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Nie żyje się, nie kocha i nie umiera na próbę. 

Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się 
czegoś nauczyć.         
    Jan Paweł II  



PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 

20, IM.ORŁA BIALEGO WE WROCŁAWIU. 

Rodzina jest podstawowym środowiskiem wychowawczym dzieci. Szkoła 

natomiast wspomaga rodziców w ich wychowaniu. 

Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną i 

profilaktyczną.   

 

WYCHOWANIE to wspomaganie ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na 

osiągnięcie dojrzałości w sferze psychicznej, fizycznej, społecznej i duchowej. 

  

PROFILAKTYKA to kształtowanie umiejętności życiowych umożliwiających 

pozytywne zachowania przystosowawcze, dzięki którym może skutecznie radzić 

sobie z zadaniami i wyzwaniami. Jest to proces wspierania dziecka w radzeniu 

sobie z trudnościami zagrażającymi rozwojowi oraz eliminacji czynników 

zagrażających zdrowiu. 

Profilaktyka uniwersalna polega na wspieraniu wszystkich uczniów w 

prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, 

których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych. 

Profilaktyka selektywna dotyczy wspierania uczniów którzy ze względu na 

swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w 

wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych. 

Profilaktyka wskazująca dotyczy wspierania uczniów, u których rozpoznano już 

występowanie zachowań ryzykownych.  

 

AKTY PRAWNE 

Program wychowawczo profilaktyczny został opracowany na podstawie 

obowiązujących aktów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem: 

Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 

256 poz. 2572) art.54 ust.2 pkt 1. Ust.4, 



Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 w 

sprawie szczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród 

dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz.U. Nr 26, poz.226), 

 

Ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami 

używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. Nr 10, poz.55), 

 

Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz.178, z późn. zm.), 

 

Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 

2005 r. Nr 180, poz.1493, z późn. zm.), 

 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w 

sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz.532), 

 

Ustawy z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 

oraz niektórych innych ustaw ( DZ.U. z 2015 r. poz.875), 

 

Rozporządzenia 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 narkomani (Dz.U. poz.1249). 

 

 

Przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznym uwzględniono 

także: 

-wyniki analizy dokumentacji szkolnej: sprawozdań z zajęć dodatkowych, 

- wnioski szkolnych zespołów zadaniowych do dalszej pracy, 



-wnioski z analizy sytuacji wychowawczej szkoły za rok 2015/16 

-wyniki ankiet przeprowadzonych wśród rodziców i uczniów dotyczących 

zainteresowań uczniów 

-analiza opinii i orzeczeń uczniów wydanych przez poradnie psychologiczno-

pedagogiczne 

 

Program jest adresowany do całej społeczności szkolnej: uczniów, rodziców, 

nauczycieli. Jest realizowany podczas każdej lekcji, zajęć pozalekcyjnych i 

opiekuńczych. Przy realizacji programu współpracują także pedagog 

pielęgniarka szkolna oraz pozostali pracownicy szkoły. W miarę możliwości i 

potrzeb szkołę wspomagają w realizacji programu instytucje lokalne.  

 

MISJA SZKOŁY: 

WSPOMAGANIE WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU DZIECKA W SFERZE 

INTELEKTUALNEJ, FIZYCZNEJ, PSYCHICZNEJ I EMOCJONALNEJ POPRZEZ 

ORGANIZOWANIE PRZESTRZENI DO NABYWANIA PRZEZ NIEGO WIEDZY, 

UMIEJĘTNOŚCI I DOŚWIADCZENIA, KTÓRE POZWOLĄ MU NA 

KONTYNUOWANIE DALSZEJ NAUKI I OSIĄGANIA SWOICH CELÓW 

ŻYCIOWYCH. 

 

MODEL ABSOLWENTA: 

Aktywny młody człowiek, świadomy swoich praw i obowiązków,  znający swoją 

wartość, otwarty na problemy innych. Człowiek dumny ze swojej historii, 

dążący do ciągłego samorozwoju, korzystający ze światowych dóbr kultury. Zna 

zasady dobrego wychowania i je stosuje. Umie posługiwać się nowymi 

technologiami i zdobyczami nauki. Jest ciekawy świata, czerpie radość z 

nawiązywania nowych, trwałych relacji. Prowadzi zdrowy tryb życia, rozwija 

swoje pasje. Dba o środowisko naturalne.  

