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Podstawa prawna:  

• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).  

• Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r.  

• Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989r. 

• Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762).  

• Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119).  

• Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050).  

• Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 276). 

• 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 2020 r. poz. 

1449).  

  

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022: 

1.  Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz 

realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego. 

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. 

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, 

nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym 

względzie m.in. wycieczek edukacyjnych. 

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie 

wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki 

i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów 

cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne. 

5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się 

dorosłych. 

6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

  



Wstęp  

  

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizowany w naszej placówce opiera się na koncepcji pracy przyjętej przez Radę Pedagogiczną. 

Treści Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego są spójne ze Statutem Szkoły. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych 

szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która 

w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Szkolny Program Wychowawczo-

Profilaktyczny określa sposób realizacji zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając 

kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.  

Program Wychowawczo-Profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, 

z uwzględnieniem:  

• wyników ewaluacji wewnętrznej,  

• wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,  

• analizy wcześniejszego programu wychowawczego i programu profilaktyki realizowanych w roku szkolnym 2017/2018,  

• wniosków i analiz ( zespoły zadaniowe, zespół wychowawczych, sprawozdanie pedagoga i psychologa, świetlica szkolna, sprawozdania 

wychowawców klas i grup wychowawczych),  

• innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły ( uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców).  

Podstawowym celem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz 

zapobieganie zachowaniom problemowym i ryzykownym. W swojej pracy kierujemy się myślą Janusza Korczaka –  

„Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może”.  

  

  

 

  



I. Misja placówki - „Mówimy dzieciom, że są dobre, że mogą, że potrafią.”  

Ośrodek jest dobrze funkcjonującą placówką lubianą przez wychowanków oraz cenioną przez rodziców i środowisko lokalne.  

Nasze wartości: życzliwość, otwartość, tolerancja, pracowitość, uczciwość, bezpieczeństwo, szacunek, zaufanie, zrozumienie, sukces.  

Główne założenia:  

1. Podstawą wszystkich działań w Ośrodku jest wszechstronny rozwój wychowanków. Wszelkie zmiany przebiegają stopniowo, harmonijnie 

tak, aby w żaden sposób nie naruszać możliwości zaspokojenia najważniejszych potrzeb naszych dzieci.  

2. Rodzice wraz z pracownikami Ośrodka współpracują ze sobą w planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu działań na 

rzecz wspomagania rozwoju wychowanków.  

3. Ośrodek wspiera wychowanków w przyjmowaniu odpowiedzialności za własny rozwój, uczy podejmowania decyzji, promuje wartości 

edukacyjne i wychowawcze.  

4. Ośrodek stwarza wychowankom możliwość kontaktu z rówieśnikami oraz dorosłymi spoza najbliższego otoczenia. Ośrodek przeciwdziała 

izolacji i przejawom wykluczenia wychowanków.  

  

II. Sylwetka absolwenta  

Model absolwenta (w zależności od stopnia niepełnosprawności):  

  

I. poziom:  

1. potrafi na miarę swoich możliwości porozumiewać się z otoczeniem,  

2. obyty w kontaktach z osobami z najbliższego środowiska,  

3. posiada podstawowe umiejętności komunikacyjne,  

4. zainteresowany swoim otoczeniem (zarówno materialnym , jak i społecznym),  

5. komunikatywny ( w dostępnym dla siebie zakresie),  

6. wyposażony w podstawowe umiejętności życiowe, z maksymalnym wykorzystaniem możliwości psychofizycznych,  

7. właściwe organizuje swój wolny czas ( dostępne formy ekspresji, zabawy, itp. ).  



8. ma poczucie bezpieczeństwa, akceptacji i stabilnego otoczenia.  

  

II. poziom:  

1. nie czuje się izolowany i etykietowany, potrafi znaleźć się w najbliższym środowisku społecznym, kulturalnym itp,  

2. zaradny życiowo (wie, gdzie szukać pomocy, kogo się poradzić itp.),  

3. jest wyposażony w podstawowe normy zachowania,  

4. ma poczucie własnej wartości i w optymalny sposób jest przygotowany do życia w społeczeństwie.  

  

III. poziom:  

1. potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności do rozwiązywania problemów życia codziennego,  

2. potrafi kulturalnie zachować się,  

3. posiada umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych,  

4. dokonuje właściwych wyborów i hierarchizacji wartości w różnych sytuacjach życiowych,  

5. identyfikuje się z rodziną, najbliższym otoczeniem i krajem (wartości patriotyczne),  

6. ma szacunek do własnego regionu, ojczyzny i symboli narodowych,  

7. wyposażony w podstawowe umiejętności życiowe: czytanie ze zrozumieniem, liczenie, operowanie pieniędzmi,  

8. przygotowany do wykonywania wyuczonego zawodu (odpowiedzialny i aktywny),  

9. posiada poczucie własnej wartości,  

10. potrafi podejmować rozważne decyzje,  

11. ma świadomość urealnionej wizji świata,  

12. zna zasady i normy społeczne,  

13. aktywny na rynku pracy i " mobilny życiowo",  

14. zna własne możliwości, predyspozycje i talenty, wykorzystuje je do samorealizacji,  

15. potrafi odróżnić dobro od zła, umie dokonywać odpowiedzialnych wyborów;  

16. ma poczucie własnej wartości,  

17. potrafi skorzystać z oferty wsparcia i pomocy,  



18. ma świadomość przynależności i współtworzenia grupy społecznej.  

