
	

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY 
Szkoły Podstawowej nr 19 

im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie 
na rok 2018/2019 

 

 

 

 
„Tyle człowiek jest wart, ile może dać z siebie innym” 
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Wytyczne MEN odnośnie kierunków realizacji polityki oświatowej państwa 

w roku szkolnym 2018/2019: 

1. Setna rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotyczne postaw uczniów. 

2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielności, kreatywności  
i innowacyjność uczniów. 

3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego. 

4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów 
dostępnych w sieci. 

 

Misja szkoły 

Mała szkoła dużych szans na sukces każdego ucznia 

Celem realizowanym przez szkołę jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego ucznia, przygotowanie go do kolejnego etapu edukacji, 
ale też życia w dynamicznie zmieniającym się świecie. Zadanie to jest realizowane poprzez nauczanie, wyposażanie uczniów w umiejętności, które 
pozwolą im funkcjonować w harmonii z najbliższym otoczeniem, społeczeństwem i przyrodą,  oraz zdobywać dalszą wiedzę, samodzielnie myśleć, 
a także organizować własną pracę i czas wolny. Kształtujemy ucznia tolerancyjnego, szanującego uczucia religijne, wrażliwego, znającego  
i stosującego normy współżycia społecznego, ukierunkowanego na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie, rozwijającego swoje pasje  
i zainteresowania, podejmującego aktywność na rzecz drugiego człowieka i otaczającego go środowiska. W działaniu nie zapominamy o 
wspieraniu rodziców w opiece i procesie wychowania. 

 



	

Ogólne założenia programu 

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 19 uwzględnia szeroko pojęty rozwój ucznia - obejmuje cele, zadania  
i formy działań. Służy harmonijnemu i wszechstronnemu rozwojowi dziecka jednocześnie redukując czynniki ryzyka. Program kierowany jest do 
każdego ucznia, uwzględnia jego potrzeby indywidualne oraz wynika z bieżących potrzeb i zagrożeń pojawiających się w szkole. 

Stanowi wytyczne do pracy wychowawczej dyrektora, pedagoga, wychowawców klas, nauczycieli przedmiotów, Samorządu 
Uczniowskiego, pracowników administracyjnych oraz organizacji i instytucji wspomagających pracę szkoły, przy współudziale rodziców  
i z uwzględnieniem ich sugestii dydaktyczno – opiekuńczo - wychowawczych. 
Pragniemy, aby SP 19 była szkołą bezpieczną, w której panuje klimat sprzyjający całej społeczności szkolnej. Nasi uczniowie winni być postrzegani 
jako jednostki odpowiedzialne, kulturalne, kreatywne, otwarte na potrzeby innych, w tym starszych, chorych, samotnych oraz osób o odmiennych 
poglądach, i wyznaniach religijnych.   

Powodzenie jego realizacji jest uwarunkowane przyjęciem definicji „wychowania” czyli wspierania dziecka w rozwoju ku pełnej 
dojrzałości w sferze fizyczne, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania 
z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe. 

Profilaktyka powinna odnosić się do wyposażenia młodego człowieka w umiejętności radzenia sobie z różnorodnymi czynnikami 
mogącymi negatywnie wpływać na jego harmonijny rozwój i zdrowie, przeciwdziałać patologiom oraz promować działania sprzyjające 
pozytywnym postawom, samozadowoleniu i samorealizacji w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych. 

Szkolny Program Wychowawczo- Profilaktyczny został dostosowany do obowiązujących podstaw prawnych nowej podstawy programowej 
oraz wniosków wynikających z potrzeb wychowawczych i środowiskowych całej społeczności szkolnej. 
 

Wizja absolwenta SP 19 którego cechuje:	

AKTYWNOŚĆ 

• posiada zainteresowania i rozwija je 
• jest twórcą i odbiorcą sztuki i kultury 

• wykazuje się samodzielnością 
 



	

CIEKAWOŚĆ ŚWIATA 

• korzysta z  różnych źródeł informacji 
• poszerza wiedzę na miarę swoich możliwości 

• jest wrażliwy na piękno przyrody 
 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
• podejmuje działania i przewiduje ich konsekwencje 

• umie samodzielnie rozwiązywać problemy 
• cieszy się z sukcesów i potrafi akceptować porażki 

• zna swoje słabe strony i pracuje nad nimi 
 

OTWARTOŚĆ 
• nie ma problemów z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami 

• umie współdziałać w grupie 
• prezentuje swój punkt widzenia i szanuje poglądy innych 

