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I. Wstęp 

Zadania wychowawcze szkoły są podporządkowane nadrzędnemu celowi, 
jakim jest wszechstronny rozwój Ucznia w sferze: intelektualnej, emocjonalnej, 
społecznej, fizycznej i aksjologicznej.  

Działania wychowawcze podejmowane przez Szkołę służą wspieraniu 
wszechstronnego rozwoju ucznia oraz kształtowaniu postaw. Połączone są  
z działaniami profilaktycznymi, które przeciwdziałają istniejącym zagrożeniom, 
wspierają uczniów w trudnych sytuacjach i umożliwiają korygowanie deficytów. Szkoła 
jako jedno ze środowisk wychowawczych wspiera wychowawczą rolę rodziny. Zgodnie 
z Prawem Oświatowym wychowanie, respektując chrześcijański system wartości, za 
podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki, służąc rozwijaniu u młodzieży poczucia 
odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa 
kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. 
Program jest spójny z założeniami polityki oświatowej państwa.  

Program uwzględnia treści kształcenia dostosowane do potrzeb rozwojowych 
uczniów oraz do potrzeb środowiska szkolnego i lokalnego. Został opracowany po 
wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb uczniów i oczekiwań rodziców, z uwzględnieniem: 

 wyników ewaluacji wewnętrznej; 

 ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczo-profilaktycznego 
realizowanego  
w roku szkolnym 2018/2019; 

 wniosków z nadzoru pedagogicznego; 

 wniosków z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych  
i zespołów wychowawczych; 

 analizy dokumentacji pedagoga szkolnego i wychowawców; 

 analizy frekwencji oraz sytuacji problemowych występujących w szkole . 

 
Program powstał w oparciu o obowiązujące akty prawne i wewnątrzszkolne 
dokumenty szkoły:  

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

2. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - art. 
10 ust. 1 pkt 5, art. 26 ust. 2, art. 78, art. 98-99.  

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie 
zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty 
działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu 
przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. poz. 1249). 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. 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. z 2017 r. poz. 356).  