  

  

III. Cele ogólne  

Działalność wychowawcza w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu kształtowania osobowości i postaw, wspomaganiu wychowanka w 

jego rozwoju nastawionym na osiągnięcie pełnej dojrzałości ukierunkowanej na:  

1) zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania 

zachowań prozdrowotnych,  

2) wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów,  

3) zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, 

ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału,  

4) kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz 

dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,  

5) zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.  

  

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:  

1) współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce 

absolwenta,  

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych 

wartości w życiu, a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,  

3) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw 

prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,  

4) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,  



5) kształtowanie przyjaznego klimatu w placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, 

wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z 

rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,  

6) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub 

opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,  

7) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,  

8) kształtowanie u uczniów postaw patriotycznych, prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu 

wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,  

9) przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej,  

10) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.  

  

Działalność profilaktyczna w szkole skierowana jest do uczniów, rodziców i nauczycieli i polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki 

uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.  

  

Działalność profilaktyczna obejmuje: 1) wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków oraz opiekunów w prawidłowym rozwoju i 

zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu 

ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych,  

  

2) wspieranie uczniów i wychowanków, oraz opiekunów, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania  

biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,  

  

3) wspieranie uczniów i wychowanków oraz opiekunów uczniów, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, 

substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań 

ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.  

  

 



Działania te obejmują w szczególności:  

1) realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia 

psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w 

ramach systemu rekomendacji. 2) przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej 

formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, osiągnięcia sukcesu i satysfakcji 

życiowej oraz rozwijania zainteresowań,  

3) kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, 

nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,  

4) doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku  

podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych,  

  

Najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:  

  

• wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,  

• rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,  

• budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,  

• przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,  

• przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,  

• troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców.  

Zadania profilaktyczne programu to:  

• zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,  

• znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,  

• promowanie zdrowego stylu życia,  

• rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, 

papierosów, alkoholu i narkotyków),  

• eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej, biernej i czynnej,  



• niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji,  

• wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom 

ukształtować pozytywną tożsamość,  

• uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem, przeciwdziałanie wulgaryzmom.  

  

Na podstawie diagnozy środowiska placówki - wyników ankiet ewaluacyjnych zostały opracowane kierunki działań. Praca wychowawczo 

- profilaktyczna w roku szkolnym 2021/22 będzie skierowana na:  

 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas pobytu na terenie Ośrodka, podczas imprez szkolnych i środowiskowych oraz wycieczek i 

rajdów, w czasie zagrożenia epidemicznego i w okresie, kiedy nie będzie występowało zagrożenie.  

2. Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych uczniów. 

3. Zwiększanie świadomości uczniów na temat zagrożeń związanych z uzależnieniami od urządzeń cyfrowych. 

4. Wdrażanie do zdrowego i aktywnego stylu życia.  

5. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. Integrowanie ze środowiskiem.  

6. Rozwijanie umiejętności zawodowych  

 

IV. Harmonogram działań  

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNE  

Kierunki działań 

wychowawczo- 

profilaktyczne - 

kompetencje  

Formy pracy, podjęte działania  

  

 Przewidywane efekty  

Uczniowie  Nauczyciele  Rodzice  Uczniowie  Nauczyciele  Rodzice  



1. Zapewnienie 

bezpieczeństwa 

uczniom podczas 

pobytu na terenie 

Ośrodka, w czasie 

imprez szkolnych i 

środowiskowych oraz 

wycieczek i rajdów  
Rozwijanie 

kompetencji w 

zakresie 

świadomości i 

odpowiedzialności.  

  

Klasowe 

spotkania z 

przedstawicielem 

policji. Lekcje z 

wychowawcą, 

pogadanki 

poświęcone 

bezpieczeństwu w 

ruchu drogowym. 

Zapoznanie z 

regulaminami 

wycieczek i 

procedurami 

szkolnymi. 

Utrwalanie zasad 

i norm 

obowiązujących 

w Placówce.  

Przestrzeganie i 

stosowanie 

regulaminów i 

procedur 

obowiązujących 

w  

Ośrodku. 

Modyfikacje 

procedur. 

Szkolenia i 

warsztaty 

związane z 

obszarami 

bezpieczeństwa. 

Pogadanki z 

uczniami i 

rodzicami na 

temat 

bezpieczeństwa.  

Przypomnienie 

rodzicom praw i 

obowiązków ucznia 

oraz 

obowiązujących 

procedur 

bezpieczeństwa. 