 
OPTYMIZM 

• pozytywnie patrzy na świat 
• lubi siebie i innych 

• wierzy w swoje możliwości 
• umie odróżniać dobro od zła 

 
 



	

PRAWOŚĆ 

• jest uczciwy i prawdomówny 
• zna zasady dobrego zachowania się i przestrzega ich 

• zna symbole regionalne, narodowe i religijne i wie jak się wobec nich zachować 
• pielęgnuje tradycje 

 
TOLERANCJA 

• rozumie, że różnice między ludźmi są zjawiskiem naturalnym 
• szanuje ludzi o odmiennym pochodzeniu i poglądach 

• jest wrażliwy na potrzeby innych 
 

KRYTYCYZM 
• selekcjonuje i porządkuje zdobyte informacje 

• ocenia ich wiarygodność i przydatność  do określonego celu 
• prezentuje postawę asertywną 

 

I. Podstawa prawna: 
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) 
Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) 
Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.(Dz. U.78 poz. 483 z 1997 r. z późn. zm.)   
Konwencja o Prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. nr 120 poz. 526 z 1991 r.) 
 
 



	

II. Główne cele wychowawczo - profilaktyczne szkoły: 
  

1. Wszechstronny rozwój osobowości uczniów, uwzględniający indywidualne predyspozycje psychiczne, emocjonalne, intelektualne oraz 
środowiskowo - kulturowe 

2.  Kształtowanie postaw społecznych i obywatelskich w duchu poszanowania dla tradycji narodowych, państwowych i  lokalnych oraz  
do upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości 

3. Uwrażliwianie na potrzeby innych, wolontariat 

4. Czerpanie przyjemności z umiejętnego współdziałania i odpowiedzialności za siebie i grupę 

5.  Propagowanie zdrowych i higienicznych zachowań i form 

6.  Podejmowanie różnorodnych działań na rzecz środowiska bliższego i dalszego 

7. Promowanie pożądanych zachowań i postaw 

 
III. Podstawowe cele działań wychowawczych i profilaktycznych  szkoły: 
 

1. Wzmacnia działania wpływające na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa uczniów. 
2. Aktywnie rozpoznaje potrzeby edukacyjne dzieci i dba o ich zaspokojenie. 
3. Rozwija pasje i zainteresowania wychowanków, indywidualizuje proces nauczania, sprzyja uczniowi niedomagającemu i zdolnemu. 

4. Kształtuje prawidłowe postawy sprzyjające dalszemu rozwojowi, w poczuciu przynależności i dumy narodowej. 
5. Zapobiega wszelkim formom dyskryminacji, kształtuje postawy tolerancyjne i uwrażliwia na potrzeby innych. 

6. Współdziała ze środowiskiem lokalnym i promuje swoją działalność . 
7. Podejmuje działania służące zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa wychowanków na terenie szkoły i poza jej murami. 

8. Przeciwdziała wszelkim zachowaniom agresywnym i innym formom przemocy. 



	

9. Zachęca i wdraża do działań na rzecz propagowania aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia. 

10. Prowadzi wszelkie działania profilaktyczne przeciwdziałające uzależnieniom i innym groźnym nawykom. 
11. Współpracuje z instytucjami kultury, placówkami oświatowymi i partnerami celem rozwijania pożądanych postaw wychowawczych  

i społecznych oraz podejmowania różnorodnych inicjatyw sprzyjających młodemu człowiekowi. 
12. Stwarza warunki służące świadomemu wyborowi dalszego kształcenia spójnego z potrzebami rynku pracy i indywidualnymi 

możliwościami i predyspozycjami ucznia. 
13.  Wzmacnia poczucie odpowiedzialnego korzystania z zasobów sieci oraz rozwija kompetencje cyfrowe wychowanków. 

 
STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNYCH 

 
Dyrektor szkoły w szczególności: 

• Kieruje zespołem, nauczycieli i specjalistów, którzy dostrzegają różnorodne – indywidualne problemy i potrzeby uczniów. oraz  
podejmują wszelkie działania zaradcze 

• Stwarza warunki do wyrównywania szans edukacyjnych i rozwijania uzdolnień wychowanków 
• Podejmuje wyzwania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju dziecka   

 
 
 
Rada Pedagogiczna w szczególności: 

• Planuje i analizuje pracę wychowawczą i opiekuńczą szkoły oraz podejmuje wszelkie działania mające na celu zwiększenie 
bezpieczeństwa w placówce i przeciwdziałaniu wszelkim formom uzależnień. Wychowawcy klas w oparciu o szkolny plan opracowują 
szczegółowe - klasowe programy wychowawczo – profilaktyczne 

