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PROGRAM  

WYCHOWAWCZY 



Motto programu: 

   „W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby 

człowiek stawał się coraz bardziej 

człowiekiem – o to, ażeby bardziej był,  

   a nie tylko więcej miał; aby więc poprzez 

wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i 

pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby 

również umiał bardziej być nie tylko z 

drugimi, ale i dla drugich /.../”   

     Jan Paweł II (przemówienie w UNESCO 02.06.1980r.)  



Charakterystyka środowiska szkolnego. 

  

                Szkoła Podstawowa Nr 2 w Leżajsku mieści się w budynku 

przy ul. Mickiewicza 51 oddanym do użytku w 1959r.  Jest szkołą 

osiedlową, do której uczęszczają uczniowie w wieku do 13 lat. 

Większość uczniów mieszka na terenie miasta, tylko niewielka ilość 

dojeżdża do szkoły mieszkając na wsi. Prawie wszyscy pochodzą z 

rodzin katolickich. Szkoła zatrudnia obecnie 41 nauczycieli i  

wychowawców, w tym 3 katechetów, pedagoga szkolnego i 

logopedę. 

 Nauka odbywa się  od godz. 8.00 do 14.20. 

   



Szkoła posiada 2 korty tenisowe, z których korzystają również mieszkańcy 

Leżajska. Ponadto posiada bibliotekę szkolną, gabinet stomatologiczny i gabinet 

higieny szkolnej. W szkole prowadzona jest  świetlica szkolna z dożywianiem. 

      Rodzice chętnie współpracują ze szkołą w rozwiązywaniu nie tylko 

problemów wychowawczych. Biorą także udział we współorganizowaniu 

imprez szkolnych oraz pracach remontowych. 

 

 Szkoła posiada własny ceremoniał szkolny w zakresie poszanowania symboli 

narodowych oraz obrzędowości szkolnej i tradycji (karty pamiątkowe, sztandar, 

patron, listy pochwalne, kronika, itp.) 

 

 Tradycją szkoły jest również udział (z sukcesami) w licznych konkursach 

przedmiotowych i artystycznych, zawodach sportowych oraz działaniach 

proekologicznych. 

 



Cel programu wychowawczego: 

    

   Kształtowanie postaw twórczych, 

opartych na akceptowanym systemie 

wartości, ukierunkowanych na 

poszanowanie godności własnej i drugiego 

człowieka oraz środowiska 

przyrodniczego. 



Koncepcja wychowawcza w oparciu  

o sytuacje i wydarzenia. 

  

   W oparciu o Ustawę o systemie oświaty, 

Konstytucję RP oraz statut szkoły 

przyjmuje się następujący model wartości 

poparty tradycją polskiego dziedzictwa 

kulturowego: 



 życie człowieka najwyższą wartością, 

 fundamentem wychowania są: prawda, miłość, tolerancja, 
patriotyzm, pracowitość, odpowiedzialność, szacunek dla 
rodziców, dbałość o środowisko przyrodnicze, troska o 
własne zdrowie i drugiego człowieka, 

 wychowanie zgodne z naturą ludzką, 

 rodzina punktem kulminacyjnym każdej sytuacji 
wychowawczej, 

 kościół i szkoła instytucjami wspomagającymi rozwój, 

 podstawą wszelkich działań jest zasada partnerstwa i 
wzajemny szacunek, 

 szkoła przyjazna i bezpieczna, promująca zdrowy styl życia, 

 więzi społeczne i historyczne podstawą praktycznych ćwiczeń 
wychowawczych. 



Zadania wychowawcze dla poszczególnych 

organów statutowych szkoły: 

 Rada Rodziców: reprezentuje interesy 
wychowawcze rodziców i odpowiada za 
prawidłowe relacje: szkoła – wychowawca – 
uczeń - rodzice. Jest rzecznikiem rodzinnego 
modelu wychowania opartego na więziach 
rodzinnych. 

 Rodzice współdecydują o metodach i formach 
wychowania swoich dzieci, uwzględniając 
istniejące przepisy prawne w tym zakresie 
(Karta Praw Dziecka, Kodeks Rodzinny). 



 

Rada Pedagogiczna:    

  

 wspomaga rodzinę w jej naturalnych prawach do 
wychowania poprzez dostarczanie kompetentnych 
informacji o przyczynach zachowania się ucznia oraz 
sposobach wprowadzania korekt wychowawczych.  

 Ułatwia i stwarza możliwości kontaktu rodziców z 
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,   

 Uchwala zasady motywowania zachowań uczniów z 
uwzględnieniem kryteriów przyjętych w 
Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.  

