
 

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR 1 W KRUPSKIM MŁYNIE 

stan prawny na dzień 1 września 2019r. 

Podstawa prawna: 

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.). 

2. Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych  

z 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. nr 120, poz. 526). 

3. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1189). 

4. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).  

5. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).  

6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 60). 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017r. 1591 

z późn. zm.).  

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2018r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 

i placówkach (Dz. U. 2018r. 1647). 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych 

poradni specjalistycznych, (Dz. U. 2017r., poz. 1647). 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie szczegółowej organizacji 

publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019r. poz. 502). 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu (Dz. U. z 2019r. poz. 

1664). 

12. Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. 

 Dz. U. z 2019 r. poz. 730).  

13. Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 852, 1655).  

14. Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst 

jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 638).  

15.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 22 stycznia 2018r. zmieniające rozporządzenie 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 2018r. poz.214). 

16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2 lipca 2019r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio 

z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz 

nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych 

 (Dz. U. z 2019r. poz. 1322). 

17. Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2019/2020. 

18. Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Krupskim Młynie. 

 



WPROWADZENIE DO PROGRAMU 

           Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krupskim Młynie to placówka twórczego i wszechstronnego 

rozwoju ucznia, przygotowująca do dalszej nauki i życia we współczesnym społeczeństwie. 

W swojej działalności opiera się na następujących zasadach: 

- każde dziecko może odnieść sukces na miarę swoich możliwości, 

- wspieramy wszechstronny rozwój naszych uczniów, 

- rodzina jest pierwszym środowiskiem wychowującym dziecko, szkoła wspiera rodziców  

w ich działaniach. 

          Nasza szkoła jest szkołą przyjazną dziecku, w której najważniejszymi podmiotami są uczniowie. 

Młodzi ludzie uczą się pracować w atmosferze wzajemnej tolerancji  i szacunku do drugiego 

człowieka. W naszej szkole kształcenie jest jednocześnie wychowaniem, które ma posłużyć temu,  

aby uczeń stał się pełnowartościowym człowiekiem, dlatego dbamy o to, by środowisko szkolne było  

środowiskiem twórczym, pozwalało każdemu z podmiotów realizować się według własnych potrzeb. 

Podejmujemy również wszelkie działania podnoszące poziom bezpieczeństwa dziecka 

w szkole. Chcemy, by nasi wychowankowie mieli poczucie, że są otoczeni atmosferą zaufania  

oraz życzliwości. 

        Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb 

zagrożeń, czynników chroniących i czynników ryzyka, opracowanej w oparciu o: 

 ankietę skierowaną do uczniów, przeprowadzoną we wrześniu 2020r. 

 wyniki ewaluacji wewnętrznej; 

 wyniki ewaluacji programu wychowawczego i profilaktycznego, realizowanych w roku 

szkolnym 2019/2020; 

 wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły; 

 wnioski rady pedagogicznej z konferencji; 

 obserwację uczniów; 

 analizę dokumentów szkolnych, np. zeszyty obserwacji, protokoły zespołów wychowawczych; 

 obserwację oraz analizę problemów społecznych; 

 rozmowy z wychowawcami klas. 

 



 

 

         Program wychowawczo-profilaktyczny zakłada także realizację  priorytetów Śląskiego Kuratora 

Oświaty na rok szkolny 2020/2021, w związku z tym w zaplanowanych działaniach uwzględnione 

zostały następujące zagadnienia: 

 Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. 

 Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. 

 Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych 

i ponadpodstawowych. 

 Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów. 

 Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym 

bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych 

w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

 Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw 

programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział 1 

MISJA SZKOŁY 

 

Zapewniamy uczniom możliwość zdobywania wiedzy, kształcenia umiejętności, 

rozwijania zdolności i zainteresowań. Uczymy odpowiedzialności za swoje działania, 

szacunku dla polskiej tradycji i kultury, tolerancji dla drugiego człowieka, niezależnie  

od jego poglądów, pochodzenia oraz koloru skóry. Kształtujemy właściwe nawyki 

higieniczne, zdrowotne. Dbamy o bezpieczeństwo wychowanków oraz chronimy 

ich przed zagrożeniami, jakie niesie z sobą postęp i cywilizacja. 

 Przygotowujemy uczniów do pełnego sukcesów życia w społeczeństwie. 

 

WIZJA SZKOŁY 

 

„Ludzie są jak kwiaty: stworzeni do tego, aby się rozwijać.” 

