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„ W wychowaniu chodzi właśnie o to, 

ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem 

o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, 

aby umiał być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.” 

/ Jan Paweł II / 

 

 

 

 Program Wychowawczo -  Profilaktyczny został zatwierdzony do realizacji przez Radę 

Rodziców  w dniu 12.09.2019 r.



Wstęp 

 Pierwszymi wychowawcami swoich dzieci są rodzice.  

Nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i 

jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka, żyje nie tylko z drugim , ale i dla drugich. 

Wychowanie to proces wspomagania człowieka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie 

pełni dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej. 

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami 

zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i 

likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie. 

Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z 

wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. 

Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane 

jest doświadczenie. 

      . Na początku roku szkolnego wychowawcy są zobowiązani przypomnieć uczniom 

regulamin oceniania zachowania, a rodzicom  na pierwszym zebraniu przedstawić główne 

cele i założenia Programu Wychowawczo - Profilaktycznego, który będzie również znajdował 

się do wglądu na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie. 

 Na zebraniach nauczyciele powinni informować rodziców o działaniach 

wychowawczych szkoły. Uświadamiać, że mają wpływ na realizację Szkolnego Programu 

Wychowawczo -  Profilaktycznego, np. przez działalność Rady Rodziców,  mogą wyrażać 

opinię na temat działań wychowawczych, wyboru wycieczek, na które udają się uczniowie. 

Na lekcjach wychowawczych należy zapoznać uczniów z Programem Wychowawczo 

- Profilaktycznym Szkoły, a w szczególności omówić działania wychowawcze, które 

wspierają ich rozwój w sferze fizycznej, psychicznej,  społecznej i duchowej. Należy 

uświadamiać uczniom, że poprzez udział w konkursach, apelach, uroczystościach 

patriotycznych, wycieczkach, projektach, itp. realizują cele i zadania Programu 

Wychowawczo -  Profilaktycznego. Na lekcjach wychowawczych i w rozmowach 

indywidualnych poruszać problemy z jakimi borykają się uczniowie, na bieżąco udzielać im 

wsparcia. W celu lepszego poinformowania rodziców o pełnej ofercie zajęć pozalekcyjnych i 

kołek zainteresowań należy umieścić te informacje na stronie internetowej szkoły oraz na 

tablicy informacyjnej. Motywować uczniów do nauki poprzez udzielanie pochwał, dalsze 

zachęcanie do udziału w konkursach, współpracę w grupie i odpowiedzialność za wykonanie 

powierzonego zadania. Kontynuować pracę nad kulturą osobistą uczniów, wdrażać do 

właściwego, kulturalnego zachowania i tolerancji wobec innych. Podnosić wiarę uczniów we 



własne możliwości, podwyższać niską samoocenę, poprzez powierzenie im różnorodnych i 

odpowiednich do ich możliwości zadań, nagradzanie uczniów na forum szkoły. Uwrażliwiać 

uczniów  na krzywdę innych oraz na niesienie bezinteresownej pomocy  potrzebującym, 

poprzez udział uczniów w akcjach charytatywnych propagowanych przez szkołę i udzielać 

pomocy koleżeńskiej w klasach. 

Należy kontynuować tematykę lekcji wychowawczych dotyczących cyberprzemocy, 

zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu, a zwłaszcza kultury bycia na blogach i 

forach internetowych. Kontynuować realizację tematów związanych z  problemem 

narkomanii oraz innych uzależnień i radzenia sobie w sytuacjach stresowych.  

Wskazane jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów oraz kształtowanie 

kultury czytelniczej. Należy zachęcać uczniów do nauki programowania na różnych 

przedmiotach szkolnych. 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb 

rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie 

treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.  

 

Podstawa prawna  Szkolnego Programu Wychowawczo -  Profilaktycznego 

 

Podstawę prawną  Projektu Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktycznego 

stanowią następujące dokumenty: 

 Konstytucja RP art.48 ust. 1, art. 53 ust 3, art. 72 ust 1; 

 Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r.  art. 1, 4, 5, 22, 33, 34a, 40; 

 Karta Nauczyciela  z dnia 26 stycznia 1982r. art. 6  

 Statut szkoły; 

 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w r. szk. 2019/2020 

 Prawo oświatowe- art. 4 ust. Pkt24 oraz art.26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

 

 

 

 

NAJWAŻNIEJSZE CELE WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI  

 



1. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności 

szkolnej, lokalnej i regionalnej, świadomości swoich praw i obowiązków. 

Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej 

reakcji na te zagrożenia.  

