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PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej – Curie  

z Oddziałami Dwujęzycznymi w Policach 

 

Podstawa prawna: 

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

2. Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 

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

3. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189). 

4. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.). 

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

6. 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 niepełnosprawnością 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. 2017 poz. 

356). 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 

(Dz.U. 2012 poz. 977). 

8. Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst 

jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487). 

9. Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783). 

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

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

11. 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). 

12. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018. 

13. Statut Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej - Curie z Oddziałami Dwujęzycznymi  

w Policach.  
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Wstęp 

Okres szkolny to dla młodego człowieka istotny czas, podczas którego kształtuje się jego 

poczucie tożsamości oraz osobowości. Zmiany zachodzą na drodze zdobywania nowego 

doświadczenia, uzyskiwania umiejętności i wiedzy. Poza zmianami poznawczymi, intelektualnymi, 

obserwuje się również szereg zmian natury biologicznej, które pojawiają się wraz z oddziaływaniem 

hormonów i związanych z tym zmianami emocjonalności człowieka.   

Przed dorastającymi uczniami stoją również zadania związane z socjalizacją, czyli nawiązywanie 

relacji interpersonalnych ze swoim otoczeniem, umiejętności wyznaczania własnych  

i respektowania granic innych ludzi, zdolności zaspokajania potrzeb akceptacji oraz odkrywania  

i rozwijania własnych pasji i zainteresowań. Jest to czas, kiedy uczniowie kształtują swój 

światopogląd, formułują postawy moralne, a także określają swój aktualny styl i sposób na życie.  

Trudności, z którymi spotyka się młody człowiek w okresie dojrzewania, mogą przyczyniać się 

do pojawiania się zachowań z grupy ryzykownych. Z powodu wielości zachodzących 

w tym samym czasie zmian, młody człowiek może czuć się zagubiony czy osamotniony i dlatego 

będzie szukać wsparcia i akceptacji innych ludzi. Zadaniem rodziców i nauczycieli jest wspieranie 

dzieci. Nie należy dopuścić do sytuacji, w której młody człowiek zostaje zmuszony do szukania 

aprobaty i zrozumienia w grupach zewnętrznych, których pobudki do działania mogą okazać się 

dalekie od oczekiwanych. Pozytywne, prawidłowo ukierunkowane wsparcie w procesie 

dojrzewania, ułatwia zdobywanie optymalnych doświadczeń i wiedzy o świecie w kontrolowanych, 

najkorzystniejszych warunkach. 

Opracowany Program Wychowawczo - Profilaktyczny jest zbiorem działań, które mają 

za zadanie wspomagać i kształtować prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. 

Ich celem jest zapobieganie pojawieniu się i rozwojowi danego niekorzystnego zjawiska, jak też 

promowanie alternatywnych, pozytywnych zjawisk, form spędzania czasu w stosunku do tych, 

które usiłuje się zminimalizować bądź wyeliminować.  

W społeczności szkolnej może wystąpić wiele symptomów, wskazujących na istnienie problemów, 

m. in.: 

− występowanie agresji słownej i fizycznej, 

− problemy w nauce, brak motywacji do przyswajania nowej wiedzy, niskie potrzeby 

i aspiracje edukacyjne, nieodrabianie prac domowych, 
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− opuszczanie godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia, wagary oraz spóźnienia na zajęcia 

lekcyjne, 

− kłopoty w samodyscyplinie, 

− uczniowie wychowywani w rodzinach o niskim statusie socjoekonomicznym, z problemami 

rodzinnymi (tj. alkoholizm lub inne uzależnienia rodziców) bądź narażonych na chroniczne 

konflikty rodzinne (rozwód lub separacja rodziców, wrogość między rodzicami, agresja, 

nadmierny krytycyzm). 

