją i przestępczością, 

 udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 



Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brudzeniu Dużym 

 

9 

 

 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 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. 
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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, 

 rada rodziców uchwalanie 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. 
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VII. Kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2017/2018 

 

 
L.p. Tematyka i rodzaj Termin Osoba odpowiedzialna 
1 Inauguracja roku szkolnego 2016/2017r. 

rocznica wybuchu II wojny  światowej 

IX p. Dyr. Agnieszka Czajkowska, p. A. Szczepaniak, p. K. Morawska,  

2 Ślubowanie uczniów klas I IX                                  p. E. Dudzic, p. M. Sikorska 

p. A. Szczepaniak, p. K. Morawska,        

3 Dzień Chłopaka IX p. O. Borkowska, p. A. Szczepaniak, p. K. Morawska,       

wychowawcy klas I-VII 

4 Pasowanie na Przedszkolaka IX Wychowawcy grup przedszkolnych 

5 Święto Drzewa X Wychowawcy grup przedszkolnych 

6 Akademia z okazji Dnia                                 

Edukacji Narodowej 

X p. M. Drożdżewska-Dobies, p. A. Lewandowska-Skrobiszewska, p. A. 

Szczepaniak, p. K. Morawska, 

7 Dzień Papieski X  

p. J. Kurpińska, p. M. Malec-Kalwasińska, p. O. Borkowska, p. A. 

Lewandowska-Skrobiszewska 

8 Urodziny Marchewki X Wychowawcy grup przedszkolnych 

9 Apel z okazji Święta Niepodległości XI p. B. Wierzbicka, p. A. Lewandowska-Skrobiszewska,                                 

p. A. Szczepaniak, p. K. Morawska, p. A. Kowalska 

10 Dzień Pluszowego Misia XI p. W. Wróblewska, p. M. Radolińska, p. B. Wrona,                                     

p. M. Jankowska 

11 Andrzejki w szkole XI p. O. Borkowska, p. E. Witkowska, p. A Szczepaniak,                                   

p. K. Morawska 

12 Mikołajki XII p. O. Borkowska, p. N. Żółtańska, p. A. Szczepaniak 

13 Wigilia w szkole – Akademia dla dzieci i 

rodziców/ 

XII p. J. Kurpińska, p. K. Morawska, p. A. Lewandowska-Skrobiszewska, 

ks. P. Ruszczyński, p. A. Szczepaniak, p. M. Malec-Kalwasińska 

14 Choinka w szkole/Bal Karnawałowy/ 

Walentynki 

II p. A Szczepaniak, p. M. Morawska 

Wychowawcy grup przedszkolnych 

15 Dzień Bezpiecznego Internetu II p. M. Chmielewska, p. M. Malec-Kalwasińska 

16 Spotkanie z Babcią i Dziadkiem II p. E. Dudzic, p. M. Sikorska, p. E. Witkowska, p. B. Wrona,                      

p. J. Iwanowska 

17 Powitanie Wiosny, Dzień Wagarowicza – 

impreza 

III p. I. Pawłowska, p. J. Piotrowska, p. M. Chmielewska,                             

p. O. Borkowska 

18 Święta Wielkanocne – tradycje i obrzędy III p. A. Krajewska, p. J. Kurpińska, M. Drożdżewska-Dobies 

19 Apel z okazji „DNIA ZIEMI” IV p. I. Szymańska-Kijek, p. I. Pawłowska, p. A Kostrzewa,                             

p. M. Drożdżewska-Dobies, p. A Szczepaniak 

20 Obchody ,, DNIA ZDROWIA” IV p. Ł. Jakubowski, p. J. Iwanowska 

21 Światowy Dzień Świadomości Autyzmu IV p. M. Chmielewska, p. E. Witkowska, p. K. Morawska 

22 Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 

Maja i rocznicy przystąpienia Polski do Unii 

Europejskiej 

V p. E. Figiel, p. A. Antczak, p. A. Kowalska, p. A Szczepaniak,                          

p. K. Morawska, p. O. Borkowska 

23 „Dzień Dobrego Słowa” – kultura i 

bezpieczeństwo 

V p. M. Chmielewska wraz z wychowawcami P-la i kl. I-VII  

 

24 Nadanie imienia dla Szkoły Podstawowej i 

Przedszkola Samorządowego w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Brudzeniu 

Dużym 

X. 