https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-1148-13734.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-1148-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_1_o_0_a_10_u_1_p_5_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-1148-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_1_o_0_a_10_u_1_p_5_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-1148-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_1_o_0_a_26_u_2_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-1148-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_1_o_0_a_26_u_2_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-1148-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_5_o_0_a_98_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-18-sierpnia-2015-r.-w-sprawie-zakresu-i-form-prowadzenia-w-szkolach-i-placowkach-systemu-oswiaty-dzialalnosci-wychowawczej-edukacyjnej-informacyjnej-i-profilaktycznej-w-celu-przeciwdzialania-narkomanii-dz.u.-z-2015-r.-poz.-1249-12024.html
https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-18-sierpnia-2015-r.-w-sprawie-zakresu-i-form-prowadzenia-w-szkolach-i-placowkach-systemu-oswiaty-dzialalnosci-wychowawczej-edukacyjnej-informacyjnej-i-profilaktycznej-w-celu-przeciwdzialania-narkomanii-dz.u.-z-2015-r.-poz.-1249-12024.html
https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-18-sierpnia-2015-r.-w-sprawie-zakresu-i-form-prowadzenia-w-szkolach-i-placowkach-systemu-oswiaty-dzialalnosci-wychowawczej-edukacyjnej-informacyjnej-i-profilaktycznej-w-celu-przeciwdzialania-narkomanii-dz.u.-z-2015-r.-poz.-1249-12024.html
https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-18-sierpnia-2015-r.-w-sprawie-zakresu-i-form-prowadzenia-w-szkolach-i-placowkach-systemu-oswiaty-dzialalnosci-wychowawczej-edukacyjnej-informacyjnej-i-profilaktycznej-w-celu-przeciwdzialania-narkomanii-dz.u.-z-2015-r.-poz.-1249-12024.html
https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-14-lutego-2017-r.-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-podstawowej-w-tym-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-lub-znacznym-ksztalcenia-ogolnego-dla-branzowej-szkoly-i-stopnia-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-specjalnej-przysposabiajacej-do-pracy-oraz-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-policealnej-dz.u.-z-2017-r.-poz.-356-14530.html
https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-14-lutego-2017-r.-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-podstawowej-w-tym-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-lub-znacznym-ksztalcenia-ogolnego-dla-branzowej-szkoly-i-stopnia-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-specjalnej-przysposabiajacej-do-pracy-oraz-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-policealnej-dz.u.-z-2017-r.-poz.-356-14530.html
https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-14-lutego-2017-r.-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-podstawowej-w-tym-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-lub-znacznym-ksztalcenia-ogolnego-dla-branzowej-szkoly-i-stopnia-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-specjalnej-przysposabiajacej-do-pracy-oraz-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-policealnej-dz.u.-z-2017-r.-poz.-356-14530.html
https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-14-lutego-2017-r.-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-podstawowej-w-tym-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-lub-znacznym-ksztalcenia-ogolnego-dla-branzowej-szkoly-i-stopnia-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-specjalnej-przysposabiajacej-do-pracy-oraz-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-policealnej-dz.u.-z-2017-r.-poz.-356-14530.html
https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-14-lutego-2017-r.-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-podstawowej-w-tym-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-lub-znacznym-ksztalcenia-ogolnego-dla-branzowej-szkoly-i-stopnia-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-specjalnej-przysposabiajacej-do-pracy-oraz-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-policealnej-dz.u.-z-2017-r.-poz.-356-14530.html
https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-14-lutego-2017-r.-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-podstawowej-w-tym-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-lub-znacznym-ksztalcenia-ogolnego-dla-branzowej-szkoly-i-stopnia-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-specjalnej-przysposabiajacej-do-pracy-oraz-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-policealnej-dz.u.-z-2017-r.-poz.-356-14530.html
https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-14-lutego-2017-r.-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-podstawowej-w-tym-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-lub-znacznym-ksztalcenia-ogolnego-dla-branzowej-szkoly-i-stopnia-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-specjalnej-przysposabiajacej-do-pracy-oraz-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-policealnej-dz.u.-z-2017-r.-poz.-356-14530.html
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5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie 
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 
2017 r. poz. 649) - § 4.  

6. Statut Szkoły. 

II. Misja szkoły 

Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie pragnie 
stwarzać uczniom warunki odpowiednie do wszechstronnego rozwoju w oparciu o ich 
naturalną aktywność, możliwości i uzdolnienia. Misją szkoły jest: 

 uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako podstawy życia  
w społeczeństwie, 

 kształcenie umiejętności godzenia własnego dobra i wolności z dobrem  
i wolnością innych,  

 przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym,  

 kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych, 

 budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej 
tradycji. 

Misja szkoły realizowana jest w oparciu o następujące wartości wychowawcze: 

 Poszanowanie godności własnej i praw każdego człowieka. 
 Poszanowanie wspólnego dobra. 
 Odróżnianie dobra od zła. 
 Wrażliwość i niesienie pomocy innym, szczególnie potrzebującym. 
 Komunikatywność i umiejętność słuchania innych. 
 Samodzielność w pełnieniu ról społecznych. 
 Poczucie więzi z krajem i regionem oraz szacunek dla innych kultur, religii 

i narodowości. 
 Umiejętność dbania o rozwój swoich talentów i zainteresowań. 
 Dbałość o swoje zdrowie. 

III.  Model absolwenta szkoły: 

Uczeń kończący naszą Szkołę jest: 

 Dociekliwy i ciekawy świata - gromadzi wiadomości, korzystając z różnych 
źródeł, dostrzega różnorodność i złożoność świata, analizuje obecne w nim 
zależności i związki przyczynowo-skutkowe. 