• Na podstawie potrzeb, wniosków i obowiązujących przepisów opracowuje program wychowawczo – profilaktyczny, który przedstawia 
rodzicom  do uchwalenia 

• Analizuje działania wychowawczo – profilaktyczne, ocenia sytuację w placówce i systematycznie wymienia doświadczenia w celu 
podniesienia jakości pracy szkoły i stworzenia odpowiednich warunków do kształtowania pożądanych postaw 

• Promuje wzorcowe zachowania uczniów 



	

 
Rada Rodziców w szczególności: 

• Uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczo – profilaktyczny szkoły 
• Dzieli się spostrzeżeniami dotyczącymi wszelkich potrzeb uczniów 
• Bierze czynny udział w opracowaniu form i zasad współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie wychowania i profilaktyki 

 
Samorząd Uczniowski ma prawo do: 

• Zgłaszania propozycji, potrzeb dotyczących organizacji zajęć 
• Współuczestniczenia w tworzeniu właściwego klimatu szkoły 

 
 
 

EWALUACJA PROGRAMU 
1. Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły ma charakter otwarty – będzie podlegał ewaluacji i weryfikacji w zależności od potrzeb i 

dostrzeżonych problemów. 
2. Planuje się przeprowadzenie  ewaluacji wstępnej na początku roku szkolnego- ankieta  oraz podsumowanie działań na końcu roku szkolnego. 
3. Uzyskane wyniki będą stanowiły wskazówki do dalszej pracy. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



	

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNYCH NA ROK 2018/2019 
 

Cel 1 
Wszechstronny rozwój osobowości uczniów, uwzględniający indywidualne predyspozycje psychiczne, emocjonalne, 
intelektualne oraz środowiskowo – kulturowe 

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialny Terminy 
Rozpoznawanie indywidualnych 
potrzeb i możliwości 
wychowanków 

• rozmowy z wychowankami 
• ankiety 
• obserwacje 
• sugestie rodziców 
• zajęcia – doradztwo zawodowe 
• rozmowy z rodzicami uświadamiające 

możliwości psychofizyczne dziecka 

Pedagog, 
Nauczyciele, 
Wychowawcy, 
Dyrektor 
 

Na bieżąco 

Organizowanie zajęć 
wspomagających prawidłowy 
rozwój i wyrównane szanse 
edukacyjne 

• ZDW 
• logopedia 
• ZKK 
• rewalidacja 
• socjoterapia 
• gimnastyka korekcyjno –kompensacyjna 
• indywidualne zajęcia wspomagające 
• inne według wskazań lub potrzeb 

Dyrektor, 
Pedagog, 
Nauczyciele 
 

Od września 
Na bieżąco 

Mobilizowanie wychowanków do 
kreatywnego i innowacyjnego 
myślenia w nawiązaniu do 
wymogów nowej podstawy  
programowej 

• kółka zainteresowań 
• wyjścia do:  teatru, kina, muzeum, biblioteki, 

wernisaże itp. 
• spotkania z ciekawymi ludźmi 
• wycieczki 

Wszyscy uczący 
 

Na bieżąco, 
cały rok 



	

• inne – służące profilaktyce i kształtowaniu 
pożądanych postaw umiejętnego uczestniczenia 
w kulturze, sztuce, sporcie 

• promowanie działań sprzyjających zdrowiu 
psychicznemu 

Podejmowanie działań 
sprzyjających otwartości, 
samorealizacji 

• zajęcia integrujące, służące wzajemnemu 
poznaniu, odkrywaniu talentów, 
przezwyciężaniu barier 

• organizowanie spotkań ze specjalistami 
z zakresu psychologii dziecięcej, relacji 
interpersonalnych, działań w grupie w trosce  
o siebie i innych 

Nauczyciele 
Pedagog 
dyrektor 

 

Od września 

Promowanie uczniów szczególnie 
uzdolnionych 

• prowadzenie rozmów z rodzicami i opiekunami 
prawnymi na temat predyspozycji dziecka oraz 
możliwościami, jakie stwarza szkoła do ich 
wykorzystania 

• mobilizowanie wychowanków do świadomego , 
zdrowego rywalizowania, wykorzystania wiedzy 
i umiejętności w trakcie konkursów na różnym 
szczeblu 

• nagłaśnianie uzyskanych wyników 

Wszyscy nauczyciele Od wrzenia 
Na bieżąco 

 
Cel 2 
Kształtowanie postaw społecznych i obywatelskich w duchu poszanowania dla tradycji narodowych, państwowych i  lokalnych oraz do 
upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości 