Rozmowy 

indywidualne z 

dziećmi w domu na 

temat bezpiecznej 

drogi do szkoły i do 

domu.  

Zmniejszenie 

sytuacji 

zagrażających 

bezpieczeństwu 

uczniów w 

Ośrodku i poza 

nim. 

Prawidłowe 

korzystanie z 

przejścia dla 

pieszych z 

włączoną i 

wyłączoną 

sygnalizacją 

świetlą.  

Znajomość 

konsekwencji 

związanych z 

opuszczaniem 

terenu 

Ośrodka.  

Znajomość i 

przestrzeganie 

procedur 

bezpieczeństwa 

na terenie 

Ośrodka, w 

czasie imprez 

szkolnych i 

środowiskowych 

oraz wycieczek i 

rajdów.  

Znajomość 

procedur 

bezpieczeństwa 

na terenie 

Ośrodka, w 

czasie imprez 

szkolnych i 

środowiskowych 

oraz wycieczek i 

rajdów.  



2. Rozwijanie 

kompetencji 

emocjonalno-

społecznych uczniów. 

Dział w bibliotece 

szkolnej 

poświęcony 

umiejętnościom 

społecznym i 

rozwojowi 

emocjonalnemu. 

Zajęcia z 

wychowawcami, 

pedagogiem i 

psychologiem na 

temat 

kształtowania 

poczucia własnej 

wartości, 

podkreślenie 

pozytywnych 

doświadczeń 

życiowych, 

uczenie sposobów 

wyrażania 

własnych emocji i 

radzenie sobie z 

sytuacjami 

trudnymi. 

Spotkania 

indywidualne 

psychologa z 

uczniami objętymi 

grupą wsparcia. 

Prowadzenie 

zajęć/ godzin 

wychowawczych 

o tematyce 

związanej z 

kształtowaniem 

umiejętności 

społeczno-

emocjonalnych. 

Organizowanie 

imprez oraz 

wyjść do miejsc 

użyteczności 

publicznej. 

Przekazywanie 

wiedzy na temat 

obowiązujących 

reguł życia 

społecznego. 

Realizacja PNZ 

dla wybranych 

uczniów 

kształtujący 

adekwatne 

zachowania do 

sytuacji. 

Pedagogizacja 

rodziców, udział w 

warsztatach 

podnoszących 

kompetencje 

rodzicielskie, 

możliwość 

korzystania ze 

zbiorów biblioteki – 

dział poświęcony 

kompetencjom 

społeczno-

emocjonalnym. 

Kształtowanie 

postaw 

prospołecznych 

poprzez rozmowy z 

dziećmi w domu.  

Wzrost 

kompetencji 

osobistych 

uczniów. 

Mniejsza ilość 

niewłaściwych 

zachowań w 

sytuacjach 

społecznych. 

Wzrost 

poczucia 

własnej 

wartości. 

 

 

 

 

 

Zwiększenie 

praktycznych 

umiejętności 

związanych z 

niwelowaniem i 

zapobieganiem 

kryzysom 

emocjonalnym 

uczniów, 

konfliktom, 

bieżące 

rozwiązywanie 

problemów 

uczniów. 

Wzrost 

umiejętności 

wychowawczych. 

Lepsza 

znajomość 

potrzeb swoich 

dzieci, 

współpraca z 

nauczycielami i 

wychowawcami. 



Omawianie treści 

ulotek i 

prospektów 

informacyjnych. 

Wykonanie 

gazetek 

informacyjnych. 

Udział w 

konkursach.  



3. Zwiększanie 

świadomości uczniów 

na temat zagrożeń 

związanych z 

uzależnieniami od 

urządzeń cyfrowych. 

Rozwój kompetencji 

cyfrowych. 
Rozwijanie kompetencji 

cyfrowych oraz 

kompetencje w zakresie 

uczenia się.  

  

Warsztaty/zajęcia 

dotyczące 

zagrożeń 

związanych z 

nadmiernym i 

nieadekwatnym 

korzystaniem z 

urządzeń 

cyfrowych. 

Pogadanki na 

temat zagrożeń 

związanych z 

Internetu. Zajęcia 

z zastosowaniem 

technologii TIK. 

Wykorzystanie 

platform 

edukacyjnych 

Forms, Teams, e- 

podręczniki, 

Sway, Padletów. 

Kształcenie 

umiejętności 

poruszania się po 

platformach. 

Lekcje z 

wychowawcą, 

rozmowy 

indywidualne 

dotyczące 

Prowadzenie zajęć 

z zastosowaniem 

technologii 

informacyjno-

komunikacyjnych, 

z wykorzystaniem 

Office 365.  

  

 Udział w 

szkoleniach 

prowadzonych 

podczas 

zebrań 

podnoszących 

kompetencje 

cyfrowe.  

 

Przygotowanie 

do życia w 

społeczeństwie 

informacyjnym i 

nauki w trybie 

zdalnym. 

Uczniowie 

bezpiecznie 

korzystają z  

Internetu, tel.  

komórkowych i 

innych mediów 

elektronicznych 

a rodzice ich 

nadzorują. 

