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Program Wychowawczo – Profilaktyczny 

Szkoły Podstawowej w Łęgajnach 

 

Rok szkolny 2017/2018 

 

 

 

„Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa, nadzieją, która ciągle kwitnie, przyszłością, która bez przerwy się otwiera.” 

Jan Paweł II 
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I   PODSTAWA PRAWNA 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Łęgajnach kieruje się celami i zadaniami zawartymi w: 

- Statucie Szkoły Podstawowej w Łęgajnach   

oraz zasadami zawartymi w:  

- Konstytucji RP 

- Konwencji o Prawach Dziecka  

- Ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59)  

- Ustawie z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. nr 111, poz. 535), z późniejszymi zmianami  

- Ustawie z dnia 9 listopada1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. nr 10, poz. 

55, z 1997r. nr 88, poz. 554 i nr 121, poz. 770 oraz z 1996r. nr 96, poz. 1107),  

- Programie polityki prorodzinnej państwa z dnia 17 listopada 1998r. przygotowany przez Międzynarodowy Zespół do Spraw Opracowania 

Polityki Prorodzinnej Państwa 

- Rozporządzeniu MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasady organizacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

  w  publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach   

- Ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. nr 35, poz. 230 z późniejszymi 

zm.) 

- Ustawie z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005 Nr 179 poz. 1485 z późniejszymi zmianami)  

 

 

II   WSTĘP 

 

Szkoła rozumie wychowanie jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej  

i społecznej, które powinno być wzmocnione i uzupełnione przez działania z zakres profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. 

 Program wychowawczo – profilaktyczny poddawany jest corocznej ewaluacji i weryfikowany według potrzeb.  
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III   CELE PROGRAMU 

Podstawowym celem programu jest wspieranie naturalnego rozwoju ucznia we wszystkich obszarach jego funkcjonowania: fizycznym, 

emocjonalnym, intelektualnym, społecznym i duchowym zgodnie z systemem wartości reprezentowanym przez patrona szkoły Jana Pawła II. 

Istotne jest rozwijanie mocnych stron uczniów oraz wspieranie ich w kształtowaniu postaw, wartości prospołecznych i obywatelskich. Realizacji 

powyższych celów ogólnych posłużą cele szczegółowe: 

1. Wzmacnianie więzi między rodzicami, uczniami, nauczycielami oraz środowiskiem lokalnym, 

2. Podnoszenie świadomości uczniów nt. przyczyn i skutków przemocy, uzależnień oraz bezpieczeństwa, 

3. Kształtowanie wzorców zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu, 

4. Kształtowanie ucznia jako świadomego odbiorcy kultury. 

 

IV SYLWETKA ABSOLWENTA 

 Będziemy dążyć, aby absolwent Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łęgajnach: 

 posiadał zainteresowania i rozwijał je na miarę swoich możliwości, 

 był aktywnym twórcą i odbiorca kultury, 

 wykazywał się samodzielnością, 

 umiał podejmować działania i przewidywać ich konsekwencje, 

 potrafił odróżniać dobro od zła, 

 znał normy moralne i postępował zgodnie z nimi, 

 był świadomy zagrożeń obecnych we współczesnym świecie i potrafił się do nich właściwie ustosunkować, 

 był patriotą, 
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 posiadał rozwinięte kompetencje komunikacyjne w języku polskim oraz obcym pozwalające właściwie funkcjonować w środowisku 

społecznym, 

 miał świadomość, że choć ludzie różnią się między sobą, są sobie równi i przysługują im takie same prawa, 

 był wrażliwy na potrzeby innych, 

 potrafił współdziałać w grupie, 

 znał swoje mocne i słabe strony oraz umiał nad nimi pracować, 

 umiał cieszyć się z sukcesów swoich i kolegów, oraz radził sobie z porażkami, 

 potrafił dokonywać adekwatnej samooceny, 

 poszerzał wiedzę o świecie korzystając z różnych źródeł w sposób bezpieczny i odpowiedzialny, 

 chciał i lubił uczyć się, 

 miał rozwiniętą świadomość ekologiczną. 
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V CELE SZCZEGÓŁOWE 

 

1. Wzmacnianie więzi między rodzicami, uczniami, nauczycielami oraz środowiskiem lokalnym 

L.p. Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Sposób dokumentowania 

1 Wzmacnianie więzi rodzinnych - Uczenie szacunku do rodziców, 

- Organizowanie uroczystości  

i spotkań w szkole i poza nią  

z udziałem rodziców, 

- Wspieranie rodziców w procesie wychowania, 

 

 

Dyrekcja szkoły, 

wychowawcy, 

nauczyciele, Rada 

Rodziców, pedagog 

szkolny, Samorząd 

Uczniowski, instytucje 

wspierające. 

