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Podstawa prawna: 

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

 Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526). 

 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189). 

 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.). 

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). 

 Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487). 

 Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783). 

 Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957). 

 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. z 2015 r. poz. 1249). 

 Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2017/2018. 

 Statut ZSOMS w Krakowie . 
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Wstęp 
„Wychowanie to pomaganie dzieciom w urzeczywistnieniu swojego człowieczeństwa” 

Mariusz Budzyński 
Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny „Szkoła Trzech Podmiotów: Rodzic- Dziecko -Nauczyciel”, realizowany w Szkole Podstawowej Nr 75 w 
Krakowie opiera się na uniwersalnym systemie wartości przyjętym w koncepcji pracy szkoły. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego 
stanowią integralną całość ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnym ocenianiem. Istotą działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły jest współpraca całej 
społeczności szkolnej. Wychowanie jest zadaniem realizowanym przede wszystkim na gruncie rodziny. Oddziaływania szkoły są swoistym uzupełnieniem 
tego procesu. Wychowanie rozumiemy jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, 
społecznej i duchowej. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły jest spójny ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania 
opisane w podstawie programowej.  
Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do 
uczniów, rodziców i nauczycieli.  
 
Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem: 

 wyników ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej, 

 wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 

 ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczego i programu profilaktyki realizowanych w roku szkolnym 2016/2017 (realizacja programu naprawczego i 

wnioski ujęte w raporcie z jego realizacji), 

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

 koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły opracowanej przez dyrektora, 

 uwag, spostrzeżeń, wniosków nauczycieli,  

 sugestii uczniów i rodziców.  

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom 
problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły. 
Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują: 

 powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły, 

 zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie, 

 respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski), 

 współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),  

 współodpowiedzialność za efekty realizacji programu, 

 specyfikę pracy szkoły jako Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie. 
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Misja szkoły 
„Wychowanie to dialog – dobre, skuteczne wychowanie powinno być osobistą relacją, polegająca na 

spotkaniu dwóch osób, z wzajemnym szacunkiem, otwartością i zaufaniem.”  
Mariusz Budzyński 

 
Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości uniwersalnych i poczuciu odpowiedzialności oraz poszanowania dla polskiego i europejskiego 
dziedzictwa kulturowego z otwarciem się na kwestie ogólnoludzkie z poszanowaniem odmienności kultur, religii, tradycji. W ramach oddziaływań 
wychowawczych będziemy kształtować u uczniów postawy wzajemnego szacunku, uczciwości, rzetelności, pracowitości, odpowiedzialności za siebie i 
innych. W sposób szczególny nauczyciele trenerzy będą kształtować postawę ucznia zawodnika rozumiejącego i stosującego zasady fair play. W swoich 
działaniach będziemy opierać się na poczuciu więzi i przynależności oraz identyfikacji uczniów ze szkołą, której są uczniami.  
 

Sylwetka absolwenta: 
Dobry pedagog prowadzi ucznia do mądrości. Ma on być HOMO PRUDENS, czyli Mądry w znaczeniu rozważny, roztropny. Nie ten który „WSZYSTKO WIE”. Kluczowa  
dla odnalezienia się w życiu niekoniecznie będzie wiedza. Raczej to jakim uczeń jest człowiekiem, jak będzie postępował z innymi i wobec innych ludzi. 

Nasz absolwent to człowiek kierujący się w codziennym życiu uniwersalnymi zasadami moralnymi i posiadający następujące cechy: 
 zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia, 

 szanuje siebie i innych, 

 jest odpowiedzialny, 

 zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły, przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia, 

 zna i rozumie zasady współżycia społecznego,  

 jest tolerancyjny, 

 korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne, 

 jest ambitny, 

 jest kreatywny, 

 jest odważny, 

 jest samodzielny, 

 posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i 

innych, 

 szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy, 

 radzi sobie z niepowodzeniami, 

 integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole, 

 godnie reprezentuje szkołę na forach pozaszkolnych /zawody rangi regionalnej, wojewódzkiej, ogólnopolskiej, międzynarodowej/. 
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Cele programu wychowawczo – profilaktycznego: 
 

Uczymy się nie po to, aby zdawać następne egzaminy z coraz lepszym wynikiem, ale po to, aby wzbogać siebie i swoje doświadczenie, po to abyśmy 
stawali się coraz lepszymi ludźmi.  

