
PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 17 W ZIELONEJ GÓRZE 

 

I Wprowadzenie  

Treści programu wychowawczo-profilaktycznego wynikają z przepisów 

Ustawy Prawo Oświatowe oraz z treści podstawy programowej kształcenia 

ogólnego, określonej rozporządzeniem MEN z 14 lutego 2017 roku.                

Program dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 

środowiska lokalnego. Integruje realizowane dotychczas działania wychowawcze 

oraz profilaktyczne i opracowany został w oparciu                                o 

przeprowadzoną diagnozę potrzeb w zakresie zapobiegania zagrożeniom.   

Program wychowawczo- profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 17                        

w Zielonej Górze obejmuje wszystkie działania i treści  

o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, gdzie wychowanie rozumiane 

jest jako proces wspomagania ucznia  w rozwoju,  oparty  na indywidualnej 

osobowej relacji poszanowania godności stron (wychowawcy, rodzica, 

nauczyciela oraz wychowanka), które współdziałają ze sobą,                                dążąc 

do osiągnięcia celów wychowania, tj.  do osiągnięcia pełnej dojrzałości ucznia w 

czterech podstawowych sferach: fizycznej, rozumianej jako prowadzenie 

zdrowego stylu życia, psychicznej (emocjonalnej i intelektualnej), która oznacza 

ponoszenie odpowiedzialności za siebie  

i współodpowiedzialności za innych oraz otaczający świat, społecznej, która 

oznacza konstruktywne pełnienie ról społecznych oraz duchowej, oznaczającej 

posiadanie systemu wartości oraz poczucia sensu życia i istnienia człowieka. 

Wychowawca w tym procesie jest odpowiedzialny za tworzenie warunków                    

do rozwoju każdego ucznia, a wychowanek odpowiedzialny jest za korzystanie z 

nich.  

Program wychowawczo- profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 17                      

w Zielonej Górze obejmuje wszystkie działania wspomagające wychowanka                

w radzeniu sobie z trudnościami, które jednocześnie ograniczają i likwidują 

czynniki ryzyka, mogące zaburzać jego prawidłowy rozwój i zdrowe życie.  

Chcemy, by w naszej szkole było bezpiecznie, by nie dochodziło do zakłócania 

procesów wychowawczych, które prowadzą do dezorganizacji procesu 

dojrzewania dzieci i młodzieży oraz zaburzeń w zachowaniu. Chcemy dostarczać 

wszystkim odbiorcom wiarygodnych informacji na temat warunków zdrowego 



życia i występujących zagrożeń, by w konsekwencji nauczyć uczniów 

odpowiedzialności za własne wybory. Chcemy rozwijać u dzieci więzi                 z 

grupą społeczną, aby panowało poczucie przynależności do grupy,  kształtować 

komunikatywność, kreatywność i empatię, umiejętności podejmowania decyzji i 

rozwiązywania problemów, uczyć odpowiedzialności,                      kształtując w 

środowisku szkolnym normy i reguły sprzyjające zdrowemu życiu, które 

jednocześnie eliminują możliwość wystąpienia dysfunkcji.   

Program realizowany będzie przez wychowawców klas oraz nauczycieli 

wszystkich przedmiotów, specjalistów: psychologa, pedagoga, pielęgniarki 

szkolnej  oraz  pozostałych pracowników szkoły we współpracy z rodzicami                 

i środowiskiem lokalnym. Obowiązkiem nauczycieli wychowawców                                 

i nauczycieli przedmiotów oraz specjalistów jest opracowanie planów 

wychowawczych klas, na bazie szkolnego programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły.  

II Główne cele programu  

Nadrzędnym celem programu jest wychowanie, rozumiane jako wspieranie 

wychowanka w rozwoju oraz profilaktyka rozumiana jako interwencja 

kompensująca niedostatki wychowania.  

III Obowiązujące akty prawa: 

• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art. 72),  

• Powszechna Deklaracja Praw Człowieka,  

• Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych,  

• Konwencja o Prawach Dziecka, 

• Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (Dz. U. z 2017 r. 

poz.59,949), 

• Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 roku 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. 2017 poz. 356), 

• Ustawa Karta Nauczyciela,  

• Programy narodowe i krajowe w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.  



IV Przy opracowaniu programu uwzględniono: 

• obowiązujące przepisy prawa,  

• analizę dotychczasowych działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły, 

• diagnozę oczekiwań rodziców przeprowadzoną badaniami na temat 

kluczowych celów wychowawczych stawianych przez rodziców                         w 

procesie wychowawczym, na temat przyszłości ich dziecka oraz oczekiwań 

rodziców w stosunku do szkoły i szkolnych specjalistów                   w zakresie 

wspomagania dziecka w rozwoju,  

• ocenę potencjału i możliwości rozwojowych uczniów (na podstawie wyników 

egzaminów, wyników testów wewnątrzszkolnych, konkursów                    i 

zawodów sportowych itp.)   

• identyfikację środowiska lokalnego,  

• zasoby szkoły: przygotowanie merytoryczne nauczycieli do podejmowania 

działań wychowawczych i profilaktycznych, zasoby materialne (boisko 

szkolne, pracownie, sala gimnastyczna), zasoby techniczne (wyposażenie 

pracowni), zasoby organizacyjne (wolontariat uczniowski).  