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialny Terminy 
Zachęcanie do działań 
sprzyjających wzmacnianiu 
poczucia przynależności i dumy 
narodowej 

• organizowanie imprez artystycznych 
wartościujących poczucie polskości, dumy 
narodowej 

• inicjowanie spotkań z kombatantami i 
ludźmi, szczególnie 

Wszyscy nauczyciele Od września 
Cały rok 
 
 
 



	

zasłużonymi dla ojczyzny, miasta i regionu 
• propagowanie czytelnictwa ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieł uznanych klasyków 
• utrwalanie znajomości hymnu narodowego 
• zorganizowanie wieczornicy upamiętniającej 

setną rocznice odzyskania przez Polskę 
niepodległości 

 
 
 
 
listopad 

Rozwijanie i utrwalanie szacunku 
dla postaci i miejsc 
odgrywających istotną rolę w 
historii naszej ojczyzny 
 
 

• sprawowanie opieki nad pomnikiem partyzantów 
w Jeziorkach 

• czynny udział w uroczystościach państwowych 
• inne, służące wyrażaniu szacunku do symboli 

narodowych i religijnych 
• zorganizowanie wyjazdu uczniów klasy VIII do 

byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz-
Birkenau 

Nauczyciele i 
wychowawcy 
Dyrektor 
 
 
 
MJG, SKM 

Od września 
Cały rok 
 
 
 
 
październik 

 
Cel 3 
Uwrażliwianie na potrzeby innych, wolontariat 
 

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialny Terminy 
Kształtowanie nawyków 
spontaniczności i otwartości. 
Dostrzeganie potrzeb innych. 

• udział w akcjach charytatywnych 
• współpraca z DPS w Jaworznie, OSW 
• organizowanie spotkań z udziałem seniorów 
społeczności lokalnej 
• współorganizowanie imprez o zasięgu 
dzielnicowym 
 

Pedagog 
Dyrektor 
Koordynatorzy 

Cały rok 

Uczenie tolerancji, akceptowanie 
odmienności   

• pogadanki 
• prelekcje 
• zabawy 

Wszyscy nauczyciele Na bieżąco 



	

• lektura 
 
Cel 4 
Czerpanie przyjemności z umiejętnego współdziałania i odpowiedzialności za siebie i grupę 

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialny Terminy 
Uczenie umiejętności myślenia 
wartościującego 

• pogadanki 
• dyskusje 
• rozmowy kierowane 
• zabawy tematyczne organizowane podczas zajęć 

edukacyjnych 
• świadome uczestnictwo w życiu kulturalnym, 

czerpanie przyjemności i  poszerzanie horyzontów 
myślowych   

Wszyscy nauczyciele 
Pedagog 

Na bieżąco 

Umiejętne dostrzeganie potrzeb 
grupy 

• obserwacje 
• zadania grupowe 
• zajęcia integrujące 
• motywowanie do współdziałanie i podejmowania 

współodpowiedzialność   

Wszyscy nauczyciele 
wychowawcy 

Na bieżąco 

Preferowanie postaw 
sprzyjających bezpieczeństwu i 
zdrowiu 

• uczenie metodą dobrego przykładu 
• systematyczne nagradzanie pożądanych postaw i 

stosowanie kar zgodnych ze statutem i innymi 
obowiązującymi w szkole zasadami 

• wdrażanie do odpowiedzialnego zachowania, 
poruszania się po drogach, korzystania ze 
sprzętów oraz urządzeń 

• organizowanie spotkań z przedstawicielami 
prawa, celem uświadamiania uczniom i rodzicom 
konsekwencji wynikających z łamania reguł i 
norm 

Wszyscy nauczyciele 
 

Na bieżąco 



	

Kształtowanie zachowań 
asertywnych oraz wzmacniających 
sympatie 

• Pogadanki, rozmowy indywidualne 
• scenki dramowe 
• lekcje wychowawcze 
• lekcje języka polskiego 
• imprezy szkole 
• wycieczki 
• pomoc koleżeńska 
• spotkania ze specjalistami(pedagog, psycholog 

oraz zaproszeni goście) 

Nauczyciele: 
j. polskiego, wf 
pedagog 
wychowawca 
i inni uczący 

Cały rok 

Tworzenie odpowiednich 
warunków do demokratycznego, 
kreatywnego i odpowiedzialnego 
pełnienia funkcji w życiu 
klasowym, szkolnym i 
środowiskowym 