 
Działalność wychowawcza w naszej szkole będzie polegać na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w 
jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 

1) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i 

podejmowania zachowań prozdrowotnych, 

2) psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do 

życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, 

zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej, 

3) społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm 

społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych, 

4) aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia 

sensu istnienia. 

Działalność wychowawczo - profilaktyczna obejmuje: 
 

 współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta, 

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

życiu , a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych, 

 współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i 

promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych, 

 wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną, 

 kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole , budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i 

wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i 

wychowawcami, 

 doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami 

oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów, 
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 wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów, 

 kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu 

uczestnictwu uczniów w życiu społecznym, 

 przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej, 

 wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych, 

 wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest 

ograniczanie zachowań ryzykownych, niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, 

środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, 

 wspieranie uczniów, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni 

na ryzyko zachowań ryzykownych, 

 wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 

zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako 

zaburzenia lub choroby wymagające leczenia, 

 realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego 

dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu 

rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, 

 przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej/pozytywnej formy działalności, zaspakajającej ważne 

potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej, 

 kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych 

substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych, 

 doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez 

uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych, 
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Zadania wychowawczo profilaktyczne programu nakierowane na ucznia/zawodnika: 

 zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole, 

 znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły, 

 promowanie zdrowego stylu życia, 

 kształtowanie nawyków prozdrowotnych, 

 rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, 

alkoholu i narkotyków), 

 eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej, 

 niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji, 

 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. 

 

 

ZASADY ZACHOWANIA OBOWIĄZUJĄCE W NASZEJ SZKOLE 

 Przychodź do szkoły punktualnie. 

 Zajmuj w klasie wyznaczone miejsce. 

 Słuchaj tego, co mówi osoba prowadząca zajęcia : 

 Nauczyciel, Trener, Pedagog lub inny Dorosły. 

 Wykonuj sumiennie powierzone zadania. 

 Pracuj uważnie i w dobrym tempie. 

 Masz wątpliwości i potrzebujesz pomocy :  

 POWIEDZ O TYM !!!    POPROŚ!!! 

 Szanuj Siebie Samego i Innych Ludzi. 

 Chroń przestrzeń i prywatność własną. 

 Nie naruszaj przestrzeni innych ludzi. 

 Rozwiązuj problemy wyłącznie za pomocą UMYSŁU a nie PIĘŚCI. 
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Działalność edukacyjna szkoły: 

 poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i 

młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych 

substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach, 

 rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów, 

 kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych 

emocji, 

 kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, 

zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, 

 prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania 

środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej 

interwencji profilaktycznej, 

 doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, 

środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego. 

  

Działalność informacyjna szkoły: 
 

 dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia 

działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, 

środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych, 

 udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania 

środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, 

 przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji 

prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, 

 informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i 

wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią. 
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Struktura oddziaływań wychowawczo – profilaktycznych: 

1. Dyrektor szkoły: 

 stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole, 

 sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o 

prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,  

 inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań 

programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów, 

 stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, 

których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, 

opiekuńczej i innowacyjnej szkoły, 

 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, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły, 

 nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 

 
2. Rada Pedagogiczna: 

 uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych, 

 opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą Rodziców , 

 opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością 

 uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego, 

 uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 

 
3. Nauczyciele/Trenerzy: 

 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, 

 reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów, 
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 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 patriotyzmu i demokracji, 

 rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach, 

 wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia, 

 

4. Wychowawcy klas: 

 diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, 

 rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów, 

 na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan 

pracy wychowawczo - profilaktycznej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby 

uczniów, 

 przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczo - profilaktycznej i wnioski do dalszej pracy, 

 zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły, 

 są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu, 

 oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami, 

 współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o 

specjalnych potrzebach, 

 wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji, 

 rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców, 

 dbają o dobre relacje uczniów w klasie, 

 podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych, 

 współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży, 

 podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych. 
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5. Zespół wychowawców: 

 opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami 

i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen 

zachowania i innych, 

 analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze, 

 ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy, 

 przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczo - profilaktycznej szkoły, 

 inne, wynikające ze specyfiki szkoły. 

