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PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY 

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  IM. ARKADEGO FIEDLERA 

 W BYTYNIU 

 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

 

• 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 Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz.U. 

1997 nr 78 poz. 483);  

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943); 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);  

• Powszechna Deklaracja Praw Człowieka; 

• Konwencja o Prawach Dziecka; 

• Karta Nauczyciela; 

• Statut Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Bytyniu 

 

 

 

Wstęp 

 
W trosce o wszechstronny rozwój osobowy ucznia, który jest najbardziej ogólnym celem procesu wychowania, w trosce o to, by dziecko znajdowało 

w rodzinie i szkole środowisko rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, duchowym, moralnym, estetycznym oraz 

zdrowotnym, rozwijało w sobie dociekliwość poznawczą poszukując prawdy, dobra i piękna w świecie, by zyskiwało przekonanie o życiowej użyteczności 

edukacji przedszkolnej oraz szkolnej pierwszego i drugiego etapu, by uczyło się szacunku dla dobra wspólnego oraz przygotowywało się do życia w 

rodzinie, społeczności lokalnej i państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotyzmu, ustanawia się niniejszy program 

wychowawczy szkoły. Program powstał w oparciu o: 

• wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów i rodziców, 
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• wnioski wypływające z analizy pracy nauczycieli, 

• analizę potrzeb i oczekiwań uczniów oraz ich rodziców, 

• kierunki realizacji polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2019/2020. 

Uczniowie zmagają się z następującymi problemami: 

• niskim poczuciem własnej wartości. Uczniowie nie są zadowoleni ze swojej inteligencji, charakteru, wyglądu, nie dostrzegają w sobie zdolności, 

• słabą integracją zespołu klasowego. Wśród uczniów brakuje wzajemnego szacunku, koleżeńskiej pomocy, akceptacji i wsparcia,  

• sporadyczną agresją słowną i fizyczną, 

• niskim poziomem asertywności, 

Co więcej uczniowie: 

• nie stosują zwrotów grzecznościowych, nie wszyscy się witają czy żegnają z nauczycielami, pracownikami, kolegami, 

• wykazują niski poziom czytelnictwa zwłaszcza w klasach starszych, 

• mają słabe pojęcie o zagrożeniach płynących z Internetu (dotyczy także rodziców).  

 

PROGRAM REALIZOWANY JEST WE WSPÓŁPRACY Z NASTĘPUJĄCYMI ORGANIZACJAMI:

• Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną 

• Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i asystentami rodzinnymi 

• Komendą Powiatową Policji w Szamotułach 

• Sądem rodzinnym i kuratorami sądowymi 

• Strażą pożarną 

• Gminnym Ośrodkiem Kultury 

• Regionalnym Centrum Profilaktyki Uzależnień Dla Dzieci i 

Młodzieży w Rogoźnie. 
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STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH 

 

DYREKCJA 

1. Dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery 

pracy w szkole. 

2. Współpracuje z Samorządem Uczniowskim. 

3. Czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego. 

 

NAUCZYCIELE 

1. Wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania. Udzielają pomocy w 

przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych. 

2. Kształcą i wychowują uczniów w duchu patriotyzmu i demokracji, atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka. 

3. Reagują na przejawy niedostosowania społecznego u uczniów. 

4. Odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i w czasie wycieczek, wyjść itp. 

5. Inspirują nauczycieli i uczniów do twórczych poszukiwań. 

 

WYCHOWAWCY KLAS 

1. Wychowawcy, psycholog i pedagog szkolny prowadzą w różnych formach szkolenia dla rodziców. 

2. Dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów. 

3. Wspólnie z pedagogiem zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów. 

4. Sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami szkoły, a w szczególności: tworzą warunki wspomagające ich rozwój i przygotowują do życia w 

rodzinie i społeczeństwie. 

5. Poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków. 

6. Mają obowiązek kształtować właściwe relacje między uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby. 

7. Uczą pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości. 

8. Kształtują umiejętność pracy w zespole, uczą demokratycznego podejmowania decyzji, elastyczności w zachowaniu. 

9. Realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczego szkoły. 

 

RODZICE 

1. Współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. 
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RADA RODZICÓW 

1. Reprezentuje ogół rodziców szkoły oraz podejmuje działania wspierające proces wychowawczy szkoły. 

2. Pozyskuje i gromadzi środki finansowe w celu wspierania działalności szkoły. 

3. Organizuje formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły. 

 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

1. Jest animatorem, inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego na terenie szkoły i w środowisku lokalnym. 

2. Reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona pedagogicznego. 

3. Inicjuje działania dotyczące życia uczniów. 

4. Angażuje uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły. 

5. Dba o dobre imię szkoły. 

6. Wyraża za pośrednictwem swego opiekuna opinie dotyczące problemów społeczności uczniowskiej. 

 

 

Model absolwenta 

Po ukończeniu Szkoły Podstawowej uczeń powinien należycie funkcjonować w środowisku szkolnym, respektować zasady współżycia społecznego i 

ogólnie przyjęte normy etyczne.  

Funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym 

Absolwent naszej szkoły: 

o jest zdyscyplinowany, akceptuje szkolne normy zachowania i stosuje się do nich, 

o jest systematyczny, zawsze przygotowuje się do zajęć, nie opuszcza lekcji bez powodu, w określonym czasie usprawiedliwia nieobecności,  

o jest pilny, sumienny i pracowity, 

o jest odpowiedzialny, dotrzymuje słowa, 

o jest obowiązkowy, wywiązuje się z powierzonych mu zadań, jest punktualny, 

o jest aktywny, rozwija swoje zainteresowania jest gotowy do aktywnej pracy, zaangażowany w sprawy klasy i szkoły, 
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o jest ambitny, dąży do osiągania jak najlepszych wyników w nauce i zachowaniu, na miarę swoich możliwości (stawia sobie coraz wyższe cele i dąży 

do ich osiągnięcia), 

o jest otwarty na uwagi, właściwie przyjmuje krytykę, stara się zmieniać swoje zachowanie. 

Respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych 

Absolwent naszej szkoły: 

o jest kulturalny, wypowiada się poprawna polszczyzną bez używania wulgaryzmów (dba o kulturę słowa), poprawnie się zachowuje w stosunku do 

kolegów i osób dorosłych, poprawnie zachowuje się w różnych miejscach i sytuacjach, 

o okazuje szacunek dla kolegów, pracowników szkoły i innych ludzi, szanuje mienie szkoły i dba o nie, 

o dba o własne zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych, nie pali, nie pije, nie używa narkotyków i innych środków odurzających, 

o jest uczciwy i prawdomówny, 

o jest koleżeński i uczynny, umie współżyć w grupie, 

o jest wrażliwy i tolerancyjny, 

o jest otwarty na uwagi, właściwie przyjmuje krytykę, stara się zmieniać swoje zachowanie. 

 

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH 

 

 

ROZWÓJ FIZYCZNY 

 

Cel Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin Odbiorca 

Aktywne spędzanie  

wolnego czasu 

Promocja zabaw na 

świeżym powietrzu i 

gier planszowych, 

spędzania czasu 

wolnego w oderwaniu 

od mediów, komputera i 

• Zajęcia z wychowawcą  

 

Nauczyciele 

 

Cały rok uczniowie 

 

• Dzień Sportu 

 

Ł. Dorocinkowski 

 

Czerwiec 2020 

r. 

uczniowie 

 

• Aktywne spędzanie przerw 

 

Nauczyciele dyżurujący 

Cały rok uczniowie 
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telefonu.  

• Zajęcia świetlicowe 

 

 

 

Wychowawcy świetlicy 

 

Cały rok uczniowie 

• „Przedszkoliada” 

 

Wychowawcy OP Czerwiec 2020 

r. 

uczniowie 

• Festyn Rodzinny 

 

 

 

Zespół ds. organizacji 

festynu, nauczyciele 

 

Czerwiec  

2020 r. 

uczniowie, 

rodzice 

• Zajęcia na pływalni (kl.4)  

Ł. Dorocinkowski 

 

Cały rok uczniowie 

kl. 4 

• Wyjazdy integracyjne wychowawcy Wg 

harmonogramu 

uczniowie 

• Wycieczki szkolne 

 

   

Dbanie o higienę 

osobistą w czasie 

pobytu w szkole 

Mycie rąk przed 

przerwą śniadaniową, po 

wyjściu z ubikacji, 

przed obiadem 

 

Dbałość o higienę po 

zajęciach wychowania 

fizycznego 

• Nauczyciel dyżurujący przypomina o 

myciu rąk przed posiłkiem i po 

korzystaniu z toalety 

n-l dyżurny, 

wychowawcy, 

pielęgniarka 

 

cały rok 

 

 

 

uczniowie 

 

 

 

 

• Czas na toaletę po lekcji 

• Noszenie  koszulki na zmianę, 

antyperspirantu i innych środków 

higieny 

 

Ł.Dorocinkowski 

 

cały rok 

 

uczniowie 

rodzice 

Zdrowy styl życia 

Zdrowe Środy 

Dzień Kompotów 

Domowych 

• Promocja zdrowego odżywiania się 

 

 

SU 

 

cały rok 

 

 

Uczniowie 
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Programy „Owoce i 

warzywa w szkole”, 

„Mleko i produkty 

mleczne” 

• Samodzielne przygotowanie 

śniadania (Ogólnopolski Projekt 

„Śniadanie Daje Moc”) 

 

 

 

 

 

nauczyciele 

 

 

 

 

8.11.2018 r. 

