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Akty prawne:  

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59). 
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w 
tym dla uczniów z niepełnosprawno- ścią intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia 
ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do 
pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 356). 

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 1943 z późn. zm.); 
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa z dnia 26 czerwca 2017 r. Poz. 1239 
5. Rozporządzenie MEN z dnia 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. 

6. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 
listopada 1989 r. (Dz.U. 1991 nr 120 poz. 526 z późn. zm.). 

7. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (Dz.U. 1989 nr 29 poz. 155 z późn. zm.). 
8.  Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 

grudnia 1966 r. (Dz.U. 1977 nr 38 poz. 167 z późn. zm.); 
9. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w 

dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., 
podpisana przez Prezydenta Rzeczy 

10. Statut szkoły 
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Wstęp 

Zadania wychowawcze szkoły są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest wszechstronny 
rozwój wychowanka w wymiarze emocjonalnym, społecznym, kulturalnym, moralnym, ekologicznym, 
zdrowotnym i intelektualnym. 

Szkoła, przedszkole jako środowisko wychowawcze ma za zadanie wspomagać wychowanków 
w osiąganiu wszechstronnego rozwoju, kształtować postawy, umożliwić korygowanie deficytów w celu 
optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zapobiegać zagrożeniom poprzez profilaktykę, 
przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom i wsparcie uczniów, dzieci przedszkolnych w trudnych sytuacjach. 
Program profilaktyczny ma za zadanie aktywnie wspierać rodziców w procesie wychowania dzieci i odpowiadać 
na ich potrzeby rozwojowe.  

Program powstał w oparciu o obserwacje, ankiety, konsultacje z rodzicami i nauczycielami. 
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Rozdział I.  

Misja i wizja szkoły 

1. Dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest człowiekiem społeczności szkolnej, a także ma 

uwewnętrznione zasady kultury osobistej.  

2. Uczymy szanować kulturę i tradycję narodu polskiego, a kulturę i tradycję innych narodów.  

3. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do 

przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie. 

4. Zwracamy szczególną uwagę na rozwój fizyczny i psychiczny naszych uczniów. 

5. Propagujemy zdrowy styl życia.  

6. Dbamy o bezpieczeństwo uczniów. 

Wizja 

Nasza szkoła jest placówką należącą do Fundacji „Familijny Poznań”. Jest to kameralna szkoła z przyjazną 

atmosferą, przygotowująca uczniów do nauki na dalszym etapie kształcenia. Program wychowawczo-

profilaktyczny szkoły ukierunkowany jest na wszechstronny rozwój ucznia, odpowiada na jego potrzeby 

rozwojowe i trudności występujące w różnych obszarach jego funkcjonowania. Uczniowie naszej szkoły staną się 

absolwentami mającymi poczucie własnej wartości, żyjącymi w poszanowaniu dla kultury i tradycji polskiej, a 

także mającymi poczucie odpowiedzialności za własne zachowanie i podejmowane decyzje.  

Kadra szkoły aktywnie bierze udział w rozwijaniu i odkrywaniu pasji uczniów. Zajęcia edukacyjne 

nastawione są na twórcze działania, poszukiwanie alternatywnych i nieszablonowych rozwiązań. Uczniowie na 

zajęciach edukacyjnych poznają swoje zasoby i uczą się jak je efektywnie wykorzystywać. Wychowankowie biorą 

częsty udział w wydarzeniach kulturalnych w szkole i poza murami szkoły, dzięki temu poznają tradycję i kulturę 

oraz kształcą poczucie estetyki osobistej. Szkoła szczególnie podkreśla rozwój fizyczny i psychiczny, dzięki czemu 

nasi uczniowie w przyszłości będą potrafili dokonywać trafnych wyborów odnośnie zdrowia fizycznego, żywienia, 

a także higieny zdrowia psychicznego. Szkoła stwarza wiele możliwości do aktywnego angażowania się w życie 

szkoły i realnego decydowania o wydarzeniach odbywających się na terenie szkoły, tradycjach szkoły, akcjach 

dobroczynnych czy wydarzeniach integracyjnych, dzięki temu uczniowie mają wykształcone poczucie 

odpowiedzialności i przynależności do środowiska szkolnego.  