 

2. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, 

komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie do życia w społeczności 

szkolnej i w grupie rówieśniczej. Kształtowanie postaw, respektowanie norm 

społecznych i wychowanie do wartości.  

 

3. Wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki, 

upowszechnianie czytelnictwa, szanowanie dorobku narodowego przy jednoczesnym 

otwarciu się na wartości europejskie. Zapobieganie zachowaniom agresywnym.  

 

4. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności 

dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi, 

propagowanie ekologicznego stylu życia. Motywowanie do zdrowego stylu życia.  

 

5. Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów, wszechstronnego i harmonijnego 

rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji. Zapewnienie mu 

bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego. Wspieranie ucznia w 

procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw i nawyków, które zapewniają mu 

przygotowanie do racjonalnego i godnego życia oraz kontynuacji nauki na dalszym 

etapie. 

 



 

Zadania ogólne 

 

 

Działania szczegółowe 

 

Oczekiwane efekty 

 

Sposoby realizacji 

Termin 

realizacji 

Kto 

zaangażowany 

Poznanie systemu 

rodzinnego i 

środowiska, w którym 

przebywa uczeń. 

 

Budowanie 

pozytywnego klimatu 

społecznego w szkole, 

zapobieganie agresji, 

utrzymanie wizerunku 

szkoły przyjaznej i 

bezpiecznej 

 

 

 

 

 

 

*Sporządzenie listy uczniów 

wymagających pomocy 

* Rozmowy z uczniami 

* Rozmowy z rodzicami 

* Wywiady środowiskowe 

* Współpraca z GOPS 

* Obserwacja zachowań uczniów 

w czasie przerw międzylekcyjnych 

i zajęć szkolnych 

*Zaangażowanie rodziców w 

tworzenie pozytywnego klimatu 

*aktywizacja rodziców w 

realizację zadań szkoły 

*zapoznanie rodziców z 

programem wychowawczym i 

profilaktycznym szkoły i planami 

wychowawców klasowych 

*budowanie pozytywnych relacji: 

*tworzenie narzędzi do diagnozy 

problemów wychowawczych 

oraz monitorowania klimatu 

społecznego w szkole 

(obserwacje, ankiety, wywiady) 

*budowanie bezpiecznego 

klimatu poprzez wyposażanie 

nauczycieli w wiedzę, materiały 

informacyjne oraz umiejętności 

tworzenia wspierających relacji 

interpersonalnych  

 

 

*spotkania z rodzicami, 

*pogadanki, 

*obrady rad 

pedagogicznych, 

*rozmowy indywidualne, 

*godziny wychowawcze,, 

*zajęcia integracyjne w 

klasach, 

*rozmowy z rodzicami 

uczniów agresywnych w 

celu wyeliminowania 

niewłaściwych  

zachowań 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy, 

katecheta,  

rodzice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rodzic-nauczyciel, nauczyciel-

rodzic, uczeń-nauczyciel, 

nauczyciel-uczeń, nauczyciel-

dyrektor 

*powiązanie kształcenia z 

wychowaniem 

*traktowanie uczniów z 

życzliwością, poszanowaniem dla 

odmienności i empatią 

*wskazywanie przez nauczycieli 

sposobów porozumiewania się i 

rozwiązywania konfliktów 

 

 

 

 

 

Wokół praw dziecka. 

Zapoznawanie uczniów 

z prawami dziecka i z 

prawami człowieka 

 

 

 

 

*uświadomienie dzieciom ich 

praw 

*wyjaśnienie, czym są prawa 

człowieka 

 

 

 

 

*uczeń zna i przestrzega swoich 

praw 

*potrafi kulturalnie egzekwować 

swoje prawa 

*zna drogę odwoławczą w 

szkole w razie, gdy jego prawa 

są łamane 

 

*praca z Internetem, 

*korzystanie z zasobów 

biblioteki szkolnej, 

*dyskusje w czasie zajęć 

świetlicowych i lekcji 

wychowawczych 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciel 

informatyki, 

świetlicy 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła promująca 

zdrowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*kształtowanie u uczniów 

świadomości jak ważny jest model 

zdrowego stylu życia 

-ruchu 

-higieny 

-bezpieczeństwa 

-żywienia i żywności 

*pokazywanie perspektyw 

zdrowego stylu życia i drogi do 

satysfakcji osobistych bez 

zażywania alkoholu i innych 

substancji uzależniających  

*przeciwdziałanie otyłości 

* poszerzanie wiedzy na temat 

 