 
6. Pedagog szkolny/psycholog: 

 diagnozuje środowisko wychowawcze, 

 zapewnia uczniom pomoc psychologiczno - pedagogiczną w odpowiednich formach, 

 współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki, 

 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. 

 
7. Rodzice: 

 współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny, 

 uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły, 

 uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę, 

 zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole, 

 współpracują z wychowawcą klasy, trenerami i innymi nauczycielami uczącymi w klasie, 

 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, 

 Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły. 
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8. Samorząd uczniowski: 

 jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi 

potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem, 

 uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły, 

 współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,  

 prowadzi akcje charytatywne, 

 wyraża opinie i potrzeby środowiska uczniowskiego, 

 propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji, 

 dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję, 

 podejmuje działania z zakresu wolontariatu. 

  

W załączeniu do niniejszego programu znajduje się odrębny i aktualizowany dokument: 
 

Cel: Tworzenie warunków do jak najlepszego rozwoju uczniów. 
 

 Kalendarium Szkoły Podstawowej Nr 75 w Krakowie 

 Kontrakt współpracy Rodziców  z Nauczycielami  

 

Kalendarium Szkoły Podstawowej - ROK SZKOLNY 2017/2018 
Szkolne przedsięwzięcia  Termin Uczestnicy Osoby odpowiedzialne 

 „ Od ekologii do empatii:” – „Pamiętajmy o 

ogrodach…” 
„Szukaj rady na odpady” 

IX 2017 VII Ewa Długosz 

Małgorzata Konstanty 
Rada Rodziców 

„VI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia” IX 2017 I-III Marta Krzywda 

Ślubowanie klas pierwszych 
X 2017 I Barbara Budzyna 

Nina Dygut 

Święto Komisji Edukacji Narodowej / audycja 
X 2017 I-VII Ristana Taszewska – Klimas, 

Samorząd Szkolny 
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Portrety naszych nauczycieli – galeria / parter 
X 2017 I-III Nina Dygut 

 

Konkurs fotograficzny: 

,,Zabierz naszą szkołę na spacerek lub 
wycieczkę” – Galeria zdjęć / parter 

X 2017 I-IV 

Agnieszka Nowak 

„Nasza Odblaskowa Szkoła 2017” X 2017 I-III Ewa Kasprzyk 

Warsztaty komunikacji : „Ja jestem ok., Ty 

jesteś ok., czyli      o komunikacji językowej.” 

X 2017 IV Małgorzata Konstanty 

Agnieszka Arczyńska 

Multimedialna prezentacja z okazji Święta 
Odzyskania Niepodległości 

XI 2017 IV c, VI a Renata Zawistowska 

Ristana Taszewska – Klimas 
Kazimiera Górawska - 

Namaczyńska 

„Pamięć historyczna – Pamiętamy o przodkach - 
Budujemy Teraźniejszość – Obywatelskość - 

Samorządność” 

XI 2017 VI c Aldona Mazur 
Ristana Taszewska - Klimas 

Rada Samorządu Szkolnego 

Konkurs: ,,Mini przewodnik po Wielkiej Brytanii” XI 2017 III/VII Joanna Klimczyk 

„Z miłości do……”-  Dzień Kota XI 2017 I-III Małgorzata Konstanty 

Konkurs Ogólnopolski: ,,Alfik Matematyczny” XI 2017 II - III Agata Lachowicz, 

W Chacie Szpinaka – tradycje andrzejkowe – 
wyjście do NCK 

XI 2017 IV - V 
Aldona Mazur 

„MEMORY MASTER” - ogólnopolski konkurs 

leksykalny 

XI 2017 IV- VII Aldona Mazur 
Sylwia Tomala -Łęgowik 

 