 

V Charakterystyka absolwenta  

Dążymy do wychowania absolwenta,  który: 

- chce się jak najwięcej nauczyć, 

- stara się być dobrym człowiekiem, 

- dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, 

- szanuje swoją Ojczyznę. 

VI Nasz Program wychowawczo- profilaktyczny zawiera osiem zagadnień 

kierunkowych: 

1. przeciwdziałanie agresji, 

2. promowanie zdrowego stylu życia oraz zapobieganie patologiom  

    i uzależnieniom,  



3. edukacja dla bezpieczeństwa, 

4. integracja uczniów w klasie i szkole, 

5. orientacja zawodowa i planowanie kariery, 

6. wychowanie patriotyczne i obywatelskie, 

7. edukacja regionalna, 

8. wychowanie do życia w rodzinie. 

Diagnoza potrzeb i wnioski z niej wynikające pozwoliły nam przyjąć 

następujące priorytety: 

1.   przeciwdziałanie agresji (w ramach zadania 1), 

2. promowanie wartości rodziny i uczenia dzieci szacunku do drugiego     

człowieka (w ramach zadania 8), 

3.  wdrażanie dzieci do systematyczności i obowiązkowości (w ramach zadania 

4), 

4. promowanie zdrowego stylu życia oraz zapobieganie uzależnieniom                        

i patologiom (w ramach zadania 2).  

VII Uczestnicy programu  

Rodzice 

Rodzice uczniów naszej szkoły znają i akceptują program oraz czynnie 

współpracują przy jego realizacji.  

 

Wychowawcy  



Prowadzą w różnych formach szkolenia, konsultacje dla rodziców, dążą    w 

swojej pracy do integracji zespołu klasowego, sprawują opiekę  wychowawczą 

nad uczniami szkoły, a w szczególności: tworzą warunki wspomagające ich 

rozwój i  przygotowują do życia w rodzinie                                      i w 

społeczeństwie,  poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków, uczą 

pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej 

wartości, realizują w toku pracy wychowawczo- profilaktycznej treści                   i 

cele niniejszego programu oraz nadzorują pomoc psychologiczno-pedagogiczną 

w swojej klasie. 

 Nauczyciele  

Wszyscy nauczyciele realizują Program wychowawczo- profilaktyczny. 

Nauczyciele mają obowiązek reagowania na przejawy niedostosowania 

społecznego u dzieci, wspierają swoją postawą  

i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów,                            

udzielają pomocy w przezwyciężaniu  niepowodzeń szkolnych, w oparciu                     

o rozpoznanie potrzeb, odpowiadają za życie, zdrowie  

i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem,                       np. 

na wycieczkach szkolnych, świadczą pomoc psychologiczno-pedagogiczną w 

bieżącej pracy z uczniem. 

Uczniowie  

Wszyscy uczniowie naszej szkoły są poddani oddziaływaniom tego 

programu. 

Psycholog, pedagog szkolny 

Udzielają pomocy dzieciom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej 

oraz dzieciom, które padły ofiarą przestępczości. W sposób zdecydowany reagują 

na obecność w szkole osób obcych, które swoim podejrzanym zachowaniem 

stwarzają zagrożenie dla ucznia. Współpracują  

z instytucjami w organizowaniu różnych form spędzania czasu przez dzieci, 

szczególnie z rodzin zaniedbanych środowiskowo. Współpracują z policją,                       

z sądem dla nieletnich, kuratorami (w razie zaistniałej potrzeby), z Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Kształtują u uczniów i ich rodziców świadomość 

prawną w zakresie ponoszenia konsekwencji wynikających                             z 

popełnionych czynów. Prowadzą zajęcia terapeutyczne z dziećmi: indywidualne 

i grupowe, stosują profilaktykę zachowań ryzykownych                  wśród uczniów. 



Organizują spotkania i prelekcje dla rodziców na tematy związane z procesem 

nauczania i wychowania, udzielają wsparcia                zgłaszającym się rodzicom 

w sytuacjach trudnych wychowawczo i losowo, współpracują z nauczycielami w 

zakresie procesu nauczania  

i wychowania uczniów. 

VIII Diagnoza zagrożeń  

Szkoła Podstawowa nr 17 w Zielonej Gorze każdego roku szkolnego 

przeprowadza diagnozę środowiska wychowawczego, analizuje potrzeby                        

i zasoby. W celu urealnienia sytuacji wychowawczej w szkole,  

a w efekcie profilaktycznej korzystamy z: 

• badań ankietowych skierowanych do rodziców, 

• badań ankietowych skierowanych do uczniów, 

• badań ankietowych skierowanych do wychowawców i pracowników szkoły, 

• ludzkich zasobów szkoły, tj. kompetencji kadry kierowniczej, kompetencji 

zawodowych nauczycieli rozwijanych poprzez dodatkowe doskonalenie się 

oraz kompetencji szkolnych specjalistów (pedagoga i psychologa, 

psychoterapeuty, pielęgniarki szkolnej), szkolnych realizatorów programów 

profilaktycznych, z kompetencji specjalistów spoza szkoły-  

współpracujących z nią, rodziców oraz wolontariuszy). 