Zadania szkolnego programu profilaktyczno-wychowawczego 

1. Założenia ogólne  

Treści przewidziane do realizacji zarówno na poszczególnych przedmiotach, jak i godzinach do dyspozycji 
wychowawcy. Wskazują one wartości, pozytywne postawy, kompetencje oraz umiejętności niezbędne dla 
prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży w czterech sferach: fizycznej (rozwój biologiczny), psychicznej (rozwój 
poznawczy i emocjonalny), społecznej i aksjologicznej (rozwój moralny). 

a) Fizycznej (rozwój biologiczny) - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i 

umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań 

prozdrowotnych;  

b) Psychicznej (rozwój poznawczy i emocjonalny) - ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i 

harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych 

ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku 

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

c) społecznej - ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na 

umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności 

wypełniania ról społecznych;  

d) aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym 

docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.  
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Nasza placówka prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i 
profilaktyczną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Działalność ta odbywać się 
będzie podczas zajęć w formie pogadanek, zajęć warsztatowych, treningów umiejętności, zajęć terapeutycznych, 
debat, szkoleń, spektakli teatralnych, festynów, a także w innych postaciach uwzględniających wykorzystywanie 
aktywnych metod pracy.  

2. Zadania  

a) budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;  

b) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych 

wartości w życiu;  

c) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną;  

d) rozwijanie i wspieranie działalności w ramach wolontariatu;  

e) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji 

rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub 

opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami;  

3. Cele szczegółowe  

Uczeń:  
a) jest życzliwy, dostrzega potrzeby drugiego człowieka, 

b) udziela pomocy rówieśnikom, 

c) szanuje ludzi i respektuje ich prawa,  

d) jest tolerancyjny wobec drugiego człowieka, 

e) jest odpowiedzialny,  

f) potrafi rozwiązywać konflikty,  

g) potrafi sobie radzić z trudnymi uczuciami (złość, gniew, strach)  

h) jest asertywny, 

i) potrafi komunikować się z innymi, dyskutować, bronić i uzasadniać własny punkt widzenia,  

j) godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz,  

k) kieruje się miłością do ojczyzny, poszanowaniem dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy 

jednoczesnym otwarciu na kultury Europy i świata,  

l) czuje się bezpiecznie w swoim środowisku szkolnym, 

m) odróżnia dobro od zła,  

n) dba o higienę osobistą, estetykę ubioru, pomieszczeń,  

o) może rozwijać swoje zdolności i zainteresowania, być kreatywnym. 

4. Model absolwenta  

Absolwent jest:  
a) aktywny- posiada zainteresowania, pasje  jest twórczy, wykazuje się samodzielnością, 

b) ciekawy świata- korzysta z różnych źródeł informacji, wykorzystuje zdobytą wiedzę, 

c)  odpowiedzialny- umie samodzielnie rozwiązywać problemy, podejmuje działania i przewiduje ich 

konsekwencje, potrafi zadbać o swoje zdrowie, 

d)  otwarty- potrafi uważnie słuchać, rozmawiać, umie współpracować w grupie, prezentuje swój punkt 

widzenia i szanuje poglądy innych, 

e) kulturalny – cechuje się wysoką kulturą osobistą, 

f) tolerancyjny- szanuje inne rasy i nacje oraz ich poglądy, jest wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka, 

g) świadomy swoich praw i praw innych ludzi- zna swoją wartość, zna swoje mocne i słabe strony, 

swoje prawa, zna i respektuje prawa innych 

 
Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności: 
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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) 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. 
 
 
 
 
5. Diagnoza sytuacji wychowawczej 
 
 Analiza potrzeb i zasobów szkoły z obszaru profilaktyczno-wychowawczego została dokonana na 
podstawie: 

a) obserwacji uczniów i ich postaw na zajęciach edukacyjnych w szkole i innych poza murami szkoły,  
b) przeprowadzonych rozmów z uczniami, rodzicami, nauczycielami oraz konsultacji z psychologiem i 

pedagogiem szkolnym, 
c) ankiety skierowanej do rodziców na temat oczekiwań rodziców w realizacji treści profilaktycznych i 

wychowawczych, 
d) analizy dokumentacji szkolnej. 

 
 W wyniku diagnozy wyłoniono następujące obszary problemowe: 

a) niewystarczająca komunikacja interpersonalna w relacji uczeń- uczeń, 
b) w niektórych przypadkach nierespektowane są przez uczniów normy społeczne, w tym zachowania 

agresywne uczniów (agresja słowna i fizyczna),  
c) nieprzestrzeganie zasad klasowych podczas zajęć edukacyjnych, łamanie norm dotyczących 

bezpieczeństwa na korytarzu szkolnym podczas przerw, 
d) rozszerzenie działań dotyczących prospołecznych postaw uczniów, 
e) większy nacisk na kulturę języka i kulturę osobistą na terenie szkoły i poza jej murami, 
f) rozszerzenie działań na rzecz bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza szkołą, a także przeciwko 

przemocy i cyberprzemocy, 
g) poszerzanie obszaru dotyczącego większego zróżnicowania technik wychowawczych na zajęciach 

edukacyjnych i poza nimi (zwiększenie ilości narzędzi i metod nauczycieli do pracy nad aspektami 
wychowawczymi). 