Poza wskazanymi czynnikami indywidualnymi i społecznymi na jakość życia oraz sukces 

edukacyjny szkoły mają wpływ poszczególne czynniki ryzyka tj.: 

− kryzys autorytetów, 

− dostępność środków psychoaktywnych, 

− moda na spożywanie substancji zabronionych – narkotyki, dopalacze, leki, alkohol, 

nikotyna, itp., 

− brak wiedzy na temat szkodliwości zażywania substancji zakazanych oraz skutków ich 

przyjmowania, 

− brak właściwych wzorców rodzinnych, 

− naciski środowiska rówieśniczego na zachowania społecznie nieakceptowane, 

− konflikty rówieśnicze i/lub środowisko, w którym zaburzone jest poczucie bezpieczeństwa, 

− brak wsparcia, zainteresowania w rodzinie lub istnienie niewłaściwych wzorców 

rodzinnych, 

− niekontrolowane przyswajanie wzorców czerpanych z mediów tj. telewizja, Internet, 

− stres i niepowodzenia edukacyjne, 

− brak zdolności do kompensowania stresu,  

− brak nawyku aktywnego odpoczynku, 

− zbyt duże obciążenie obowiązkami edukacyjnymi, 

− nieprzestrzeganie norm dotyczących higieny pracy i higieny osobistej, itp. 
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Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym 

zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.  

Niniejszy program opracowany został na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących 

w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem: 

− wyników ewaluacji (np. wewnętrznej, zewnętrznej), 

− wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 

− ewaluacji realizowanych programów wychowawczego i programu profilaktyki 

w poprzednich latach szkolnych, 

− wniosków i analiz (np. wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, 

analizy sytuacji wychowawczej szkoły i stanu opieki nad uczniami), 

− innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (np. koncepcja funkcjonowania 

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

uczniów, rodziców).  

Wychodzimy z założenia, że silna więź emocjonalna ucznia ze szkołą, a także nawiązanie 

współpracy i trwałej relacji pomiędzy pracownikami szkoły, a opiekunami uczniów, jest w stanie 

w znacznej mierze przeciwstawić się zagrożeniom. Wspólne działanie na polu rodzinnym 

i szkolnym może przynieść zamierzony efekt w momencie, gdy ustalono wspólne cele, a obie 

strony dialogu traktują się po partnersku, aktywnie ze sobą współpracują. 

I. Misja szkoły 

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, 

miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym 

otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania 

kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Szkoła zapewnia pomoc we 

wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, 

zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją szkoły jest uczenie wzajemnego 

szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu 

dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego 

obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji. Misją szkoły jest także 

przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności 

za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.  
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II. Sylwetka absolwenta 

Dążeniem Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej – Curie z oddziałami 

dwujęzycznymi jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym 

oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń 

kończący szkołę, posiada następujące cechy: 

− kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki, 

− stosuje zasady dobrych obyczajów, 

− stosuje zasady współżycia społecznego, szanuje potrzeby innych i jest chętny 

do niesienia pomocy, 

− jest odpowiedzialny, tolerancyjny, ambitny, kreatywny i samodzielny, 

− poznaje historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły,  

− korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia 

i technologie informatyczne, 

− posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych,  

− podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych, 

− integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole. 

III. Cele ogólne 

Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności 

szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, 

która w swojej działalności uwzględnia wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą 

szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów 

oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie 

uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, 

duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania 

z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.  

Działalność wychowawcza ma na celu kształtowanie osobowości młodego człowieka, jego 

postaw, zachowań oraz cech niezbędnych w życiu społecznym. Naszym celem jest przygotowanie 

ucznia do samodzielnego, poprawnego nawiązywania stosunków międzyludzkich, kształtowania 

długoterminowych relacji z innymi ludźmi, zachowania etycznego i akceptowanego przez 
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społeczność, w której żyje. Ważna jest świadomość oraz istnienie głębokich, skłaniających 

do refleksji wartości młodego człowieka. 

Działalność wychowawcza polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz 

wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 

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

na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych; 

2. psychicznej – 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; 

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

opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu 

umiejętności wypełniania ról społecznych; 

4. aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu 

wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia. 