*uczeń wie na czym polega 

higiena pracy i wypoczynku, zna 

rolę sportu dla prawidłowego 

rozwoju organizmu 

*potrafi rozróżniać produkty 

wartościowe od szkodliwych  

*umie dopasować jadłospis do 

swoich warunków 

*uczeń zna zagrożenia związane 

z chorobami HIV/AIDS, 

gruźlicą, z używkami takimi jak 

papierosy i alkohol 

 

 

 

*Przeprowadzenie  

wywiadu z uczniami i ich 

rodzicami 

diagnozującego problem 

uzależnień 

*Kontrola zachowań 

uczniów w toaletach 

*Współpraca z 

SANEPID-em, GOPS-em 

– pogadanki, prelekcje, 

konkursy, plakaty, 

spotkania z dietetykiem 

prezentacje 

*Współpraca z 

 

wrzesień 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

kwiecień 

maj 

 

 

 

 

wychowawcy, 

pielęgniarka 

szkolna, lekarz, 

n-l biologii,  

wychowania 

fizycznego, 

świetlicy, 

nauczyciel 

przyrody, straż 

pożarna 

 

 

 

 



 

 

Zapobieganie 

podejmowania przez 

dzieci i młodzież 

zachowań 

ryzykownych, w tym 

palenia tytoniu , e-

papierosów, picia 

alkoholu, cyberprzemoc 

 

 

 

 

 

 

cukrzycy, nowotworów, gruźlicy 

 

*działania edukacyjne zmierzające 

do zapoznania uczniów z 

groźnymi skutkami uzależnień od 

alkoholu, nikotyny, e-papierosów, 

narkotyków, komputera, 

dopalaczy, leków 

*realizacja programu „Zachowaj 

Trzeźwy Umysł” oraz konkursy 

literackie i plastyczne w jego 

ramach 

*zapoznanie nauczycieli i uczniów 

ze sposobami wykonywania 

zabiegów przedmedycznych 

ratujących życie 

*realizacja programu „Już 

pływam” 

*poznanie zasad pierwszej 

pomocy 

*poznanie zasad ewakuacji 

 

 

 

 

 

*uczeń wie od jakich substancji 

można się uzależnić i unika ich 

 

 

 

*uczeń wie jakie 

niebezpieczeństwo niesie ze 

sobą uzależnienie od komputera, 

alkoholu, nikotyny, narkotyków, 

leków 

 

*uczeń potrafi udzielić pierwszej 

pomocy 

*uczeń potrafi pływać i zdrowo 

spędza wolny czas 

 

W.Sz.Ch.P.Jaroszowiec 

 

 

 

 

*Realizacja tematyki 

antyalkoholowej, 

antynikotynowej oraz 

szkodliwości używania 

środków 

psychoaktywnych tzw. 

dopalaczy na godzinach 

wychowawczych 

*zorganizowanie DNIA 

PROMOCJI ZDROWIA  

-przyrządzanie sałatek,    

*szkolenie z zakresu 

pierwszej pomocy 

przedmedycznej 

*organizowanie 

wycieczek rekreacyjno-

 

 

cały rok  

 

 

 

 

czerwiec 

 

 

 

czerwiec 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

policja 

 

wychowawcy i  

 

nauczyciele 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

krajoznawczych, 

wyjazdów na basen 

*DZIEŃ SPORTU  

*prowadzenie gazetki w 

ramach Szkoły 

Promującej Zdrowie 

zorganizowanie 

*ewakuacji przy 

współpracy ze strażą 

pożarną 

*realizacja programu 

Trzymaj Formę 

*Współpraca z 

Nadleśnictwem  

Miechów , Ośrodkiem 

Zdrowia w Trzyciążu 

SANEPID w Olkuszu 



 

Troska o 

bezpieczeństwo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpowszechnianie 

wiedzy o zasadach 

postepowania w 

sytuacjach 

kryzysowych np. klęski 

żywiołowe, pożary, 

działania 

*realizacja programu   

Odblaskowa szkoła” 

*zachowanie bezpieczeństwa w 

drodze do i ze szkoły 

* zwrócenie uwagi na 

niebezpieczne miejsca i sytuacje 

* bezpieczeństwo i zdrowie w 

szkole i poza nią 

* uwrażliwienie na bezpieczne 

formy spędzania wolnego czasu w 

różnych porach roku  

*integracja z dziećmi o 

specjalnych potrzebach 

edukacyjnych 

*Upowszechnianie wśród dzieci i 

młodzieży wiedzy dotyczącej 

bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego 

*Ćwiczenie zasad ewakuacji z 

budynku szkoły, oraz  poznawanie 

zasad zachowania podczas pożaru 

*uczeń używa  odblasków w 

drodze do szkoły i ze szkoły 

 