 Samodzielny i zaradny - potrafi w praktyce zastosować zdobytą wiedzę  
i umiejętności; wie, jak racjonalnie bronić swojego zdania, jest konsekwentny w 
realizacji swoich zamierzeń, nie ulega łatwo wpływom innych. 

 Otwarty na innych ludzi, wrażliwy i świadomy sensu własnego życia - ma 
poczucie własnej wartości, okazuje szacunek innym, wspiera potrzebujących, 
pomaga słabszym, potrafi cieszyć się życiem, troszczy się o środowisko 
naturalne. 

 Tolerancyjny, przyjazny i kulturalny - rozumie, że różnice między ludźmi są 
czymś naturalnym, stara się zrozumieć innych, pozytywnie postrzega 
otaczający go świat, siebie i innych; zna i respektuje normy obowiązujące  

https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-17-marca-2017-r.-w-sprawie-szczegolowej-organizacji-publicznych-szkol-i-publicznych-przedszkoli-dz.u.-z-2017-r.-poz.-649-14532.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-17-marca-2017-r.-w-sprawie-szczegolowej-organizacji-publicznych-szkol-i-publicznych-przedszkoli-dz.u.-z-2017-r.-poz.-649-14532.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-17-marca-2017-r.-w-sprawie-szczegolowej-organizacji-publicznych-szkol-i-publicznych-przedszkoli-dz.u.-z-2017-r.-poz.-649-14532.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-17-marca-2017-r.-w-sprawie-szczegolowej-organizacji-publicznych-szkol-i-publicznych-przedszkoli-dz.u.-z-2017-r.-poz.-649-14532.html
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w jego środowisku szkolnym i domowym; postępuje tak, by nie ranić uczuć 
innych ludzi.  

 Rozważny i krytyczny - dba o bezpieczeństwo własne i innych, zachowuje 
higienę i postępuje zgodnie z zasadami dbałości o zdrowie; selekcjonuje 
informacje płynące ze świata zewnętrznego, potrafi odróżnić fikcję od 
rzeczywistości. 

 Odpowiedzialny i obowiązkowy - zna swoje obowiązki i wypełnia je; 
świadomie korzysta ze swoich praw; aktywnie uczestniczy w działaniach 
podejmowanych na terenie szkoły, klasy, środowiska lokalnego; cieszy się  
z sukcesów, ale potrafi też godzić się z porażkami; wyciąga wnioski  
i wykorzystuje je w działaniu, dba o swoje zdrowie oraz rozwój fizyczny  
i psychiczny. 

 Prawy i odważny - zna i stosuje zasady życia społecznego, potrafi 
podejmować dojrzałe decyzje, stara się zdobywać zaufanie innych, wybierając 
zachowania uczciwe i szczere; potrafi przyznać się do błędu i ponosi jego 
konsekwencje; reaguje na niewłaściwe zachowania i nie pozostaje obojętny na 
krzywdę innych. 

IV. Cele ogólne programu 

1. Wspomaganie ucznia w rozwoju sfery fizycznej  ukierunkowane na zdobycie 
przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego 
stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych; 

2. Wspomaganie ucznia w rozwoju sfery emocjonalnej ukierunkowane na 
zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, rozpoznawania własnych 
emocji i potrzeb oraz bezpieczeństwa i profilaktyki zachowań ryzykownych. 

3. Wspomaganie ucznia w rozwoju sfery intelektualnej ukierunkowane na rozwój 
uzdolnień, zinteresowań i indywidualnych predyspozycji ucznia oraz znaczenia 
systematycznej pracy w osiąganiu wyznaczonych celów.  

4. Wspomaganie ucznia w rozwoju sfery społecznej ukierunkowanej na 

budowanie wzajemnych relacji opartych na zaufaniu, życzliwości, tolerancji  
i poszanowaniu wolności i praw innych. 

5. Wspomaganie ucznia w rozwoju sfery aksjologicznej - ukierunkowanej na 
zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu uniwersalnych wartości. 