Ogólnopolski konkurs języka angielskiego 

w słuchaniu ze zrozumieniem - 

„THE BAT KID” 

 

XII 2017 IV-VII 
Aldona Mazur 

Sylwia Tomala -Łęgowik 

 

Konkurs Ogólnopolski: ,,Alfik Humanistyczny” XII 2017 II - III Agata Lachowicz, 

Kartka świąteczna dla podopiecznych Domów 

Opieki Społecznej 

XII 2017 

IV 2018 

IV-VII Kazimiera Górawska - 

Namaczyńska 

Kolędowanie ( karaoke) 
XII IV b 

Alicja Nessler- Wróbel, 
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Szlachetna Paczka – Fundacja Wiosna XII 2017 I-VII Sabina Kulas 

Gwiazdka dla zwierzaka XII 2017 I-VII Anna Lachowska 

Konkurs plastyczny – Boże Narodzenie-„Stroimy 
Szkołę” 

XII 2017 IV-VII 
IV C , V c 

Kazimiera Górawska – 
Namaczyńska, 

Ristana Taszewska – Klimas, 

Barbara Budzyna 

Konkurs fotograficzny-  Zima w obiektywie -

galeria / I piętro 

XII 2017 I-III 
Nina Dygut 

 

 
 

Konkurs ortograficzny dla klas II i III I 2018  Magdalena Policha 

Konkurs recytatorski dla klas I-III 
II 2018  Agnieszka Nowak, wychowawcy 

świetlicy 

„Od Krakowskiego Żaka po współczesnego 
Studenta z tabletem” 

II 2018 IV-VII 
Rafał Klimczyk 

„Szkolny Festiwal Nauki” 
 

II 2018 I-VII Sabina Kulas 
Aldona Mazur 

„Patron naszej szkoły”  – konkurs plastyczny / 
wystawa prac  

II 2018 IV-VII Kazimiera Górawska- 
Namaczyńska 

Turniej wiedzy o Koperniku dla klas II i III 
II 2018  Agnieszka Nowak, wychowawcy 

świetlicy 

„Szkolny Festiwal Sztuki” 
III 2017 I-VII Nina Dygut 

Małgorzata Konstanty 

Projekt Historyczny: Projekt historyczny:  

„Na malowanym widzieli ją płótnie, 
z posągów jeno i pieśni ją znali, 

martwe przysięgi i hołdy składali, 
godziny przyjścia jej wzywając smutnie....” 

III 2017  
Renata Zawistowska 

Kazimiera Górawska- 
Namaczyńska 

Ristana Taszewska _ Klimas 

Z ekologią za pan brat 
III 2018 Klasy III Agnieszka Nowak 

Barbara Budzyna 
 

Konstytucja 3 Maja - akademia 
V 2018 V b, VII c Joanna Klimczyk 

Rafał Klimczyk 
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Kazimiera Górawska- 

Namaczyńska 

„Poczuj się jak Irlandczyk w Dzień Świętego 

Patryka” 

III 2018 VI 
Aldona Mazur 

„Dzień Ziemi” – wystawa prac plastycznych IV 2018 I-VII Dorota Żaba 

Pokazy gimnastyczne (judo) w Dniu Otwartym 
III 2018 III d Dariusz Pisarek 

Michał Oleksy 

Kartki i życzenia dla Pensjonariusz Domów 
Opieki Społecznej Krakowie 

XII 2017 
IV 2018 

świetlica Anna Pietrzyk 
Cecylia Wójcik 

Misterium paschalne IV 2017 IV a Agnieszka Arczyńska 

Żywa lekcja astrologii – obserwatorium w 
Niepołomicach, 

Żywa lekcja przyrody – Puszcza w Niepołomicach 

IV 2018 VI Aldona Mazur 
Sabina Kulas 

Dorota Żaba 

Konkurs na najciekawszą kartkę wielkanocną 

IV 2018 I-III 

IV- VII 

Magdalena Policha 

Kazimiera Górawska- 
Namaczyńska 

 

Konkurs ekologiczny dla klas I - II IV 2018 I-II Magdalena Michalczak 

Konkurs pięknego czytania dla klas III 
V 2018 III Agata Lachowicz 

Magdalena Michalczak 

Konkurs pięknego czytania dla klas II 
V 2018 II Agnieszka Nowak 

Magdalena Policha 

„Dzień Europejski”– tradycje i kultura krajów 

unijnych. 

