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I. Podstawa prawna 

 

1) Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (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 jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 

1189). 

4) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: 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) Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

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

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

poz. 783) wraz z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

8) Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu 

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

9) 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). 

10)  Statut   Szkoły 

11)  Podstawy Programowe kształcenia ogólnego 

12)  Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2020/2021 



13)  Rozporządzenie MEN z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie 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 2018r., poz. 214) 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

II. Diagnoza  

 

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy 

potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem: 

- obserwacji zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian, 

- analizy dokumentacji, 

- wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców, uczniów i nauczycieli 

- rozmowów z rodzicami, 

- spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli. 

 

III.  Założenia podstawowe 

 

Wychowanie w szkole opiera się na podmiotowym traktowaniu ucznia oraz 

autentycznej postawie wychowujących. Dyrektor szkoły, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice 

tworzą wspólnotę i o niej decydują. Wszyscy czują się wychowawcami – wychowują przede 

wszystkim swoją osobowością, dobrymi przykładami życia codziennego. Każdy czuje się 

odpowiedzialny za powierzone mu zadania i dokonane wybory. Nauczyciele i wychowawcy 

zapewniają rozwój zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień uczniów. 

Profilaktyka to chronienie człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowanie na 

pojawiające się zagrożenia. Do zadań szkolnej profilaktyki należą: 

- wzmacnianie czynników chroniących: 



a) silna więź emocjonalna z rodzicami; 

b) życzliwi i wspierający nauczyciele; 

c) zainteresowanie nauką szkolną i rozwijanie zainteresowań; 

d) poszanowanie norm, wartości i autorytetów; 

e) poczucie własnej wartości, wiara w swoje możliwości; 

f) przynależność do grupy o pozytywnym charakterze; 

g) zapobieganie uzależnieniom, ryzykownym zachowaniom, 

niedostosowaniu społecznemu dzieci; 

h) uświadamianie na temat zagrożeń, ich unikania i radzenia sobie 

w sytuacjach niebezpiecznych;  

- eliminowanie czynników ryzyka czyli zachowań, które już niepokoją: 

a) uczniowie mają trudności z respektowaniem reguł  

i przestrzeganiem zasad; 

b) uczniowie nadużywają korzystania z multimediów i zdarza się, 

że w sieci dochodzi do zachowań niewłaściwych; 

c) sięganie przez starszych uczniów po alkohol oraz papierosy. 

IV.  Cele główne 

 

Wychowanie dziecka do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw wśród 

uczniów. Rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjność u uczniów oraz 

wszystkich sfery osobowości na drodze do właściwego dla siebie sukcesu szkolnego. 

Budowanie i wzmacnianie postaw prozdrowotnych, zapobieganie zachowaniom agresywnym 

oraz podnoszenie poziomu integracji grupy. Kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, 

w tym przez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających 

aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym. Rozwijanie doradztwa zawodowego 

poprzez współpracę z pracodawcami. Budowanie kompetencji cyfrowych uczniów i 

nauczycieli poprzez odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci oraz metod 

kształcenia na odległość. 

 

V.  Cele szczegółowe 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej  

i profilaktyce są ukierunkowane na to, aby uczeń: 



- umiał zachować się asertywnie - wiedział, jak szkodliwe jest używanie dopalaczy, 

papierosów i alkoholu; potrafił odmówić w sytuacji niebezpiecznej dla swojego 

zdrowia i życia; 

- kształtował umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych 

- wychowywany był do wartości przez kształtowanie postawy obywatelskiej i 

patriotycznej, potrafił zachować się kulturalnie i z szacunkiem do drugiego człowieka 

- nie przekraczał wyznaczonych granic, wiedział, jak zachować się w różnych 

sytuacjach dnia codziennego; 

- rozwijał swoje kompetencje matematyczne i przyrodnicze, był kreatywny i 

samodzielny; 

- umiał wykorzystać w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz 

metod kształcenia na odległość. Potrafił bezpieczne i efektywne korzystać z technologii 

cyfrowych 

- aktywnie uczestniczył w działaniach z zakresu wolontariatu oraz doradztwa 

zawodowego 

- miał w szkole zapewnione bezpieczeństwo oraz wsparcie psychologiczno-

pedagogiczne dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. 