         Andre Liege 

Nasza szkoła jest dostosowana do zmian cywilizacyjnych, w nowoczesny sposób przygotowuje 

dzieci i młodzież do wyzwań, jakie stawia dorosłość. Dzięki bazie dydaktycznej 

oraz wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej umożliwia uczniom wszechstronny rozwój. 

Absolwent naszej szkoły jest osobą twórczą. Posiada umiejętność komunikowania się, dąży 

do poznania świata, czuje potrzebę doskonalenia się, potrafi współpracować z innymi. 

Jest odpowiedzialny, samodzielny, wierzy we własne siły, szanuje siebie i innych, lubi szkołę. 

Motywujemy uczniów do dalszej edukacji. Pomagamy im zrozumieć świat, ludzi i siebie. 

Dokładamy wszelkich starań, by wyrośli na Polaków dumnych z dokonań swoich przodków, a także 

dumnych z historii własnego narodu oraz obecnej pozycji Polski w Europie i świecie. Przygotowujemy 

naszych uczniów do pełnienia różnorodnych ról społecznych i życia w zjednoczonej Europie. Nasze 

działania zyskują akceptację i wsparcie rodziców. 

 Pragniemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, panował w niej klimat sprzyjający pracy uczniów 

i nauczycieli. Dokonujemy wszelkich starań, by nasi uczniowie byli kulturalni, dobrze wykształceni, 

kreatywni i empatyczni. 

 



Rozdział 2 

 

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO 

 

„ W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem (…), ażeby 

również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich.” 

                                                                                                                   Jan Paweł II 
  

Działalność wychowawczo-profilaktyczna w naszej szkole polega na wspomaganiu ucznia  

w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 

1. fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie  przez ucznia wiedzy i umiejętności 

pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowanie zachowań 

prozdrowotnych; 

2. psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, 

ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, 

kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego 

stosunku do świata, poczucia siły, chęci życia, witalności; 

3. społecznej- ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, 

opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów, norm społecznych oraz ćwiczeniu 

umiejętności wypełniania ról społecznych; 

4. aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu 

wartości, w tym docenianie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia. 

 

   Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną  

i profilaktyczną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły. 

 

Na działalność profilaktyczną składają się: 

 

1.Profilaktyka uniwersalna  - polega na wspieraniu wszystkich uczniów i wychowanków  

w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem  

jest ograniczenie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich 

środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych. 

 



2. Profilaktyka selektywna –  polega na wspieraniu uczniów i wychowanków, którzy ze względu 

na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu 

narażeni na rozwój zachowań ryzykownych. 

 

3. Profilaktyka wskazująca – polega na wspieraniu uczniów i wychowanków, 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. 

 

      Z wywiadów i analizy ankiet wynika, że w szkole podstawowej  realizować należy głównie 

profilaktykę uniwersalną oraz selektywną. 

     Szkoła współpracuje z instytucjami i osobami wspierającymi działania szkoły z zakresu profilaktyki 

i bezpieczeństwa, tj. Komendą Powiatową Policji w Tarnowskich Górach, Gminnym Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie, Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną  

w Tarnowskich Górach, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Tarnogórskim Ośrodkiem Terapii 

Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Gminnym Zespołem 

Interdyscyplinarnym, edukatorami zewnętrznymi. 

 

REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEGO  

ODBYWA SIĘ W RAMACH: 

 zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych prowadzonych przez wychowawców; 

 zajęć prowadzonych przez nauczycieli przedmiotów, biblioteki, świetlicy oraz specjalistów: 

psychologa, pedagoga, logopedy, terapeutów; 

 zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez szkołę; 

 zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

 realizacji programów, np. „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”; 

 koncertów, spektakli organizowanych w szkole oraz poza nią. 

 Różnorodne akcje organizowane w szkole. 

 Realizacji programów profilaktycznych „Dopalacze wypalacze ....”., Fred goes net. 

 



2. ZADANIA 

1. Kształtowanie systemu wartości.  

2. Wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną, 

krajem. 

3. Rozwijanie i wspieranie działalności wolontariackiej.  

4. Budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia. 

5. Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych 

oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców. 

