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WSTĘP 

 

 

Wychowanie to jeden z podstawowych celów pracy każdego nauczyciela, w której tak ważną rolę odgrywa wyczucie 

potrzeb chwili, okoliczności, miejsca i czasu. W naszej pracy wychowawczej chcemy być blisko życia i podejmować realne 

problemy uczniów. Działalność wychowawcza w szkole polega na prowadzeniu działań promocji zdrowia oraz wspomaganiu 

ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, psychicznej, 

społecznej i aksjologicznej. 

Profilaktyka szkolna to działania mające na celu zapobieganie niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu się 

uczniów. Obejmuje eliminowanie czynników zachowań ryzykownych oraz wzmacnianie działań chroniących przed 

niepożądanymi zjawiskami. Ma szczególne znaczenie wśród młodych ludzi, u których rozwija się ustalanie hierarchii wartości, 

kształtują się relacje z innymi ludźmi, buduje się poczucie pewności siebie. 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny został opracowany przez zespół ds. wychowawczo - profilaktycznych w Szkole 

Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Koninie, po uprzednim przeprowadzeniu 

diagnozy czynników chroniących i ryzyka oraz ewaluacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły na rok 2020/2021. 

Ewaluacja opierała się o ankiety przeprowadzone wśród wybranych uczniów, nauczycieli i rodziców klas I-VIII.  

Program kierowany jest do uczniów klas I – VIII, rodziców, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. 

Realizowany będzie w ciągu całego roku szkolnego podczas zajęć lekcyjnych, przerw międzylekcyjnych oraz zajęć 

pozalekcyjnych (koła przedmiotowe, różnorodne zajęcia warsztatowe, gry i zabawy, uroczystości, imprezy, konkursy, wystawy 
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tematyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjścia i spacery, wycieczki i wyjazdy na zielone szkoły, itp.) przez wszystkich 

nauczycieli. Poszczególne zadania realizowane będą zgodnie z Planem pracy szkoły oraz Kalendarzem imprez i uroczystości 

szkolnych na dany rok szkolny. 

Program Wychowawczo – Profilaktyczny ma na celu także wspieranie wychowawczej roli rodziców, dostarczanie uczniom 

wiedzy i przykładów na temat przestrzegania norm współżycia społecznego oraz przygotowanie ich do życia w dorosłym świecie 

ludzi odpowiedzialnych za swoje zachowania.  

 

 

Przy opracowaniu Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły uwzględniono: 

 podstawy prawa oświatowego 

 dotychczasowe doświadczenia szkoły 

 kierunki polityki oświatowej państwa 

 wytyczne MEN 

 ewaluację programu wychowawczo-profilaktycznego 2020/2021 

 wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2020/2021 

 diagnozę środowiska szkolnego 

 diagnozę czynników ryzyka i chroniących  
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CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY 

 

Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Koninie jest publiczną szkołą 

podstawową z oddziałami ogólnodostępnymi i oddziałami integracyjnymi. Budynek szkoły znajduje się w centrum miasta.  

Ze względu na specyfikę szkoły uczą się w niej również dzieci spoza obwodu. Szkoła w ciągu 51 lat istnienia wypracowała swoją 

pozycję w środowisku lokalnym. Ma swoje tradycje i ceremoniał szkolny. Jej absolwenci osiągają sukcesy w dalszej edukacji  

i życiu osobistym. 

Kształcimy i wychowujemy uczniów odpowiedzialnych za siebie i innych członków społeczności szkolnej. Pragniemy 

wyposażyć ich w taką wiedzę, umiejętności i kompetencje, aby w przyszłości stali się świadomymi, kreatywnymi i wrażliwymi 

członkami społeczności, w której funkcjonują. Chcemy, aby dzięki zaszczepionym ideałom moralnym, etycznym, estetycznym  

i patriotycznym jak najlepiej wykorzystywali własny potencjał intelektualny i potrafili dostosowywać się do zmieniających się 

realiów współczesnego świata i cywilizacji, ucząc się przez całe życie. 