 

  
6. Kryteria efektywności  
 
Uczeń:  
Wszyscy uczniowie naszej szkoły są poddani oddziaływaniom tego programu.  
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Nauczyciele:  
Wszyscy nauczyciele realizują Program Wychowawczo- Profilaktyczny, a w szczególności nauczyciele 
wychowawcy uwzględniają go przy realizacji klasowych planów pracy.  
 
Rodzice:  
Rodzice uczniów naszej szkoły znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy jego realizacji. 
 

 
7. Struktura oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych 

  
Dyrektor:  

a) dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, o 
kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, 

b) wspiera finansowo i organizuje działania profilaktyczne w środowisku szkolnym, 
c) stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwia uczniom 

podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,  
d) czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,  
e) ma obowiązek organizowania spotkań szkoleniowych dla nauczycieli,  
f) dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły,  

 
 
Rada pedagogiczna:  

a) uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań 
profilaktycznych,  

b) opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą 
rodziców ,  

c)  opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia 
młodzieży demoralizacją i przestępczością  

d) uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,  

e) uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.  
 
Pedagog, psycholog szkolny:  

a) diagnozuje problemy wychowawcze,  

b) zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach, 
c) współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów 
d) współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi 

zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 
e) poprzez działania wychowawcze kształtuje wśród uczniów i rodziców świadomość prawną w zakresie 

ponoszenia konsekwencji za popełniony czyn,  
f) doskonali się w zakresie wychowania i profilaktyki,  

 
 
 
 
 
 
 
Nauczyciele:  

a) współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w 
realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 

b) mają obowiązek reagowania na przejawy u dzieci niedostosowania społecznego, 
c)  wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów,  
d) udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb 

uczniów,  
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e) odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem np. 
na wycieczkach szkolnych,  

f) kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, 
g) wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia, 
h) świadczą pomoc psychologiczno-pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem, 

 
 
 Wychowawcy klas:  

a) realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu wychowawczego szkoły-, 
b) diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, 
c) rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów, 
d) 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, 

e) przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy, 
f) współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym 

oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach, 
g)  wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji, 
h) rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców, 
i) współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym 

oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach, 
j) wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji, 
k) rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców, 
l) dbają o dobre relacje uczniów w klasie, 
m) podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom 

podopiecznych, 
n) wychowawcy i pedagog szkolny prowadzą w różnych formach szkolenia, konsultacje dla rodziców,  
o) dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego,  
p) sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami szkoły, a w szczególności: tworzą warunki wspomagające 

ich rozwój i przygotowują do życia w rodzinie i w społeczeństwie,  
q) poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków,  
r) uczą pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości, 
s) realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu wychowawczego szkoły,  
t) nadzorują pomoc psychologiczno- pedagogiczną w swojej klasie,  
u) przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy, 
v) zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi 

zwyczajami, tradycjami szkoły, 
w)  są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu, 
x) oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami, 
y) współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym 

oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach, 
z) wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji, 
aa) rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców, 
bb) dbają o dobre relacje uczniów w klasie, 
cc) podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom 

podopiecznych, 
dd)  współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży, 
ee) podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych 

 
Rodzice:  

a) rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci,  
b) współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny, 
c) uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły, 
d) uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę, 
e)  zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole, 
f) współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie, 
g) dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, 
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h) rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny 
szkoły. 

 

 
Samorząd uczniowski:  

a) jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, 
sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w 
porozumieniu z dyrektorem,  

b) uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,  

c) współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,  

d) prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,  

e) reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,  

f) propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,  

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

h) może podejmować działania z zakresu wolontariatu.  
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Rozdział II.  
 

Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji w klasach I–III 
OBSZAR ZADANIA – KLASY I–III 

Kategorie Zadania Zamierzone cele 

ZDROWIE – EDUKACJA ZDROWOTNA 

Zdrowie 
własne 
 

 

Zapoznanie z podstawowymi zasadami 
dbałości o zdrowie własne i innych, 
kształtowanie umiejętności kreowania 
środowiska sprzyjającego zdrowemu 
stylowi życia. 
Zapoznanie z zasadami zdrowego, 
racjonalnego odżywiania się, higieny 
osobistej i aktywności fizycznej. 
Przygotowanie do podejmowania 
działań mających na celu zdrowy styl 
życia w aspekcie fizycznym i 
psychicznym. 
Kształtowanie postawy 
odpowiedzialności za własne zdrowie. 
 