 

 

 

 

 

 

VI. Ideał wychowawczy absolwenta Szkoły Podstawowej w Balicach 

 

Absolwent naszej szkoły: 

 

1) ma poczucie własnej wartości 

- zna swoje mocne i słabe strony; 

- zna sposoby i metody efektywnego uczenia się; 

- potrafi zaplanować sobie swój czas wolny; 

- dba o swój rozwój osobisty; 



- jest zmotywowany do działania; 

- planuje swoją ścieżkę kariery zawodowej; 

- bierze udział w życiu kulturalnym; 

- jest empatyczny i szanuje innych; 

- odznacza się wysoką kulturą osobistą; 

- umie rozpoznawać i nazywać swoje emocje, potrafi się zachować adekwatnie do 

sytuacji; 

 

      2)  jest częścią grupy 

- ma potrzebę działania w grupie, doświadcza współzależności  

i współodpowiedzialności za działanie grupy; 

- chętnie uczestniczy w życiu społecznym; 

- współtworzy i respektuje normy grupowe; 

- rozwija zainteresowania poprzez udział w zajęciach dodatkowych i kołach 

zainteresowań; 

- jest świadomy swoich praw i obowiązków; 

- zna warunki dobrego komunikowania się z innymi, stara się je stosować w praktyce; 

- szanuje siebie i innych; 

- zna tradycje, zwyczaje, obrzędy kultywowane w naszym regionie; 

- angażuje się w działalność społeczną na rzecz środowiska; 

 

     3) żyje zdrowo 

- prowadzi aktywny tryb życia; 

- zdrowo się odżywia i nie korzysta z używek; 

- umie zachować się asertywnie; 

- dba o środowisko naturalne; 

- zna zasady i potrafi udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej; 

- we właściwy sposób korzysta z multimediów. 

 

 

VII. Zadania nauczycieli 

 



Nauczyciele, jako opiekunowie dzieci na terenie szkoły, odgrywają szczególną  rolę w 

procesie wychowawczym podejmując działania zmierzające do zapewnienia uczniom 

właściwych warunków indywidualnego rozwoju. a w szczególności: 

1. Kształcą umiejętności społeczne – poprawna komunikacja w grupie. 

2. Dbają o integrację i utrzymanie dobrej atmosfery w klasie. 

3. Współpracują z rodzicami i wspierają ich w wychowaniu dzieci. 

4. Współpracują z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami.  

5. Stosują aktywne metody pracy, oraz określają z kim należy w tym zakresie 

współpracować.  

6. Podejmują działania w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły. 

VIII. Współpraca z rodzicami 

 

Szkoła, postrzegając rolę rodziców jako najważniejszych uczestników procesu 

wychowawczego podejmuje następujące działania: 

1. Systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce, o problemach 

wychowawczych, frekwencji. 

2. Pedagogizacja rodziców. 

3. Konsultacje, rozmowy indywidualne z nauczycielami, dyrektorem i pedagogiem 

szkolnym. 

4. Współtworzenie i zatwierdzanie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego oraz 

informowanie rodziców, gdzie mogą szczegółowo zapoznać się z   programem (strona 

www szkoły, biblioteka) . Odwoływanie się do programu w kontaktach z rodzicami. 

5. Wskazywanie instytucji wspomagających rodziców, kierowanie do poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, poradni specjalistycznych, GOPS, sądu, komisji ds. 

rozwiązywania problemów alkoholowych, itp. 

6. Udział rodziców w uroczystościach i imprezach szkolnych. 

  

 

 

 

 

 



 

 

IX. Sposoby współpracy ze środowiskiem lokalnym 

 

1. Udział w imprezach kulturalnych organizowanych przez instytucje lokalne 

(Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, szkoły z terenu gminy 

Zabierzów, Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne „Kuźnia”, Klub Seniora w 

Balicach). 

2. Współpraca z Instytutem Zootechniki, Samorządowym Centrum Kultury i Promocji 

Gminy Zabierzów, Kołem Gospodyń Wiejskich, Caritas, Klubem Seniora,  OSP Balice 

oraz Portem Lotniczym Kraków-Balice. 