 

WARTOŚCI UZNAWANE PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNĄ 

 

Wartości stanowią fundament oceny rzeczywistości w  kategoriach moralnych dobra i zła, co jest podstawą podejmowania 

decyzji. Śmiało można powiedzieć, że wartości są przewodnikami życia osobowego i społecznego i jako takie nie mogą stać  

w sprzeczności z dobrem wspólnym. Wychowanie do wartości stanowi pewien istotny wycinek całej problematyki wychowania  

i odbywa się nieustannie w relacji uczeń – nauczyciel – rodzic. Szkoła z kolei jest miejscem ćwiczenia się w relacjach społecznych 
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i jako instytucja ma kształtować system wartości młodego człowieka. Członkowie społeczności szkolnej w poprzednich latach 

nauki wskazali następujące wartości jako najistotniejsze w ich życiu: rodzina, zdrowie, miłość, odpowiedzialność, uczciwość, 

przyjaźń, bezpieczeństwo. 

 

MODEL ABSOLWENTA 

 

 Działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone przy udziale wychowawców, rodziców i organizacji 

współpracujących ze szkołą, mają zmierzać do ukształtowania osobowości i sylwetki ucznia – absolwenta naszej szkoły, który 

będzie: 

 akceptował siebie, mając świadomość swoich mocnych i słabych stron 

 posiadał więzi z krajem ojczystym i szanował dziedzictwo narodowe oraz inne kultury i tradycje 

 pracował nad swoim własnym rozwojem, budując swój system wartości 

 posiadał szerokie zainteresowania i pasje poznawcze 

 umiał szanować pracę innych i umiał rzetelnie pracować 

 umiał komunikować się z innymi ludźmi i współdziałać w grupie 

 potrafił wiadomości teoretyczne zastosować w praktyce 

 wrażliwy na potrzeby i krzywdę innych 

 charakteryzował się wysoką kulturą osobistą, ze szczególnym uwzględnieniem kultury słowa 

 aktywny i twórczy 
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 obowiązkowy 

 zaradny i odpowiedzialny 

 wolny od uzależnień 

 tolerancyjny  

 dbał o zdrowie własne i innych 

 potrafił odróżnić dobro od zła 

 posługiwał się technologią informacyjną 

 

POWINNOŚCI WYCHOWAWCÓW KLASOWYCH  

I NAUCZYCIELI 

 

1. Rzetelne, coroczne, zapoznanie uczniów w czasie godzin wychowawczych i ich rodziców podczas zebrań z rodzicami  

z podstawowymi dokumentami regulującymi życie szkoły: m.in. Statutem szkoły, Szkolnym Programem Wychowawczo - 

Profilaktycznym 

2. Zapewnienie uczniom i ich rodzicom wszechstronnych informacji dotyczących postępów uczniów w nauce i zachowaniu oraz 

wymagań edukacyjnych stawianych przez szkolę. 

3. Rozpoznanie sytuacji wychowawczej uczniów, diagnozowanie ich potrzeb i trudności.  

4. Budowanie w klasach płaszczyzny (klimatu) współpracy i zaufania z uczniami i ich rodzicami poprzez rozmowę, obserwację, 
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bycie empatycznym wychowawcą i nauczycielem. 

5. Koordynowanie działań zespołu klasowego, wspieranie rozwoju uczniów.   

6. Opracowanie klasowego planu wychowawczo – profilaktycznego w uzgodnieniu z rodzicami na podstawie Szkolnego 

Programu Wychowawczo – Profilaktycznego i przedstawienie go podczas spotkania z rodzicami w danym roku szkolnym. 

7. Indywidualne aktualizowanie wiedzy i przepisów prawnych dotyczących profilaktyki. 

8. Prowadzenie w klasach zajęć w ramach programów profilaktyczno-wychowawczych. Promowanie zdrowego stylu życia. 

9. Dostosowywanie tematyki zajęć (godzin wychowawczych) do aktualnych potrzeb i problemów w klasie. 

10.  Poszerzanie oferty zajęć dla dzieci i młodzieży w szkole na przerwach, poza lekcjami, zgodnie z ich zainteresowaniami  

i zdrowiem. 

11.  Działanie profilaktycznie codziennie, długofalowo, a nie tylko na zajęciach dotyczących profilaktyki. 

12.  Edukowanie rodziców z zakresu profilaktyki w ramach konsultacji, dodatkowych spotkań klasowych i zebrań z rodzicami,  

z wykorzystaniem potencjału rodziców. 

13.  Systematyczne promowanie wzorców dobrych zachowań wśród uczniów, na forum klasy i szkoły. 

14.  Dbanie o rozwój samorządności w klasie. 

15.  Uczestniczenie w ważnych dla klasy wydarzeniach ujętych w planie wychowawczo - profilaktycznym, np.: imprezach, 

wycieczkach, obozach, w których uczestniczą wychowankowie. 