2018r. 

p. E Figiel, p. A. Lewandowska-Skrobiszewska, p. A. Kostrzewa,               

p. D. Tyburska,   

25 Święto Rodziny VI p. Dorota Tyburska, p. J. Iwanowska, p. Ł. Jakubowski, p. B. Wrona, 

p. N. Żółtańska, p. E. Witkowska, p. M. Jankowska,  

26 Olimpiada Sportowa VI Wychowawcy grup przedszkolnych 

27 Uroczyste zakończenie roku szkolnego VI p. A. Szczepaniak, p. J. Piotrowska, p. M. Malec-Kalwasińska,                    

p. E. Witkowska, p. K. Morawska, p. A. Lewandowska-Skrobiszewska 
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VIII. Treści i działania o charakterze wychowawczo – profilaktycznym.  

 

ZADANIA 

 

FORMY REALIZACJI 

 

ODPOWIEDZIALNI 

 

TERMIN 

 

OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO 

 

Warsztaty  „Mój styl 

uczenia się”. 

 

Klasy IV  Pedagog; 

Wychowawcy  

IX. 2017r. 

Rozpoznanie  

i rozwijanie możliwości, 

uzdolnień  

i zainteresowań 

uczniów. 

 

 

Praca z uczniem 

zdolnym 

 

 Przeprowadzenie 

w klasach diagnoz 

i ankiet wstępnych, 

obserwacje podczas 

bieżącej pracy; 

 

 Przygotowanie do 

konkursów; 

 Prowadzenie kół 

zainteresowań; 

 Różnicowanie zadań 

na lekcji; 

 Konsultacje 

indywidualne; 

 Zajęcia z uczniem 

zdolnym. 

pedagog szkolny; 

wychowawcy; 

nauczyciele 

  

 

 

 

 

 

nauczyciele,  wychowawcy, 

  

 

październik  

 

 

 

 

 

 

cały rok  

„Dzień Kujona” – 

happening; 

 

Zajęcia wychowawcze 

„Po co nam wiedza?” 

I-VII Wychowawcy klas; 

Pedagog szkolny  

I.2018 

Jak motywować dzieci 

do nauki? – prelekcja  

Rodzice uczniów Pedagog szkolny IX.2017r. 

Rozwijanie 

zainteresowań 

i zdolności uczniów 

prowadzenie zajęć 

pozalekcyjnych, kół 

zainteresowań, warsztatów, 

konkursów, wyjścia do 

muzeum, teatru, na wystawy, 

udział w życiu kulturalnym, 

przygotowanie programów 

Nauczyciele; wychowawcy  

 

 

 

 

 

 

zgodnie z 

harmonogramem zajęć 

prowadzonych przez 

konkretne osoby 

 

Zgodnie z kalendarzem 

szkolnych uroczystości 
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artystycznych na uroczystości 

szkolne, prezentowanie 

talentów na forum szkoły, 

 

 

 

Przeprowadzenie przez 

nauczycieli zajęć lekcyjnych z 

wykorzystaniem 

aktywizujących metod pracy 

 

 

 

 

 

 

dyrektor 

określających terminy 

konkretnych 

przedsięwzięć i osoby 

odpowiedzialne za ich 

przygotowanie 

 

Zgodnie z terminami 

obserwacji lekcji 

ustalonym w planie 

nadzoru 

pedagogicznego  

Rozwijanie umiejętności 

rozpoznawania 

własnych uzdolnień; 

zajęcia z orientacji 

zawodowej 

Klasy VII 
Nauczyciel doradztwa 

zawodowego  

(zgodnie z 

harmonogramem zajęć 

w poszczególnych 

klasach) 

Kształtowanie postawy 

twórczej 

szkolny festiwal twórczości 

artystycznej 

 

Nauczyciel muzyki; 

wychowawcy  

 

 

Zgodnie z kalendarzem 

szkolnych uroczystości 

Kształcenie 

samodzielnego 

formułowania i 

wyrażania sądów 

 

warsztaty w klasach VII 

 

debata na temat wartości 

i zasad wolontariatu  

Pedagog szkolny; 

Wychowawcy; opiekun Koła 

Wolontariatu; Samorząd 

Uczniowski  

 

pierwsze półrocze 

(zgodnie z 

harmonogramem) 

Podnoszenie efektów 

kształcenia poprzez 

uświadamianie wagi 

edukacji i wyników 

egzaminów 

zewnętrznych 

 

lekcje wychowawcze 

poświęcone tej tematyce, 

szkolne konkursy z 

nagrodami na najwyższą 

średnią i najlepszą 

frekwencję; 

 

Happening na wesoło „Dzień 

Kujna”. 