Znają 

zagrożenia 

płynące z sieci, 

tel.  

komórkowych i 

innych mediów 

elektronicznych. 

Potrafią chronić 

swoje dane 

osobowe.  

Znajomość 

procedur w 

sytuacjach 

zagrożenia 

cyberprzemocą. 

Przygotowanie 

do zdalnego 

nauczania.  

 

Zwiększenie 

umiejętności 

korzystania z 

platform 

edukacyjnych 

proponowanych w 

szkole.  

Zwiększenie 

świadomości 

dotyczących 

zagrożeń w sieci. 

Wzrost wiedzy na 

temat czynników 

warunkujących 

bezpieczeństwo w 

Internecie, telefonie  

komórkowym i w 

mediach 

społecznościowych. 

Większy nadzór 

nad dziećmi w tym 

zakresie.  



bezpieczeństwa w 

sieci.  

Ulotki 

informacyjne, 

gazetki.  

  



4. Wdrażanie do 

zdrowego i 

aktywnego stylu 

życia. Rozwijanie 

kompetencji osobistych, 

społecznych i w zakresie 

uczenia się i 

świadomości.  

  

Przypomnienie 

procedur 

związanych z 

Covid-19. Nauka 

higieny osobistej, 

pokaz mycia rąk, 

dezynfekcji oraz 

prawidłowego 

noszenia maseczek.  

Zajęcia z 

pielęgniarką szkolną 

na temat „Jak 

mądrze wzmacniać 

odporność”  

Zajęcia 

profilaktyczne 

poświęcone 

nawykom 

żywieniowym. 

Udział w programie  

„Trzymaj formę”- 

klasy PP -

pedagog/psycholog. 

Profilaktyka 

cukrzycowa – 

pomiar  

Opracowanie 

procedur 

związanych z 

zagrożeniem 

epidemicznym 

Covid-19. 

Lekcje z 

wychowankami 

poświęcone 

wyjaśnieniu 

procedur 

covidowych. 

Rozmowy  

wspierające i 

informujące z 

pielęgniarką 

szkolną i 

rodzicami. 

Monitoring i 

wspieranie 

uczniów, 

rodziców  

Zapoznanie z 

procedurami 

covidowymi.  

Pedagogizacja 

rodziców na temat 

profilaktyki chorób 

wirusowych- 

szczepienia, 

pedikulozy oraz 

zasad zdrowego 

żywienia dzieci i 

młodzieży.  

Zajęcia integracyjne z 

dziećmi i rodzicami - 

„Mamo, tato, gotuj 

ze mną” – 

spotkanie. 

Poinformowanie 

rodziców o 

udziale w akcji 

„Lekki 

tornister”.  

Spotkania z 

pielęgniarką - 

omówienie stanu 

zdrowia związanego 

z  

Znajomość i 

przestrzeganie 

procedur w 

związku z 

zagrożeniem 

epidemicznym. 

Utrwalanie 

prawidłowych 

wzorców 

zdrowego stylu 

życia (sen, II 

śniadanie, 

napoje). 

Wzrost 

świadomości 

zdrowotnej i 

higienicznej. 

Poprawa stanu 

higieny ciała, 

włosów i 

ubioru. 

Uczniowie są  

Znajomość i 

przestrzeganie 

procedur w 

związku z 

zagrożeniem 

epidemicznym.  

Lepsza 

znajomość 

środowiska 

rodzinnego 

uczniów i 

sytuacji 

materialno- 

bytowej rodzin.  

Wychowawcy  

znają 

zagrożenia 

zdrowotne 

swoich 

uczniów. Znają 

i stosują 

procedurę 

związaną z 

podawaniem 

leków. 

Doskonalą 

metody pracy  

Znajomość i 

przestrzeganie 

procedur w 

związku z 

zagrożeniem 

epidemicznym. 

Wzrost 

świadomości 

zdrowotnej i 

higienicznej 

rodzica. 

Większa 

dbałość o stan 

odzieży, zgodny 

z porą roku i 

okolicznościami 

oraz higienę 

ciała i włosów. 
Rodzice 

zwracają uwagę 

na spożywane 

przez dzieci 

pokarmy  



 cukru. Profilaktyka 

nadciśnienia - pomiar 

ciśnienia. Udział 

wszystkich uczniów w 

Programie Edukacji 

Stomatologicznej.  

Październik 

miesiącem 

świadomości raka 

piersi- udział 

uczennic klas VII i 

VIII, Szkoły  

Branżowej oraz  

Szkoły 

Przysposabiającej do 

pracy.  

„Lekki 

tornister”profilaktyka 

chorób układu ruchu. 

Indywidualne 

spotkania uczennic z 

pielęgniarką 

poświęcone poznaniu 

sposobów 

kontrolowania 

menstruacji.  

Program 

profilaktyki 

z problemami 

higienicznymi. 

Współpraca z 

Sanepid- 

doskonalenie. 