 

 

Zapisy w dzienniku 

elektronicznym, 

sprawozdania, kronika 

szkolna, strona 

internetowa szkoły, tablice 

ogłoszeń, profil strony na 

Facebooku. 

2 Integracja wewnątrzklasowa - Organizowanie klasowych uroczystości i 

spotkań, 

- Uczenie tolerancji, 

- Uwrażliwianie na potrzeby innych, 

- Propagowanie wartości koleżeństwa i 

szacunku,  

3 Integracja ogólnoszkolna - Organizowanie oraz udział  

w apelach szkolnych, 

- Udział w uroczystościach  

i spotkaniach okolicznościowych, 

tematycznych, 

- Organizacja wycieczek ogólnoszkolnych, 

- Udział w akcjach szkolnych, lokalnych i 

ogólnopolskich, 

4 Współdziałanie ze 

środowiskiem lokalnym 

- Udział w akcjach lokalnych, 

- Działania na rzecz środowiska lokalnego, 

- Współpraca z instytucjami samorządu 

lokalnego, 
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2. Podnoszenie świadomości uczniów na temat przyczyn i skutków przemocy, uzależnień oraz bezpieczeństwa 

 

L.p. Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Sposób dokumentowania 

1 Przeciwdziałanie przyczynom  

i skutkom przemocy 

- Udział uczniów w spektaklach 

profilaktycznych, 

- Spotkania na temat przemocy, 

- Podwyższanie kompetencji nauczycieli, 

- Rozpoznawanie i monitorowanie zagrożeń 

związanych z przemocą w środowisku 

szkolnym, rodzinnym, lokalnym, 

 

 

 

 

Dyrekcja szkoły, 

wychowawcy, 

nauczyciele, Rada 

Rodziców, pedagog 

szkolny, Samorząd 

Uczniowski, instytucje 

wspierające, opiekun 

PCK 

 

 

 

 

 

Zapisy w dzienniku 

elektronicznym, 

sprawozdania, kronika 

szkolna, strona 

internetowa szkoły, tablice 

ogłoszeń, profil strony na 

Facebooku. 

2 Prowadzenie profilaktyki  

w zakresie uzależnień 

- Udział uczniów w spektaklach 

profilaktycznych, 

- Uczestnictwo w zajęciach ogniska opiekuńczo-

wychowawczego, 

- Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 

zakresie realizowania programów 

profilaktycznych, 

- Zamieszczanie na stronie szkoły informacji na 

temat uzależnień,  

3 Budowanie bezpiecznego 

środowiska ucznia 

- Dyżury szkolne w czasie przerwy 

(nauczycielskie, uczniowskie), 

- Zaznajamianie uczniów z drogami ewakuacji, 

lokalizacji apteczek i gaśnic, 

- Udział w akcjach lokalnych dotyczących 

bezpieczeństwa, 

 - Rozwijanie umiejętności udzielania pierwszej 

pomocy, 

- Budowanie świadomości bezpieczeństwa, 
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3. Kształtowanie wzorców zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu 

L.p. Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Sposób dokumentowania 

1 Kształtowanie postaw 

prozdrowotnych 

- Wyrabianie nawyków zdrowego żywienia, 

higieny osobistej i higieny pracy umysłowej, 

- Udział w programach prozdrowotnych, 

- Współpraca z ośrodkiem zdrowia, 

- prowadzenie edukacji ekologicznej, 

 

 

 

 

Dyrekcja szkoły, 

wychowawcy, 

nauczyciele, Rada 

Rodziców, pedagog 

szkolny, Samorząd 

Uczniowski, 

instytucje 

wspierające, opiekun 

PCK 

 

 

 

 

 

Zapisy w dzienniku 

elektronicznym, 

sprawozdania, kronika 

szkolna, strona 

internetowa szkoły, tablice 

ogłoszeń, profil strony na 

Facebooku. 

