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I.WPROWADZENIE.	

WYCHOWANIE	 –	 proces	 wspomagania	 człowieka	 w	 rozwoju,	 ukierunkowany	 na	

osiągniecie	pełni	dojrzałości	Oizycznej,	psychicznej,	społecznej	i	duchowej.	

PROFILAKTYKA	–	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.	

ProOilaktyka	powinna	wspierać	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.	

Program	 Wychowawczo	 –	 ProOilaktyczny	 szkoły	 dostosowany	 jest	 do	 potrzeb	

rozwojowych	uczniów	i	obejmuje	treści	i		działania	o	charakterze	wychowawczym		

i	proOilaktycznym.	
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II.	CELE	WYCHOWANIA	I	PROFILAKTYKI.	

1. Kształtowanie	postaw:	obywatelskich,	poszanowania	tradycji	i	kultury	własnego	

narodu,	poszanowania	dla	innych	kultur	i	tradycji.	

2. Wychowanie	do	wartości:	bezpieczeństwo,	kreatywność,	odpowiedzialność,	

lojalność,	nauka,	zrozumienie,	sprawiedliwość,	wspólnota,	przyjaźń,	wiedza,	

uczciwość,	tradycja,	wolność,	pasja,	niezależność,	patriotyzm,	prawda.	

3. Rozwijanie	wiedzy	informatycznej.	

4. Rozwijanie	czytelnictwa.	

5. Kształtowanie	nawyków	kulturalnego	zachowania,	efektywnej	współpracy,	

komunikowania	się	z	rówieśnikami	i	dorosłymi	

6. Wdrażanie	do	życia	w	społeczności	szkolnej	i	w	grupie	rówieśniczej.	

7. Wspieranie	rozwoju	intelektualnego,	przygotowanie	do	odbioru	dóbr	kultury	i	

sztuki,	szanowanie	dorobku	narodowego.	

8. Zapobieganie	zachowaniom	agresywnym.	

9. Kształtowanie	właściwych	nawyków	higienicznych	i	zdrowotnych.		

10. 	Nabywanie	umiejętności	właściwych	zachowań	chroniących	zdrowie	własne	i	

innych.	

11. 	Propagowanie	ekologicznego	stylu	życia.	

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

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

14. 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. 
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15. 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.  Rok szkolny to szczególny czas dbania o bezpieczeństwo własne i innych. 
Epidemia Covid-19 wymaga od uczniów, rodziców i pracowników szkoły zadbania o 
przestrzeganie procedur bezpieczeństwa, jesteśmy za siebie nawzajem odpowiedzialni. 
Nie tylko chodzi tu o nasze zdrowie, ale również wszelkie zachowania społeczne w szkole 
i poza nią. 

16. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkole. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za 
środowisko naturalne. 

Przy	opracowaniu	programu	wychowawczo	–	proEilaktycznego	szkoły	uwzględniono:	

1. Dotychczasowe	doświadczenia	szkoły.	

2. Zebrane	od	rodziców,	uczniów	i	nauczycieli	propozycje	dotyczące	problemów	

wychowawczych	i	proOilaktycznych	w	szkole	i	środowisku	poprzez	ankiety,	

rozmowy.	

3. Przeprowadzone	badania	dotyczące	sytuacji	wychowawczej,	zagrożeń	

uzależnieniami	w	szkole	i	środowisku.	

III.	

	MISJA	SZKOŁY	PODSTAWOWEJ	W	ŚWIERZAWIE.	

Jesteśmy	szkołą:	

-	promującą	humanistyczny	system	wartości,	

-	szanujemy	prawo	każdego	człowieka	do	odmienności	myśli,	poglądów,	wyboru	dróg		

		życiowych,	oryginalności	i	kreatywnego	myślenia,	

–	pomagającą	wszystkim	uczniom	w	rozwoju	ich	talentów,	
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–	ukierunkowaną	na	stwarzanie	jak	najlepszych	warunków	edukacji,	kształcenie		

			umiejętności	i	wychowania,	pozwalających	sprostać	wyzwaniom	dorosłego	życia,	

–	wspierającą	ducha	partnerstwa	między	uczniami	i	pracownikami,	między	rodzicami	

				i	szkołą,	między	społecznością	lokalną	i	szkołą,	

–	wspierającą	pogląd,	że	kształcenia	jest	procesem	trwającym	przez	całe	życie.	

