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PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY 

 

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BYTYNIU 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 został zaktualizowany w oparciu o: 

• wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli  
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• wnioski z posiedzenia rady pedagogicznej analitycznej, 

• obserwację uczniów podczas zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

• kierunki realizacji polityki oświatowej MEiN na rok szkolny 2022/2023 

Uczniowie zmagają się z następującymi problemami: 

• utrzymywaniem właściwych relacji rówieśniczych, które często cechuje wzajemne wyśmiewanie, obgadywanie, wyzywanie 

• zachowaniem asertywnym   

• właściwym, pozytywnym postrzeganiem samego siebie, dostrzeganiem własnych zasobów i potencjału 

• nadal utrzymuje się problem nagminnego używania wulgaryzmów w mowie potocznej 

Co więcej uczniowie: 

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

• wykazują niskie zainteresowanie czytelnictwem,  

• niewłaściwie wykorzystują zasoby Internetu 

 

PROGRAM REALIZOWANY JEST WE WSPÓŁPRACY Z NASTĘPUJĄCYMI ORGANIZACJAMI 

• Regionalnym Centrum Profilaktyki Uzależnień Dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie.  

• 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 

• Grupą PaT w Szamotułach 

 



 3 

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. 

o zna swój potencjał i potrafi zaprezentować swoje zasoby 

o z pożytkiem dla siebie i otoczenia organizuje i planuje czas 

 

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 

 

 
Obszar:  

ROZWÓJ FIZYCZNY 
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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 

telefonu. 

• Zajęcia z wychowawcą  

 

Nauczyciele 

 

Cały rok uczniowie 

 

 

• Aktywne spędzanie przerw 

 

 

Nauczyciele dyżurujący, 

SU 

Cały rok uczniowie 

• Zajęcia świetlicowe 

 

 

 

Wychowawcy świetlicy 

 

Cały rok uczniowie 

• „Przedszkoliada” 

 

Wychowawcy OP Czerwiec 

2023r. 

uczniowie 

• Festyn Rodzinny 

 

 

 

Zespół ds. organizacji 

festynu, nauczyciele 

 

Maj/czerwiec 

2023 

uczniowie, 

rodzice 

• Wyjazdy integracyjne Wychowawcy, 

SU 

Cały rok uczniowie 

Dbanie o higienę 

osobistą w czasie 

pobytu w szkole.  

Przestrzeganie 

procedur 

bezpieczeństwa w 

okresie pandemii 

COVID-19 

Mycie rąk przed 

przerwą śniadaniową, po 

wyjściu z ubikacji, 

przed obiadem 

 

Dbałość o higienę po 

zajęciach wychowania 

fizycznego 

 

Dezynfekowanie rąk 

Noszenie maseczki 

Zachowywanie 

odpowiedniego odstępu 

Spędzanie przerw w 

wyznaczonych 

sektorach 

• Nauczyciel dyżurujący przypomina o 

myciu rąk przed posiłkiem i po 

korzystaniu z toalety 

N-l dyżurny, 

wychowawcy, 

pielęgniarka 

 

Cały rok 

 

 

 

uczniowie 

 

 

 

 

• Noszenie  koszulki na zmianę, 

antyperspirantu i innych środków 

higieny, posiadanie przez uczniów 

małych ręczników do higieny 

osobistej  

 

Nauczyciel wychowania 

fizycznego  

 

Cały rok 

 

Okres 

pandemii 

 

uczniowie 

rodzice 
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Zdrowy styl życia 

Programy „Owoce i 

warzywa w szkole”, 

„Mleko i produkty 

mleczne” 

• Promocja zdrowego odżywiania się 

 

 

SU 

 

cały rok 

 

 

Uczniowie 

 

 

Profilaktyka 

uzależnień 

Znajomość zagrożeń i 

konsekwencji 

nikotynizmu i 

zażywania środków 

psychoaktywnych 

• Uczeń poznaje konsekwencje palenia 

papierosów i zażywania środków 

psychoaktywnych, w tym dopalaczy 

• Systematyczne organizowanie 

pogadanek z policjantem i 

profilaktykiem 

 

• Udział w turnusie profilaktycznym w 
Centrum Profilaktyki Uzależnień w 
Rogożnie klasy: VIII i VI 

Chętni nauczyciele, 

zespół wychowawczy 

 

 
 

Wg planu 

pracy 

 

 

 

Uczniowie  

 

Obszar: 
ROZWÓJ INTELEKTUALNY 

 

Cel Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin Odbiorca 

Zwiększenie 

czytelnictwa, 

szczególnie w 

klasach IV-VIII 

Uczniowie poznają 

literaturę młodzieżową i 

chętnie sięgają po 

książki 

• Systematyczne odwiedzanie Biblioteki 

Szkolnej, w czasie zagospodarowanym na 

zajęciach z wychowawcą lub zajęciach języka 

polskiego 

 

• Ekspozycja 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 

Cały rok Uczniowie 

 

 

  

Poprawność 

językowa 

Uczniowie poprawnie 

wypowiadają się w 

formie ustnej i pisemnej 

 

• Zajęcia z wychowawcą dotyczące kultury 

języka 

 

• Notorycznie zwracać uwagę uczniom na 

 

Wychowawcy 

 

 

Nauczyciele 

Cały rok, wg 

planu pracy 

wychowawcy 

 

 

Uczniowie 
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poprawność językową, o każdorazowym użyciu 

wulgaryzmu nauczyciel powinien 

poinformować rodziców przez dziennik 

elektroniczny. Chwalić na forum uczniów, 

którzy nie stosują wulgaryzmów  

 

 

Zwiększenie 

motywacji do nauki  

Uczniowie chętnie się 

uczą  
• Stosowanie różnorodnych metod nauczania 

• Stosowanie pozytywnych informacji zwrotnych 

• Listy gratulacyjne dla  najlepszych 

absolwentów; 

 

Wychowawcy 

klas, 

nauczyciele, 

Dyrektor,  

 

Cały rok 

Czerwiec 2023 

r. 