2 Propagowanie aktywnych form 

spędzania czasu wolnego 

- Udział w zajęciach pozalekcyjnych, 

- Współdziałanie ze środowiskiem lokalnym, 

- Organizowanie i udział w wycieczkach 

szkolnych, 

3 Podnoszenie aktywności 

fizycznej, 

- Udział i organizacja zawodów i imprez 

sportowych, 

- Motywowanie do udziału w dodatkowych 

zajęciach sportowych, 

- Reprezentowanie szkoły w różnych klubach 

sportowych, 
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4. Kształtowanie ucznia jako świadomego odbiorcy kultury 

L.p. Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Sposób dokumentowania 

1 Rozwijanie czytelnictwa - Organizowanie i udział w konkursach 

czytelniczych, 

- Propagowanie czytelnictwa, 

- Organizowanie kiermaszów książek, 

- Działania biblioteki szkolnej,  

 

 

 

 

Dyrekcja szkoły, 

wychowawcy, 

nauczyciele, Rada 

Rodziców, pedagog 

szkolny, Samorząd 

Uczniowski, 

instytucje 

wspierające, 

opiekun PCK 

 

 

 

 

 

Zapisy w dzienniku 

elektronicznym, 

sprawozdania, kronika 

szkolna, strona internetowa 

szkoły, tablice ogłoszeń, 

profil strony na Facebooku. 

2 Dbałość o poprawność 

językową 

- Organizowanie i udział w konkursach 

recytatorskich, 

- Zwracanie uwagi na kulturę języka, 

- Propagowanie i zaznajamianie z gwarą 

warmińską, 

3 Kultywowanie tradycji - Dbanie o dziedzictwo i kulturę narodową, 

- Poznawanie lokalnej historii, kultury i tradycji, 

- Spotkania z rdzennymi mieszkańcami Łęgajn  

i okolic, 

- Zapoznawanie z historią szkoły, 

- Dbałość o lokalne środowisko, 

4 Umożliwienie korzystania z 

instytucji kultury 

- Wyjazdy do teatru, kina, muzeum, filharmonii, 

galerii i innych instytucji kultury, 

- Propagowanie wydarzeń kulturalnych 
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VI. OSOBY I INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE REALIZACJĘ PROGRAMU 

 

 Poradnia   Psychologiczno-Pedagogiczna w Olsztynie, 

 Komisariat Policji w Barczewie, 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie, 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barczewie, 

 Miejski Ośrodek Zdrowia w Barczewie, 

 Kuratorzy sądowi, 

 Koło Łowieckie „Żubr” w Olsztynie 

 Instytucje lokalne 

 

 

VII. FORMY EWALUACJI: 

 

L.p. Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Sposób dokumentowania 

1 

Obserwacja 
Obserwacje prowadzone w czasie zajęć 

edukacyjnych i pozalekcyjnych 

Dyrekcja szkoły, 

wychowawcy, nauczyciele, 

Rada Rodziców, pedagog 

szkolny, Samorząd Uczniowski 

Sprawozdanie 

2 
Ankiety dla uczniów  

i rodziców 

Ankieta przeprowadzona raz w roku 

szkolnym 

Wyznaczony zespół 

nauczycieli i wychowawców, 

pedagog szkolny 

Raport z badań 

ankietowych 

3 
Rozmowy z uczniami  

i rodzicami 
Wywiady indywidualne lub/i grupowe 

Dyrekcja szkoły, 

wychowawcy, nauczyciele, 

pedagog szkolny 

Raport/sprawozdanie 

4 

Analiza dokumentów  

Analiza aktów prawnych stanowiących 

podstawę programu, analiza dokumentacji 

szkolnej, analiza raportów 

Wyznaczony zespół 

nauczycieli i wychowawców, 

pedagog szkolny 

Raport z rekomendacjami 
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Program wychowawczo-profilaktyczny został przedstawiony społeczności szkolnej przez wychowawców klas na początku października. 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny został pozytywnie zaopiniowany przez Samorząd Uczniowski w dniu 29 września 2017 roku 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny został zatwierdzony Uchwałą Nr 2/2017/2018 Rady Rodziców w dniu  29 września 2017 roku 