Działalność profilaktyczna, której celem jest podjęcie szybkich i skutecznych działań 

przywracających zdrowie, ma ona również na celu hamowanie postępu i niwelowanie 

pojawiających się powikłań już istniejącej choroby. Działania profilaktyczne pozwalają stworzyć 

odpowiedni wzór zachowań społecznych, które przyczyniają się do obniżenia prawdopodobieństwa 

pojawienia się danego zjawiska. Naszym zadaniem jest dostarczanie silnych pozytywnych wzorców 

i przeżyć, wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie posiadanych przez nich zdolności oraz 

wspieranie ambitnych postaw. 

Działania szkoły powinny obejmować trzy poziomy profilaktyki:  

1. profilaktyka uniwersalna – pierwszy poziom – skierowana do wszystkich uczniów 

i nauczycieli. Jej celem jest budowanie zdrowych i trwałych relacji w obrębie szkolnej 

społeczności, m.in. poprzez szkolenie nauczycieli i innych pracowników w zakresie 

pedagogiczno-wychowawczym, ustalenie określonych zasad postępowania, niezgodę 

na przemoc, dbanie o dobre relacje, wzmacnianie odporności uczniów (np. poprzez naukę 

radzenia sobie ze stresem) i podnoszenie ich samooceny czy wyraźne wskazanie osoby, 

do której można udać się po pomoc; 
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2. profilaktyka selektywna – drugi poziom – działania skupione są na osobach z grupy 

zwiększonego ryzyka (np. uczniach z problemami zdrowotnymi, ekonomicznymi, 

rodzinnymi, z trudnościami w nauce). Zadaniem szkoły i pracowników jest określenie 

potrzeb i trudności uczniów z grupy ryzyka oraz wsparciu ich w przezwyciężeniu trudności, 

m.in. poprzez działania włączające ich do grupy rówieśniczej czy pomagające w nauce. 

Ważnym czynnikiem jest włączenie rodziców/opiekunów uczniów do pracy oraz wspólne 

rozwiązywanie napotykanych trudności; 

3. profilaktyka wskazująca – trzeci poziom – działania skupiają się na osobach z grupy 

wysokiego ryzyka. Profilaktyka wskazująca zawiera w swoich działaniach również 

te wynikające z działań drugiego poziomu. Pracownicy szkoły powinni w bardzo dyskretnie 

i nieustannie obserwować ucznia, zapewnić mu opiekę szkolnego specjalisty oraz 

współpracować z rodzicami w zakresie zapewnienia mu stałej specjalistycznej opieki. 

IV. Realizatorzy programu i ich działania 

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: wolontariuszy i innych organizacji, których 

celem statutowym jest działalność wychowawcza, 

● 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 w porozumieniu z Radą 

Rodziców, 
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● stosuje Strategie działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych 

wobec dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem w Szkole Podstawowej nr 3 im. 

Marii Skłodowskiej – Curie z Oddziałami Dwujęzycznymi w Policach. Procedury 

postępowania pracowników szkoły w celu przeciwdziałania i reagowania w sytuacjach 

kryzysowych. 

● uczestniczy w realizacji i ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-

profilaktycznego, 

● przygotowuje sprawozdanie wraz z wnioskami z realizacji zadań wynikających 

z programu wychowawczo – profilaktycznego.  

3. Wychowawcy klas: 

● diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, 

● rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów i oczekiwania ich rodziców, 

● na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w programie 

wychowawczo - profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy 

na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego 

i potrzeby uczniów, 

● wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji, 

● współpracują z instytucjami działającymi na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin, 

4. Pedagog szkolny: 

● diagnozuje środowisko wychowawcze, 

● 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,  

5. Rodzice: 

● współtworzą szkolny program wychowawczo - profilaktyczny, 

● uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły, 
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● realizują zadania wynikające z programu wychowawczo – profilaktycznego, 

● rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo - 

profilaktyczny szkoły. 

6. 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, 

● reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego, 

● uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły, 

● współpracuje z Radą Pedagogiczną,  

● propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji, 

● może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 
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V. Zadania wychowawczo – profilaktyczne i formy realizacji 

1. KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH I PROMOWANIE 

BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ 

ZADANIA FORMY REALIZACJI 
KOORDYNATOR 

I WYKONAWCY 
TERMINY 

1.1 Integrowanie społeczności 

szkolnej  

1.1.1 Organizacja imprez szkolnych (Dzień 

Życzliwości, Święto Szkoły itp.) 