Uczeń potrafi dbać o własne zdrowie, o kondycję fizyczną i 
higienę zdrowia psychicznego.  

Ochrona 
środowiska 

Rozwijanie umiejętności podejmowania 
działań na rzecz ochrony przyrody w 
swoim środowisku. 
Kształtowanie umiejętności analizy 
zjawisk przyrodniczych, rozumowania 
przyczynowo-skutkowego. 
Uświadomienie wpływu przyrody 
nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i 
roślin. 

Uczeń rozumie jaki wpływ na zdrowie ma przyroda, a także 
potrafi dbać i chronić przyrodę.  

RELACJE – KSZTAŁTOWANIE POSTAW SPOŁECZNYCH 

Komunikacja Kształtowanie podstawowych 
umiejętności komunikacyjnych. 
Rozwijanie umiejętności formułowania 
prostych wniosków na podstawie 
obserwacji i własnych doświadczeń. 
 

Uczniowie potrafią się poprawnie wypowiadać i 
sygnalizować swoje potrzeby, są w stanie adekwatnie się 
porozumiewać między sobą i wypowiadać treści o 
adekwatnym tonie głosu.  

Reguły Kształtowanie umiejętności 
przestrzegania obowiązujących reguł. 
 

Uczniowie znają zasady i potrafią ich przestrzegać.  

Budowanie 
relacji 

Kształtowanie umiejętności 
nawiązywania i podtrzymywania relacji 
z rówieśnikami, rozpoznawania ich 
potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z 
zachowaniem obowiązujących norm i 
reguł kultury osobistej. Przygotowanie 
do sprawiedliwego i uczciwego 
oceniania zachowania własnego i innych 
ludzi. 
 

Uczniowie potrafią wymienić jakie zachowania są budujące 
dla relacji. Znają komponenty relacji, wiedzą co oznacza 
dystans, osobista przestrzeń, własne granice, a także 
potrafią przyjmować perspektywę drugiej osoby.  

Konflikty Rozwijanie empatii, umiejętności 

podejmowania działań mających na celu 

pomoc słabszym i potrzebującym, 

Uczniowie znają sposoby na aprobowane społecznie 
rozwiązywanie konfliktów. Uczniowie wiedzą jak konfliktów 
nie należy rozwiązywać i dlaczego (agresja fizyczna i 
werbalna, złośliwość, zemsta).   
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umiejętności rozwiązywania konfliktów i 

sporów. 

Prawo Zapoznanie z podstawowymi prawami i 
obowiązkami wynikającymi z roli ucznia 
oraz członka szkolnej społeczności, 
rodziny i kraju. 

Uczniowie znają swoje obowiązki i prawa (np. obowiązek do 
nauki, prawo do własnego miejsca w domu). Potrafią 
wymienić swoje prawa i obowiązki w różnych kontekstach 
życiowych jak szkoła, rodzina, kraj.  

KULTURA 

Język Kształtowanie umiejętności właściwego 
komunikowania się w różnych 
sytuacjach społecznych, dbałość o język i 
kulturę wypowiadania się. 

Uczniowie potrafią używać zwrotów grzecznościowych. 
Uczniowie potrafią dopasować styl wypowiedzi do 
konkretnego kontekstu i sytuacji. 

Tradycja Kształtowanie gotowości do 
uczestnictwa w kulturze, poszanowania 
tradycji i kultury własnego narodu, a 
także poszanowania innych kultur i 
tradycji, określanie swojej 
przynależności kulturowej poprzez 
kontakt z wybranymi dziełami sztuki, 
zabytkami i tradycją w środowisku 
rodzinnym, szkolnym i lokalnym, 
uczestniczenie w życiu kulturalnym 
środowiska rodzinnego, szkolnego, 
lokalnego oraz wydarzeniach 
organizowanych przez najbliższą 
społeczność. Wstępne kształtowanie 
postaw wyrażających szacunek do 
symboli i tradycji narodowych oraz 
tradycji związanych z rodziną, szkołą i 
społecznością lokalną. 

Uczniowie znają kulturę i tradycję swojego kraju. Wiedzą 
również o różnorodności kulturowej i potrafią szanować 
inne tradycje czy wyznania. Chętnie uczestniczą w 
wydarzeniach związanych ze świętami narodowymi i w 
życiu kulturalnym szkoły.  