IV.MODEL	ABSOLWENTA	SZKOŁY	PODSTAWOWEJ	W	

ŚWIERZAWIE.	

Absolwent	jest:	

1. Dobrym	obywatelem,	świadomym	swych	praw	i	obowiązków,	posiadającym	

godność,	poczucie	własnej	wartości,	szanującym	prawa	innych.	

2. Człowiekiem	dbającym	o	zdrowie	i	kondycję	Oizyczną	oraz	świadomym	ich	

zależności	do	stanu	środowiska	naturalnego.	

3. Człowiekiem	aktywnym,	ciekawym	świata	i	wiedzy,	ma	różnorodne	

zainteresowania,	chętnie	gromadzi	różne	wiadomości.	

4. Człowiekiem	uczciwym,	tolerancyjnym	i	odpowiedzialnym,	odróżniającym	dobro	od	

zła,	kierującym	się	zasadami	moralnymi.	

5. Człowiekiem	dbającym	o	własny	rozwój	duchowy,	wrażliwym	na	piękno,	

szanującym	dorobek	ludzkości	w	dziedzinie	kultury	i	sztuki.	

 6



V.UCZESTNICY	PROGRAMU.	

Rodzice:	

1. Znają	i	akceptują	program	wychowawczo	–	proOilaktyczny	przedstawiony	przez	

szkołę.	

2. Wspierają	dziecko	we	wszystkich	jego	poczynaniach	i	zapewniają	mu	poczucie	

bezpieczeństwa.	

3. Aktywnie	uczestniczą	w	życiu	szkoły.	

4. Dbają	o	właściwą	formę	spędzania	czasu	wolnego	przez	dzieci.	

5. Mają	prawo	do	wychowania	zgodnie	z	własnymi	przekonaniami	religijnymi	i	

moralnymi,	jeśli	nie	są	one	w	sprzeczności	z	prawami	dziecka.	

6. Wspierają	wychowawców	i	nauczycieli	w	podejmowanych	przez	nich	działaniach,	

służą	wiedzą,	doświadczeniem	i	pomocą.	

Wychowawcy	klas:	

1. Dbają	o	poczucie	bezpieczeństwa	i	akceptacji	ucznia	w	klasie.	

2. Wspierają	rozwój	uczniów.	

3. Prowadzą	dokumentację	nauczania.	

4. Opracowują	i	realizują	Program	Wychowawczo	–	ProOilaktyczny.	

5. Koordynują	pracę	wychowawczo	–	proOilaktyczną	w	zespole	klasowym.	

6. Dokonują	rozpoznania	sytuacji	rodzinnej	i	osobistej	ucznia.	
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7. Podejmują	działania	w	przypadkach	przemocy	wobec	ucznia,	zaniedbań	

opiekuńczych,	ujawnionych	nałogów.	

8. Wnioskują	o	objęcie	pomocą	psychologiczno	–	pedagogiczną	uczniów	o	specjalnych	

potrzebach	edukacyjnych.	

9. Informują	rodziców	o	proponowanych	formach	pomocy	psychologiczno	–	

pedagogicznej.	

10. Integrują	i	kierują	zespołem	klasowym.	

11.Wykorzystują	potencjał	grupy	do	wspierania	jej	członków,	oceniają	zachowania	

uczniów.	

12.Wdrażają	do	samooceny	postępów	w	zachowaniu,	nadzorują	realizację	obowiązku	

szkolnego.	

13. Promują	osiągnięcia	klasy	i	pojedynczych	uczniów.	

14. Inspirują	pracę	zespołową	w	klasie.	

15.Współdziałają	z	nauczycielami	uczącymi	w	klasie.	

16.Współpracują	z	rodzicami	;	włączają	rodziców	w	sprawy	programowe	i	

organizacyjne	klasy.	

17.Współpracują	z	dyrekcja	szkoły,	pedagogiem,	pielęgniarką.	

18.Współpracują	z	instytucjami	pomocowymi:	policja,	PPP,	Sądem,	PCPR-em,	MGOPS.	

Nauczyciele:	

1. Oddziałują	wychowawczo	na	uczniów	niezależnie	od	przypisanych	im	funkcji	

dydaktycznych.	