16.  Koordynowanie organizacji wycieczek klasowych. 

17.  Rozwiązywanie bieżących problemów dydaktycznych i wychowawczych we współpracy z rodzicami, nauczycielami, 

pedagogiem szkolnym, psychologiem. 
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18.  Czuwanie nad przestrzeganiem obowiązującego w szkole prawa zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli uczących w klasie. 

19.  Prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji szkolnej. 

 

ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z RODZICAMI 

 

1. Rodzice mają prawo i obowiązek uczestniczyć w zebraniach z ich udziałem organizowanych przez wychowawcę klasy  

lub dyrektora szkoły oraz prelekcjach poświęconych zagadnieniom wychowawczym i profilaktycznym. 

2. Rodzice mają obowiązek zawiadamiania wychowawcy o nieobecności ucznia, stałego kontaktu z wychowawcą w trudnych 

sytuacjach wychowawczych. 

3. Rodzice mają obowiązek dbać o odpowiedni strój i wygląd dziecka. 

4. Rodzice powinni na bieżąco zgłaszać do wychowawcy lub dyrektora szkoły najdrobniejsze nawet formy przestępczości 

wśród uczniów. 

5. W sytuacjach spornych w klasie rodzic zobowiązany jest do zachowania drogi służbowej zgodnie z zapisami Statutu szkoły. 

6. Rodzice ponoszą odpowiedzialność finansową za umyślne zniszczenia i kradzieże dokonane w szkole przez ich dzieci. 

7. Rodzice winni czynnie uczestniczyć w wycieczkach, pracach, imprezach i uroczystościach na rzecz klasy i szkoły. 
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CELE GŁÓWNE wyznaczające kierunki oddziaływań wychowawczo - profilaktycznych: 

1. Wzmacnianie pozytywnego klimatu szkoły. 

2. Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów, przeciwdziałanie przemocy, w tym w cyberprzestrzeni.  

3. Wychowanie do wartości i kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych. 

4. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny.  

5. Promowanie zdrowego stylu życia, w tym wzmacnianie kondycji psychicznej uczniów, zapobieganie uzależnieniom. 

 
 
Cele szczegółowe, zadania. 
 
L.p. Cel główny Cele szczegółowe Zadania Osoby 

odpowiedzialne 
Termin 
realizacji 

1. Wzmacnianie 
pozytywnego 
klimatu szkoły 

a) umie nawiązywać  
i podtrzymywać relacje 
oparte na szacunku oraz 
współpracować w zespole 
(rozwija kompetencję - praca 
w zespole) 
 

1.Integrowanie dzieci i młodzieży w klasach: 
a) Przeprowadzenie cyklu trzech zajęć dotyczących 
integracji klasy i budowania satysfakcjonujących 
relacji z innymi na godzinach wychowawczych oraz 
podczas wyjazdów klasowych, uroczystości klasowych 
i szkolnych. 

 
 
wychowawcy 
 
 
 

 
 
I półrocze 
 
 

b) traktuje innych  
z szacunkiem, zmniejszenie 
ilości wykluczeni z grupy 
rówieśniczej 
 
 

b) Reagowanie na każde sygnały dotyczące 
wykluczenia z grupy rówieśniczej, agresji, przemocy. 
Współpraca nauczycieli, wychowawców  
i specjalistów. 

nauczyciele, 
wychowawcy 
specjaliści 

cały rok 

c) Przeprowadzenie lekcji wychowawczej na temat 
szacunku, wpajanie zasad kulturalnego zachowania  
w stosunku do innych,  uczenie kulturalnej zabawy  
i pracy, budzenie wrażliwości  i poczucia 
współodpowiedzialności. 

 
wychowawcy 
 
 

 
wg planu 
wychowawcy 
klasy 
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c) Wszyscy członkowie 
społeczności szkolnej: 
doskonalą wzajemne relacje: 
nauczyciel - uczeń, 
nauczyciel - rodzic, 
nauczyciel - nauczyciel 
 
 
 
 