V. Cele szczegółowe 

Uczeń w sferze fizycznej: 

 dba o zdrowie własne i innych, kształtuje właściwe nawyki żywieniowe, zna 
zagrożenia wypływające z zażywania alkoholu, nikotyny, środków 
psychoaktywnych, dopalaczy, napojów energetycznych, 

 stosuje się do zasad ekologii, segreguje odpady, dba o czystość otoczenia, 
 dba o swój wygląd, ubiera się schludnie oraz odpowiednio do czasu i miejsca, 
 bezpiecznie zachowuje się w miejscach, w których przebywa, 
 jest aktywny fizycznie i artystycznie, uprawia sport, w miarę swoich możliwości 

śpiewa, gra na instrumencie, rysuje, 
 przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia, 
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 posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych  
i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce  
o bezpieczeństwo własne i innych, 

 jest świadomy zależności pomiędzy odpowiednim stylem życia a zdrowiem. 

Uczeń w sferze emocjonalnej: 

 stara się przewidzieć skutki swoich działań i jest gotów ponieść konsekwencje 
swoich czynów, umie rozróżniać dobre i złe zachowanie, 

 wykazuje się postawą otwartości i tolerancji, 
 potrafi budować przyjazne relacje z rówieśnikami, pokojowo rozwiązywać 

konflikty, dyskutować, 
 jest wrażliwy na potrzeby innych, 
 jest odporny na niepowodzenia i potrafi radzić sobie ze stresem, 
 potrafi rozpoznawać, nazywać i wyrażać emocje w sposób akceptowalny dla 

innych, 
 potrafi radzić sobie z emocjami w trudnych sytuacjach życiowych, wie gdzie 

szukać pomocy 
 w sytuacjach ryzykownych prezentuje postawę asertywności i samoakceptacji;  

Uczeń w sferze intelektualnej: 

 sprawnie posługuje się językiem polskim, umie korzystać z różnych źródeł 
informacji,  

 umie zdobywać, przetwarzać i wykorzystywać wiedzę, korzystać bezpiecznie 
z nowoczesnych technologii komunikacyjnych i poruszać się  
w cyberprzestrzeni, 

 rozumie zagrożenia płynące z nowoczesnych technologii i sposobów 
kumunikacji; 

 rozwija w sobie dociekliwość poznawczą, rozwija swoje talenty, myśli 
samodzielnie, twórczo i krytycznie,  

 dąży na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia celów życiowych i wartości 
ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,  

 ma świadomość potrzeby nieustannego rozwoju i kształcenia, 
 uczestniczy w rożnych formach kultury,  
 umie analizować docierające do niego informacje, jest krytyczny wobec 

programów telewizyjnych, filmów, czasopism, książek,  
 zna mechanizmy działania reklamy, perswazji i manipulacji; 
 docenia wartość edukacji, 
 potrafi wyrażać własne opinie i przekazywać swoją wiedzę innym,  
 dąży do rozwijania samodzielności, systematyczności i inicjatywy, 
 potrafi wybrać kierunek dalszego kształcenia i zaplanować karierę zawodową, 
 kształtuje umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz 

uczenia się. 

Uczeń w sferze społecznej: 

 dobrze funkcjonuje w swoim otoczeniu, czuje się członkiem społeczności 
lokalnej, obywatelem Polski i Europy, jest ciekawy świata, 
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 umie współpracować w zespole, działa zgodnie z obowiązującymi w niej 
zasadami, ma poczucie współodpowiedzialności, 

 umie zachować się kulturalnie, zna zasady dobrego wychowania, używa form 
grzecznościowych,  

 umie nawiązywać relacje międzyludzkie oparte na odpowiedzialności za 
drugiego człowieka, tolerancji, szacunku i zaufaniu, 

 rozumie i wspiera ideę samorządności oraz działalności na rzecz społeczności 
szkolnej, 

 angażuje się w życie społeczne, m. in. poprzez uczestnictwo w akcjach 
charytatywnych, 

 okazuje szacunek dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego. 