Koordynowanie 

przebiegu 

programów 

profilaktycznych:  

-„Trzymaj 

formę”, -

„Lekki 

tornister”. 

Współpraca z 

pielęgniarką 

wykrywanie i 

zapobieganie 

wadom wzroku, 

kręgosłupa, 

próchnicy, 

nadciśnienia. 

Pogadanki z 

uczniami na 

temat znaczenia 

aktywności 

ruchowej i 

zdrowego trybu 

życia. 

Współpraca z 

rodzicami.  

wadami wzroku, 

profilaktyką 

cukrzycową, 

profilaktyką 

nadciśnienia,  

profilaktyką 

antyrakową piersi.  

ubrani 

odpowiednio 

do pogody. 

Wzrost 

świadomości 

wpływu  

odżywiania  

i sportu na 

zdrowie i 

życie 

człowieka. 

Wzrost 

aktywności 

ruchowej. 

Uczennice 

potrafią 

przeprowadzić 

samobadanie 

piersi. 

Uczniowie 

mają lżejsze 

plecaki.  

Kształcenie 

nawyków 

dbania o stan 

uzębienia od 

najmłodszych 

lat i higienę 

jamy ustnej.  

z rodzicem 

i uczniem  

wymagającym 

wsparcia w 

zakresie 

higieny. 

Współpracują 

z innymi 

nauczycielami 

i 

specjalistami.  

  

oraz 

konieczność 

ruchu.  

Pamiętają o II 

śniadaniu, jego 

jakości i 

znaczeniu. 

Przywiązują 

większą wagę i 

kontrolują 

godziny snu 

dzieci.  

Większa 

świadomość 

możliwych 

problemów 

zdrowotnych 

związanych z 

cukrzycą, 

nadciśnieniem, 

próchnicą, 

wadami 

wzroku i 

postawy ciała.  

Rodzice wiedzą 

, iż książki 

zostają w 

szkole. Wzrost 



fluorkowej w kl. I-

VI. Szkolny konkurs 

tenisa stołowego. 

Udział w turnusach 

rehabilitacyjnych. 

Wymiana 

doświadczeń z 

nauczycielami.  

wiedzy 

dotyczącej 

profilaktyki 

chorób 

kręgosłupa.  

5. Wychowanie do 

wrażliwości na 

prawdę i dobro, 

kształtowanie 

właściwych 

postaw 

patriotycznych i 

ekologicznych 

Rozwijanie kompetencji 
obywatelskich.  

  

Wolontariat, udział 

w akcjach 

charytatywnych. 

Zajęcia z 

wychowawcą. 

Upamiętnianie i 

udział w 

uroczystościach 

państwowych 

obchodzonych na 

terenie Złotoryi. 

Doskonalenie 

znajomości 

Hymnu 

państwowego na 

zajęciach. Udział 

w konkursie „  

Z kulturą mi do 

twarzy”. Udział w 

akcjach 

ekologicznych. 

 

Organizacja/udział 

w akcjach 

charytatywnych, 

zajęcia o tematyce 

patriotycznej i 

obywatelskiej.  

Zachęcanie 

rodziców do 

wspólnych wyjść 

pod pomniki z okazji 

uroczystości i świąt 

państwowych. 

Organizowanie i  

koordynowanie  

akcji ekologicznych, 

oraz konkursów. 

  

Uczestniczą w 

przedsięwzięciach 

klasowych.  

Wzrost 

świadomości 

narodowej i 

więzi z krajem 

ojczystym. 

Znajomość 

Hymnu  

Państwowego.  

  

Integracja ze 

środowiskiem.  

Przywiązują 

większą uwagę 

do stroju 

galowego.  



6.Rozwijanie 

umiejętności 

zawodowych. 

Rozwijanie 

zainteresowań uczniów, 

świadomości własnych 

uzdolnień, predyspozycji 

i zainteresowań 

zawodowych.  

Udział w zajęciach 

o tematyce 

zawodoznawczej. 

Poznanie praw i 

obowiązków 

pracownika i 

pracodawcy. 

Udział w 

konkursach o 

tematyce 

zawodoznawczej. 

Poznanie 

lokalnego rynku 

pracy, ZAZ w 

Świerzawie, 

loklani 

przedsiębiorcy. 

Udział w Targach 

Pracy, praktykach 

zawodowych 

 

Organizowanie 

wycieczek, wyjść, 

konkursów o 

tematyce 

zawodoznawczej. 

Integracja ze 

środowiskiem 

lokalnych 

przedsiębiorców. 

 

Udział w warsztatach 

dla rodziców – „Jak 

wzmocnić więź z 

dzieckiem, czyli o 

sposobach wspólnego 

i aktywnego 

spędzania czasu oraz 

prawidłowej 

komunikacji”.  

Udział w życiu 

Ośrodka. 

Angażowanie się w 

przygotowywanie 

imprez klasowych.  

  

Rozwijanie 

zainteresowań 

i pasji.  

Świadomość 

własnych 

predyspozycji i 

talentów. 

Wzrost 

umiejętności 

zawodowych.  