Samorząd Uczniowski; 

koordynator M. Sękowska 

wg. harmonogramu 

1.1.2 Działalność Samorządu Uczniowskiego W ciągu roku szkolnego 

1.2 Badanie poczucia 

bezpieczeństwa w szkole 

1.2.1 Mapa bezpiecznych miejsc w szkole dla 

uczniów  

 

M. Fryszkowska – 

koordynator 

J. Bodziachowska  

A.Gawrońska 

 

wrzesień 

1.2.2 Ankieta dla rodziców i nauczycieli – klimat w 

szkole  

E.Dybizbańska Grudzień 2017 

1.3  Kształtowanie umiejętności 

właściwej komunikacji i 

współpracy w grupie 

1.3.1 e- lekcja Jestem wyjątkowy! Jesteśmy 

wyjątkowi! 

1.3.2 e-lekcja Umiem rozwiązać konflikt 

Wychowawcy Pierwsze półrocze 

1.4 Uwrażliwienie na różne 

potrzeby i problemy ludzi, 

niesienie pomocy w razie potrzeby.  

1.4.1 Udział w akcjach charytatywnych 

organizowanych przez Samorząd Uczniowski 

Samorząd Uczniowski 

 

wg. harmonogramu 

 

1.4.2 Organizowanie kiermaszu świątecznego 

 

 

K. Rybczyńska 

B. Figiel 

A. Żuk 

Grudzień 2017 r. 
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1.4.3 Współpraca z Hospicjum Królowej Apostołów 

w Policach zajęcia dla uczniów dotyczące 

wolontariatu 

M. Fryszkowska 

 

Cały rok 

1.4.4 Udział w akcji Pola Nadziei K. Wilińska 

M. Fryszkowska 

IX – X 2017 r. 

III – V 2017 r. 

 

 

1.4.5. Podjęcie działań zmierzających do 

wykorzystania w ramach programów profilaktyki  

i kształcenia oferty Fundacji Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy, w zakresie realizacji 

programu” Ratujemy i uczymy ratować” z uczniami 

wszystkich klas. 

R. Zarzycka, 

Zaproszenie do 

współpracy nauczyciela 

SP5 w Policach edukacji 

do spraw bezpieczeństwa, 

a także ratowników i 

uczniów szkół 

wojskowych, ratownictwa, 

itp. 

XI, II 

1.5 Ograniczanie zjawiska 

przemocy i agresji wśród uczniów 

1.5.1 Prowadzenie zajęć wychowawczych 

integrujących zespoły klasowe  

Wychowawcy 

 

W ciągu roku szkolnego 

1.5.2 Organizowanie wyjść i imprez klasowych Wychowawcy zgodnie z planem 

wychowawczym klasy 

1.5.3 Realizacja programów profilaktycznych (Spójrz 

inaczej, Spójrz inaczej na agresję)  

Wychowawcy 

 

W ciągu roku szkolnego 

1.5.4 e-lekcja Stop agresji wśród nas! Wychowawcy I półrocze 

1.5.5 Trening umiejętności zachowania się w sytuacji 

stresu, frustracji, zagrożeń, wycofania podczas zajęć 

wychowawczych 

Wychowawcy Do maja 2018 
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1.6 Promowanie bezpiecznego 

korzystania z Internetu 

1.6.1 Organizacja konkursu dla uczniów nt. 

Bezpieczeństwo w Internecie 

E. Dybiżbańska  

Samorząd Uczniowski 

 

Luty 2018 

1.6.2 e - lekcja na temat ochrony swoich danych 

Chronię swoją prywatność  

 

Wychowawcy 

Zgodnie z abonamentem 

wykupionym przez 

szkołę do e-lekcji 

1.6.3 „Cybernauci” – kompleksowy projekt 

kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci dla 

uczniów, nauczycieli i rodziców   

 

M. Fryszkowska 

 

 

zgodnie z ofertą 

organizatora projektu - 

Fundacja Nowoczesna 

Polska 

1.6.4 Organizacja szkolenia dla rodziców – kontrola 

rodzicielska 

K. Kapela 

J. Bodziachowska 

M. Fryszkowska 

Listopad 2017 

1.7 Podnoszenie kompetencji oraz 

stałe doskonalenie w temacie 

przemocy elektronicznej 

1.7.1 e-lekcja Czy jesteś (nie)bezpieczny w sieci? lub 

spotkanie z przedstawicielami policji  

Wychowawcy  

 

Zgodnie z abonamentem 

wykupionym przez 

szkołę do e-lekcji 

1.7.2 Zapoznanie z procedurami dotyczącymi 

cyberprzemocy 

Wychowawcy 

 

do końca listopada 2017 

r.  