Uczeń w sferze aksjologicznej: 

 zna i szanuje tradycje rodziny, szkoły i narodu, wykazuje chęć poznania 
ojczystego kraju i jego zwyczajów, 

 odnosi się z szacunkiem do innych kultur, religii i poglądów, 
 jest odpowiedzialny, prawy i uczciwy,  
 wyraża siebie w sposób akceptowany społecznie,  
 wywiązuje się z powierzonych zadań w sposób zadowalający dla siebie i innych, 
 jest tolerancyjny wobec odrębności innych oraz wrażliwy na dobro drugiego 

człowieka,  
 godzi dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialności za siebie  

z odpowiedzialnością za innych, wolności własnej z wolnością innych. 

VI. Zadania szkoły jako środowiska wychowawczego: 

W trosce o wszechstronny rozwój ucznia Szkoła: 

1) realizuje programy psychoedukacyjne i profilaktyczne, 

2) oferuje uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną, 

3) dba o stały kontakt z rodzicami (prawnymi opiekunami), 

4) bezstronnie i obiektywnie ocenia zachowanie ucznia, 

5) oferuje pomoc pedagoga szkolnego oraz doradcy zawodowego; 

6) umożliwia udział młodzieży w uroczystościach szkolnych, miejskich  
i państwowych, w tym o charakterze artystycznym, 

7) włącza się w działalność charytatywną na rzecz potrzebujących, 

8) organizuje wycieczki i różnorodne zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, 

9) dba o bezpieczeństwo uczniów i pracowników. 

10) współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, 

11) współpracuje z instytucjami kulturalnymi i samorządowymi Lublina oraz 
środowiskiem lokalnym, 
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VII. Działania szkoły: 

A. Działalność wychowawcza Szkoły opiera się w szczególności na:  

1) współdziałaniu szkoły rodziców i środowiska na rzecz kształtowania u uczniów 
wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta, 

2) kształtowaniu hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność 
za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych,  

3) współpracy z rodzicami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości 
oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia, 

4) wzmacnianiu wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz 
społecznością lokalną i kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, 

5) kształtowaniu przyjaznego klimatu w szkole poprzez budowanie prawidłowych 
relacji interpersonalnych,  

6) wzmacnianiu kompetencji wychowawczych nauczycieli oraz rodziców,  
7) przygotowaniu uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym  

i świadomego odbioru sztuki. 

B. Działalność edukacyjna Szkoły opiera się w szczególności na: 

1) uzupełnianiu wiedzy rodziców i nauczycieli na temat prawidłowego rozwoju 
psychofizycznego dzieci i młodzieży,  

2) rozwijaniu i wzmacnianie umiejętności społecznych uczniów, 
3) kształtowaniu u uczniów umiejętności radzenia sobie ze stresem, 

rozpoznawania i wyrażania własnych emocji, 
4) kształtowaniu krytycznego myślenia, wspomaganie uczniów w konstruktywnym 

podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu 
rozwojowi i zdrowemu życiu, 

5) doskonaleniu kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki 
używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 
zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i zaburzeń zdrowia 
psychicznego wieku rozwojowego. 

C. Działalność informacyjna Szkoły opiera się w szczególności na: 

1) dostarczeniu aktualnych informacji nauczycielom i rodzicom na temat 
skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych  
i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i innym 
zagrożeniom cywilizacyjnym, w tym cyberprzemocy, 

2) przekazaniu informacji uczniom, ich rodzicom i nauczycielom na temat 
aktualnych zapisów prawa oraz konsekwencji prawnych związanych  
z naruszaniem tych przepisów, 

3) informowanie uczniów i ich rodziców o obowiązujących procedurach 
postępowania w sytuacjach zagrożeń zdrowia fizycznego i psychicznego 
uczniów. 
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D. Działalność profilaktyczna Szkoły opiera się w szczególności na: 

1) wspieraniu uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz 
podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań 
ryzykownych,  

2) realizowaniu programów profilaktycznych i promocji zdrowia dostosowanych 
do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów 
profilaktycznych,  

3) przygotowaniu oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia jako 
alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne 
potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, 
przynależności i satysfakcji życiowej. 