Wzrost 

aktywności 

rodziców. 

Świadomość 

zainteresowań i 

możliwości 

spędzania czasu 

wolnego z 

dzieckiem. 

Wsparcie we 

właściwym 

wyborze ścieżki 

zawodowej 

dziecka.  



7. Kształcenie 

umiejętności 

zachowania się w 

sytuacjach 

kryzysowych oraz 

radzenia sobie z 

trudnymi 

decyzjami. 

Rozwijanie 

kompetencji osobistych 

i społecznych oraz w 

zakresie uczenia się.  

Udział w 

zajęciach 

warsztatowych 

prowadzonych 

przez Dialog 

„Przemoc, 

hejt, mowa 

nienawiści, 

dokąd nas 

prowadzi?” 

Udział w 

spotkaniach z 

KPP, Strażą 

Miejską i 

Strażą 

Pożarną- 

profilaktyka 

wskazująca. 

Zajęcia z  

wychowawcami  

„Kultura słowa 

na co  

Współpraca z 

służbami 

mundurowymi. 

Wdrażanie 

procedur 

postępowania w 

sytuacjach 

nadzwyczajnych. 

Samokształcenie. 

Doskonalenie 

umiejętności 

wychowawczych. 

Stworzenie grupy 

dla uczniów 

wymagających  

Udział w warsztatach  

i zebraniach 

rodzicielskich - 

pedagogizacja.  

Przypominanie 

procedur 

obowiązującymi w 

Ośrodku związanymi 

z  

sytuacjami 

nadzwyczajnymi- 

procedury 

bezpieczeństwa  

Udział w 

cyklu 

warsztatów 

podnoszących  

Interioryzacja 

norm i zasad. 

Zmniejszenie 

się sytuacji 

trudnych 

wychowawczo. 

Prezentowane 

prawidłowe 

postawy i 

zachowania 

podczas 

konfliktów i 

sytuacji 

trudnych. 

Zmniejszenie 

ilości 

używania 

wulgaryzmów 

i  

Zwiększenie 

praktycznych 

umiejętności 

przydatne do 

niwelowania 

i 

zapobiegania 

konfliktom 

w relacjach 

uczeń-uczeń, 

rodzic - 

uczeń, rodzic 

– nauczyciel, 

rodzic- 

rodzic. 

Wzrost 

świadomości  

Współpraca z 

nauczycielami i 

specjalistami 

wskazanymi na 

konsultacjach. 

Wzrost 

umiejętności 

wychowawczych. 

Lepsza 

znajomość 

potrzeb dzieci.  

Większa  

świadomość w  

zakresie 

współpracy ze  



 dzień”. Udział w 

rocznym 

konkursie szkolny 

„Kultura słowa 

na 6”.Warsztaty 

klasowe z 

pedagogiem na 

temat kultury 

słowa. Spotkania 

wspierające z 

psychologiem i 

pedagogiem. 

Udział w 

indywidualnych 

spotkaniach w 

grupie wsparcia.  

Udział w zajęciach 

wyciszająco- 

relaksujących, 

rewalidacyjnych i 

zwus. Udział w 

Programie Nauki 

Zachowania. 

Możliwość udziału 

w mediacjach  

szczególnej 

uwagi i wsparcia 

– psycholog. 

Udział w 

szkoleniach i 

różnych formach 

doskonalących. 

Samokształcenie. 

Spotkania 

nauczycieli 

specjalistów, 

zespoły 

wychowawcze. 

Udział klas w 

konkursie 

szkolnym  

„Kultura słowa 

na 6” – nadzór. 

Modyfikacja 

regulaminu oceny 

zachowania. 

Opracowanie i 

wdrożenie 

Programu Nauki 

Zachowania dla 

wybranych 

uczniów. 

Spotkania i 

rozmowy  

z rodzicami,  

kompetencje 

wychowawcze  

„Trening 

skutecznego 

rodzica”.  

Wspólne 

rozwiązywanie 

konfliktów 

szkolnych. 

Zatwierdzanie 

Programu 

wychowawczo - 

profilaktycznego, 

oraz zmian w 

regulaminie 

oceniania 

zachowania.  

Współpraca z 

wychowawcami, 

pedagogiem, 

psychologiem – 

konsultacje. Udział w 

zespołach 

wychowawczych 

oraz w Programie 

Nauki  

Zachowania. 

Możliwość udziału w 

mediacjach 

słów 

obrażających 

innych.  

zagrożeń- 

czujność. 

Poszerzenie 

wiedzy na 

temat 

przyczyn i 

rodzajów 

zachowań  

dysfunkcyjnych 

u dzieci i 

młodzieży. 

Zwrócenie 

uwagi na 

problemy 

współczesnej 

młodzieży oraz 

na sposoby 

reagowania ze 

strony 

nauczycieli, 

którzy powinni 

pomóc 

uczniowi w 

trudnym 

momencie ich 

życia.  

szkołą i 

wspólnych 

działań.  