1.7.3 Zapoznanie z literaturą o cyberprzemocy M. Fryszkowska Do końca października 

2017 r. 

1.7.4 Wykonanie ulotki dla rodziców i gazetki 

ściennej dla uczniów dotyczącej bezpiecznego 

korzystania z Internetu 

E. Dybizbańska 

M. Fryszkowska 

Listopad 2017 
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1.8 Profilaktyka w zakresie działań 

antyterrorystycznych  

 

1.8.1 Coroczne szkolenia pracowników w zakresie 

zachowania na wypadek alarmu 

antyterrorystycznego. 

1.8.2.Uwzględnienie w programach wychowawczo-

profilaktycznych klas treści zajęć mających na celu 

przygotowanie do reagowania na zagrożenia 

terrorystyczne. 

Dyrektor 

 

 

Wychowawcy 

sierpień 

 

do 15. 10.2017 r. 

2. KSZTAŁTOWANIE WIĘZI Z REGIONEM I KRAJEM OJCZYSTYM 

ZADANIA FORMY REALIZACJI 
KOORDYNATOR 

I WYKONAWCY 
TERMINY 

2.1 Rozwój poszanowania 

dziedzictwa narodowego i 

kształtowanie świadomości 

narodowej. 

2.1.1 Organizacja i aktywny udział | 

w uroczystościach o charakterze 

rocznicowym i patriotycznym. 

 

A. Żuk 

K. Biegus – dekoracja 

Wychowawcy 

Zgodnie z 

harmonogramem imprez 

szkolnych 

2.1.2 Udział w konkursie dla klas I – III 

Symbole Narodowe  

Wychowawcy klas I – III Listopad 2017r.  

2.2 Zaznajamianie z historią  

i kulturą regionu. 

2.2.1 Poznawanie najważniejszych 

obiektów w gminie  

Wychowawcy W ciągu roku szkolnego 

2.2.2 Udział w rajdach i wycieczkach 

krajoznawczych. 

Wychowawcy 

K. Wilińska 

A. Głuchowska 

Cały rok 

2.2.3.Włączenie się szkoły w tym 

włączenie do programów zajęć 

realizowanych w SP3 programu 

upamiętnienia zdarzeń historycznych 

Wychowawcy, nauczyciele historii, 

Koordynator J. Sosnowski (RR) 

Cały rok 
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dotyczących funkcjonowania na terenie 

Polic filii obozu koncentracyjnego „KL 

Stutthof”, które mogłyby się stać częścią 

programu dotyczącego „KL Stutthof”, 

który ma być realizowany w Zespole 

Szkół im. Ignacego Łukasiewicza  

w Policach. 

2.3 Zapoznanie uczniów z postacią 

patrona szkoły 

2.3.1 Organizacja Dnia Patrona Szkoły 

(gazetki w klasach, albumy, prezentacje 

multimedialne). 

J. Bodziachowska 

Wychowawcy (itp. A. Sulawiak, K. 

Biegus, D. Jarasz) 

7 listopada 2017 r. 

2.4 Kształtowanie postawy 

szacunku wobec środowiska 

naturalnego 

2.4.1 Segregowanie i zbiórka surowców 

wtórnych. 

K. Wilińska – koordynator; 

wychowawcy 

W ciągu roku szkolnego; 

zgodnie z przyjętym 

harmonogramem 

2.4.2 Udział w akcji sprzątanie świata, 

Dzień Ziemi 

K. Wilińska – koordynator; 

wychowawcy 

Wrzesień 2017, 

Kwiecień 2018 

2.4.3 Udział w akcjach charytatywnych 

na rzecz zwierząt.  