Sztuka Kształtowanie wrażliwości estetycznej 
poprzez kontakt z dziełami literackimi i 
wytworami kultury, zapoznanie z 
wybranymi dziełami architektury i sztuk 
plastycznych należących do polskiego i 
europejskiego dziedzictwa kultury, 
wyzwalanie potrzeby kontaktu z 
literaturą i sztuką dla dzieci.  
 

Uczestniczenie w wycieczkach do miejsc ważnych dla 
kultury i tradycji Polskiej, czynny kontakt ze sztuką poprzez 
uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych, teatralnych 
czy projekcjach filmów. 

Postawa Kształtowanie postaw wyrażających 
szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, 
statusu materialnego, wieku, wyglądu, 
poziomu rozwoju intelektualnego i 
fizycznego oraz respektowanie ich praw, 
podejmowanie działań w celu 
zapobiegania dyskryminacji. 
Kształtowanie świadomości odmienności 
osób niepełnosprawnych, innej 
narodowości, wyznania, tradycji 
kulturowej oraz ich praw. 
 

Uczniowie mają świadomość różnorodności kulturowej i 
wyznaniowej. Okazują postawę szacunku dla innych ludzi 
bez względu na ich wyznanie czy narodowość. Potrafią 
dostrzegać różnice między sobą pod kątem zainteresowań, 
umiejętności, wyglądu. Uczniowie akceptują i szanują siebie 
nawzajem.  

Wartości Kształtowanie umiejętności analizy 
prostych sytuacji wychowawczych, 
odróżniania dobra od zła. Kształtowanie 
umiejętności wyrażania własnych emocji 
w różnych formach ekspresji. 

Uczniowie poznają własne wartości, potrafią respektować 
wartości innych osób. Uczniowie potrafią rozstrzygać proste 
dylematy i konfliktowe sytuacje, a także proponować 
możliwe rozwiązania zgodne z wartościami (np. nie 
krzywdzenie innych osób). Uczniowie poznają naturę 
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Kształtowanie poczucia własnej wartości 
dziecka, podtrzymywanie ciekawości 
poznawczej, rozwijanie kreatywności i 
przedsiębiorczości oraz brania 
odpowiedzialności za swoje decyzje i 
działania. Inspirowanie do 
podejmowania aktywności i inicjatyw 
oraz pracy zespołowej. 
 
 

emocji, a także mają świadomość, że można je w różny 
sposób wyrażać. Uczniowie potrafią wyrażać swoje emocje i 
rozpoznawać je u innych. Uczniowie doświadczają sukcesu, 
potrafią pracować w grupie i brać odpowiedzialność za 
pracę swoją i całej grupy.  

BEZPIECZEŃSTWO 

Zasady Zapoznanie z podstawowymi zasadami 
bezpieczeństwa w różnych sytuacjach 
życiowych, kształtowanie właściwego 
zachowania się w sytuacji zagrożenia 
życia i zdrowia oraz sytuacjach 
nadzwyczajnych. 

Uczeń zna zasady bezpieczeństwa (ruchu drogowego, w 
szkole, w domu). Uczeń jest w stanie wymienić 
hipotetyczne reakcje na niespodziewane, nadzwyczajne, 
zagrażające sytuacje. Uczeń jest w stanie wymienić 
hipotetyczne zagrożenia i wiążące się z nimi sytuacje.  

Zagrożenia i 
profilaktyka 

Kształtowanie umiejętności 
wyszukiwania, porządkowania i 
wykorzystywania informacji z różnych 
źródeł, korzystania z technologii 
informacyjno- komunikacyjnych, 
kształtowanie świadomości 
negatywnego wpływu pracy przy 
komputerze na zdrowie i kontakty 
społeczne oraz niebezpieczeństw 
wynikających z anonimowości 
kontaktów, respektowanie ograniczeń 
dotyczących korzystania z komputera, 
internetu i multimediów. Przygotowanie 
do bezpiecznego i rozsądnego 
korzystania z narzędzi i urządzeń 
technicznych, bezpiecznego 
organizowania zajęć ruchowych i 
poruszania się po drogach. 
Przygotowanie do bezpiecznego 
korzystania ze środków komunikacji, 
zapobiegania i przeciwdziałania 
sytuacjom problemowym.  
Kształtowanie umiejętności 
utrzymywania ładu i porządku wokół 
siebie, w miejscu nauki i zabawy.  