Systematyczne 

wizyty u 

lekarzy i 

specjalistów .  

Znajomość 

placówek 

wspierających.  



Konsultacje u 

lekarzy specjalistów.  

  



  ustalanie 

wspólnych 

oddziaływań 

wychowawczych, 

zawieranie 

kontraktów, 

wsparcie. 

Prowadzenie 

mediacji  

    

   

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI  

 

  Formy pracy, podjęte działania  

  

Przewidywane efekty  

1. Poznanie oczekiwań 

rodziców.  

Współuczestnictwo 

w procesie 

edukacji i 

wychowania.  

Zebrania ogólnoszkolne. Zebrania klasowe. 

Rozmowy indywidualne.  

Ankiety ewaluacyjne. Wywiady. Pedagogizacja rodziców.  

  

Wzrost frekwencji na zebraniach.  

Wdrożenie oczekiwanych, możliwych do 

realizacji zadań. Poprawa współpracy rodziców z 

nauczycielami.  

Satysfakcja rodziców z współrealizowania 

działań szkoły.  

Poznanie umiejętności dzieci.  

2. Współdziałanie w 

zakresie 

rozpoznawania 

możliwości 

rozwojowych 

uczniów.  

Warsztaty profilaktyczne.  

Zajęcia otwarte, pokazowe, imprezy okolicznościowe- 

obserwacja funkcjonowania dziecka w zespole.  

Lekcje pokazowe, imprezy klasowe połączone z 

warsztatami i spotkaniami integracyjnymi.  

Dzień Autyzmu.  

Wzrost świadomości na temat możliwości 

funkcjonowania dziecka na tle grupy. Wzrost 

kompetencji rodzicielskich.  

Kontynuowanie wybranych elementów terapii 

rodzicdziecko.  



Dzień osób z zespołem Downa  Wzrost wiedzy i umiejętności wychowawczych 

rodziców.  

3. Bieżące 

monitorowanie 

postępów ucznia oraz  

Diagnoza klas rozpoczynających etap. Diagnoza uczniów 

zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.  

Poprawa efektywności działań i 

kształcenia. Wzrost umiejętności 

uczniów.  

kontakt rodzic 

nauczyciel.  

Diagnoza postępów.  

Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania- zespoły ds. 

IPET.  

Ocena bieżąca ucznia.  

Dzienniczki informacyjne - wymiana spostrzeżeń, uwag, 

usprawiedliwienia. Kontakt drogą mailową i telefoniczną.  

Wzrost umiejętności nauczycieli w zakresie 

diagnozowania uczniów.  

Rodzic zna możliwości, poziom, na którym znajduje 

się jego dziecko, dostrzega postępy i sukcesy oraz 

braki.  

Łatwy i ciągły przepływ informacji ułatwiający 

wspólne bieżące oddziaływania wychowawcze.  

4. Pedagogizacja 

rodziców. Wymiana 

doświadczeń między 

rodzicami.  

Cykliczne warsztaty pod hasłem Trening skutecznego 

rodzica. Współpraca z Radą Rodziców.  

Grupy wsparcia dla rodziców w zakresie kształcenia 

umiejętności cyfrowych.  

Spotkania integracyjne z rodzicami i uczniami, pikniki 

rodzinne. Spotkanie z rodzicami:  

Wieczór zmysłów  

Międzynarodowy Dzień Autyzmu  

Międzynarodowy Dzień Osób z Zespołem Downa  

  

Wzrost świadomości rodziców na temat 

funkcjonowania w środowisku. Wzrost 

umiejętności cyfrowych.  

Wzrost świadomości zagrożeń.  

Poznanie sposobów zapobiegania zagrożeniom.  

Zaakceptowanie niepełnosprawności dziecka.  

Niwelowanie napięć emocjonalnych.  

Rodzice współtworzą program zgodny z ich 

oczekiwaniami. Integracja rodziców między sobą 

oraz z placówką i jej pracownikami.  

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI  

  



  Formy pracy, podjęte działania  

  

Przewidywane efekty  

1. Policja, Straż 

Pożarna, Straż 

Miejska.  

Przeprowadzenie spotkań dotyczących niebezpieczeństw i 

zagrożeń, sposobów ich zapobiegania ( sieć, dopalacze, 

ucieczki, sekty). Pomoc doraźna w sytuacjach 

wymagających wsparcia.  

  

Znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa.  

Uczeń wie jak się zachować w sytuacji zagrożenia.  

Znajomość numerów alarmowych i procedur 

korzystania z nich.  

2. MOPS, GOPS, ŚDP.  Dożywianie uczniów - informowanie o dofinansowaniu 

dzieci.  

  

Wsparcie rodzin uczniów.  

3. Biblioteka  Zajęcia biblioteczne.  

Udział w konkursach, wystawy.  

Udział w akcji: „Cała Polska czyta dzieciom”.  

Spotkania z ciekawymi ludźmi.  

Wzrost czytelnictwa.  

Rozwój zainteresowań.  

Uczeń zna zasady bezpiecznego poruszania się w 

sieci.  