 

Uczniowie 

klas 0-III 

Profilaktyka 

uzależnień 

Znajomość zagrożeń i 

konsekwencji 

nikotynizmu i 

zażywania środków 

psychoaktywnych 

• Uczeń poznaje konsekwencje palenia 

papierosów i zażywania środków 

psychoaktywnych, w tym dopalaczy 

(warsztaty) 

• Prelekcja pracownika Komendy 
Powiatowej Policji w Szamotułach 

Wychowawcy 

 klasy IV-VIII 

 

 
 

Wg planu 

pracy 

 

 

 

uczniowie 

klas V- 

VIII 

 

ROZWÓJ INTELEKTUALNY 

 

Cel Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin Odbiorca 

Zwiększenie 

czytelnictwa, 

szczególnie w 

klasach IV-VII 

Uczniowie poznają 

literaturę młodzieżową i 

chętnie sięgają po 

książki 

• Raz na półrocze wyjście z klasą do filii 

biblioteki publicznej 

 

• Ekpozycja nowości wydawniczych dla 

młodzieży i ciekawych z punktu widzenia 

ucznia pozycji książkowych 

 

• Pozyskanie do biblioteki pozycji książkowych i 

czasopism  wg potrzeb uczniów 

Wychowawcy 

klas I – VIII 

 

Bibliotekarz  

 

 

Bibliotekarz 

Wg planów 

wychowawców 

 

Wg planów 

pracy klas, 

bibliotekarza 

 

Wg 

harmonogramu 

projektów 

uczniowie 

 

 

uczniowie 

 

 

 

uczniowie  

Poprawność 

językowa 

Uczniowie poprawnie 

wypowiadają się w 

formie ustnej i pisemnej 

• Nauczyciele wszystkich przedmiotów 

poprawiają wypowiedzi uczniów zarówno pod 

kątem stylistycznym, jak i ortograficznym; 

 

• Systematyczne zapisywanie przez uczniów w 

Nauczyciele 

wszystkich 

przedmiotów 

 

Nauczyciele 

wszystkich 

Cały rok uczniowie 
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zeszytach lub na tablicy krótkiej informacji 

dotyczącej np. podsumowania lekcji. 

 

• Pisanie opowiadania/wypowiedzi pisemnej na 

dany temat i odczytywanie na forum klasy. 

przedmiotów 

 

poloniści 

Podnoszenie efektów 

kształcenia i 

zwiększenie 

motywacji do nauki 

poprzez 

uświadomienie wagi 

edukacji i wyników 

egzaminów 

zewnętrznych 

 • Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce 

 

Wychowawcy 

klas 

Cały rok 

 

uczniowie 

• Zajęcia pozalekcyjne rozwijające techniki 

uczenia się i szybkiego czytania 

 

G. Socha 

 

 

I semestr 

 

 

Uczniowie 

kl. VI i VII 

• Nagrody za wysoką średnią i najlepszą 

frekwencję; 

• Listy gratulacyjne dla  najlepszych 

absolwentów; 

 

Dyrektor, 

wychowawcy 

Czerwiec 2019 

r. 

 

Uczniowie, 

rodzice 

• Analiza diagnoz przedmiotowych 

 

Nauczyciele 

matematyki, j. 

polskiego, j. 

angielskiego 

 

Wrzesień, 

czerwiec 

uczniowie 

• wdrażanie wniosków z analizy diagnoz Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok  

 

 

 

ROZWÓJ EMOCJONALNY 

 

Cel Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin Odbiorca 

Właściwe relacje z 

otoczeniem 

Wyeliminowanie 

poczucia zagrożenia, 
• Baczniej obserwujemy dzieci w czasie przerw; 

zwracamy większą uwagę na złe zachowanie 

nauczyciele 

 

Cały rok 

 

uczniowie 
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przepychanek na 

przerwach, przemocy 

słownej 

dzieci; nie ignorujemy skarg, reagujemy. N-l dyżurny  

 

 

 

 

 

 

Wzmacnianie 

poczucia własnej 

wartości u uczniów  

Zwiększenie 

autorefleksji, kontroli 

zachowań agresywnych, 

wykorzystania 

potencjału uczniów, 

rozwoju ich talentów 

oraz poczucia 

skuteczności 

• Wspomaganie samopoznania się poprzez 

wykorzystanie sytuacji szkolnych  (wycieczki, 

nocowania, zabawy integracyjne, gry 

dydaktyczne itp.) do nazywania swoich 

emocji, uczuć, predyspozycji i deficytów 

• Wdrażanie samooceny 

• Stwarzanie warunków do rozwoju talentów i 

zainteresowań: 

- porady i konsultacje 

- lekcje wychowawcze 

- zajęcia pozalekcyjne 

- uczestnictwo w konkursach. 