3. Udział rodziców w organizowaniu uroczystości szkolnych. 

4.  Wolontariat dzieci na rzecz osób potrzebujących pomocy (Góra Grosza, WOŚP, 

współpraca   z Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie, Grudniowa niespodzianka, zbiórka 

nakrętek i inne). 

5.Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, poradniami psychologiczno- 

pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia 

nauczycieli, podmiotami realizującymi świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej 

opieki zdrowotnej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, państwowymi 

wojewódzkimi i państwowymi powiatowymi inspektorami sanitarnymi, Policją, 

pracodawcami. 

 

 

 

X.   Harmonogram działań wychowawczych i profilaktycznych w roku szkolnym 

2020/2021 

 

W przypadku wystąpienia konieczności realizowania kształcenia na odległość,  

wszystkie ujęte w programie zadania mogą być realizowane w formie zdalnej. 

Zadania  Formy realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 



Kształtowanie u 

uczniów postawy 

asertywnej, aby 

potrafili odpowiednio 

zareagować  w 

sytuacji 

niebezpiecznej dla 

swojego zdrowia i 

życia. 

(dopalacze, papierosy, 

alkohol) 

 

- zajęcia edukacyjne 

wynikające z podstawy 

programowej 

 

- zajęcia z wychowawcą 

  

- zwracanie uwagi na 

poprawne posługiwanie 

się językiem ojczystym 

 

- realizacja programu 

profilaktycznego 

“Debata” 

 

- realizacja programu 

profilaktycznego 

“Cukierki” 

wychowawcy klas, 

pedagodzy, 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaudium- pracownia 

profilaktyki 

 

pedagog 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I okres 

 

 

 

I okres 

Kształtowanie 

umiejętność radzenia 

sobie w sytuacjach 

trudnych i 

kryzysowych 

-  mediacje rówieśnicze 

 

 

 

 

 

  

 

 

- zajęcia z zakresu 

kształtowania kompetencji 

emocjonalno-społecznych 

(wykorzystanie TUS) 

 

- zajęcia z wychowawcą 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog  

 

 

 

 

 

 

wychowawcy, 

pedagog 

 

 

 

 

w czasie zajęć 

z uczniami 

oraz w 

praktyce 

podczas 

rozwiązywania 

syt. 

konfliktowych 

 

cały rok 

 

 

 

 

 



 wychowawcy, 

pedagog 

wg planu 

wychowawcze

go klasy 

Wychowanie do 

wartości, 

kształtowanie u 

uczniów postawy 

obywatelskiej i 

patriotycznej, potrafił 

zachować się 

kulturalnie i z 

szacunkiem do 

drugiego człowieka - 

nie przekraczał 

wyznaczonych granic, 

wiedział, jak 

zachować się w 

różnych sytuacjach 

dnia codziennego. 

- zajęcia edukacyjne 

wynikające z podstawy 

programowej 

 

- organizacja obchodów 

świąt państwowych i 

szkolnych 

 

- praca  w parach i 

zespołach, uczenie się od 

siebie nawzajem 

 

- organizacja imprez 

środowiskowych (wigilie 

klasowe, pasowanie na 

ucznia, itd.) 

 

- uczenie się, jak skutecznie 

porozumiewać się z 

innymi 

 

- wyrażanie własnych opinii  

i uczuć 

 

- zajęcia z wychowawcą 

 

 

 

- Międzynarodowy Dzień 

wychowawcy klas, 

pedagodzy, 

nauczyciele 

 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele, rodzice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy, 

cały rok 

 

 

 

wg planu pracy 

szkoły na rok 

szkolny 

2020/2021 

 

 

 

 

wg 

harmonogramu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wg planu 

wychowawcze

go klasy 

 

29.11.2020 



Praw Dziecka nauczyciele, 

pedagog 



Kształtowanie u 

uczniów kompetencji 

matematycznych i 

przyrodniczych oraz 

kreatywności i 

samodzielności 

- zajęcia edukacyjne 

wynikające z podstawy 

programowej 

 

- wyjazdy do kina, teatru, 

opery 

 

- zajęcia dla uczniów 

uzdolnionych 

 