1. Doskonalenie współpracy rodzic - wychowawca 
oraz wychowawca/nauczyciel - rodzic – pedagog – 
psycholog – logopeda. 

wychowawcy, 
nauczyciele 
 specjaliści 

cały rok 
 

2. Organizowanie konsultacji  nauczycieli dla 
rodziców. 

wychowawcy cały rok 

3. Strona Internetowa i Facebook – publikacja zdjęć, 
relacje z ważnych wydarzeń szkolnych. 

E. Wojnarowska-
Bocian,  
M. Janczak-Kuznowicz, 
Z. Nowiński,  
K. Budzińska 

cały rok 
 

4. Prowadzenie tablicy informacyjnej dotyczącej 
talentów i sukcesów uczniów. 

M. Dębowska, A. 
Nowinowska 

cały rok 

5. Redagowanie i publikowanie gazetki szkolnej 
„Ośmiornica”. 

E. Matyba 
 

cały rok 
 

d) zna normy i zasady 
obowiązujące w grupie oraz 
prawa i obowiązki 
wynikające z roli ucznia  
i członka społeczności 
szkolnej 
 

1.Przypomnienie ogólnoszkolnych norm i zasad 
zachowania, m.in. Szkolny Dekalog Dobrych Manier.  

wychowawcy  
 

wrzesień 
 

2. Zajęcia z wychowawcą nt.: „Uczeń - moje 
obowiązki i prawa.” 

wychowawcy  
 

październik  
 

3. Zajęcia z wychowawcą:  uczenie tolerancji, dobroci 
i szacunku dla innych, istota koleżeństwa i przyjaźni, 
postawy asertywne. 

wychowawcy  cały rok 
 
 

2. Zwiększenie 
bezpieczeństwa 
uczniów, 
zapobieganie 
przemocy, w 
tym w 
cyberprzestrzeni 
 

a)zna zasady bezpieczeństwa 
obowiązujące w szkole i poza 
nią, przestrzega 
obowiązujących norm 
zachowania. 
 
 
 
 
 
 
 

1. Zapoznanie uczniów i rodziców z funkcjonującymi 
w szkole procedurami reagowania w przypadku 
wystąpienia zagrożeń oraz Statutem Szkolnym. 

wychowawcy 
 
 

wrzesień 
luty 
 

2. Monitorowanie zachowania uczniów i uwag. wychowawcy cały rok 
3.Konsekwentne stosowanie kar  statutowych. wychowawcy cały rok 
4.Monitorowanie zachowania uczniów z oceną 
nieodpowiednią i naganną z zachowania. 

wychowawcy, 
pedagodzy 

cały rok 
 

5. Realizacja działań w zakresie bezpieczeństwa - przy 
udziale Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej. 

specjaliści 
 
 

cały rok  
(w zależności 
od potrzeb) 

6. Współpraca z MOPR i Sekcją Poradnictwa 
Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej MOPR. 

pedagog  
psycholog 

cały rok 
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7.Współpraca z Sądem Rejonowym -  kuratorami 
rodzinnymi Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. 

pedagog 
psycholog 

cały  rok  

b) potrafi kontrolować swoje 
zachowanie, bierze 
odpowiedzialność za swoje 
postępowanie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Prowadzenie zajęć wychowawczo - profilaktycznych 
poświęconych nauce rozwiązywania konfliktów  
i problemów bez przemocy. 

specjaliści  
nauczyciele 
 
 

cały rok 
 
 

2.Prowadzenie indywidualnych  zajęć w zakresie 
radzenia sobie ze złością i innymi trudnymi emocjami 
dla uczniów przejawiających agresywne zachowania. 

psycholog  
pedagog 

cały rok 

3. Rozmowy z uczniami i rodzicami uczniów, 
przejawiających agresywne formy zachowania. 

nauczyciele  
psycholog  
pedagog 

cały rok 
 

4. Przeciwdziałanie agresji wśród uczniów – 
pogadanki, zajęcia z wychowawcą. 

wychowawcy  cały rok 

5. Wykorzystanie elementów programu 
profilaktycznego „ Program przeciwdziałania 
przemocy – STOP”, podczas indywidualnych rozmów 
wychowawczo-profilaktycznych z uczniem. 

psycholog  
pedagog 

cały rok 

6. Program „Przeciwdziałania przemocy – program 
profilaktyczno – edukacyjny dla uczniów klas V 
konińskich szkół podstawowych” realizowany przez 
MOPR. 

pedagog wg 
terminarza 
MOPR 

c)zna zasady bezpiecznego 
poruszania się w 
cyberprzestrzeni  
d) wie jak odpowiedzialnie 
korzystać z zasobów 
Internetu 
 

1.Prowadzenie zajęć  poświęconych nauce 
bezpiecznego i odpowiedzialnego poruszania się w 
cyberprzestrzeni oraz krytycznej analizie informacji 
zamieszczanych w Internecie. 

nauczyciele 
 informatyki 
wychowawcy 
 

cały rok 
 
 
 

2. Organizacja Dnia Bezpiecznego Internetu. Z. Nowiński,  
K. Gmerek 

luty  

3. Zajęcia z zakresu prawa autorskiego i ochrony 
własności intelektualnej do realizacji na godzinach 
wychowawczych „Co komu wolno, czyli o prawie 
autorskim” oraz „O plagiacie i jego konsekwencjach.” 