 

• Udział uczniów w turnusie pt.: 
 elementy treningu interpersonalnego – 
uczniowie nabywają ważnych życiowych 
umiejętności tj. asertywnośći, radzenia sobie z 
agresją, stresem,komunikacji 
interpersonalnej, empatii, samoświadomości i 
in. 
 w Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i 
Młodzieży w Rogoźnie 

 

• W rozmowach z uczniami należy stosować 
pozytywne wzmocnienia i komunikat typu JA  
 

Nauczyciele,   

pedagog, 

wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czerwiec 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 

szkolny 

uczniowie 
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ROZWÓJ SPOŁECZNY I MORALNY 

 

Cel Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin Odbiorca 

Znajomość praw i 

obowiązków ucznia 

Uczniowie  wypełniają 

swoje obowiązki 

szkolne , znają 

przysługujące im prawa 

• Obchody 30 rocznicy uchwalenia 

Konwencji  o Prawach Dziecka , obchody 

Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka  

I. Ludwiczak, 

SU 
20. 11.2019  Uczniowie  

Znajomość i 

przestrzeganie zasad 

poprawnego 

komunikowania się 

z otoczeniem 

Uczniowie używają 

zwrotów 

grzecznościowych, 

mówią „dzień dobry” i 

„do widzenia” 

• Nauczyciele obserwują uczniów, głośno 

się z nimi witają, zwracają uwagę na tych, 

którzy tego nie robią, chwalą za używanie 

zwrotów grzecznościowych na co dzień. 

Nauczyciele i 

pracownicy 

szkoły 

 

Cały rok 

 

 

 

uczniowie,  

 

 

 

• Rodzice zwracają uwagę na stosowanie 

zwrotów grzecznościowych przez dzieci. 

Rodzice Cały rok rodzice 

 

 

Kształtowanie 

odpowiedzialnej 

postawy w sieci 

Zwalczanie i 

zapobieganie mowie 

nienawiści w internecie 

 

 

 

• Dzień Bezpiecznego Internetu, 

 

G. Socha 

 

5.02.2020 r. 

 

uczniowie 

 

• Prelekcja  pracownika komendy 

Powiatowej Policji w Szamotułach 

 

Pedagog  

 

II półrocze  

uczniowie 

rodzice 

Dobre 

samopoczucie w  

społeczności 

szkolnej, klasowej. 

Integracja społeczności 

uczniowskiej 
• Integracja klasowa i międzyklasowa przez  

wspólne spotkania świąteczne, wycieczki, 

nocowania 

Wychowawcy, 

psycholog  

Cały rok uczniowie 

Podtrzymywanie i 

rozwijanie  poczucia 

tożsamości 

narodowej i lokalnej 

 

Kształtowanie postaw 

patriotycznych 

 

 

 

• Uroczystość z okazji  Święta 

Niepodległości 

 

• Obchody Narodowego Dnia Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych   

 

• Dzień Patrona 

 

• 75 lecie Szkoły w Bytyniu 

 

Ludwiczak I., 

Kaczmarek O. 

Borkowska M.  

Listopad 2018 

 

 

Luty/Marzec 2020 

 

 

 

 

Czerwiec 2020 

Uczniowie, 

rodzice, 

nauczyciele 
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• Zwracanie uwagi przez nauczycieli na 

poszanowanie symboli narodowych (m.in. 

zdejmowanie czapki w szkole przy godle) 

nauczyciele Cały rok uczniowie 

Doradztwo 

zawodowe. 

Poznawanie i 

poszanowanie 

zawodów  

 

  

• Działania w ramach Wewnątrzszkolnego 

Planu Doradztwa Zawodowego 

 

 

 

 

 wychowawcy, 

nauczyciele 

Cały rok uczniowie 

Uwrażliwienie 

uczniów na osoby ze 

spektrum autyzmu 

Otwartość i 

uwrażliwienie na 

specyfikę 

funkcjonowania osób 

ze spektrum autyzmu 

 

 

• Światowy Dzień Autyzmu 

B. Bielecka, 

wychowawcy  

 

 

kwiecień 

 

nauczyciele 

 

 

 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) z analizy przypadków. 

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

 