 

Uczeń potrafi wymienić zagrożenia związane z różnymi 
obszarami życia jak: korzystanie z Internetu, zachowanie 
zasad bezpieczeństwa w drodze do szkoły lub do domu, 
zagrożenia wynikające z sytuacji losowych itd. Uczeń wie w 
jaki sposób może znaleźć informacje na temat różnych 
zagrożeń, a także profilaktyki. Uczeń ma wiedzę w jaki 
sposób powinien reagować w określonych sytuacjach.   
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Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji w klasach IV-VII 
OBSZAR ZADANIA – KLASY IV-VII 

Kategorie Zadania Zamierzone cele 

KULTURA –NORMY ZACHOWAŃ 

Szacunek 
wobec pracy 
 
 

 

Uczeń sam ustala ważne zasady 
obowiązujące na zajęciach lekcyjnych, 
potrafi uargumentować swój wybór.  

Uczeń zna zasady i reguły panujące na zajęciach lekcyjnych, 
przestrzega zasad. Szanuje swoją pracę i kolegów, a także 
nauczyciela.  

Szacunek 
wobec osób 
dorosłych 

Rozmowa na zajęciach z wychowawcą o 
szkolnym savoir vivre.  

Uczeń wie jak należy okazywać szacunek w stosunku do 
starczych osób. Potrafi to wyrazić swoją postawą ciała 
podczas rozmowy (stoi prosto, nie żuje gumy, nie trzyma 
rąk w kieszeni), wie, że należy wstać gdy nauczyciel lub inny 
pracownik szkoły wchodzi do klasy. Mówi dzień dobry i do 
widzenia wszystkim pracownikom szkoły. Uczeń ma wiedzę 
dotyczącą adekwatnego ubioru na co dzień i na uroczystości 
szkolne.  

Konsekwentne przypominanie o 
ustalonych zasadach.  

Warsztaty z mowy ciała. Jakie informacje 
przekazujemy innym poprzez swoją 
postawę lub zachowanie.  

Szacunek do 
mienia  

Uczniowie poznają zasady związane z 
porządkiem na zajęciach i dbaniem o 
budynek szkolny i klasy.  

Uczniowie sprzątają po sobie po zakończonej lekcji przed 
wyjściem z klasy. Utrzymują porządek na ławce. Dbają o 
dobry stan mebli i wszystkich pomocy naukowych z których 
korzystają. 

Szacunek 
wobec 
kolegów  

Wspólne ustalenie norm grupowych. 
Uczniowie potrafią wymienić 
zachowania raniące innych, a także 
zabawy, które sprzyjają pojawianiu się 
takich emocji jak wstyd, złość, smutek.    

Uczniowie okazują sobie koleżeńską postawę. Akceptują 
siebie, odnoszą się do siebie z szacunkiem. Akceptują 
różnice między sobą i różne zainteresowania. Potrafią 
okazywać sobie wsparcie i unikać zachowań prowadzących 
do sprawiania innym przykrości. 

Uczniowie potrafią wymienić trudne 
sytuacje z jakimi mają do czynienia w 
codziennych relacjach.  

 Uczniowie potrafią wymienić działania o 
charakterze wspierającym, pomocnym, 
akceptującym. Mają pomysły kiedy 
mogą zaproponować takie działania 
swoim kolegom.  

Uczniowie poznają siebie nawzajem 
poprzez zajęcia integracyjnie. Uczą się 
wzajemnej akceptacji i ciekawości 
samych siebie. Uczniowie poznają swoje 
mocne strony jako jedna klasa, wiedzą 
kto dysponuje jakimi umiejętnościami, 
wiedzą co ich wyróżnia na tle innych 
klas, uczą się dbać o jedność.  
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Kultura języka Uczniowie utożsamiają poprawne 
posługiwanie się językiem z kulturą 
osobistą. Poznanie znaczenia używania 
wulgaryzmów – jako wyrażanie emocji, 
potęgowanie tonu wypowiedzi. 
Wykształcenie form zastępczych do 
stopniowania komunikatów wypowiedzi. 
Poznanie znaczenia występowania 
wulgaryzmów w relacjach i pozostałych 
obszarach funkcjonowania.  

Uczeń wie co to znaczy kultura słowa, wypowiada się bez 
używania wulgaryzmów, o adekwatnym tonie wypowiedzi.  

Rozróżnianie różnych stylów 
wypowiedzi: swobodny, formalny, 
tajemniczy tylko dla danych osób 
zapoznanych z określonymi znaczeniami. 
Uczniowie potrafią rozróżniać sytuacje w 
których adekwatny jest inny styl 
wypowiedzi. Uczniowie potrafią 
uargumentować ważność adekwatności 
wypowiedzi i dobranego tonu, oraz 
stylu. Uczniowie poznają podstawy 

efektywnej komunikacji.  