VIII. Zasady realizacji programu: 

1. Wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 57 w Lublinie są poddani 
oddziaływaniom niniejszego programu wychowawczo-profilaktycznego. 

2. Wszyscy nauczyciele realizują Program, a nauczyciele wychowawcy 
uwzględniają jego treści podczas planowania i realizacji klasowych planów 
pracy wychowawczej. 

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

IX. Struktura oddziaływań wychowawczych  

Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy 
uczestnicy programu: 

1. Dyrektor szkoły: 

 stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole, 
 dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,  
 inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań 

w procesie kształcenia,  
 współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem 

szkolnym oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji 
zadań, 

 czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, 
 nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, dba o przestrzeganie zasad 

oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły, 
 nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 

2. Nauczyciele: 

 współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań 
wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-
Profilaktycznego, 

 reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem 
stwarzają zagrożenie dla ucznia, 
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 reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień 
uczniów, 

 przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach 
zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, 

 udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 
 kształcą i wychowują dzieci w duchu wartości opisanych w programie, 
 rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach  

w nauce na swoich zajęciach, 
 wspierają zainteresowania i rozwój ucznia, 
 udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, informują  

o potrzebach związanych z problemami w nauce oraz o przejawianych 
zdolnościach, 

 reagują na przejawy nietolerancji , dyskryminacji i innych negatywnych 
zachowań. 

3. Wychowawcy klas: 

 diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, opracowują plan pracy 
wychowawczej dla klasy, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu 
klasowego i potrzeby uczniów, 

 dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie, 
 wspierają rozwój uczniów i proces ich usamodzielniania się, 
 zapoznają uczniów i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym  

i obowiązującymi zwyczajami, tradycją szkoły, 
 współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, 

pedagogiem szkolnym, 
 wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji, 
 podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym 

zachowaniom uczniów,  
 informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

4. Pedagog szkolny/psycholog: 

 diagnozuje środowisko wychowawcze, 
 zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach, 
 współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski 

wychowawczej, 
 zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, 
 współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych  

i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom 
uczniów, 

 współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy 
szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym  
z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 

5. Rodzice: 

 mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi  
i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka, 
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 współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny i uczestniczą  
w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły, 

 wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich 
działaniach,  

 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci (np. czuwają 
nad bezpiecznym korzystaniem z Internetu), 

 wspierają dziecko i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa. 

6. Uczniowie: 

 współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują prawo do samorządności, 
 kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni, 
 prowadzą zdrowy i bezpieczny tryb życia wolny od uzależnień, 
 dbają o swoje środowisko 
 mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej. 
 mają szacunek dla innych kultur, religii i poglądów, 
 współorganizują imprezy i akcje szkolne, 
 znają i przestrzegają normy zachowania obowiązujące w szkole,  

X. Analiza dotychczasowych działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły  

Na podstawie ewaluacji podjętych działań w roku szkolnym 2018/19 w ramach 
szkolnego programu profilaktyczno wychowawczego ustalono następujące wnioski: 

 działania profilaktyczno – wychowawcze szkoły wspierają rozwój psychiczny, 
fizyczny, społeczny , duchowy uczniów; 

 w większości uczniowie czują się bezpieczni na terenie szkoły 
 uczniowie uczą się radzić sobie w sytuacji stresowych, przeciwdziałać 

zachowaniom agresywnym oraz mają informację na temat zdrowego stylu 
życia: 

 uczniowie poznają zgubny wpływ substancji psychoaktywnych i rozumieją 
potrzebę zapobiegania uzależnieniom 

 uczniowie i ich rodzice mają wiedzę o możliwość z korzystania ze wsparcia 
profesjonalnych instytucji ramach współpracy ze szkołą 

 uczniowie w trudnych sytuacjach mają możliwość skorzystania z wsparcia 
nauczycieli i pedagogów 

 uczniowie utrwalają wiedzę z zakresu profilaktyki w ramach godzin 
wychowawczych i zajęć pozalekcyjnych i realizowanych programów 
edukacyjnych i profilaktycznych; 