* zna niebezpieczne miejsca  

* uczniowie znają potrzeby 

innych uczniów i potrafią z nimi 

współpracować  

*przestrzeganie zasad 

BHP na lekcjach i w 

czasie przerw 

* eliminowanie hałasu 

*spotkania z policjantem 

* prelekcje, apele 

* zaopatrzenie uczniów w 

odblaski 

*dostosowanie 

programów do 

indywidualnych potrzeb 

dziecka 

*współpraca z PPP 

*rozmowy z rodzicami  

*współpraca z policją, ze 

strażą pożarną 

 

cały rok 

 

 

 

cały rok 

 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

nauczyciel 

techniki 

pielęgniarka, 

policja, 

 

Nauczyciel – 

oligofrenopedago

-giki 

 

 

 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

nauczyciel 

edukacji dla 

bezpieczeństwa 



terrorystyczne. 

Poznanie zasad 

ewakuacji z budynku 

szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

i innych sytuacji niebezpiecznych 

  

 

Doskonalenie pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej w szkole 

 

*współdziałanie szkoły z PPP w 

celu pomocy uczniom o 

specjalnych potrzebach 

edukacyjnych i wychowawczych 

*przeciwdziałanie przemocy i 

odrzuceniu w szkole 

*spotkanie z psychologiem , 

pedagogiem 

 

*Dostępność pomocy 

psychologa i pedagoga dla 

rodziców, objęcie uczniów 

opieką i wsparciem na terenie 

szkoły 

 

 

 

 

*Spotkania rodziców z 

pedagogiem i 

psychologiem na 

wywiadówkach 

*ankiety, spotkania, 

prelekcje  

*organizowanie dla 

uczniów warsztatów 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

n-le  

poszczególnych  

przedmiotów 

wychowawcy,  

 

 

 

 



*pomoc uczniom mającym 

trudności w nauce i praca z 

uczniem zdolnym 

*wspieranie rozwoju dzieci i 

młodzieży poprzez rozwijanie 

zainteresowań, uzdolnień, 

talentów 

*wyrównywanie szans 

edukacyjnych i kulturowych 

 

 

 

 *zespoły wyrównawcze 

*oferta zajęć 

pozalekcyjnych 

*godziny wyrównawcze 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kształtowanie postawi 

wychowanie do 

wartości 

Królowa Jadwiga – 

wzorem do 

naśladowania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*wychowanie do wartości: 

- wartości życia  

- wartości samorealizacji 

-wartości innych 

*zapoznanie nowo przybyłych 

uczniów z życiorysem naszej 

Patronki 

*pogłębianie i kultywowanie 

wartości, które Królowa 

szczególnie pielęgnowała 

*wręczanie „perełek św. Królowej 

Jadwigi” uczniom wyróżniającym 

się w nauce i zachowaniu, oraz 

biorącym udział w konkursach 

 

 

 

 

 

 

 

*uczeń umie przeżywać 

wydarzenia radosne, smutne, 

uczy się poszukiwania sensu 

życia, poszanowania życia 

własnego i innych, uczeń dąży 

do rozwoju swoich zdolności, 

uczy się pokory, szacunku dla 

innych, wyrozumiałości, 

solidarności, wspiera akcje 

charytatywne 

*uczeń kieruje się 

miłosierdziem, umie przebaczyć, 

szanuje kolegę, spieszy z 

pomocą, udziela pomocy w 

nauce 

*uczeń ma  właściwy stosunek 

do osoby Patronki, prezentuje 

właściwą postawę, chce ją 

naśladować w swoim życiu 

*poszerzenie wiedzy z historii 

Polski - zdobycie szczegółowej 

*poznawanie bohaterów 

literackich i narodowych 

jako wzorów do 

postepowania i 

kształtowania swojego 

charakteru 

*konkursy, wycieczki, 

święto Patronki, 

*pogłębienie współpracy 

z Rodziną Szkół im. Św. 