BEZPIECZEŃSTWO 

W budynku 

szkolnym 

Uczniowie ustalają zasady jakie panują 
na korytarzach szkolnych podczas 
przerw – na chwilę obecną.  

Uczniowie znają i przestrzegają zasad bezpieczeństwa na 
korytarzu szkolnym (nie biegają, nie popychają się, nie 
krzyczą).  

Uczniowie obserwują zachowania 
kolegów i wypisują zachowania 
pojawiające się na przerwach. Wypisują 
możliwe zagrożenia związane z 
niebezpiecznym zachowaniem na 
przerwie. Rozmawiają o konsekwencjach 
i możliwych zagrożeniach  

Poza szkołą Uczniowie uczestniczą w pogadankach z 
policją, strażą miejską, wychowawcami i 
poznają zasady związane z 
bezpieczeństwem poza szkołą.  

Uczniowie znają zasady bezpieczeństwa w drodze do szkoły 
i do domu, uczniowie powiadamiają szkołę i rodziców o 
niebezpiecznych sytuacjach. 

Związane z 
agresją 

Uczniowie dowiadują się o procedurach 
szkoły dotyczących sytuacji związanych z 
użyciem przemocy i agresji w szkole. 
Uczniowie znają konsekwencje takich 
zachowań w szkole.  

Uczniowie rozwiązują wzajemne konflikty bez używania 
przemocy i zachowań agresywnych.  
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Uczniowie potrafią wymienić 
hipotetyczne konflikty między 
rówieśnicze i zaplanować konstruktywne 
działania prowadzące do rozwiązania 
problemu, bądź akceptacji sytuacji.    

TWÓRCZOŚĆ 

Myślenie Uczniowie na zajęciach potrafią 
wychodzić poza ustalone schematy 
myślenia, dzięki proponowanym 
ćwiczeniom (rozwiązywanie zadań o 
wielu możliwych odpowiedziach, 
rozwiązywanie zagadek logicznych o 
jednej poprawnej odpowiedzi, 
rozwijanie skojarzeń, wymyślanie 
klasowych opowieści, odnajdywanie 
wielu zastosowań zwykłych 
przedmiotów, ćwiczenia związane ze 
spostrzegawczością i wzajemną uwagą, 
tworzenie symbolicznych rysunków 
wyrażających daną trudność lub stan 
emocjonalny, tworzenie klasowego 
potwora o wymyślnym imieniu, 
wyglądzie i umiejętnościach itd.)   

Uczeń wykorzystuje własną kreatywność i potencjał. 
Odkrywa w sobie zasoby, na których może opierać swoją 
naukę, relacje z innymi czy własne pasje. 

 Rozwijanie dociekliwości poznawczej. 
Nauczyciel inspiruje uczniów do 
poszukiwania informacji (praca ze 
słownikiem, książką, Internetem, 
wzajemne dyskusje i wspólne krytyczne 
ocenianie zdobytych informacji). 

Uczeń samodzielne korzysta z dostępnych źródeł informacji.  

Inicjatywa Uczniowie są zachęcani do udziału w 
kołach zainteresowań i rozwijania 
swoich pasji. Na zajęciach edukacyjnych 
pojawiają się doświadczenia, 
eksperymenty, scenki, inscenizacje, 
praca metodą projektu, konsultacje 
uczniowskie i dyskusje na forum. 
Uczniowie zachęcani są do 
przejmowania inicjatywy w wyjaśnianiu i 
tłumaczeniu zagadnień naukowych.   

Wyzwalanie inicjatyw. Uczeń czuje się zmotywowany do 
nauki. Uczeń jest otwarty na świat. Podejmuje się zadań i 
problemów stanowiących wyzwania. Chętnie wychodzi 
poza schemat myślenia, rozwiązywania problemu, działania. 
Wie, że jego indywidualne zdolności twórcze są doceniane. 
Uczeń wie, że jego pomysły spotkają się z życzliwością 
nauczyciela. 

ZDROWIE 

Dieta Uczniowie poznają zasady zdrowego 
odżywiania i wyboru produktów na 
codzienne funkcjonowanie 
(koncentrację, sen, uwagę, ogólne 
samopoczucie, masę ciała, poczucie 
energii).  

Uczeń ma wiedzę dotyczącą zdrowego odżywiania i dbania 
o kondycję fizyczną i higienę zdrowia psychicznego.  
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Psychika 
 
 
 

 

Uczniowie potrafią wymienić istotne 
czynniki mające wpływ na samopoczucie 
i kondycję psychiczną. Znają wartość 
snu, wiedzą jaka jest minimalna liczba 
godzin niezbędna do prawidłowego 
funkcjonowania, poznają  oczyszczające 
działanie snu na mózg na poziomie 
neurologicznym.  