6. Przygotowanie młodych ludzi do świadomego i odpowiedzialnego korzystania z mediów. 

 

3. MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY: 

 

     Absolwent Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krupskim Młynie, dzięki działaniom wychowawczym, 

profilaktycznym i edukacyjnym: 

 jest dobrym obywatelem, świadomym swych praw i obowiązków, mającym poczucie własnej 

wartości; 

 jest człowiekiem uczciwym, tolerancyjnym; 

 jest człowiekiem samodzielnym, odpowiedzialnym za siebie i innych; 

 jest świadomym obywatelem społeczności lokalnej, państwa i narodu; 

 angażuje się w naukę, pracę, zabawę; 

 potrafi się komunikować - umie rozmawiać z innymi, jest skłonny do dialogu; 

 odróżnia dobro od zła i kieruje się zasadami moralnymi; 

 utożsamia się z krajem ojczystym; 

 dąży do poznania świata; 

 wierzy we własne siły, jest człowiekiem kreatywnym; 

 dostrzega wokół siebie piękno i chce je pomnażać; 

 szanuje dorobek ludzkości w dziedzinie kultury i sztuki; 

 dba o własny rozwój duchowy; 

 okazuje szacunek sobie i innym; 

 umie godnie zachowywać się w czasie obchodów świąt i uroczystości narodowych; 

 dba o zdrowie i kondycją fizyczną; 

 umie współpracować z innymi ludźmi. 

 

 



4. KRYTERIA EFEKTYWNOŚCI 

1. Wszyscy uczniowie naszej szkoły są poddani oddziaływaniom tego programu. 

2. Wszyscy nauczyciele realizują program wychowawczo - profilaktyczny, a w szczególności 

nauczyciele wychowawcy uwzględniają jego treści podczas planowania i realizacji klasowych 

planów pracy. 

3. Rodzice uczniów naszej szkoły znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy jego 

realizacji. 

 

5. UCZESTNICY PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO 

 

 Dyrektor: 

 stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole; 

 dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej,  

o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole; 

 czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego; 

 dba o podnoszenie kwalifikacji kadry nauczycielskiej, inspiruje do zastosowania 

innowacyjnych działań programowych, wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia; 

 odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły; 

 stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy i innych organizacji, 

których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form 

działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły; 

 współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym,  

oraz samorządem uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań; 

 nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, 

praw uczniów, kompetencji organów szkoły; 

 nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.  

 

Rada pedagogiczna: 

 uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań 

profilaktycznych; 

 opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu  

z radą rodziców; 

 opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach 

zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością; 



 uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego; 

 uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.  

 

Wychowawcy: 

 prowadzą zajęcia wychowawcze z uczniami; 

 dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie;  

 wspierają rozwój uczniów i usamodzielnianie się;  

 prowadzą dokumentację nauczania;  

 realizują program wychowawczo-profilaktyczny;  

 koordynują pracę wychowawczo - profilaktyczną w zespole klasowym;  

  dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia;  

 podejmują działania w przypadkach zaniedbań opiekuńczych, przemocy, niepokojących 

zachowań; 

 rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów; 

 wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno - pedagogiczną uczniów z problemami,  

np. z trudnościami w nauce, specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 

 integrują zespół klasowy i nim kierują;  

 wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniają zachowania uczniów;  

 wdrażają do samooceny postępów w zachowaniu, nadzorują realizację obowiązku szkolnego;  

 promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów;  

 inspirują pracę zespołową w klasie, przydzielają zespołom zadania na rzecz klasy, szkoły  

i środowiska oraz wspólnie oceniają stopień ich realizacji;  

 współpracują z rodzicami; włączają rodziców w sprawy programowe i organizacyjne klasy; 

  współpracują z dyrekcją szkoły, pedagogiem, nauczycielami uczącymi w klasie, psychologiem 

i higienistką szkolną. 

 

Nauczyciele:  

 realizują programy nauczania, wychowania i opieki według ich najlepszej wiedzy i woli  

oraz realizują zadania organizacyjne wyznaczone w planie pracy szkoły;    

 zapewniają uczniom bezpieczeństwo podczas zajęć szkolnych; 

 odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, podczas 

wyjść i wyjazdów szkolnych;  

 doskonalą swoje umiejętności i wiadomości poprzez podejmowanie doskonalenia 

zawodowego;   



 udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane 

potrzeby uczniów, informują o potrzebach związanych z problemami w nauce 

oraz o przejawianych zdolnościach;  

 oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji dydaktycznych;  

 wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów,  

ich zdolności i zainteresowania;  

 inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności;  

 kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu;  

 reagują na przejawy agresji, nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań;  

 dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich 

uczniów;  

 wspólnie z pedagogiem i psychologiem zabiegają o różne formy pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, wychowawczej i materialnej dla uczniów, dostosowują wymagania edukacyjne 

do specyficznych potrzeb ucznia;  

 współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą, kompetencją 

i postawą;  

 realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczo-profilaktycznego 

szkoły.  