 

 

 



DIAGNOZA PROBLEMÓW WYCHOWAWCZYCH NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCYCH 

W NASZEJ SZKOLE 

Diagnoza została na podstawie szkolnej dokumentacji, obserwacji, rozmów z 

nauczycielami, rodzicami, uczniami. Wyłoniono następujące problemy 

wychowawcze:  

1. Agresja 

 słowna (w relacjach: uczeń –uczeń, uczeń – pracownik szkoły uczeń – rodzic) - wulgaryzmy - 

brak zwrotów grzecznościowych - nadużywanie trybu rozkazującego - ośmieszanie – kpina 

 fizyczna - bójki - poszturchiwania - niszczenie cudzej własności, sprzętów  

 bierne uczestnictwo w bójkach w charakterze widzów - skandowanie - podpuszczanie  

 agresja wirtualna: „hejtowanie” na portalach internetowych, facebooku, Instagramie, itp., 

umieszczanie obraźliwych zdjęć, komentarzy i opinii, ośmieszanie epitetami, naruszanie 

intymności i seksualności drugiej osoby, zastraszanie i szantażowanie 

2. Stres: 

 nadpobudliwość 

  ruchliwość  

 gadatliwość 

 nadmierne wyciszenie, milczenie 

 dolegliwości zdrowotne : napięcie ciała , bóle odcinka szyjnego kręgosłupa, nadmierne 

wytężanie wzroku, niedosłuch spowodowany nadmiernym i głośnym słuchaniem muzyki 

korzystając ze słuchawek, 

 depresja:  apatia , bierność , wycofanie , płacz , tiki nerwowe, obgryzanie paznokci,  

 brak sukcesów w nauce 

 nie nawiązywanie kontaktów rówieśniczych 

 3. Lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych 

 nie odrabianie zadań domowych  

 nie wykorzystywanie swoich możliwości intelektualnych  

 brak zainteresowania wiedzą , 

 rozdrażnienie wywołane przypomnieniem o wykonywaniu obowiązków szkolnych 

       4. Bezkarność 

 

 

W związku z przyczynami zaistniałych problemów wychowawczych powinniśmy 

wyposażyć naszych uczniów w umiejętności życiowe, które pomogą im w: 

-rozwiązywaniu problemów zdrowotnych i życiowych, 



-sprzyjają dobremu samopoczuciu, a tym samym zmniejszają ryzyko 

wystąpienia zachowań niepożądanych tj.: palenie papierosów, picie alkoholu, 

używanie substancji  psychoaktywnych, ucieczka w wirtualny świat, 

-zwiększają poczucie własnej wartości, 

-poprawiają relacje z innymi. 

 

UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRE UMOŻLIWIAJĄ CZŁOWIEKOWI POZYTYWNE 

ZACHOWANIA PRZYSTOSOWAWCZE, dzięki którym może radzić sobie z 

zadaniami i wyzwaniami codziennego życia: 

1.umiejętności interpersonalne: 

- kulturalnie przyjmuje i przekazuje informacje zwrotne 

-prowadzi dialog, umie słuchać 

-umie rozpoznać i nazwać swoje emocje, otwarcie je wyrażać w sposób 

nieobraźliwy dla innych, ale adekwatny do sytuacji, 

-stosuje zwroty grzecznościowe, 

-akceptuje odmienne stanowisko 

-umie zwrócić się o pomoc, 

-aktywnie uczestniczy w pracach grupy, 

-rozwiązuje kwestie sporne na drodze negocjacji, 

-umie wspólnie z innymi spędzać czas na imprezach klasowych i szkolnych, 

-umie odmówić w sytuacji zagrożenia, jest asertywny. 

Oczekiwane rezultaty: 

Jest miłym kulturalnym uczniem, jasno wypowiadającym swoje poglądy i racje, 

szanuje zdanie innych. Kulturalnie zachowuje się w stosunku do rówieśników i 

pracowników szkoły. Prawidłowo współpracuje w grupie, udziela innym 

pomocy. Polubownie załatwia swoje sprawy. Umie się obroni się przed presją 

grupy. 

 

 



2.Umiejętność budowania własnego systemu wartości: 

-zna i stosuje normy społeczne obowiązujące w szkole, 

-ma szacunek dla siebie, kolegów, przyjaciół, rodziców, 

-szanuje każde życie w tym także życie  zwierząt, 

-zna i szanuje tradycje rodzinne, szkolne, narodowe, 

-życie i zdrowie są dla niego jednymi z największych wartości, podobnie jak 

nauka i praca, 

-wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych i domowych, 

-odróżnia dobre zachowanie od złego i wybiera dobre, 

-w razie potrzeby pomaga innym, bierze udział w akcjach charytatywnych, sam 

je organizuje, nie jest obojętny na potrzeby innych i pomaga w miarę swoich 

możliwości, 

-dokonuje wyboru oglądanych filmów, gier komputerowych, książek, 

-kulturalnie odnosi się do rówieśników płci przeciwnej, 

-ma ograniczone zaufanie do nieznajomych dorosłych. 