V 2018 IV-VII 
Wychowawcy klas IV-VII 

„Wewnątrzszkolna Olimpiada Języka 
Angielskiego” 

V 2018 III Joanna Klimczyk 

 
 

Zawody pływackie – Dzień Dziecka, Dzień Sportu 
VI 2018 I-VII trenerzy pływania 

Artur Pyjos 
Ewa Batko 

Rodzinny festyn – „Piknik pod ….” VI 2018 I-VII Wychowawcy klas 

„Najlepsi z najlepszych” - audycja 
VI 2018 VII a, VII b Edyta Olsza 

Ewa Długosz 



15 
 

 

 
 
 

Projekty całoroczne Termin Uczestnicy Osoby odpowiedzialne 
„Lekcja na życzenie” 1 raz na 

okres 
Klasy I-III 

Wychowawcy klas 

„Dni z pasją” 1 raz w 
miesiącu 

Klasy I-III 
Wychowawcy klas 

„Ład-skład i porządek wokół nas” IX 2017-VI 
2018 

I-VII Małgorzata Konstanty 
Aldona Mazur 

Etyka w szkole – poszerzenia ofert edukacyjnej IX 2017-VI 
2018 

IV-VI Monika Szarek- Sławińska 
 

„Sztaluga”- galeria prac plastycznych w różnych 

technikach 
IX 2017-VI 

2018 
Świetlica I-III 

IV-VII 
Joanna Zadęcka 

Kazimiera Górawska- 

Namaczyńska 
 

„Podróż za grosz” IX 2017-VI 

2018 

Świetlica I-III 
Anna Pietrzyk 

„Trzymaj formę’ IX 2017-VI 

2018 

IV-VII 
Anna Lachowska 

„Znajdź właściwe rozwiązania”- profilaktyka 

onkologiczna – Kodeks Zdrowego Życia 

XI 2017 IV-VII 
Małgorzata Konstanty 

„ Od  ekologii do empatii” - Pomagamy nie tylko 

przyrodzie, pomagamy niepełnosprawnemu 
dziecku 

IX 2017-VI 

2018 

VII 

Joanna Klimczyk 

Fundacja – „Budzik” IX 2017-VI 
2018 

VII a Edyta Olsza 
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KONTRAKT WSPÓŁPRACY RODZICÓW  Z NAUCZYCIELAMI 

Cel: Tworzenie warunków do jak najlepszego rozwoju uczniów. 

NAUCZYCIELE / WYCHOWAWCY RODZICE 

ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ 

 
1. Realizować Program Wychowawczo - Profilaktyczny zgodny z 

wartościami uznawanymi w rodzinach uczniów.   
 

2. Rzetelnie i obiektywnie informować           o postępach dzieci. 
Przekazywać informacje o sukcesach dzieci.  

 
3. Miejscem kontaktów nauczycieli i rodziców na terenie szkoły są 

sale lekcyjne. Poza tymi miejscami informacje nie są udzielane. W 
żadnym przypadku nauczyciel nie udziela informacji rodzicom o 
postępach dziecka w trakcie prowadzonych przez siebie zajęć 
szkolnych (w tym również dyżurów na korytarzach i boisku 
szkolnym). Niedopuszczalne jest przekazywanie informacji 
rodzicom w pokoju nauczycielskim w obecności innych nauczycieli 
oraz na korytarzu szkolnym.   
 

4. Służyć pomocą rodzicom  w rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych  i dydaktycznych.  
 
  

5.  Przestrzegać Wewnątrzszkolnego Oceniania.   
 

6. Uwzględniać propozycje rodziców            w swojej pracy.   
 
 

7.  Nie wyrażać negatywnych opinii                 o rodzicach w obecności 
dzieci.                   Nie podważać ich autorytetu.    