 

Uczniowie, Samorząd Uczniowski:  

 współorganizują imprezy i akcje szkolne;  

 znają normy zachowania obowiązujące członków szkolnej społeczności i je przestrzegają;  

 akceptują innych uczniów i szanują ich prawa; 

 z szacunkiem odnoszą się do osób dorosłych; 

 współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności;  

 kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni;  

 prowadzą zdrowy tryb życia i dbają o swoje środowisko;  

 mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej;  

 uczestniczą w opiniowaniu dokumentów szkolnych (statut szkoły, szkolny program 

wychowawczo-profilaktyczny).  

 

 

 

 



Rodzice: 

 mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i moralnymi, jeśli 

nie są one w sprzeczności z prawami dziecka;  

 znają i akceptują program wychowawczo- profilaktyczny proponowany przez szkołę;  

 wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa;  

 wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą 

wiedzą, doświadczeniem i pomocą;  

 aktywnie uczestniczą w życiu szkoły;  

 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci.  

 

 

 

Psycholog i pedagog szkolny: 

 prowadzi działania  diagnostyczne uczniów, w tym badania przesiewowe. Diagnozuje 

indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów 

w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów 

oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym 

barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;  

 diagnozuje sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych, stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia 

w życiu szkoły;  

 udziela uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

 dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży objętych 

kształceniem specjalnym. 

 prowadzi działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży  

w tym działań mających na celu przeciwdziałanie pojawieniu się zachowań ryzykownych 

związanych z używaniem przez uczniów środków odurzających, substancji psychotropowych, 

środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych; 

 minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania oraz inicjuje 

różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 

 prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych; 

 pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości predyspozycji 

i uzdolnień uczniów; 

 



 wspiera nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 

w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w cele określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań 

i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności 

w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia 

i jego uczestnictwo w życiu szkoły; 

 

 realizuje zajęcia i działania z zakresu doradztwa zawodowego; 
 

 prowadzi zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. 

 

Logopeda 

 prowadzi badania i działania diagnostyczne dzieci i młodzieży, w tym badania przesiewowe 

w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów; 

 prowadzi zajęcia logopedyczne dla uczniów oraz udziela porad i konsultacji rodzicom i 

nauczycielom w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowaniu jej zaburzeń; 

 podejmuje działania profilaktyczne zapobiegające powstawaniu zaburzeń komunikacji 

językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 

 dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży objętych 

kształceniem specjalnym; 

 wspiera nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 

- rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości   

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień 

uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia i jego 

uczestnictwo w życiu szkoły. 

- udzielaniu uczniom, wychowankom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-  

  pedagogicznej. 

 

Doradca zawodowy 

 systematycznie diagnozuje zapotrzebowanie uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe 

oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

 gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe właściwie dla danego 

poziomu kształcenia; 

 prowadzi zajęcia i działania z zakresu doradztwa zawodowego, związane z wyborem kierunku 

kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron , predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów; 



 koordynuje działalność informacyjno-doradczą prowadzoną przez szkołę i placówkę; 

 współpracuje z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie 

zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

 wspiera nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

Terapeuta pedagogiczny 

 prowadzi badania diagnostyczne uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi 

lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności 

oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych; 

 rozpoznaje przyczyny utrudniające uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły; 

 prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym; 

 podejmuje działania profilaktyczne zapobiegające niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, 

we współpracy z rodzicami uczniów; 

 wspiera nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w : 

 - rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i 

uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo 

w życiu szkoły; 

- udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

Nauczyciel wspomagający: 

 rozpoznaje potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie;  

 współorganizuje zajęcia edukacyjne i pracę wychowawczą w formach integracyjnych, 

 w szczególności:  

a) wspólnie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne wybiera lub opracowuje programy 

wychowania i programy nauczania,  

b) dostosowuje realizację programów wychowania, programów nauczania, programu wychowawczego 

i programu profilaktyki do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie,  

c) w zależności od indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wspólnie z nauczycielami prowadzącymi 

zajęcia edukacyjne, opracowuje dla każdego ucznia i realizuje indywidualne programy edukacyjne 



określające zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz rodzaj zajęć 

rewalidacyjnych lub zajęć socjoterapeutycznych prowadzonych z uczniem,  

d) uczestniczy w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli;  

 prowadzi zajęcia rewalidacyjne; 

 udziela pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne w doborze metod pracy  

z uczniami niepełnosprawnymi oraz niedostosowanymi społecznie;  

 prowadzi lub organizuje różnego rodzaju formy pomocy pedagogicznej i psychologicznej  

dla dziecka i jego rodziny.  

 

Rozdział 4 

 

CEREMONIAŁ SZKOŁY I TRADYCJA 

Ceremoniał wewnątrzszkolny przedstawia wykaz stałych uroczystości szkolnych i elementy 

tradycji Szkoły Podstawowej nr 1 w Krupskim Młynie. Jest zbiorem ustanowionych i obowiązujących 

w szkole norm zachowania się w czasie uroczystości szkolnych. Stanowi on integralną część tradycji 

 i harmonogramu pracy szkoły.  

 

1. Do stałych uroczystości szkolnych należą: 

•Rozpoczęcie roku szkolnego. 

•Dzień Edukacji Narodowej.  

•Ślubowanie uczniów klas pierwszych.  

•Święto Niepodległości.  

•Jasełka szkolne.  

•Święto Flagi. 

•Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  

•Zakończenie roku szkolnego.  

2. Do stałych uroczystości klasowych należą:  

•Dzień Chłopca,  

•andrzejki,  

•mikołajki,  

•spotkania wigilijne,  

•zabawa karnawałowa,  

•walentynki,  

•Dzień Kobiet,  

•Dzień Dziecka. 



 

3. W szkole obowiązuje kalendarz uroczystości, imprez i konkursów opracowywany na każdy 

rok szkolny.  

ELEMENTY TRADYCJI SZKOŁY 

1. Dekorowanie budynku szkoły flagą narodową z okazji świąt państwowych oraz podczas 

wyjątkowych sytuacji o wymiarze państwowym. 

2. Noszenie stroju galowego przez uczniów podczas: 

-uroczystości rozpoczęcia  i zakończenia roku szkolnego, 

-akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 

-uroczystości ślubowania klas pierwszych, 

-egzaminów zewnętrznych, 

-innych ważnych uroczystości jubileuszowych. 

3. Tworzenie tableau przez absolwentów szkoły. 

4. Nagrody książkowe dla uczniów, którzy uzyskali miano prymusa. 

5. Wycieczka dla prymusów. 

6. Dyplomy dla uczniów ze 100% frekwencją.  

7. Listy gratulacyjne dla rodziców uczniów z mianem prymusa, będących absolwentami szkoły. 

8. Nagrody rzeczowe dla uczniów z najwyższą średnią w szkole. 

9. Nagrody Wójta dla uczniów za szczególne osiągnięcia w danym roku szkolnym. 

 

Rozdział 5 

EWALUACJA 

 

            Program wychowawczo-profilaktyczny musi być poddany ewaluacji, tylko wtedy można 

sprawdzić, czy jest skuteczny. Rezultaty działań wychowawczych i profilaktycznych zestawiane  

są z celami ujętymi w programie wychowawczo-profilaktycznym. Efektem jest identyfikacja celów, 

które zostały osiągnięte, celów, które zostały osiągnięte tylko częściowo oraz celów, które nie zostały 

osiągnięte. Na tej podstawie formułowane są zalecenia wskazujące kierunki zmian, które należy 

wprowadzić do obowiązującego dotychczas programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.  

 

Dane niezbędne do zmodyfikowania programu będą gromadzone w oparciu o:  

 prowadzenie obserwacji,  

 ankiety,   

 analizę dokumentacji szkolnej, 

 wywiady środowiskowe,  



 analizę osiągnięć uczniów (ich sukcesy w konkursach, zawodach sportowych, zajmowane 

stanowiska w społeczeństwie),  

 wyniki ewaluacji wewnętrznej, 

 wnioski z nadzoru pedagogicznego. 

 

      Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu  

z Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 1 w Krupskim Młynie 18.09.2020r.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