Samorząd Uczniowski  

 

A. MOTYWOWANIA DO PRACY I PRZECIWDZIAŁANIE TRUDNOŚCIOM W NAUCE  

ZADANIA FORMY REALIZACJI 
KOORDYNATOR 

I WYKONAWCY 
TERMINY 

3.1  Rozwijanie zainteresowań 

i zdolności uczniów 

3.1.1 Przygotowanie propozycji zajęć w zespołach 

przedmiotowych, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, 

kół zainteresowań, warsztatów, konkursów. 

Liderzy zespołów 

przedmiotowych 

 

Zgodnie z planem 

nadzoru, zespołu 

przedmiotowego, itp. 
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3.1.2 Organizowanie wyjść do muzeum, teatru, na 

wystawy, udział w życiu kulturalnym miasta. 

Wychowawcy 

 

W ciągu roku szkolnego 

3.1.3 Uatrakcyjnianie oferty zajęć dodatkowych 

poprzez współpracę z MOK w Policach w realizacji 

przedsięwzięcia zespołu tańca ludowego Policzanie, 

występy zespołu podczas uroczystości szkolnych i 

poza szkołą 

D. Jarasz 

J. Bodziachowska 

W ciągu roku szkolnego 

3.1.4 Przygotowanie programów artystycznych na 

uroczystości szkolne. 

Nauczyciele 

odpowiedzialni za 

organizację uroczystości 

Cały rok 

3.1.5 Szkolenie rady pedagogicznej z zakresu 

aktywnych metod pracy. 

Lider WDN Zgodnie z planem lidera 

WDN-u 

3.2 Upowszechnianie czytelnictwa, 

rozwijanie kompetencji 

czytelniczych uczniów  

3.2.1 Prezentowanie najciekawszych pozycji 

czytelniczych dla uczniów – według Planu Pracy 

Biblioteki Szkolnej na rok 2017/201 

M. Sękowska, A. 

Sulawiak,  

D. Matera, 

K. Biegus 

W ciągu roku szkolnego 

3.2.2 Święto Biblioteki – według Programu Rozwoju 

Czytelnictwa 

M. Sękowska 

A. Sulawiak 

D. Matera 

J. Białas-Maciejkowicz 

(czytanie raz w tygodniu 

na długiej przerwie 

książek w języku 

angielskim) 

Według harmonogramu  
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3.3 Uczenie planowania i dobrej 

organizacji własnej pracy 

 

3.3.1 E- lekcja (Przygotuj się do lekcji!, Jak się 

uczyć?) i zajęcia wychowawcze poświęcone tej 

tematyce, praktyczne sposoby zarządzania czasem.  

Wychowawcy  Zgodnie z abonamentem 

wykupionym przez 

szkołę do e-lekcji 

3.3.2 Warsztaty dla rodziców nt. Jak pomóc dziecku 

się uczyć i odrabiać zadania domowe 

Wychowawcy 15 listopada 2017 – 

zebrania z rodzicami 

3.4 Wyrównywanie szans 

edukacyjnych 

3.4.1 Prowadzenie zajęć dla uczniów z trudnościami 

w nauce (dydaktyczno – wyrównawcze, korekcyjno – 

kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające 

kompetencje emocjonalno – społeczne, 

rewalidacyjne).     

Nauczyciele prowadzący 

zajęcia 

 

 

W ciągu roku szkolnego 

3.4.2 Indywidualizacja pracy podczas zajęć 

lekcyjnych 

wszyscy nauczyciele 

przedmiotu 

W ciągu roku szkolnego 

 

 

 

 

A. PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA 

ZADANIA FORMY REALIZACJI 
KOORDYNATOR 

I WYKONAWCY 
TERMINY 

4.1  Kształtowanie postaw 

prozdrowotnych. 

4.1.1 Realizowanie różnorodnych form zajęć 

ruchowych (czwarta godzina wychowania 

fizycznego, zajęcia ruchowe dla klas młodszych, 

zajęcia na basenie).  