• demokratyczne wybory samorządów klasowych, 
wybory SU 

• wybory opiekuna samorządu uczniowskiego oraz 
rzecznika praw ucznia 

• udział w pracach na rzecz szkoły 
• reprezentowanie stanowiska uczniów 
• udział we współtworzeniu i nowelizowaniu prawa 

szkolnego 
• udział w organizacji imprez klasowych i szkolnych 

oraz dyskotek 

Opiekun SU 
Wychowawcy 
Inni nauczyciele 

Wrzesnień 
Na bieżąco 

 
Cel 5 
 Propagowanie zdrowych i higienicznych zachowań i form 

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialny Terminy 
Zachęcanie wychowanków do 
aktywnego spędzania wolnego 
czasu 

• stworzenie możliwości rozwijania sprawności 
fizycznej 

• organizowanie spotkań z ludźmi czynnie 
uprawiającymi sport i czerpiącymi z tego 
przyjemność 

Nauczyciel wf 
Pedagog 
Inni nauczyciele 
 

Na bieżąco 



	

• przygotowywanie uczniów do zawodów 
sportowych 

• udział w ogólnopolskich i regionalnych działaniach 
profilaktycznych 

• wskazywanie w trakcie różnych zajęć, 
umiejętnego wykorzystywania wolnego czasu 

Propagowanie postaw 
ekologicznych 

• segregowanie odpadów 
• pogadanki ekologiczne 
• spotkania z pracownikami ochrony przyrody 
• udział w akcjach proekologicznych 
• uczestnictwo w konkursach o tematyce 

ekologicznej 

Wszyscy nauczyciele 
uczący 

Na bieżąco 

Cel 6 
Podejmowanie różnorodnych działań na rzecz środowiska bliższego i dalszego 

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialny Terminy 
Wdrażanie do czynnego 
uczestniczenia w życiu 
wspólnoty Jeziorek oraz okolic 

• współpraca z Parafią w Jeziorkach 
• dalsze współdziałanie z klubem MCKiS Kasztan 
• organizowanie imprez środowiskowych (Dzień 

Babci i Dziadka i inne) 
• wykorzystywanie lokalnych legend i podań w 

procesie lekcyjnym 

Wszyscy nauczyciele Cały rok 
Wg 
ustaleń
  

Współpraca z mediami 
 

• promowanie szkoły w gazetach lokalnych, 
telewizji, na stronach internetowych 

Nauczyciele W zależności od potrzeb 

 
Cel 7 
Promowanie pożądanych zachowań i postaw 

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialny Terminy 
Ujednolicenie działań 
wychowawczo- profilaktyczno-
pedagogicznych 

• Opracowanie szkolnego programu wychowawczo – 
profilaktycznego, spójnego z aktualnymi kierunkami 

Pedagog 
Dyrektor 
Wszyscy nauczyciele 

Na 
bieżąco
  



	

polityki oświatowej państwa oraz potrzebami 
uczniów naszej szkoły 

• aktywne pełnienie dyżurów nauczycielskich 
• zmodyfikowanie  procedur postępowania z uczniami 

stwarzającymi różnorodne problemy wychowawcze 
• bezwzględne egzekwowanie przyjętych ustaleń 
• poruszanie na zebraniach klasowych i spotkaniach z 

rodzicami problemów pojawiających się w zespole, 
ustalanie wspólnych kierunków działań 

• respektowanie, opinii, zaleceń specjalistów 
• pomoc PPP 
• negocjacje, mediacje, rozmowy indywidualne i 

grupowe 
• współpraca z instytucjami zajmującymi się 

problematyka uzależnień 
Kształtowanie postaw 
sprzyjających  wysokiej kulturze 
bycia 

• odwoływanie się do szeroko uznanych autorytetów 
moralnych (Jan Paweł II…) 

• prowadzenie lekcji języka polskiego, historii, zajęć 
z wychowawca nawiązujących do różnorodnych 
wzorców i mobilizujących do naśladowania 

• prowadzenie rozmów z wychowankami nt. 
niepożądanych postaw 

• ustalanie strategii eliminowania zagrożeń 
• uświadomienie uczniom odpowiedzialności za 

naruszanie mienia oraz konsekwencji takiego 
postępowania 

Pedagog 
Nauczyciele uczący 

Od września 

Zasięganie opinii nt. poczucia 
bezpieczeństwa 
i sprawiedliwego traktowania  
uczniów w szkole 

• prowadzenie rozmów 
• ankiety 
• inne 

Dyrektor 
Pedagog 

Na bieżąco 



	

 