  



Samorząd Uczniowski:  

 wyraża opinię na temat celowości  

   i sposobu organizowania imprez  

   i uroczystości szkolnych,  

 decyduje w ramach kompetencji 

określonych w statucie o realizowanych 

przez szkołę zadaniach, 

 reprezentuje uczniów na zewnątrz. 



  Strategia wychowawcza 

opiera się na założeniu, że 

zapewnienie alternatywnej 

możliwości spędzania 

wolnego czasu to połowa 

sukcesu wychowawczego. 



Dla wprowadzenia w życie powyższego 

założenia: 

 Przewidziano w arkuszu organizacyjnym godziny na 

zajęcia pozalekcyjne: sportowe (pływanie, UKS, 

gimnastyka), kółka zainteresowań oraz zajęć w 

ramach pomocy pedagogiczno-psychologicznej. 

 

 



 Ponadto nauczyciele różnych przedmiotów 

prowadzą doraźne zajęcia przygotowujące uczniów 

do udziału w konkursach przedmiotowych.   

 Uwzględniono udział rodziców w imprezach 

organizowanych przez szkołę: dyskotekach, zabawach 

„choinkowych”, wycieczkach, ogniskach klasowych, 

święcie szkoły, zawodach sportowych i innych. 

 Przyjęto koncepcję otwarcia się szkoły na 

środowisko poprzez udostępnianie swojej bazy oraz 

przygotowywanie imprez dla młodzieży pozaszkolnej. 



 Rozmowy dotyczące indywidualnych osób mają 

charakter poufny i nie mogą być wykorzystane bez 

zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. 

 Rodzice i prawni opiekunowie mają 

niekwestionowane prawo do decydowania o 

sposobie podejmowanych w stosunku do ich 

dzieci czynności. 

 Uczniowie są traktowani podmiotowo z pełnym 

szacunkiem dla ich osobowości. 

 

  



 System wychowawczy opiera się na tolerancji, ale nie 

na pobłażliwości. Wszyscy są odpowiedzialni za 

poszanowanie wspólnego dobra – dbają o wygląd 

szkoły, jej estetykę, wystrój sal lekcyjnych i otoczenie. 

 Istotnym elementem programu wychowawczego jest 

kształtowanie i konsekwentne wymaganie od 

uczniów poczucia odpowiedzialności, 

zdyscyplinowania, odwagi, kultury osobistej, 

ujawniania zła i właściwych sposobów jego zwalczania 

we wszystkich formach działalności szkoły. 



Po każdym etapie kształcenia (I-III i IV-VI) przewiduje się 

ewaluację wdrożonego programu poprzez:  

 badania ankietowe przeprowadzone wśród uczniów i 

ich rodziców, 

 ankiety dla wychowawców klas i nauczycieli, 

 obserwację zachowań uczniów, 

 informacje uzyskiwane od uczniów, 

 rozmowy z rodzicami,   

 analizę frekwencji na zajęciach, 

 informacje uzyskiwane ze środowiska lokalnego. 



Zakładany kalendarz imprez i 

uroczystości szkolnych: 

 Rozpoczęcie nowego roku szkolnego. 

 Pasowanie uczniów klas I - szych. 

 Dzień Komisji Edukacji Narodowej. 

 Dzień Wszystkich Świętych (porządkowanie 
grobów i miejsc straceń, znicze, kwiaty). 

 Święto Niepodległości Polski. 

 Zabawy i obrzędy „andrzejkowe”. 

 Spotkanie „opłatkowe” połączone z 
prezentacją jasełek i śpiewaniem kolęd. 

 Spotkania noworoczne w klasach z udziałem 
rodziców. 



 Dzień Babci i Dziadka  

 Święto Konstytucji 3 Maja. 

 Szkolny Dzień Profilaktyki, Szkolny Dzień 
Życzliwości. 

 Dzień Rodziny. 

 Rocznica pacyfikacji – 28 maja. 

 Święto Szkoły z udziałem rodziców i przedstawicieli 
społeczności lokalnej. 

 Dzień Dziecka połączony z Dniem Sportu 
Szkolnego. 

 Pożegnanie absolwentów. 

 Zakończenie roku szkolnego. 



Wzorcowy model wychowanka. 