Królowej Jadwigi, 

udział w zjazdach 

Rodziny 

współpraca z katolicką 

szkołą z Budapesztu 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

katecheta  

 



 

 

 

 

 

Upowszechnianie 

czytelnictwa, 

rozwijanie kompetencji 

czytelniczych wśród 

dzieci i młodzieży 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Wyrabianie nawyku  obcowania 

z książką i czasopismem 

* Wzbudzenie zainteresowania 

nowymi pozycjami, zachęta do 

lektury, porady czytelnicze 

* Uświadomienie pozytywnego 

wpływu obcowania z książką na 

rozwój społeczny, intelektualny i 

moralny młodego człowieka 

* Odwołanie się do literatury jako 

źródła wiedzy o życiu, zwrócenie 

uwagi na walory poznawcze i 

estetyczne lektury 

* Kształtowanie emocjonalnego 

stosunku do książki 

wiedzy o Królowej Jadwidze 

i życiu codziennym w 

średniowieczu 

*kultywowanie szkolnych 

tradycji  

 

* Uczeń ma swoje 

zainteresowania czytelnicze i 

umie je sprecyzować 

* Ceni książkę jako źródło do 

zaspokojenia różnorakich 

potrzeb czytelniczych 

* Rozumie potrzebę promocji 

książki i potrafi samodzielnie 

rekomendować 

* Umie korzystać z różnych 

form kulturalnego spędzania 

wolnego czasu 

* Potrafi wykorzystać techniki 

wyszukiwania i gromadzenia 

materiałów do pogłębienia 

 

 

 

 

 

*Indywidualne rozmowy 

z uczniami na temat 

przeczytanych książek, 

zainteresowań 

czytelniczych oraz form 

spędzania wolnego czasu 

*Prowadzenie zajęć z 

uczniami w ramach 

„Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa” 

*Udział w VIII Edycji 

Ogólnopolskiej Akcji 

Narodowe Czytanie – 

„Nowele polskie”  

Udział w uroczystościach 

w klasztorze w 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Otaczanie opieką uczniów 

szczególnie uzdolnionych w 

poszukiwaniach czytelniczych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

swojej wiedzy literackiej, 

kultury osobistej 

 *Zna historię książki i jej rolę w 

życiu człowieka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imbramowicach 

*Promocja   zbiorów 

biblioteki, wystawy 

książek spoza biblioteki 

*Informowanie uczniów 

o stanie czytelnictwa w 

formie  graficznej na 

tablicy ogłoszeń, na 

szkolnej stronie WWW 

oraz wychowawców klas 

na konferencjach rady 

pedagogicznej 

* Zbiorcze- klasowe i 

indywidualne analizy 

stanu czytelnictwa po I 

semestrze i na koniec 

roku szkolnego 

* analiza wypożyczania 

książek przez uczniów 

 

 



 

 

 

 

Rozwijanie kompetencji 

matematycznych 

uczniów 

 

 

 

 

Prowadzenie zajęć metodami   

aktywizującymi  

Prowadzenie koła zainteresowań 

 

 

 

 

Uczeń potrafi stosować nabytą 

wiedze w życiu codziennym 

 

 

 

 

Analiza wykresów, tabel, 

odczytywanie danych 

 



 

Dbanie o kulturę 

osobistą i poszanowanie 

wspólnego dobra.  

Zapoznanie uczniów z 

zasadami dobrego 

zachowania i 

kulturalnego 

odnoszenia się do siebie 

oraz eliminowania 

wulgaryzmów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* dbałość o sprzęt znajdujący się 

w szkole 

* organizowanie wycieczek o 

różnorodnej tematyce  

* udział w spotkaniach z 

ciekawymi 

ludźmi: policjant, leśnik, lekarz , 

pielęgniarka 

*uświadomienie potrzeby 

właściwego ubioru i zachowania 

się w każdej sytuacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* szanuje dekoracje, gazetki, 

pomoce dydaktyczne 

* umie i chce troszczyć się o 

mienie i estetyczny wygląd 

swojej szkoły 

* wykonuje dekoracje, dba o 

rośliny, solidnie wykonuje 

obowiązki dyżurnego  

* zostawia porządek po 

skończonych zajęciach 

lekcyjnych 

* dba o porządek w autobusie 

i zwiedzanym miejscu 

(wycieczka) 

* kulturalnie i poprawnie wyraża 

się, umiejętnie zachowuje się w 

danej sytuacji 

*troszczy się o pielęgnowanie 

mowy ojczystej 

*ubiera się w strój galowy na 

 

rozmowa, 

pogadanka, określenie  

obowiązków dyżurnego, 

rozmowy indywidualne z 

uczniami,   

wycieczki, wyjazd do 

teatru, kina  

zorganizowanie spotkania 

z policjantem, leśnikiem, 

lekarzem, pielęgniarką 

lekcje wychowawcze, 

wycieczki szkolne, 

plenerowe, zabawa 

andrzejkowa, choinkowa, 

ślubowanie 

godzina wychowawcza, 

zajęcia świetlicowe, 

spotkania z pielęgniarką 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oficjalne uroczystości szkolne i 

strój sportowy (wycieczki, wych. 

fiz.) 