Pedagog szkolny; 

wychowawcy; nauczyciele; 

zajęcia zgodnie z 

harmonogramem 

opracowanym w 

zespołach 

wychowawczych dla 

poszczególnych klas; 

opracowanie regulaminu 

konkursu  

Ogłoszenie wyników 

konkursu 

Uczenie planowania i 

dobrej organizacji 

własnej pracy 

 

lekcje wychowawcze 

poświęcone tej tematyce, 

praktyczne sposoby 

zarządzania czasem. 

 

pedagog szkolny 

wychowawcy, 

 zgodnie z 

harmonogramem zajęć  
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OBSZAR ROZWOJU MORALNEGO 

 

Kształtowanie szacunku 

do ludzi, wrażliwości na 

potrzeby drugiego 

człowieka, prawidłowe 

rozumienie wolności 

jednostki oparte na 

poszanowaniu osoby 

ludzkiej 

działalność charytatywna,  

wolontariat szkolny; 

Opracowanie Program 

Szkolnego Wolontariatu; 

 

Happening „Dzień 

Świadomości Autyzmu”;  

Lekcje wychowawcze o 

tematyce tolerancji.  

 

 

Wychowawcy, opiekun 

samorządu szkolnego; 

pedagog szkolny   

Cały rok szkolny  

 

 

IV.2018r.  

 

 

 

 

Program edukacji 

antynikotynowej „Nie 

pal przy mnie proszę” 

 

klasa I  

  

Powiatowa Stacja Sanitarno- 

Epidemiologiczna w Płocku; 

wychowawcy klas; 

pedagog szkolny 

 

 

XI. 2017r.  

do V. 2018r. 

Program zapobiegania 

palenia tytoniu wśród 

uczniów pt.: „Znajdź 

właściwe rozwiązanie”. 

 

klasa VII Powiatowa Stacja Sanitarno- 

Epidemiologiczna w Płocku; 

wychowawcy klas; 

pedagog szkolny 

X. 2017r.  

do V. 2018r. 

„Przyjaciele Zippiego” - 

program promujący 

zdrowie, odporność 

psychiczną i dobre 

samopoczucie małych 

dzieci. 

 

Klasy I 

Wanda Ciarkowska – 

koordynator; 

Wychowawcy  klas 

Cały rok 

„Strażnicy Uśmiechu” - 

program profilaktyczno-

wychowawczy; 

rozwijanie kompetencji 

społeczno – 

emocjonalnych dzieci 

i młodzieży, które 

wpłyną na poprawę 

efektów nauczania. 

 

 

Klasy II - VII 

Wychowawcy klas; 

pedagog szkolny 

 

cały rok 

Światowy Dzień I-VII szkolni  specjaliści; IV. 2018 

https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/biezacawiecej/id/6518/o/w/P%C5%82ock
https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/biezacawiecej/id/6518/o/w/P%C5%82ock
https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/biezacawiecej/id/6518/o/w/P%C5%82ock
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Świadomości Autyzmu” 

– happening o 

tolerancji.  

 

Samorząd Szkolny; 

Koło Wolontariatu; 

Rodzice   

„Dzień Dobrego Słowa”- 

tydzień promocji dla 

kultury osobistej.  

 

Przedszkole; 

I-VII 

Pedagog szkolny; 

Wychowawcy klas; 

Zaproszony aktor  

V. 2018 

Rola rodziców w 

procesie wychowania- 

warsztaty. 

 

wszyscy rodzice psycholog szkolny cały rok 

Rozwój poszanowania 

dziedzictwa 

narodowego 

i kształtowanie 

świadomości 

narodowej. 

Wskazywanie 

autorytetów i wzorców 

moralnych. 

świętowanie rocznic 

i wydarzeń patriotycznych, 

lekcje wychowawcze na 

temat patriotyzmu, 

 

nauczyciele wskazani jako 

odpowiedzialni za 

poszczególne działania 

zgodnie z kalendarzem 

uroczystości i 

personalną 

odpowiedzialnością za 

konkretne działanie 

Poznanie kultury 

rodzimej, zaznajamianie 

z kulturą regionu 

wycieczki, tematyczne lekcje 

wychowawcze, 

wskazanie osób 

odpowiedzialnych za 

wskazaną formę  

terminy konkretnych 

wycieczek planowanych 

przez wychowawców i 

nauczycieli (np. od do) 

Poznanie dorobku 

kulturalnego Europy, 

świata, wykształcenie 

postawy tolerancji i 

szacunku dla innych 

narodów, kultur, religii 

lekcje wychowawcze 

poświęcone tej tematyce, 

wycieczki 

nauczyciele, wychowawcy; 

katecheta; nauczyciel etyki;   