Zakładamy, że w wyniku systematycznego, skorelowanego i 

spójnego oddziaływania po sześcioletnim procesie 

wychowawczym uczeń będzie: 

 gotów do wzięcia na siebie odpowiedzialności za swoją 
naukę,  

 przejawiał zaangażowanie w życie społeczne i rozwijał 
talenty dla dobra innych, 

 kształtował wizerunek szkoły i miał poczucie dumy z 
przynależności do niej, 

 wrażliwy na piękno i zatroskany o ochronę przyrody, 

 interesował się sprawami szkolnymi i rozumiał problemy 
środowiska lokalnego, 



 dostrzegał potrzeby i prawa własne oraz innych osób, 

 szanował godność własną i drugiego człowieka, 

 krytycznie odbierał informacje przekazywane przez środki 

masowego przekazu i właściwie je interpretował, 

 przejawiał szacunek dla symboli narodowych, państwowych i 

religijnych, 

 promował zdrowy i bezpieczny styl życia, a przeciwdziałał 

uzależnieniom i nałogom: nikotynizmowi, alkoholizmowi i 

narkomanii. 



   Program wychowawczy szkoły stanowi 

podstawę do opracowania programów 

wychowawczych dla poszczególnych klas.  



 

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 

 Szkoły Podstawowej Nr 2 w Leżajsku 

   
 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” 



I. Założenia ogólne. 

 Założeniami naczelnymi tego programu jest: 
 
1.  Kształtowanie i wzmacnianie postaw 
     społecznych zgodnych z akceptowanymi 
     społecznie wartościami, normami i  
     zasadami. 
 
2. Eliminowanie i uświadamianie czynników ryzyka, 

stymulujących zachowania niebezpieczne jednostki 
i grupy. 

 
3. Wzmacnianie mocnych stron rozwoju osobowego.  



II. Podstawy prawne, w oparciu o które 

realizowany jest program profilaktyczny szkoły: 

1. Ustawa o systemie oświaty (zapis postulujący 
wprowadzenie programów profilaktycznych). 

2. Rozporządzenie MEN z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ramowych statutów 
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.  

3. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania 
tytoniu z dnia 09.11.1995 r. 

4. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi z dnia 26.10.1982 r. 

5. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 
19.08.1994 r. 

6. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24.04.1997r.  



III. Diagnoza środowiska szkolnego. 

Ocena zagrożeń i sytuacji ryzykownych oraz 
występujących problemów określona została na 

podstawie: 

 badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów, 

 ankiet dla wychowawców klas i nauczycieli, 

 obserwacji zachowań uczniów, 

 informacji uzyskiwanych od uczniów, 

 rozmów z rodzicami,   

 analiz frekwencji i wyników nauczania, 

 informacji uzyskiwanych ze środowiska lokalnego, w tym 
od pracowników MOPS-u i Policji. 



IV. Zachowania i obszary ryzykowne na 

podstawie w/w diagnozy środowiska szkolnego: 

 niska kultura zachowania (niezdyscyplinowanie, nie reagowanie na 

upomnienia nauczycieli i pracowników szkoły, nie przestrzeganie 

zasad bezpieczeństwa), 

 przemoc fizyczna (bójki) i agresja słowna, 

 drobne kradzieże,  

 sporadyczne przypadki palenia papierosów poza szkołą,   

 ubóstwo materialne wielu rodzin na skutek bezrobocia (brak 

środków finansowych na wycieczki, wyjścia do kina, książki), 

 patologia rodzin, a szczególnie rozpad rodzin i alkoholizm, 

 eurosieroctwo, 

 uzależnienie od TV, gier komputerowych oraz internetu, 

 cyberprzemoc. 



V. Działania szkoły w kierunkach 

wskazanych w wyniku diagnozy: 

 Doskonalenie umiejętności nauczycieli – 
poszerzenie wiedzy o takie zagadnienia jak: 
uzależnienia, reagowanie w przypadkach agresji i 
przemocy (kształcenie umiejętności dobrego 
porozumiewania się z uczniami). 

 Doposażenie biblioteki szkolnej w literaturę 

fachową i publikacje dotyczące szerokiej 

profilaktyki. 

 Tworzenie bezpiecznej, ciepłej atmosfery w 
szkole. 

 

 



 Zarezerwowanie środków finansowych na 

uczestnictwo w sztukach teatralnych i seansach 

filmowych dotyczących szkolnej profilaktyki. 

 Realizacja współpracy z lokalnymi instytucjami 

odpowiedzialnymi za profilaktykę dzieci i 

młodzieży – SANEPID-em, Policją, Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną, Gabinetem Higieny 

Szkolnej.  

 Wskazywanie na szkodliwość używek oraz 

ukazywanie zagrożeń, jakie niosą ze sobą 

uzależnienia. 

 

 



 Promocja zdrowego trybu życia – kształtowanie 

umiejętności samodzielnego dokonywania właściwych 

wyborów, uczenie zachowań chroniących zdrowie 

własne i innych ludzi. 