Beata Kiek 
 
 

cały rok 
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Rodzice i nauczyciele: 
a) wiedzą jak 
odpowiedzialnie korzystać  
z zasobów Internetu 
b) posiadają aktualne  
i rzetelne informacje na temat 
zagrożeń występujących  
w cyberprzestrzeni  

1.Przekazanie informacji rodzicom i nauczycielom na 
temat zagrożeń  występujących w cyberprzestrzeni.  

nauczyciele, 
wychowawcy 
specjaliści 
 

cały rok 

2. Zamieszczenie powyższych informacji na stronie 
internetowej szkoły, Facebooku. 
 
 

E. Wojnarowska-Bocian 
M. Janczak-Kuznowicz 
K. Budzińska 
Z. Nowiński 

cały rok 

3. Wychowanie do 
wartości i 
kształtowanie 
postaw 
prospołecznych 
i patriotycznych  

a) buduje swój system 
wartości 
 

1. Realizowanie w każdym roku 2 godzin do 
dyspozycji wychowawcy poświęconych wartościom: 
wartości przyjęte w szkole oraz dobro i prawda. 

Wychowawcy  
 
 

cały rok 

 2. Praca z Prawem Zucha i Prawem Harcerskim. A. Lisiak cały rok 
3. Działalność zuchowa i harcerska – 10 
Środowiskowa Gromada Zuchowa, 11 Drużyna 
Harcerska, 10 Drużyna Starszo harcerska. 

A. Lisiak 
 
 

cały rok 
 
 

4. Organizacja Dnia Dobrych Uczynków. W. Olejniczak  
R. Tomczak 

marzec  

b) aktywnie uczestniczy  
w uroczystościach szkolnych  
i miejskich, imprezach 
kulturalnych (rozwija 
kompetencję – aktywny 
udział w życiu kulturalnym 
szkoły, środowiska) 

1.Organizowanie uroczystości i imprez historycznych, 
patriotycznych i  kulturalnych w szkole oraz wyjść na 
uroczystości miejskie związane ze świętami  
i upamiętnianiem wydarzeń historycznych. 

E. Szreder  
A. Lisiak 

cały rok 

2. Organizowanie wycieczek do muzeów, teatrów, 
bibliotek, regionalnych miejsc kulturalnych, miejsc 
pamięci narodowej. 

wychowawcy  cały rok 

3. Kultywowanie tradycji szkoły, państwa  
(m.in. pasowanie ucznia, apele z okazji uroczystości 
szkolnych i Państwowych). 

wychowawcy cały rok 

a) angażuje się w działania 
wolontarystyczne, samorządu 
uczniowskiego 

1.Prowadzenie działalności Samorządu 
Uczniowskiego. 

A. Andrzejak cały rok 

2. Organizacja wolontariatu w szkole. M. Janczak-Kuznowicz cały rok 
3. Organizowanie akcji charytatywnych, pomocy 
koleżeńskiej. 

nauczyciele  cały rok 
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4. Prowadzenie współpracy z instytucjami  
i organizacjami pozarządowymi. 

nauczyciele cały rok 

5. Podejmowanie wolontariatu poprzez włączanie się 
w akcje: m.in. WOŚP. 

A. Lisiak, J. Szpitalna, 
E. Wojnarowska-
Bocian,  
N. Przespolewska 

cały rok 

Buduje własną akceptację w 
stosunku do różnorodności 
uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, 
odmiennych kulturowo  
i językowo oraz idei 
bezpiecznej i efektywnej 
edukacji włączającej uczniów 
z niepełnosprawnościami 

1. Imprezy, uroczystości klasowe i szkolne 
organizowane przy aktywnym uczestnictwie uczniów 
niepełnosprawnych oraz różniących się kulturowo  
i językowo – praca zespołowa. 