 

zgodnie z 

harmonogramem  

Uczenie właściwego 

pojęcia tolerancji, 

odwagi w reagowaniu 

na niesprawiedliwość, 

krzywdę drugiego 

człowieka, agresję 

  

lekcje wychowawcze 

poświęcone tej tematyce; 

 

 

 

Przedstawienie 

wychowawczo- profilaktyczne 

w wykonaniu Teatru Edukacji 

z Krakowa. 

pedagog szkolny, 

wychowawcy klas 

zgodnie z 

harmonogramem; 

 

 

XI.2017r.   
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„TOlerancJA”- działania 

profilaktycnzo- 

wychowawcze. 

kl. I-VII Wychowawcy klas; 

Pedagog szkolny 

X.2017 

 

Promowanie zdrowego 

stylu życia 

 

 

 

Dzień Zdrowia; zajęcia o 

zdrowym stylu odżywiania się 

oraz znaczeniu ruchu w życiu 

człowieka  

 

 

 

 

nauczyciele biologii i 

wychowania fizycznego; 

zgłoszeni nauczyciele. 

zgodnie z kalendarzem 

uroczystości i 

personalną 

odpowiedzialnością za 

konkretne działanie 

 

 

 

 

 

OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO 

 

 

Akcje „Bezpieczna 

Droga do Szkoły”. 

 

I - VII 

 

Wychowawcy klas; 

Posterunek Policji 

pedagog,  

nauczyciel techniki  

 

IX.2017r. 

„Doskonalenie 

umiejętności 

autoprezentacji i 

współpracy w grupie” – 

warsztaty dla uczniów.  

 

IV Pracownicy poradni 

psychologiczno- 

pedagogicznej; 

Pedagog szkolny; 

Wychowawca klasy 

Cały rok 

„SZKOŁA BEZ 

PRZEMOCY – działania 

profilaktyczno- 

wychowawcze”. 

 

I - VII pedagog, 

 

wychowawcy klas 

cały rok 

    

 

Kształtowanie 

przekonania o 

społecznym wymiarze 

istnienia osoby ludzkiej, 

a także o społecznym 

aspekcie bycia uczniem 

Omówienie zasad statutu 

szkoły i regulaminów 

szkolnych,  

lekcje wychowawcze 

poświęcone tej tematyce. 

wychowawcy X.2017r. 
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szkoły  

 

„Prawa Moje Twoje 

Nasze”- zajęcia 

profilaktyczne; 

 

Światowy Dzień Praw 

Dziecka - happening 

 

I-VII Wychowawcy klas; 

Pedagog szkolny  

 

XI.2017r. 

„Dzień Pluszowego 

Misia” – happening 

czytelniczy. 

I- VII  Wychowawcy klas, opiekun 

biblioteki, Gminna Biblioteka,  

 

„Normy, zasady, 

prawo…- czy są nam 

potrzebne”- zajęcia 

wychowawczo- 

profilaktyczne.  

 

I-VII Wychowawcy klas XII.2017 

 

 „Dziecko w sieci” – 

działania edukacyjno- 

profilaktyczne. 

Przedstawienie 

teatralne w wykonaniu 

uczniów.  

 

I-VII  

 

 

wychowawcy klas; 

pedagog szkolny 

 

II. 2018r. 

 Odpowiedzialność 

karna nieletnich- 

działania profilaktyczne. 

VII 

 

 

Policja, 

pedagog szkolny 

II semestr 

 

 

 

Bezpieczne ferie i 

wakacje  

 

klasy I- VII 

policja 

pedagog 

nauczyciele/ wychowawcy 

 

 

 

I i II semestr 

Akcja „Pomyśl zanim 

wrzucisz” –  

działania profilaktyczne 

związane z używaniem 

Internetu.  

, 

klasy IV-VI 

szkoła 

Pedagog szkolny; policja 

Wychowawcy klas  

cały rok 
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Higiena osobista 

dziecka/ zdrowy styl 

życia – profilaktyka na 

co dzień.  

 

 

I- VII 

wychowawcy klas, 

pielęgniarka szkolna 

 

cały rok 

Kłopoty związane  

z okresem dojrzewania.  

 

V-VII nauczyciel WDŻ cały rok 

Akcja „Szklanka mleka”. 

 

klasy I-III 

 

wychowawca klasy 

 

cały rok 

„Owoce w szkole” – 

działania edukacyjne 

związane ze zdrowym 

stylem życia.  