  Wzrost umiejętności korzystania z różnych źródeł 

informacji. Integracja ze społecznością czytelniczą.  

4. ZOKiR, Helios, 

teatry, Galeria 

Zachęta.  

Udział w imprezach okolicznościowych.  

Spotkania z ciekawymi ludźmi.  

Udział w warsztatach.  

Integracja ze społecznością lokalną i środowiskiem 

bliższym i dalszym.  

Wzrost zainteresowania życiem kulturalnym w 

mieście.  

Promocja Ośrodka. Rozwijanie zainteresowań.  

Promowanie sztuki i kultury.  

5. PODN i PPP.  Spotkania z pracownikami PODN.  

Prezentowanie wytworów artystycznych uczniów. Udział w 

formach doskonalenia zawodowego.  

Wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli.  

Promocja ośrodka.  

  



6. Z władzami 

lokalnymi i 

samorządowymi.  

Zapoznanie uczniów z pracą urzędów.  

Zajęcia z wychowawcą.  

Udział w akcjach organizowanych przez instytucje lokalne.  

Nabywanie kompetencji społecznych.  

Znajomość urzędów i spraw, którymi się zajmują- 

wzrost samodzielności uczniów w zakresie 

planowania przyszłości. Zdobywanie wiedzy 

zawodowej i poznawanie rynku pracy.  

Promocja Ośrodka.  

7. Współpraca z innymi 

szkołami, szkoły 

korczakowskie, 

placówki 

opiekuńczo-

wychowawcze.  

Udział w projektach i konkursach. 

Przegląd Korczakowski.  

Promocja Ośrodka.  

Rozwijanie zainteresowań.  

Kształtowanie postaw.  

8. Współpraca z 

mediami, TMZZ, 

CIT, Centrum 

Aktywności 

Społecznej 

"Wulkan" przy 

Stowarzyszeniu 

Nasze Rio.  

Informacje do prasy.  

Zajęcia terenowe, gry 

uliczne. Zajęcia 

integracyjne.  

  

  

    

Promocja Ośrodka.  

Poznanie atrakcji miasta.  

Aktywne spędzanie czasu wolnego.  

Integracja ze społecznością lokalną.  

Poszerzanie zainteresowań.  

9. Miejska Komisja ds. 

rozwiązywania 

problemów 

alkoholowych  

Organizacja i udział w warsztatach i zajęciach 

profilaktycznych.  

Pedagogizacja rodziców.  

Zwiększenie świadomości uczniów na temat 

zagrożeń związanych z uzależnieniami od nikotyny, 

alkoholu, narkotyków i substancji 

psychoaktywnych.  

„Dialog” Centrum 

Edukacji i 

Profilaktyki  

  



10. Sąd Rejonowy  Wystawianie opinii uczniom. 

Współpraca z kuratorami.  

Poprawa sytuacji życiowej rodzin. 

Zapobieganie demoralizacji.  

Pozytywne zmiany w postawach uczniów.  

11. TPD  Udział w konkursach, akcjach charytatywnych.  Odnoszenie sukcesów na różnych płaszczyznach.  

Wzrost i pogłębienie zainteresowań i pasji uczniów.  

12. Powiatowa Stacja  

Sanitarno -  

Epidemiologiczna.  

Współorganizowanie programów i zajęć 

profilaktycznych i konkursów. Wykonywanie 

badań.  

Zmniejszenie ilości uczniów palących, brak nowych 

inicjacji z substancjami psychoaktywnymi, większa 

świadomość wpływu żywienia i sportu na zdrowie. 

Większa dbałość o higiena osobistą.  

Wzrost świadomości zagrożeń epidemiologicznych 

Aktualne książeczki zdrowia.  

13. Zakłady pracy. 

Urząd Pracy.  

 OHP.  

Współpraca z hotelami, z lokalnymi pracodawcami, 

agroturystyką. Kształcenie umiejętności zawodowych.  

Udział w zdalnym Ogólnopolskim Tygodniu Karier: 

„Doradzamy- zawodowo, wybieramy- odlotowo”.  

Poznanie zasad funkcjonowania hoteli.  

Perspektywy zatrudnienia.  

Promocja zawodowa.  

 

V. Ewaluacja programu Wychowawczo-Profilaktycznego  

1. Program Wychowawczo – Profilaktyczny poddawany jest ustawicznej ewaluacji i weryfikowany wg potrzeb – ma charakter otwarty.  

2. Monitoring i ewaluację Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego przeprowadza zespół wychowawczy (pedagog, psycholog, 

dyrektor).  

3. W procesie ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego udział biorą uczniowie, rodzice, nauczyciele.  

4. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:  

a) obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,  

b) analizę dokumentacji,  

c) przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,  

d) rozmowy z uczniami i rodzicami,  

e) wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli.  



Program Wychowawczo-Profilaktyczny został uchwalony przez Radą Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dniu 21 

września 2021 r.  

  

  

  

  

  

  

Przewodniczący Rady Rodziców      Dyrektor 