J. Szpitalna, 
nauczyciele 

cały rok 

2. Ósemkowy Integracyjny Turniej Sportowy. J. Szpitalna czerwiec  
3. Miejskie spotkania integracyjne.  nauczyciele wg 

terminarza 
4. Olimpiady specjalne. nauczyciele  wg 

terminarza 
5. Zajęcia warsztatowe dla uczniów rozwijające ich 
umiejętności psychologiczne. 

nauczyciele wg 
terminarza 

6. Otoczenie większą opieką oraz praca nad integracją 
uczniów pochodzących z innych krajów. 

nauczyciele cały rok 

7. Przeprowadzenie pogadanek na tematy związane  
z niepełnosprawnością. 

nauczyciele cały rok 

8. Przeprowadzenie zajęć w formie rozmów, 
warsztatów, dramy tematów dotyczących własnej 
wartości, akceptacji siebie takim, jakim się jest. 

nauczyciele cały rok 

9. Współpraca z fundacją „Podaj Dalej”. U. Jaskólska,  
M.Jaroszewska 

maj  

4.  Wspomaganie 
wychowawczej 
roli rodziny. 

Rodzice - doskonalą 
kompetencje wychowawcze 
 
 
 

1. Wzbogacanie kompetencji wychowawczych 
rodziców uczniów poprzez: pogadanki, prelekcje, 
rozmowy indywidualne. 

wychowawcy 
specjaliści 
 

cały rok  
wg potrzeb 

2.Organizacja zespołów wychowawczych z udziałem 
rodziców. 

wychowawcy 
 

cały rok 
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3.Przekazywanie rodzicom materiałów edukacyjnych 
na temat problemów dzieci i młodzieży oraz sposobów 
postępowania zgodnie z zapotrzebowaniem (strona 
internetowa szkoły, Facebook, materiały papierowe, 
gazetka dla rodziców, gazetka ścienna). 

specjaliści n 
nauczyciele 

cały rok 

5. Promowanie 
zdrowego stylu 
życia, w tym 
zdrowia 
psychicznego, 
zapobieganie 
uzależnieniom 

1.zna zasady zdrowego stylu 
życia: 

a) zna i przestrzega zasad 
bezpieczeństwa zw. z 
pandemią COVID-19  
b) wie jak prawidłowo  
i zdrowo się odżywiać 
c) ma świadomość roli 
aktywności fizycznej w 
zdrowym życiu człowieka  
 
 
 
 
 
 
 

1.Przeprowadzenie godziny do dyspozycji 
wychowawcy na temat „Bezpiecznie w szkole - zasady 
funkcjonowania w szkole zw. z pandemią COVID - 
19” i chorobami zakaźnymi. 

wychowawcy  
 
 
 

cały rok 
 
 
 

2.Poszerzenie wiedzy na temat objawów, 
rozprzestrzeniania się, zapobiegania chorobom 
zakaźnym, w tym COVID -19, stosowanych szczepień. 

wychowawcy 
nauczyciele przyrody 
biologii 

I półrocze 
 

3. Przeprowadzenie konkursu na plakat zachęcający do 
szczepienia się przeciwko COVID – 19. 

A. Czaja  wrzesień 

4.Realizacja treści wychowawczo - profilaktycznych 
dotyczących zdrowia w edukacji wczesnoszkolnej, na 
przyrodzie, biologii, wychowaniu fizycznym, edukacji 
dla bezpieczeństwa, godzinach do dyspozycji 
wychowawcy, wdż. 

wychowawcy 
nauczyciele 
 
 

cały rok 
 
 

5. Organizowanie imprez rekreacyjnych i zawodów 
sportowych. 

nauczyciele wych. fiz., 
wyznaczeni nauczyciele 

cały rok 

6. Realizacja Programu dla szkół (mleko, owoce  
i warzywa w szkole). 

wychowawcy cały rok 

7. Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-
Epidemiologiczną w Koninie. 