2. Odpowiadają	za	życie,	zdrowie	i	bezpieczeństwo	dzieci	podczas	pobytu	w	szkole,	

podczas	wyjść	i	wyjazdów	szkolnych.	

3. Udzielają	pomocy	w	przezwyciężaniu	niepowodzeń	szkolnych	w	oparciu	o	

rozpoznane	potrzeby	uczniów,	informują	o	potrzebach	związanych	z	problemami	w	

nauce	oraz	o	przejawianych	zdolnościach.	

4. Inspirują	uczniów	do	twórczych	poszukiwań	,	aktywności	i	samodzielności.	

5. Kształcą	i	wychowują	dzieci	w	duchu	patriotyzmu.	

6. Reagują	na	przejawy	nietolerancji,	dyskryminacji	i	innych	negatywnych	zachowań.	

7. Dążą	w	swojej	pracy	do	integracji	zespołu	klasowego,	angażując	z	życie	klasy	

wszystkich	uczniów.	
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8. Wspólnie	z	pedagogiem	zabiegają	o	różne	formy	pomocy	wychowawczej	i	

materialnej	dla	uczniów,	dostosowują	wymagania	edukacyjne	do	potrzeb	ucznia.	

9. Współtworzą	atmosferę	życzliwości	i	zrozumienia,	budzą	szacunek	swoją	wiedzą,	

kompetencją	i	postawą.	

10. Proponują	uczniom	pozytywne	formy	wypoczynku	dostępne	w	szkole	i	poza	nią.	

11. Realizują	w	toku	pracy	wychowawczej	treści	i	cele	programu	wychowawczo	–	

proOilaktycznego	szkoły.	

Uczniowie,	Samorząd	Uczniowski:		

1. Współorganizują	imprezy	i	akcje	szkolne.	

2. Znają	i	przestrzegają	norm	zachowania	obowiązujących	członków	społeczności	

szkolnej.	

3. Akceptują	innych	uczniów	i	szanują	ich	prawa.	

4. Współtworzą	społeczność	szkolną	i	wykorzystują	prawo	do	samorządności.	

5. Prowadzą	zdrowy	tryb	życia	i	dbają	o	swoje	środowisko.	

6. Mają	szacunek	do	kultury,	języka	i	tradycji	narodowej.	

7. Kierują	swoim	rozwojem	i	stają	się	coraz	bardziej	samodzielni.	

8. Uczestniczą	w	opiniowaniu	dokumentów	szkolnych	(Statut	Szkoły,	Szkolny	Program	

Wychowawczo	–	ProOilaktyczny).	

Pedagog	szkolny:	

1. Diagnozuje	sytuacje	wychowawcze	w	szkole	w	celu	rozwiązywania	problemów	

wychowawczych.	

2. Podejmuje	działania	z	zakresu	proOilaktyki	uzależnień.	

3. Inicjuje	i	prowadzi	działania	mediacyjne	i	interwencyjne	w	sytuacjach	kryzysowych.	
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4. Pomaga	rodzicom	i	nauczycielom	w	rozpoznawaniu	i	rozwijaniu	indywidualnych	

możliwości,	predyspozycji	i	uzdolnień	uczniów.	

5. Wspiera	nauczycieli,	wychowawców	w	udzielaniu	pomocy	psychologiczno	–	

pedagogicznej.	

6. Współpracuje	z	instytucjami	pomocowymi.	

VI.WSPÓŁPRACA	SZKOŁY	ZE	ŚRODOWISKIEM	LOKALNYM.	

1. Poradnia	Psychologiczno	–	Pedagogiczna	w	Złotoryi:	

-	Korzystanie	z	zaleceń	poradni	podczas	pracy	z	uczniem	mającym	trudności	w	nauce,	

uczniów	zagrożonych	niedostosowaniem	społecznym	uczniów	ze	specyOicznymi	

trudnościami	w	nauce	

-	Kierowanie	uczniów	z	problemami	dydaktyczno	–	wychowawczymi	na	badania,	

konsultacje	

-	Współpraca	z	poradnią	poprzez	zapraszanie	specjalistów	na	spotkania	z	

nauczycielami,	uczniami,	rodzicami.	Prowadzenie	szkoleń,	warsztatów	

2. Miejsko	–	Gminny	Ośrodek	Pomocy	Społecznej	w	Świerzawie:	

-	Finansowanie	obiadów,	współpraca	z	pracownikami	pod	kątem	pomocy	rodzinie	

-	Udział	pedagoga	szkolnego	z	spotkaniach		Zespołu	Interdyscyplinarnego,	Niebieskiej	