 

Uczniowie, 

rodzice 

 

 

 

 

Obszar: 

ROZWÓJ EMOCJONALNY 

 

Cel Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin Odbiorca 

Właściwe relacje z 

otoczeniem 

Wyeliminowanie 

poczucia zagrożenia, 

przepychanek na 

przerwach, przemocy 

słownej 

• Baczniej obserwujemy dzieci w czasie przerw; 

zwracamy większą uwagę na złe zachowanie 

dzieci; nie ignorujemy skarg, reagujemy. 

• Realizacja projektu: Akceptacja 

• Możliwość wykorzystania przez 

wychowawców materiałów edukacyjnych 

zawartych na stronie internetowej Fundacji 

Uniwersytet Dzieci – realizacja projektów 

Fundacji 

Nauczyciele, 

 

Zespół 

wychowawczy, 

Wychowawcy 

klas 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

 

Uczniowie 

 

 

 

 

 

Wzmacnianie 

poczucia własnej 

wartości u uczniów  

Zwiększenie 

autorefleksji, kontroli 

zachowań agresywnych, 

• Wspomaganie samopoznania się poprzez 

wykorzystanie sytuacji szkolnych  (wycieczki, 

nocowania, zabawy integracyjne, gry 

Nauczyciele,   

pedagog, 

wychowawcy 

cały rok 

 

 

Uczniowie 
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wykorzystania 

potencjału uczniów, 

rozwoju ich talentów 

oraz poczucia 

skuteczności 

dydaktyczne itp.) do nazywania swoich 

emocji, uczuć, predyspozycji i deficytów 

• Wdrażanie do samooceny 

• Stwarzanie warunków do rozwoju talentów i 

zainteresowań: 

- porady i konsultacje 

- lekcje wychowawcze 

- zajęcia pozalekcyjne 

- uczestnictwo w konkursach. 

 

• Udział uczniów w turnusie organizowanym 
przez Centrum Profilaktyki Uzależnień dla 
Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie 

 

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

 

• W okresie zdalnego nauczania: możliwość 

kontaktowania się z 

pedagogiem/psychologiem przez classroomy, 

po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby 

przez ucznia lub rodzica.  

• Warsztaty z terapii śmiechem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół 

wychowawczy, 

wychowawcy 

 

 

 

 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

 

 

Pedagog/psychol

og 

 

 

Psycholog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 

szkolny 

 

 

Okres zdalnego 

nauczania 

 

 

 

Plan pracy 

psychologa 

szkolnego 

 

 

Obszar: 

ROZWÓJ SPOŁECZNY I MORALNY 

 

Cel Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin Odbiorca 

Znajomość praw i Uczniowie  wypełniają • Obchody rocznicy uchwalenia Konwencji  I. Ludwiczak, 20. 11.2022 Uczniowie  
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obowiązków ucznia swoje obowiązki 

szkolne , znają 

przysługujące im prawa 

o Prawach Dziecka , obchody 

Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka  

SU 

Znajomość i 

przestrzeganie zasad 

poprawnego 

komunikowania się 

z otoczeniem 

Uczniowie używają 

zwrotów 

grzecznościowych, 

dbają o dobre relacje w 

grupie 

 

• Nauczyciele obserwują uczniów, głośno 

się z nimi witają, zwracają uwagę na tych, 

którzy tego nie robią, chwalą za używanie 

zwrotów grzecznościowych na co dzień. 

• Rodzice zwracają uwagę na stosowanie 

zwrotów grzecznościowych przez dzieci. 

 

Nauczyciele i 

pracownicy 

szkoły, rodzice, 

SU 

 

Cały rok 

 

 

 

uczniowie,  

 

 

 

Dobre 

samopoczucie w  

społeczności 

szkolnej, klasowej. 

Integracja społeczności 

uczniowskiej 

Integracja z 

cudzoziemcami 

• Udział w projekcie Szkoła z Klasą 2.0: 

Razem w klasie  

• Integracja klasowa i międzyklasowa przez  

wspólne spotkania świąteczne, wycieczki, 

nocowania 

Wychowawcy,  Cały rok Uczniowie 

Podtrzymywanie i 

rozwijanie  poczucia 

tożsamości 

narodowej i lokalnej 

 

Kształtowanie postaw 

patriotycznych 

 

 

 

• Celebrowanie świąt narodowych  Zespół 

przedmiotowy 

Cały rok Uczniowie, 

rodzice, 

nauczyciele 

 

 

• 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, 

Nauczyciel od 

doradztwa 

zawodowego 

Cały rok Uczniowie 

 

 

 Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego 

 



 11 

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) przeprowadzanie ankiet wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, 

3) rozmowy z rodzicami, 

4) wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, 

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym (w maju) przez zespół ds. wychowawczych powołany przez dyrektora. Zadaniem 

zespołu jest opracowanie badań, wyników, wniosków i naniesienie aktualizacji w programie we współpracy z członkami Rady Rodziców.  

 

 