 Realizacja współpracy z lokalnymi instytucjami 

odpowiedzialnymi za pomoc dzieciom i młodzieży – 

MOPS, kuratorami sądowymi, parafią i katechetami. 

 Opracowanie i zebranie różnorodnych scenariuszy 

lekcji wychowawczych – stworzenie „banku” tematów 

w bibliotece szkolnej. 

 W przypadku niepowodzeń szkolnych udzielanie 

uczniom wsparcia i pomocy w nauce. 

 



 Tworzenie różnorodnej i atrakcyjnej oferty 
edukacyjnej – stosowanie odpowiednich do 
możliwości uczniów kryteriów wymagań i ocen tak, 
aby proces edukacyjny dał szanse na powodzenie 
każdemu uczniowi. 

 Organizowanie w szkole imprez: Szkolnego Dnia 
Profilaktyki, Szkolnego Dnia Życzliwości, Święta Szkoły, 
okolicznościowych akademii, zawodów sportowych, 
dyskotek i zabaw dla całej społeczności szkolnej, z 
udziałem rodziców, w celu integracji ze szkołą.  

 Zacieśnienie współpracy z rodzicami i przekazywanie 
wiedzy na temat zagrożeń oraz wskazywanie metod 
redukujących zagrożenia. 

 



 Włączenie samorządu uczniowskiego do konkretnych 

działań profilaktycznych. Uczniowie powinni czuć się 

odpowiedzialni za to, co dzieje się w ich środowisku. 

 Zapewnienie uczniom alternatywnych możliwości 

spędzania wolnego czasu. Różnorodna, atrakcyjna oferta 

zajęć pozalekcyjnych, aktywne formy spędzania wolnego 

czasu, zajęcia rekreacyjno-sportowe, kółka 

przedmiotowe, artystyczne. 

 Realizowanie programów profilaktycznych: „Radosny 
uśmiech, radosna przyszłość”, „Przyjaciele Zippiego”, 
„Nie pal przy mnie, proszę”, „Zachowaj trzeźwy umysł”. 

 



 Realizowanie programu edukacji zdrowotnej 

„Trzymaj formę” przez wychowawców i nauczycieli 

przedmiotów, zwłaszcza nauczycieli przyrody. 

 Dokonywanie systematycznej samooceny przez 

nauczycieli w celu wyeliminowania zachowań jawnie 

krytykujących. Każdy nauczyciel powinien mieć na 

uwadze to, że kary i nagany obniżają motywację i 

aktywność, a tym samym pogłębiają trudności. 

 



 Zapewnienie bezpieczeństwa i przyjaznej atmosfery 

uczniom na terenie szkoły (dyżury podczas przerw 

na korytarzach, w szatniach, na podwórku szkolnym 

i boisku). 

 Propagowanie zasad profilaktyki w szkolnej gazetce 

„Luzik” oraz na wystawach w formie plakatów i 

innych prac plastycznych. 

 Rozpoznawanie trudności materialnych i bytowych 

oraz udzielanie w miarę możliwości pomocy. 

 



VI. Uwagi do realizacji:   

Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-VI. 

Realizowany jest w następujących formach:  

 

 zajęcia w ramach edukacji wczesnoszkolnej 

 wg opracowanego planu wychowawczego, 

 godziny do dyspozycji wychowawcy klasy (5-10 godz. w 
każdym roku), 

 spotkania z pedagogiem szkolnym (2 razy w roku w każdej 
z klas IV-VI),  

 lekcje biblioteczne (klasy I-VI), 

 szkolenie Rady Pedagogicznej, 

 prelekcje dla rodziców uczniów, 

 konkursy szkolne i pozaszkolne o tematyce 
profilaktycznej, 

 



 

 uczestnictwo w realizacji programów profilaktycznych, 

 spotkania z pracownikami PPP,  

 spotkania z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji,  

 spotkania z rodzicami,  

 spotkania pozalekcyjne z wybraną młodzieżą,  

 uczestnictwo w zajęciach kółek zainteresowań oraz 
zespołów dydaktyczno-wyrównawczych, 

 uczestnictwo w programach artystycznych o tematyce 
profilaktycznej, 

 gromadzenie scenariuszy lekcji wychowawczych o tematyce 
profilaktycznej (bank tematów). 

 



 Załącznikiem do programu jest harmonogram 

działań profilaktycznych opracowany na każdy 

rok szkolny przez zespół nauczycieli ds. 

profilaktyki i rozwiązywania trudności 

wychowawczych. 

 

 Po roku realizacji programu przewidziana jest 

ewaluacja. 



  

 

Dziękujemy za uwagę! 

opracowała: L. Kucharska 