I. Furykiewicz wg potrzeb 

2.Wie jak dbać o zdrowie 
psychiczne: 
a) zna swoje zasoby, mocne 
strony oraz słabości  
b) wie jak radzić sobie w 
trudnych sytuacjach  
c) umie podejmować decyzje, 

1.Przeprowadzenie godziny do dyspozycji 
wychowawcy „Jak dbać o zdrowie psychiczne.” 

wychowawcy wg 
terminarza 

2.Przeprowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki 
zdrowia psychicznego. 

pedagog  
psycholog 

wg 
terminarza 

3. Przeprowadzenie programu zajęć 
biblioterapeutycznych: „Duże troski w małych 
głowach” – dla klas IV. 

J. Szpitalna 
 

wg 
terminarza 
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które gwarantują utrzymanie 
zdrowia fizycznego 
 i psychicznego 
d) zna konsekwencje 
zdrowotne palenia 
papierosów, e-papierosów, 
picia alkoholu, zażywania 
dopalaczy i narkotyków 
 
 

4.Udzielanie opieki i wsparcia psychologiczno - 
pedagogicznego uczniom w sytuacjach kryzysowych. 

specjaliści 
wychowawcy 

wg potrzeb  

5. Udzielanie pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej. 

specjaliści cały rok 

6. Realizacja programów profilaktycznych: „Program 
Domowych Detektywów Jaś i Małgosia na tropie”, 
„Unplugged” oraz wybranych zagadnień programu 
profilaktycznego „Strażnicy uśmiechu” i  „Spójrz 
inaczej”. 

I.Furykiewicz  
M. Lewandowska-
Florczyk  
nauczyciele 

wg 
terminarza 

7.Udzielanie bieżącej pomocy uczniom w trudnej 
sytuacji życiowej, materialnej. 

wychowawcy 
specjaliści 

cały rok 

8. Współpraca z terapeutami uzależnień. I.Furykiewicz 
E.Kuznowicz 

wg 
terminarza 

Uczniowie wzbogacają swoją 
wiedzę i umiejętności 
prozdrowotne poprzez 
aktywny udział  
w różnorodnych działaniach  
o charakterze 
profilaktycznym  

1. Udział w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających 
zainteresowania i pasje uczniów: koła przedmiotowe, 
artystyczne, sportowe. 

nauczyciele cały rok 

2. Organizacja i prowadzenie zajęć zgodnie z 
potrzebami i zaleceniami: zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, 
zajęcia logopedyczne, zajęcia rozwijające kompetencje 
emocjonalno-społeczne, zajęcia psychologiczne. 

specjaliści cały rok 

3. Udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, 
promowanie osiągnięć uczniów. 

nauczyciele wg 
terminarza 

4. Projektowanie i realizacja projektów klasowych  
i szkolnych. 

wychowawcy, 
nauczyciele 

cały rok 

6. Wycieczki klasowe, zielone szkoły. wychowawcy wg 
terminarza 

7. Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych, 
sportowych i rekreacyjnych. 

nauczyciele wg 
terminarza 

8. Zdobywanie przez zuchy i harcerzy sprawności, 
gwiazdek. 

A.Lisiak cały rok 

9. Propagowanie w środowisku twórczości własnej 
uczniów. 

nauczyciele cały rok 
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10. Udział uczniów w imprezach organizowanych 
przez inne placówki oświatowe oraz instytucje, 
stowarzyszenia i fundacje. 

nauczyciele wg 
terminarza 

11. Współpraca z: Policją, Sądem – Wydział Rodzinny 
i Nieletnich, MOPR, NPP-P, Biblioteką Publiczną, 
MDK, KDK, TPD, MOSiR, Hufcem ZHP Konin. 

nauczyciele  
specjaliści 

cały rok 

12. Udział w akcjach i konkursach o tematyce 
ekologicznej. 

A. Lewandowska 
 A. Czaja 

wg 
terminarza 

13. Zajęcia z terapeutą uzależnień - kl. VII – VIII. I.Furykiewicz, 
E.Kuznowicz 

wg 
terminarza 

14. Spektakle teatralne i programy artystyczne  
o tematyce profilaktycznej. 

nauczyciele wg 
terminarza 

15. Olimpiada wiedzy o środkach psychoaktywnych. I.Furykiewicz marzec/ 
kwiecień 

16. Programy profilaktyki nikotynowej: „Bieg po 
zdrowie.” 

I.Furykiewicz, 
wychowawcy klas IV 

cały rok 

17. Konkurs "Palić, nie palić, oto jest pytanie" -kl. V. wychowawcy klas V, 
I.Furykiewicz 

wg 
terminarza 

18. Program profilaktyki zdrowotnej „Trzymaj formę”. wychowawcy  cały rok 
19. Organizowanie konkursów szkolnych : 
 - "Zestaw śniadaniowy ucznia" – kl. I – VIII   
-  Książka kucharska "Witaminowy zawrót głowy" - 
   kl. IV - VIII 
- „Witaminowy portret" - klasy VI   

