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Uzupełnienie treści zawartych w programie wychowawczo – profilaktycznym  Szkoły  

Podstawowej w Wierzchowisku na rok szkolny 2020/21 w oparciu o wyniki 

przeprowadzonej diagnozy potrzeb i problemów w społeczności szkolnej. 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły został uchwalony przez Radę Rodziców w 

porozumieniu z Radą Pedagogiczną szkoły w dniu 15.09.2018r i opiera się na hierarchii 

wartości, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego programu 

wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnym systemem 

oceniania.  

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły co roku jest  modyfikowany i dostosowywany 

do potrzeb rozwojowych uczniów na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących 

w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:  

 wyników ewaluacji , 

 wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,  

 wniosków i analiz z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych oraz 

zespołów    wychowawczych,  

 analizy dokumentów szkolnych,  

 diagnozy czynników chroniących i czynników ryzyka 

 uwag, spostrzeżeń i wniosków nauczycieli, uczniów i rodziców, 

 kierunków realizacji polityki oświatowej państwa 

W oparciu o przeprowadzoną w ubiegłym roku szkolnym diagnozę potrzeb i problemów 

występujących społeczności szkolnej wysunięto wnioski : 

1. szkoła podstawowa w Wierzchowisku ma spójny program wychowawczo -

profilaktyczny, na jego treść mają wpływ praktycznie wszyscy nauczyciele 

szkoły oraz Rada Rodziców, 

2. program pomaga młodemu człowiekowi m.in. kształtować swoją osobowość, 

uczy odpowiedzialności i samodzielności, rozwija tolerancję i wrażliwość na 

potrzeby innych, 

3. program profilaktyczno-wychowawczy uwzględnia potrzeby środowiska 

szkolnego w stopniu zadawalającym, 

4. baza szkolna sprzyja realizacji programu, 

5. szkoła podejmuje różnorodne działania zapobiegające problemom 

wychowawczym(w razie pojawienia się sytuacji trudnej na bieżąco 

nauczyciele wspólnie z pedagogiem szkolnym określają zakres oddziaływań 

wychowawczych.  

6. Szkoła organizuje różnorodne spotkania ze specjalistami, warsztaty, 

wycieczki, konkursy, imprezy okolicznościowe  

 



Zatem w bieżącym roku szkolnym działania pracy wychowawczej i profilaktycznej 

uwzględniać będą kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w zakresie: 

-zapewnienia wysokiej jakości kształcenia, 

-wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem ich potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych, 

-wykorzystania w procesie edukacyjnym narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod 

kształcenia na odległość, 

-bezpiecznego i efektywnego korzystania z technologii cyfrowej, 

-wychowywania do wartości , kształtowania postaw i respektowanie norm społecznych 

 

i
   
ukierunkowane będą na:   

 zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole, 

 promowanie zdrowego stylu życia, 

 kształtowanie nawyków prozdrowotnych, 

 wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej, 

 przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, 

klasie),, 

 wzbudzanie poczucia przynależności do grupy, 

 przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, 

 kształtowanie umiejętności interpersonalnych, 

 kształtowanie samoświadomości uczniów, szacunku do samego siebie  

i odpowiedzialności, 

 wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń 

życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość, 

 uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem, 

 eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej, 

 rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków 

psychoaktywnych , 

 przeciwdziałanie uzależnieniom, 

 rozwijanie wiedzy o problemach cywilizacyjnych współczesnego świata oraz  

o możliwościach i potrzebie ich rozwiązywania, 

 niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów 

komórkowych   i telewizji, 

 kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji i radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 

 wdrażanie rodziców do realizacji programu, 

 

Sposób realizacji planu , metody i formy pracy uzależnione będą od wytycznych 

MEN, GIS, MZ  w związku z sytuacją epidemiczną w kraju i ilością zakażeń wirusem 

covid -19 w szkole i w środowisku lokalnym 

Opracował zespół ds. programu wychowawczo -profilaktycznego szkoły: B.Maj, A.Milejska, I.Kaczor 