 

 
 

 

Uczniowie zapoznają się z definicją 
higieny zdrowia psychicznego, wiedzą 
czym jest dbanie o własną kondycję 
psychiczną, oraz dlaczego jest to ważne.  

Sport Uczniowie poznają zalety bycia 
aktywnym fizycznie. Co oznacza 
powszechnie znany slogan „Zdrowe ciało 
– zdrowy duch”. Uczniowie uczestniczą 
w aktywnościach ruchowych na terenie 
szkoły – zawody sportowe, wspólne 
biegi, mecze piłki nożnej. Uczniowie 
potrafią wskazać ich ulubione 
aktywności sportowe.  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Za siebie, za 
innych 

Samodzielne podejmowanie decyzji w 
hipotetycznych sytuacjach. Ćwiczenie 
umiejętności przewidywania  
konsekwencji działań. Myślenie 
przyczynowo-skutkowe. Budowanie 
świadomości istnienia odpowiedzialności 
karnej. Znajomość swoich praw i 
obowiązków jako dzieci i uczniów szkoły.  

Uczeń wywiązuje się z powierzonych funkcji i zadań. Uczeń 
czuje się odpowiedzialny za swoje zachowanie i postępy w 
nauce. Uczeń potrafi dbać o własne zdrowie. Potrafi 
prawidłowo wykorzystać wolny czas. Buduje koncepcje 
własnego życia. Dzieli się swoją wiedzą i osiągnięciami z 
innymi. Ma świadomość konieczności samowychowania w 
procesie osiągania dojrzałości biologicznej, psychicznej,  
społecznej i duchowej. Rozumie, 
że dojrzałość to odpowiedzialność za skutki  
podejmowanych działań. Uczeń zwiększa empatię w 
stosunku do potrzeb ludzi. Uczeń wykazuje wrażliwość na 
potrzeby drugiego człowieka. Uczeń bierze udział w akcjach 
charytatywnych. Uczeń poznaje pracę wolontariatu.  

UCZCIWOŚĆ 

Moralność Ocena postępowania bohaterów 
literackich, filmowych, dyskusje na 
temat przekonań i postaw uczniów, oraz 
ich sytuacji życiowych. Analiza i ocena 
przykładów z życia szkolnego. Rozmowa 
o autorytetach, uczeń potrafi wybrać 
swój autorytet i uargumentować swój 
wybór.  

Uczeń wie, co oznacza pojęcie uczciwość i w swoich 
wyborach kieruje się nią. Uczeń wybiera dobro. Uczeń 
potrafi przyznać się do błędu. Uczeń szanuje cudze 
przedmioty i pracę. Naprawia wyrządzone zło. Jest 
prawdomówny. Uczciwie dokonuje samooceny. Uczciwie 
ocenia sytuację i innych. Uczeń samodzielnie wykonuje 
powierzone zadania. 

Równe 
traktowanie 
 
 
 
 
 

Uczeń doświadcza uczciwego 

traktowania przez nauczycieli, którzy 

dają przykład. Ma poczucie 

sprawiedliwej oceny, poszanowania 

godności osobistej przez nauczyciela i  

otrzymania drugiej szansy.  
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Program wychowawczy klasy szkolnej tworzyć powinny następujące podsystemy: 
• ważne wydarzenia w życiu klasy; 
• tematyka godzin do dyspozycji wychowawcy; 
• programy wychowawcze poszczególnych przedmiotów; 
• program o wąskim spektrum aksjologicznym – decydujący o tożsamości klasy, np. wychowanie do prawdy, 

odpowiedzialności, poszanowania godności, etc 
 
 
VIII. 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) analizy przypadków.  
 
Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół wychowawców szkoły 
podstawowej. Zadaniem zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie 
wyników. Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana rada pedagogiczna 
 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Publicznej Szkoły Podstawowej nr 52 Fundacji Familijny Poznań  
został pozytywnie zaopiniowany i przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu  5 września 2019 r 

 

Konsekwencje Uczeń potrafi ocenić negatywne skutki 

kłamstwa. Rozważanie dylematów 

natury etycznej, trudnych wyborów. 

Dzielenie się doświadczeniami z 

podejmowania trudnych decyzji, a także 

własnych błędów. Uczeń kształtuje w 

sobie takie cechy jak pokora, zadość 

uczynienie, wybaczenie. 

 