A. Głuchowska 

G. Musztafaga 

T. Czubala 

W ciągu roku szkolnego 
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4.1.2 Udział w Programie dla Szkół (Mleko, owoce i 

warzywa dla klasy I –V). 

A. Grabowska –

koordynator 

W ciągu roku szkolnego 

4.1.3.Uwzględnienie w programach profilaktyki  

w sposób spójny z treściami kształcenia 

oddziaływania szkoły w przedmiocie kształtowania: 

a) prawidłowych postaw w zakresie nawyków 

żywieniowych (w tym przeciwdziałania 

propagowaniu wśród młodzieży szkodliwych 

zachowań i nawyków żywieniowych oraz 

przeciwdziałania bulimii i anoreksji),  

b) postaw etycznych, które w związku z poprzednio 

wskazaną problematyką (w ppkt. „a” - nadwagą, 

bulimią czy anoreksją) stanowią zagrożenie zarówno  

w sferze zdrowia fizycznego jak i sferze przemocy 

psychicznej, mogącej być następstwem wystąpienia 

zaburzeń żywieniowych, 

c) racjonalnego budowania systemu wartości  

i budowania w nim u dzieci równowagi pomiędzy 

sferą fizyczną i materialną (mieć, posiadać, kupić)  

a duchową (być, umieć, zrobić). 

Zespół ds. opracowania 

Programu Aktywnej 

Współpracy RUN na 

2017/18 r. w tym dwóch 

przedstawicieli RR; 

 

Zespół odpowiedzialny za 

organizację Święta Szkoły 

pod hasłem: „Człowiek 

nie żyje, aby jadł, lecz je 

aby żyć”. Sokrates; 

 

Wychowawcy,  

Nauczyciele przyrody, 

RR, katecheci, 

Planowanie pracy – 

październik 2017 r. 

 

\ 

4.2 Zwiększanie bezpieczeństwa 

4.2.1 Spotkanie z policjantem i strażnikiem miejskim 

– Bezpieczna droga do szkoły  

wicedyrektor Wrzesień 2017 r. 
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uczniów. 4.2.2 Uczestnictwo w Turnieju Bezpieczeństwa w 

Ruchu Drogowym 

K. Biegus Kwiecień – maj 2018 

4.2.3 Warsztaty rozwijające umiejętności uczniów w 

zakresie udzielania pierwszej pomocy (uczniowie 

uczniom). 

Nauczyciele wychowania 

fizycznego 

Do 15 grudnia 2017 r. 

4.3 Przeciwdziałanie 

uzależnieniom. 

4.3.1 Diagnozowanie zjawiska zagrożenia 

uzależnieniami wśród uczniów 

M. Fryszkowska 

 

Do 15 grudnia 2017 r.  

4.3.2 Propagowanie aktywnego spędzania wolnego 

czasu (np. rajdy, zajęcia sportowe, koła 

zainteresowań) 

A.Głuchowska 

G. Musztafaga 

T. Czubala 

Wychowawcy 

 

W ciągu roku szkolnego 

4.3.3 e-szkolenie Narkotyki i dopalacze - wszystko, 

co należy wiedzieć 

wychowawcy Zgodnie z abonamentem 

wykupionym przez 

szkołę do e-lekcji 

4.3.4. Lekcje, szkolenia i treningi dla uczniów  

i rodziców na temat uzależnień behawioralnych 

(uzależnienia m.in. od gier, komputera i Internetu)  

z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych (np. 

dostępnych na stronie uzaleznieniabehawioralne.pl)  

Wychowawcy, pedagog Cały rok 
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VI. 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 zadaniowych i nauczycieli. 

Wykonawcy poszczególnych zadań sporządzają sprawozdanie z ich realizacji. Ewaluacja 

wyników przeprowadzona zostanie pod koniec roku szkolnego, a z jej wynikami zostanie 

zapoznana Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców. 

 

Program wychowawczo - profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców 

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej – Curie  

z Oddziałami Dwujęzycznymi w Policach w dniu 29 września 2017 r. 

 

                        Krzysztof  Cichoń  

podpis Przewodniczącego Rady Rodziców 

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej – Curie 

z Oddziałami Dwujęzycznymi w Policach 