I.Furykiewicz, 
A.Lisiak, 
B.Kurczodyna 
 
M.Gmerek, 
J.Godlewska 

cały rok 
 
listopad/ 
marzec 
 
II półrocze 

20. Akcja promująca jedzenie drugiego śniadania - 
„Wiosenne śniadanka” -  kl. I-VIII. 

wychowawcy kwiecień/maj 

21. Spotkanie uczniów z dietetykiem. I.Furykiewicz, 
M.Dębowska 

wg 
terminarza 

22. Gazetka "Jedz warzywa dla zdrowia i urody". zespół ds. promocji 
zdrowia 

cały rok 

23. "O zdrowiu na wesoło" - artykuły w gazetce 
"Ośmiornica". 

M.Siwek cały rok 
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24. Popołudnie bez komputera - gry i zabawy 
podwórkowe. 

A.Nowinowska, 
M.Gronostaj-
Szczepańska 

II półrocze 

25. Dzień Zumby - zajęcia muzyczno - ruchowe na 
świeżym powietrzu. 

A.Nowinowska, 
M.Dębowska 

kwiecień/ 
maj 

26. Taniec Belgijka. nauczyciele 
wychowania fizycznego 

wg potrzeb 

27. Dzień sportu. nauczyciele 
wychowania 
fizycznego, 
W.Olejniczak 

wrzesień  

28. Akcja Kolorowy Tydzień I.Furykiewicz      
A.Lisiak   
wychowawcy 

październik/ 
listopad 

Rodzice i nauczyciele: 

a)posiadają aktualne 
i rzetelne informacje na 
temat: 
- wspierania kondycji 
psychicznej uczniów  
- substancji psychoaktywnych  
i pierwszych objawów 
używania substancji 
psychoaktywnych 

- profilaktyki COVID - 19  
i innych chorób zakaźnych 

1. Przygotowanie dla rodziców i nauczycieli 
materiałów edukacyjnych na temat wzmacniania 
kondycji psychicznej uczniów. 

specjaliści  cały rok 

2.Dostarczanie informacji rodzicom o ofercie pomocy 
specjalistycznej dla uczniów i ich rodzin w przypadku 
używania środków i substancji powodujących 
uzależnienie (profilaktyka wskazująca i selektywna). 

wychowawcy 
specjaliści 
 

wg potrzeb 

3. Poszerzenie wiedzy rodziców, nauczycieli  
i wychowawców na temat objawów, rozprzestrzeniania 
się, zapobiegania, zasięgu koronawirusów, w tym 
COVID - 19, stosowanych szczepień, testów. 

dyrekcja wg potrzeb 
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MONITORING I EWALUACJA 

 

Monitoring Programu Wychowawczo – Profilaktycznego prowadzony jest na bieżąco przez dyrektora szkoły, 

wychowawców klasowych, nauczycieli, pedagoga, psychologa, logopedę, wychowawców świetlicy. Poddawany jest 

systematycznej ewaluacji i modyfikacji zgodnie z zaistniałymi sytuacjami, ma charakter otwarty.  

Podsumowanie, ewaluacja i analiza skuteczności planu zostanie przeprowadzona w czerwcu 2022. 

Systematyczny monitoring i roczna ewaluacja pozwolą na określenie mocnych i słabych stron podjętych oddziaływań 

wychowawczo - profilaktycznych.  

Narzędzia monitorujące:  

 obserwacja zachowań uczniów 

 analiza dokumentów szkolnych 

 wywiady z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły 

 informacje udzielane przez nauczycieli, uczniów i rodziców 

Narzędzia ewaluacyjne: 

 sprawozdania wychowawców z realizacji planów wychowawczych 

 sprawozdania zespołów przedmiotowych i innych funkcjonujących w szkole 

 sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego 
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 ankiety dla uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników administracyjno-obsługowych. 

 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie został  zatwierdzony 

do realizacji uchwałą Rady Rodziców nr 5 z dnia 23.09.2021 r. oraz  uchwałą  Rady Pedagogicznej  SP 8 Konin                            

nr 5/2021/2022 z dnia 14.09.2021 r. 

Obowiązuje  w  r. szk. 2021/2022. 

 
  Kamil Kocent             Mirosław  Małuszek 
 
………………………………………………………………         ……………………………………………………………. 
  Przewodniczący  Rady Rodziców                                                            Przewodniczący  Rady Pedagogicznej 