Oczekiwane rezultaty: 

Uczeń przestrzega zasad i norm przyjętych w szkole i klasie. Ma bardzo dobre 

oceny z zachowania. Potrafi pomóc innym w potrzebie i sam także korzysta w 

oferowanej mu pomocy. Troszczy się o bezpieczeństwo swoje i innych podczas 

zabaw, powrotów ze szkoły. Dba o zwierzęta i o roślinność w swoim otoczeniu, 

segreguje śmieci. Korzysta w bezpieczny sposób z internetu. Prezentuje 

postawę  otwartości wobec rówieśników oraz ograniczonego zaufania do 

nieznajomych szczególnie nieznajomych dorosłych. 

 

3. Buduje swój własny pozytywny wizerunek 

-poznaje swoje możliwości fizyczne i intelektualne, 

-poznaje swoje zainteresowania, talenty, upodobania, 

-zna swoje mocne strony i stara się je pokazywać, 

-zna swoje słabe strony nad którymi pracuje. 



Oczekiwane rezultaty: 

Ma pozytywny obraz samego siebie. 

 

4. Umie radzić sobie ze stresem  

-planuje swoje zajęcia, uwzględniając potrzebę odpoczynku, 

-rozwija zainteresowania, poszukuje swoich pasji, 

-uwzględnia potrzebę aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, 

-dba o swoją dietę bogatą w warzywa i owoce, 

-nawiązuje trwałe przyjaźnie, 

-umie nazwać swoje uczucia, 

-otrzymanie oceny negatywnej traktuje jako wskazanie do dalszej pracy, 

-w razie problemu wie gdzie szukać pomocy. 

Oczekiwane rezultaty: 

Potrafi sam zaplanować czynny wypoczynek w gronie rówieśników, dokonuje 

świadomego wyboru przy komponowaniu swoich codziennych posiłków, 

kupuje produkty naturalne, ma grono przyjaciół. Nie zniechęca się w dążeniu do 

celu gdy pojawią się pierwsze przeszkody,  jest wytrwały, korzysta z pomocy 

innych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CELE WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI PRZYJĘTE NA ROK SZK.2016/2017   

    

1.Przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania społecznego w 

relacjach z rówieśnikami i dorosłymi w odniesieniu do wartości uniwersalnych. 

2.Kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie, bezpieczeństwo swoje i innych 

na terenie szkoły i poza nią. 

3.Kształtowanie postaw patriotycznych ora szacunku dla tradycji narodowych, 

państwa, środowiska lokalnego i szkolnego. 

4.Wdrażanie uczniów do samorządności oraz rozwijanie wrażliwości na 

potrzeby innych. 

5.Rozwijanie poczucia ważności prawidłowych relacji rówieśniczych tj. przyjaźń. 

6.Wyrabianie nawyku rozwijania zainteresowań, umiejętności samodzielnego 

uczenia się i dążenia do samorozwoju. 

7.Wyrabianie nawyku dbałości o kulturę języka oraz „sięgania po książkę”, jako 

unikalną formę kontaktu z dorobkiem kultury myśli i słowa. 

8.Uczenie szacunku dla wartościowych form odmienności i indywidualności 

oraz osób niepełnosprawnych. 

9.Integracja społeczności szkolnej poprzez aktywne uczestnictwo w imprezach 

klasowych i szkolnych. 

Cele wychowania i profilaktyki osiągane są poprzez realizację planów pracy 

wychowawczo-profilaktycznej, które są opracowane przez wychowawców w 

ciągach klasowych i podlegają ewaluacji.  

Plany te są załącznikami do programu wychowawczo- profilaktycznego.  

 

REALIZOWANE PROGRAMY: 

1.Szkoła należy do sieci szkół promujących zdrowie, 

2. Akcje: „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”, 

3.Programy:„Owoce i warzywa” oraz szklanka mleka, 

4.Realizacja kalendarza imprez i uroczystości szkolnych. 



Szkołę wspomagają instytucje lokalne: 

1.Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna, 

2.Świetlica środowiskowa „Tobiaszki”,” Polanka”, „Iskierka”, 

3.Straż Miejska, 

4.MOPS, 

5.Sąd Rodzinny, 

6. Stowarzyszenie” Prom”, 

7.Stowarzyszenie Wrocławskiego Czynu Pomocy Szkole 

 

 

Ewaluacji podlegać będzie realizacja celów wychowania i profilaktyki 

opracowywana na koniec roku szkolnego przez Szkolną komisję opiekuńczo-

wychowawczą i przedstawiona na radzie pedagogicznej. 

 

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny został przyjęty do realizacji przez Radę 

Pedagogiczną  w dniu 15 września 2016 roku, oraz został zaakceptowany przez 

Radę Rodziców także 15 września 2016 roku. 