 

klasy I-VII 

 

Wychowawcy klas; 

nauczyciele przyrody i 

wychowania fizycznego  

Cały rok 

Akcje Profilaktyczne 

„Problem z głowy”- 

zapobieganie wszawicy 

w przedszkolach i 

szkołach. 

klasy I -VII pedagog szkolny 

pielęgniarka szkolna 

wychowawcy klas 

cały rok  

Psychoedukacja w 

ramach spotkań 

wychowawców klas z 

rodzicami (temat 

dobrany wedle potrzeb 

danej grupy) 

 

I - VII 

 

 

 

wychowawcy klas 

 

cały rok 

Jak uchronić dziecko 

przed zagrożeniami 

płynącymi z Internetu? - 

prelekcja 

wszyscy rodzice Pedagog szkolony,  

policja  

cały rok 

„Zasady i normy 

społeczne w naszych 

rodzinach”- prelekcja 

 

wszyscy rodzice psycholog XII. 2017r. 

Zmiany dot. udzielania 

pomocy 

psychologiczno- 

pedagogicznej – 

szkolenie  

Rada Pedagogiczna  Dyrektor palcówki  

Pedagog szkolny; 

 

IX.2017r. 
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„Trudności w nauce 

i zachowaniu dzieci 

z zaburzeniami 

przetwarzania 

sensorycznego 

(zrozumieć zaburzenia 

SI u dzieci)- szkolenie.  

 

Rada Pedagogiczna  Pedagog szkolny; 

 

I.2018r. 

Antystres – zajęcia 

psychoedukacyjne.  

 

VII psycholog szkolny 

 

III. 2018 

Komunikacja i 

podnoszenie 

umiejętności 

interpersonalnych – 

szkolenie  

 

Rada Pedagogiczna  

 

Dyrektor placówki  IV.2018r.  

Program adaptacyjny 

dla 

dzieci rozpoczynających 

edukację szkolną; 

zajęcia integracyjne 

 

Klasy I 

 

 

 

 

 

wychowawcy; IX.2017r. 

„Dobre i złe - jak radzić 

sobie z emocjami”. 

 

klasy I - VII Psycholog szkolny cały rok 

Obchody „Dnia Ziemi”- 

działania 

wychowawczo- 

profilaktyczne 

Klasy I-VII Nauczyciel przyrody, 

wychowawcy klas, chętni 

nauczyciele według 

kalendarza imprez szkolnych   

IV. 2018 

„Dzień Zdrowego 

Jedzenia” - obchody 

Dnia Zdrowia 

 

Klasy I-VII  chętni nauczyciele według 

kalendarza imprez szkolnych   

IV.2018 

- Światowy Dzień bez 

Papierosa - podchody 

profilaktyczne  

Klasy V-VII Pedagog szkolny V.2018 

Święto Rodziny – 

kulturalnie i sportowo. 

Klasy I-VII; rodzice, 

społeczność lokalna 

Dyrektor placówki,  

Wszyscy nauczyciele, 

  

VI.2018 
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Nauka nabywania 

świadomości własnych 

słabych i mocnych 

stron, kształtowanie 

samoakceptacji, 

budowanie poczucia 

własnej wartości 

 

lekcje wychowawcze 

poświęcone tej tematyce – 

wskazanie konkretnych zajęć 

pedagog szkolny; psycholog 

szkolny; wychowawcy klas 

 

zgodnie z konkretnymi 

terminami dla 

poszczególnych 

oddziałów 

Kształcenie 

umiejętności 

rozwiązywania 

problemów bez użycia 

siły 

zajęcia integracyjne; 

 

lekcje wychowawcze z 

wykorzystaniem filmu o 

agresji i jej unikaniu 

 

 

pedagog szkolny, 

wychowawcy 

 

 

zgodnie z konkretnymi 

terminami dla 

poszczególnych 

oddziałów 

 

 

 

IX. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego 

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych 

działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. 

Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:  

1) obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian, 

2) analizę dokumentacji, 

3) przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, 

4) rozmowy z rodzicami, 

5) wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, 

6) w analizy przypadków. 

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. Ewaluacji 

programu wychowawczo-profilaktycznego powołany przez dyrektora. Zadaniem Zespołu jest 

opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu 

w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana rada pedagogiczna i rada rodziców. 

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców  

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Zespołu Szkolno- Przedszkolnego  

w Brudzeniu Dużym w dniu 28 września 2017r.  