XI. Obszary zagrożeń  

Najbardziej ryzykowne zachowania wśród uczniów; 

1. Przejawy agresji i braku szacunku w mediach społecznościowych, z których 
korzystają uczniowie, 

2. Występowanie niewłaściwych postaw i zachowań agresywnych  tj.: 
wulgaryzmy, przezywanie , dokuczanie, konflikty rówieśnicze; 

3. Niewystarczająca wiedza rodziców na temat przeciwdziałania zagrożeniom 
rozwojowym oraz zewnętrznym (np. uzależnienia, cyberprzemoc); 



11 
 

4. Niska motywacja niektórych uczniów oraz brak samodzielności  
w zdobywaniu wiedzy. 

W następujących obszarach należy zintensyfikować działalność profilaktyczno 
– wychowawczą szkoły: 

Ad 1.  

 Realizacja programów edukacyjnych np. „M@łpka w sieci” – kl. I – III oraz „Hate 
Over” – kl. IV – VIII 

 Spotkania informacyjne dla rodziców z trenerami Państwowego Instytutu 
Badawczego NASK 

 Rozmowy z uczniami na temat zagrożeń płynących z sieci – pogadanki i lekcje 
wychowawcze 

 Akcje w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu. 

Ad 2.  

 Realizacja programu psychoedukacyjnego „Spotkania z Leonem” oraz „Spójrz 
inaczej na agresję”, 

 Szkolenia dla nauczycieli w zakresie przeciwdziałania  agresji wśród dzieci  
w młodszym wieku szkolnym oraz młodzieży, 

 Spotkania informacyjne dla rodziców z trenerami Fundacji „Emocja” 

 Rozmowy z uczniami na temat emocji, szacunku do drugiej osoby – pogadanki 
i lekcje wychowawcze, 

 mediacje rówieśnicze z udziałem pedagoga, 

 zaktywizowanie dyżurów nauczycieli, 

 uczenie dzieci ciekawych zabaw integrujących do wykorzystania na przerwach 
i zajęciach świetlicowych, 

 organizowanie grup zabawowych przez uczniów klas starszych, 

 zacieśnienie współpracy z rodzicami. 

Ad 3. 

 spotkania informacyjne dla rodziców z trenerami Państwowego Instytutu 
Badawczego NASK 

 spotkania informacyjne dla rodziców z trenerami Fundacji „Emocja” 

Ad. 4 

 Intensyfikacja działań w zakresie upowszechniania strategii Oceniania 
Kształtującego – szkolenia dla nauczycieli; 

 Organizacja zajęć uzupełniających i rozszerzających wiedzę 

 Upowszechnianie pomocy rówieśniczej, 

 Współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu sytuacji trudnych i problemowych 

 Kształcenie kompetencji kluczowych u uczniów ze szczególnym 
uwzględnieniem umiejętności uczenia się.   
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XII. Ewaluacja programu 

Działania Programu będą monitorowane w trakcie roku szkolnego i - w razie potrzeby 
- modyfikowane na wniosek uczniów, nauczycieli i rodziców. Informacje zwrotne 
pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli będą służyć doskonaleniu pracy.  

Sposoby i narzędzia ewaluacji: 

 obserwacja i analiza zachowania uczniów, 

 analiza postępów w nauce, 

 ankiety wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły, 

 analiza dokumentacji szkolnej. 

 
 