- współpraca z 

Nadleśnictwem 

Krzeszowice 

 

- kształtowanie 

odpowiednich cech 

charakteru 

 

- indywidualna praca z 

uczniami 

 

- akcje Samorządu 

Uczniowskiego i Małego 

Samorządu 

 

- Program profilaktyczny 

“Szkoła dla rodziców i 

wychowawców” 

 

- udział w konkursach 

 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

pedagodzy, doradcy 

zawodowi, 

Samorząd 

Uczniowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy, 

pedagodzy szkolni 

 

 

nauczyciele 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cyklicznie 

 

 

 

cały rok 



Wykorzystanie w 

procesach 

edukacyjnych narzędzi 

i zasobów cyfrowych 

oraz metod kształcenia 

na odległość. 

Kształtowanie 

bezpiecznego i 

efektywnego 

korzystania z 

technologii cyfrowych 

 

- zajęcia z wychowawcą 

 

 

- spotkania uczniów z 

Policją 

 

- nauka obsługi Google 

suite 

 

- szkolne Dni Profilaktyki  

 

 

- spotkania z rodzicami 

      (pedagogizacja rodziców) 

 

- zajęcia z cyklu “Magiczne 

Kryształy” 

 

- domowe zasady ekranowe 

     (gazetka) 

 

- szkolne Dni Bezpiecznego 

Internetu 

 

 

- udział w konkursach 

 

nauczyciele, 

wychowawcy 

 

pedagog 

 

 

nauczyciel 

informatyki 

 

pedagog, Samorząd 

Uczniowski 

 

wychowawcy, 

pedagog 

 

pedagog 

 

 

pedagog 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog 

 

nauczyciele 

cały rok 

 

 

II okres 

 

 

I okres 

 

 

II okres 

 

 

według potrzeb 

 

 

II semestr 

 

 

I okres 

 

 

II okres 

 

 

 

cały rok 

Kształtowanie u 

uczniów nawyku 

uczestnictwa w 

działaniach z zakresu 

wolontariatu oraz 

- szkolne Dni Wolontariatu 

 

- udział w akcjach 

wolontaryjnych 

 

pedagodzy, 

koordynator ds. 

wolontariatu 

 

 

cały rok 

 

 

wg. 

harmonogramu 



współpracy z 

przyszłymi 

pracodawcami. 

 

- spotkania z pracodawcami  

doradca zawodowy 

 

wg planu 

Zapewnienie uczniowi 

wsparcia 

psychologiczno-

pedagogicznego 

dostosowane do 

indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych. 

 

- udzielanie pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej w formach 

dostosowanych do potrzeb 

uczniów 

nauczyciele 

przedmiotów, 

wychowawcy, 

pedagodzy, 

logopeda, specjaliści 

cały rok 

 

 

XI. Tryb wprowadzania zmian do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

 

1. Do programu  mogą być wprowadzane zmiany w formie aneksu, na wniosek: 

- organów szkoły, 

- organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny   

  w przypadku zmiany przepisów. 

2. Program może być zmieniony w wyniku uchwały rady rodziców w porozumieniu z radą    

    pedagogiczną. 

3. O zmianach w programie Dyrektor Szkoły powiadamia organy szkoły.  

 

 

XII. Ewaluacja 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)   wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, analizy przypadków. 

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

Ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego powołany przez dyrektora. Zadaniem 

Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z 

wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana rada 

pedagogiczna i rada rodziców. 

 

XIII. Postanowienia końcowe 

 

1. Podstawę do podejmowania działalności, stanowi diagnoza w zakresie występujących 

w środowisku szkolnym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym 

uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, 

środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych, dotycząca uczniów 

lub wychowanków, rodziców lub opiekunów, nauczycieli, wychowawców i innych 

pracowników szkoły, opracowywana we współpracy z podmiotami, w każdym roku 

szkolnym, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego. 

2. Na początku roku szkolnego każdy wychowawca jest zobowiązany do opracowania 

planu wychowawczego swojej klasy na podstawie niniejszego programu. 

3. Niniejszy program ma charakter otwarty i może być uzupełniany i zmieniany w trybie 

jego uchwalania. 

 

 

 

 