* prawidłowo zachowuje się 

przy stole, w autobusie 

szkolnym, 

teatrze, na lekcji 

* umie okazywać szacunek 

nauczycielom i innym pracowni  

kom szkoły 

* utrzymuje czystość ciała i 

odzieży 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pomoc charytatywna 

w ramach działalności 

Koła Wolontariatu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* poszanowanie godności innych  

*adopcja na odległość 

*niesienie pomocy w sytuacjach 

kryzysowych (powódź, ciężka 

choroba) 

* udział w akcji „Szlachetna 

paczka 

 

*uczniowie dostrzegają potrzeby 

ludzi przewlekle chorych i 

pokrzywdzonych przez los 

*uczniowie są wrażliwi na los 

innych ludzi także w krajach 

misyjnych 

 

 

zbiórka zabawek, 

przyborów szkolnych, 

kiermasze 

pogadanki 

opieka nad dzieckiem w 

Ugandzie (adopcja na 

odległość) 

udział w III 

Ogólnopolskiej Zbiórce 

używanych okularów dla 

Afryki 

 

 

cały rok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele,  

opiekun 

samorządu 

uczniowskiego, 

katecheta 

 

 

 



 

„Otwarta szkoła”  

Promowanie działań 

kształtujących relację 

ze środowiskiem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* współpraca z rodzicami i innymi 

członkami społeczności lokalnej, 

organizacjami pozarządowymi i 

instytucjami z otoczenia szkoły. 

* zorganizowanie Dnia Babci   

i Dziadka 

* zorganizowanie Dnia Matki 

*współpraca z Zakładami 

kablowymi BITNER w Trzyciążu  

*zorganizowanie Dnia Strażaka  

*współpraca z proboszczem 

parafii  

* współpraca z Kołem Gospodyń 

Wiejskich i OSP 

 

 

 

 

 

 

*uczniowie właściwie odnoszą 

się do ludzi w podeszłym wieku, 

nauczycieli i pracowników 

szkoły. 

*pomoc finansowa dla szkoły 

oraz dla rodziców i uczniów 

(paczki mikołajkowe) 

*uczniowie doceniają pracę 

strażaka  

*uczniowie znają i kultywują 

zwyczaje bożonarodzeniowe i 

wielkanocne. 

 

 

 

 

 

 

zaproszenie dziadków i 

babć do szkoły na 

imprezę 

przygotowaną z tej okazji 

i wykonywanie przez 

uczniów upominków, 

rozmowa, pogadanka, 

lekcje wychowawcze,  

spotkanie z mamami - 

program artystyczny na 

Dzień Matki, 

zwiedzanie zakładu 

BITNER - 

podziękowania dla 

dyrekcji zakładu, 

występy artystyczne, 

konkursy, 

wigilia, jasełka 

 

 

cały rok 

  

 

 

 

 

 

maj 

 

 

 

 

 

 

 

grudzień  

 

wychowawcy, 

nauczyciele,  n-le 

świetlicy 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 



 

Rozbudzanie 

patriotyzmu 

regionalnego i 

narodowego  

 

 

 

 

 

 

 

* udział w konkursach 

dotyczących  „Mojej małej 

Ojczyzny” 

* dbanie o miejsca pamięci 

narodowej,  szacunek dla symboli 

narodowych 

*poznajemy twórczość ludową 

najbliższej okolicy 

*ślubowanie klas pierwszych 

*udział w rajdach „Dłubnia u 

źródeł”, Powiatowy Wyżynny  

Rajd Neandertala 

*Rajd Nietoperzy 

*wycieczki: poznawanie regionu i 

najbliższej okolicy 

 

 

 

 

 

 

* uczniowie znają historię, 

tradycję wsi, gminy, regionu 

* dba o honor i tradycje 

szkoły oraz współtworzy jej 

autorytet 

* odnosi się z szacunkiem do 

historii, bohaterów narodowych  

* przyjmuje właściwą postawę  

*szanuje Sztandar Szkoły  

* zna historię godła Polski, 

* zna genezę, tekst melodię  

Mazurka Dąbrowskiego i hymn 

szkoły   

* zna elementy tworzące strój 

krakowski 

* gromadzenie i rozbudzanie  

zainteresowań zanikającymi 

tradycjami ludowymi  

(teksty, przyśpiewki) 