Karty		

3.	KPP	w	Złotoryi	

-		Spotkania	uczniów	z	policjantem	–	pogadanki	„Bezpieczna	droga	do	i	ze	szkoły,	

Bezpieczne	ferie	i	wakacje	

 10



-	Współpraca	w	zakresie	rozwiązywania	poważnych	problemów	wychowawczych	z	

uczniami	(rozmowy,	wizyty	w	domach	rodzinnych,	prelekcje	w	klasach)	

4.	Urząd	Miejski	w	Świerzawie	

-	Miejsko	–	Gminna	Komisja	Rozwiązywania	Problemów	Alkoholowych-	współpraca	w	

organizowaniu	działań	proOilaktycznych,	Oinansowanie	świetlicy	środowiskowej,	Projekt	

„Umiem	pływać	dla	klas	I	–	III	

-	Promowanie	szkoły	poprzez	umieszczanie	informacji	o	szkole	na	stronach	medialnych	

gminy.	

5.	Centrum	Kultury	Sportu	i	Turystyki	w	Świerzawie	

-	Współpraca	w	organizowaniu	konkursów,	imprez	miasta	i	gminy,	promowanie	szkoły	

poprzez	występy	uczniów	z	uroczystościach	organizowanych	przez	CK	

6.	Miejsko	–	Gminna	Biblioteka	Publiczna	w	Świerzawie	

-	Współpraca	w	organizowaniu	konkursów,	zajęć	edukacji	czytelniczej	i	medialnej	

-	Udział	uczniów	w	organizowanych	imprezach	okolicznościowych,	zajęciach	

edukacyjnych,	spotkaniach	z	ciekawymi		ludźmi(aktorzy,	pisarze)	

7.	Sąd		Rejonowy	w	Złotoryi	

-	Współpraca	w	zakresie	przygotowywania	opinii	o	uczniach	

-	Spotkania	i	rozmowy	z	kuratorami	na	temat		podopiecznych	(sytuacja	rodzinna,	wyniki	

w	nauce,	zachowanie	uczniów	w	szkole	i	poza	nią	

8.	Szkoły	Z	terenu	gminy	

	-	Organizowanie	zawodów	sportowych,	imprez,	konkursów	przedmiotowych	

	-	Udział	nauczycieli	w	komisjach	egzaminacyjnych	

-	Oferty	edukacyjne	szkół	ponadpodstawowych	

9.	Państwowa	Straż	Pożarna	w	Złotoryi	

	-	Prelekcje	przed	wakacjami	

	-	Odwiedzanie	straży,	wykłady	dla	uczniów,	zwiedzanie	obiek	
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		VII.	Obowiązujące	akty	prawne.	
- Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082),art. 4 

pkt 24. 
- Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 

dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr. 120, poz. 526,  
z późn. zmianami art. 33), 

- Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej  z 2 kwietnia 1997 r. art. 48 ust. 1(Dz.U.1997.78.483) 
- Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz.U. z 2020 r. poz.685) 

- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich  
(Dz.U.2018.0.96.), 
- Rozporządzenie MEN z dnia 22 lipca 2020r. w sprawie zasad i organizacji i udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. z 
22.07.2020r. poz. 1280) 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej 
szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz 
kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U.2021.1533) 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 9 lipca 2020 r. 
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci 
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym 
(DZ.U. z 2020. Poz.1309.), 
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2020 r. 
  w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty 

działalnościwychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu 
przeciwdziałania narkomanii, ( DZ. U. z 2020. 1449) 

S9wierzawa,	dnia		września	2021	r.			 	 	 ………………………………………	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 																						Podpis	dyrektora	szkoły	
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	- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich  (Dz.U.2018.0.96.), - Rozporządzenie MEN z dnia 22 lipca 2020r. w sprawie zasad i organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. z 22.07.2020r. poz. 1280)
	- Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U.2021.1533)
	- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2020 r.