* zwyczaje ludowe 

 

konkurs, literatura o gmi- 

nie, wywiad z pracowni- 

kami urzędu, starszymi 

mieszkańcami wsi, 

akademia, składanie 

kwiatów, porządkowanie 

cmentarza w Cieplicach, 

Porębie Górnej, 

Imbramowicach,  

lekcje wychowawcze, 

apele, albumy 

 wycieczka do regional – 

nego muzeum, spotkanie 

z członkami zespołu 

ludowego 

topienie Marzanny. 

wychowanie fizyczne 

(nauka poloneza, 

krakowiaka), kółka 

zainteresowań 

 

 

 

 

 

listopad 

 

 

 

 

cały rok 

 

wychowawca n-el 

świetlicy, sztuki, 

historyk, geograf, 



wycieczki „Śladami 

Królowej Jadwigi” 



 

Dbanie o środowisko 

naturalne 

 

 

 

*dbałość o własne środowisko i 

okolicę 

* sprzątanie świata 

* ukwiecanie klas i korytarzy 

szkolnych, sadzenie roślin, rabaty 

wokół szkoły. 

* obserwacja wpływu człowieka 

na środowisko naturalne podczas 

wycieczek 

* prowadzenie akcji dokarmiania 

zwierząt 

*założenie i prowadzenie ogródka 

przyszkolnego.  

 

 

 

* uczeń dba o czystość 

przystanków, terenu wokół 

szkoły, swojego najbliższego 

otoczenia  

* zdobywa wiedzę na temat 

Ojcowskiego Parku Narodowego  

* poznaje działalność 

istniejących zakładów 

najbliższej okolicy – 

gospodarowanie odpadami 

* zdobywa wiedzę na temat 

rozwoju gminy (kultura 

rolnictwa, przemysł, gospodarka 

przestrzenna) 

* uwrażliwienie na stan 

czystości 

otoczenia (dbałość o własne 

otoczenie)  

* systematycznie i sumiennie 

opiekuje się roślinami  

 

rozmowa, lekcje 

wychowawcze, 

porządkowanie 

otoczenia, 

wycieczka do OPN, 

do Zakładów Kablowych 

„Bitner”, wycieczki 

szkolne, pogadanki, 

sadzenie kwiatów, ich 

pielęgnacja, 

współpraca z 

powiatowym 

przedstawicielem 

ochrony środowiska, 

wycieczka do 

lasu, film, budowa 

domków dla ptaków, 

zbieranie baterii 

i zakrętek 

 

 

cały rok 

 

wychowawcy i 

wszyscy 

nauczyciele 



* ma świadomość wpływu 

człowieka na środowisko 

* właściwie zachowuje  

się w obcowaniu z przyrodą 

* uświadamia sobie zagrożenia 

wypływające z zanieczyszczenia 

środowiska i zna sposoby 

unikania ich oraz lokalizacji 

* właściwie zachowuje się w 

lesie,  

parku narodowym i 

krajobrazowym (pomniki 

przyrody) 

* opiekuje się zwierzętami 

*  zbiera surowce wtórne 

 

 

Rozwijanie kompetencji 

informatycznych 

uczniów 

 

*nauka programowania jako nauka 

funkcjonowania we współczesnym 

społeczeństwie 

* posługiwanie się technologią 

 

*uczeń potrafi czytać ze 

zrozumieniem, myśleć logicznie, 

matematycznie, jest 

samodzielny, precyzyjny, umie 

 

praca z komputerem 

 

cały rok 

 

informatyk,  

nauczyciele 



informacyjną 

* encyklopedie multimedialne jako 

nowe źródło informacji 

* uświadomienie zagrożeń 

związanych z korzystania z 

komputera i Internetu: - 

cyberprzemoc, blogi i fora 

internetowe.  

prezentować swoje pomysły, 

pracować w zespole i 

komunikować się z innymi 

ludźmi, umie łączyć różne 

dziedziny, przedmioty 

* potrafi wybierać programy 

komputerowe, telewizyjne 

* potrafi wykonać prezentacje 

komputerowe 

* umie znaleźć właściwe 

informacje w Internecie 

* wykorzystuje nowoczesne 

technologie w sztuce, kulturze, 

nauce, zabawie 

 

Przygotowanie do 

właściwego wyboru 

dalszej drogi 

edukacyjnej 

 

* poznawanie na poszczególnych 

etapach edukacyjnych specyfiki 

różnych zawodów 

* współpraca z rodzicami w 

aspekcie wyboru ścieżek 

edukacyjnych ich dzieci 

 

* uczeń potrafi wskazać swoje 

mocne i słabe strony 

* zna swoje zainteresowania i 

predyspozycje 

* wie, jaki typ szkoły jest dla 

niego odpowiedni 

 

warsztaty 

zawodoznawcze, 

spotkania z 

pracownikami Urzędu 

Pracy 

spotkania z 

 

cały rok 

 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

nauczyciel 

doradztwa 

zawodowego 



(informowanie rodziców o 

zainteresowaniach, 

predyspozycjach, mocnych i 

słabych stronach ucznia w 

kontekście wyboru szkoły 

średniej) 

* dostarczanie wiedzy na temat 

struktury szkolnictwa średniego. 

przedstawicielami szkół 

średnich, 

wyjazd na Targi 

Edukacyjne (Festiwal 

Nauki), 

spotkania z 

absolwentami, 

współpraca z PPP, 

udostępnianie informacji 

o różnych szkołach, 

gromadzenie materiałów 

zawodoznawczych 

(ulotki), 

udział uczniów w dniach 

otwartych 

organizowanych przez 

szkoły średnie  



ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI: 

 

1.  Rodzice uczniów   mają prawo do informacji o postępach dziecka w nauce i zachowaniu, 

w związku z tym powinni utrzymywać systematyczny kontakt z wychowawcą klasy i 

nauczycielami. 

 

2. Rodzice maja prawo zgłaszania uwag i propozycji, które mogą usprawnić pracę szkoły, 

uczestniczyć w działalności Rady Rodziców oraz współorganizować z wychowawcą imprezy 

klasowe, wycieczki, itp. 

 

3. Wychowawca z początkiem roku szkolnego zapoznaje rodziców z dokumentami 

regulującymi życie szkoły i udostępnia do wglądu. 

 

4. Rodzice w trosce o dobro dziecka powinni informować wychowawcę i nauczycieli o 

trudnej sytuacji zdrowotnej (przewlekłych chorobach, przyjmowanych lekach), rodzinnej lub 

materialnej. 

 

5. Rodzice powinni informować wychowawcę, pedagoga szkolnego o posiadaniu przez dzieci 

opinii, orzeczeń wydanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne lub inne instytucje, 

mogące mieć wpływ na proces dydaktyczny i wychowawczy. 

 

Wskazane jest również ustalenie z dyrektorem i wychowawcą, z początkiem roku szkolnego 

możliwych form pomocy dziecku (pomoc korekcyjno-kompensacyjna, zajęcia rewalidacyjne). 

 

6. Obowiązkiem rodziców jest uczestnictwo w zaplanowanych zebraniach w każdym roku 

szkolnym. 

 

7. Formy kontaktów rodziców ze szkołą: 

 

 zaplanowane zebrania, 

 zebrania wynikające z aktualnych potrzeb klasy, 

 indywidualne rozmowy z dyrekcją, nauczycielami, wychowawcą, 

 kontakty telefoniczne z dyrekcją,  nauczycielami,  wychowawcą, 



 zeszyty kontaktów, 

 

 

8. Na zebraniach klasowych wychowawca sporządzą listy obecności rodziców; kontakty 

indywidualne i telefoniczne wychowawca odnotowuje w dzienniku (w miarę możliwości 

potwierdzone podpisem rodzica). 

 

9. Wychowawca może wysłać do rodziców wezwanie pisemne, jeżeli brak jest kontaktu ze 

strony rodziców lub wymaga tego sytuacja (nieobecność na zebraniach, niezgłoszenie się na 

ustną lub telefoniczną prośbę nauczyciela). 

 

10. W przypadku planowanego dłuższego wyjazdu rodzice są zobowiązani do osobistego 

powiadomienia wychowawcy o przekazaniu obowiązków opiekuńczych nad dzieckiem innej 

osobie (pisanie usprawiedliwień, kontakty ze szkołą). 

 

11. Rodzic powinien osobiście pisać usprawiedliwienia i zwolnienia z lekcji, 

podając przyczyny nieobecności dziecka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EWALUACJA PROGRAMU: 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny poddawany będzie ustawicznej ewaluacji i 

weryfikowany według potrzeb – ma charakter otwarty. Ewaluacja programu dokonywana 

będzie na zakończenie każdego roku szkolnego. 

Formy ewaluacji: 

– obserwacja (wychowawcy klas); 

– rozmowy z uczniami; 

– rozmowy z rodzicami; 

– analiza dokumentów; 

– obserwacja i ocena zachowań; 

 

 

 Szkolny Program Wychowawczy 

przygotował  zespół nauczycieli w składzie: 

 mgr Elżbieta Orczyk 

                                                                                                                      mgr Halina Dziubek 

                                                                                                                

 



 

 