 
1. Systematycznie śledzić postępy dziecka w nauce, uczestniczyć w spotkaniach z 

wychowawcami zgodnie z przyjętym harmonogramem. Informacje o dziecku 
uzyskiwać  na zebraniach, dyżurach  lub                       po wcześniejszym uzgodnieniu 
terminu           z nauczycielem.   

2. Kontaktować się z nauczycielami w przypadkach uzasadnionych losowo, jednak 
po uprzednim uzgodnieniu takiego spotkania z nauczycielem (poprzez telefon do 
szkoły lub dziennik elektroniczny). Miejscem kontaktów nauczycieli i rodziców 
na terenie szkoły są sale lekcyjne. Miejscem kontaktów dyrektora szkoły i 
rodziców na terenie szkoły jest gabinet dyrektora, a pedagoga/psychologa – jego 
gabinet. Poza tymi miejscami informacje nie są udzielane. W żadnym przypadku 
nauczyciel nie udziela informacji rodzicom o postępach dziecka w trakcie 
prowadzonych przez siebie zajęć szkolnych (w tym również dyżurów na 
korytarzach i boisku szkolnym).   

3. Zadbać, aby lekcje były odrabiane            na bieżąco.   
4. Kontrolować zeszyty informacyjne.        Nie bagatelizować uwag na temat 

zachowania dziecka.   
5. Kontaktować się z nauczycielem w celu rozwiązania problemu dydaktycznego                

i wychowawczego. Uzgadniać jednolity front oddziaływań.   
6. Sytuacje problemowe rozwiązywać                  najpierw z wychowawcą; jeśli 

zajdzie potrzeba z pedagogiem/psychologiem.                         Podejmowanie 
rozmów, mających na celu wyjaśnienie konfliktu między dzieckiem własnym a 
innym, jest dopuszczalne tylko w obecności wychowawcy, pedagoga lub rodzica 
tegoż dziecka.     
 

7. Nie wyrażać negatywnych opinii                o szkole, nauczycielach, w obecności 
dzieci. Nie podważać autorytetu nauczyciela.   

 

NASZA WSPÓŁPRACA BĘDZIE SIĘ OPIERAĆ NA WZAJEMNEJ UPRZEJMOŚCI, ŻYCZLIWOŚCI, DYSKRECJI I SZACUNKU DLA SIEBIE. 

Kraków, 12.09.2017        Podpisy:  Nauczyciele     Rodzice 
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Założenia pracy wychowawczo –profilaktycznej na poziomach: 
 
 
 

KLASY PIERWSZE 
Dziecko oswaja nową rzeczywistość. 

 

KLASY DRUGIE 

Dziecko orientuje się w świecie wartości. 

 

KLASY TRZECIE 

Dziecko radzi sobie w różnych sytuacjach. 

 

KLASY CZWARTE 

Dziecko zna i rozumie swoje miejsce w rodzinie i społeczności szkolnej. 

 

KLASY PIĄTE 

Dziecko dostrzega prawidłowości rządzące światem zewnętrznym. 

 

KLASY SZÓSTE 

Dziecko ma poczucie własnej wartości. Zna zasady zdrowego stylu życia i dąży do osiągania sukcesów życiowych. 

 

KLASY SIÓDME 

Dziecko ma poczucie własnej wartości. Dostrzega perspektywy zdrowego stylu życia i zna drogi uzyskania satysfakcji osobistych. 

 

KLASY ÓSME 

Młody człowiek ma poczucie własnej wartości, dąży do określenia swojej tożsamości. 
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Zakończenie 
 

Program Wychowawczo- Profilaktyczny dla klas I - VIII uwzględnia wymagania opisane w Podstawie Programowej i stanowi 

integralną część wraz ze Szkolnym Zestawem Programów Nauczania, a uzupełnieniem jest Kalendarium Szkoły 

Podstawowej nr 75 w Krakowie i Kontrakt o współpracy  Rodziców z Nauczycielami. 

 

 Zadania Programu Wychowawczo - Profilaktycznego realizowane będą w szkole w ramach działań dydaktyczno – 

wychowawczo – opiekuńczych. 

 Program Wychowawczo - Profilaktyczny stanowi podstawę do konstruowania rocznych planów pracy wychowawczo – 

profilaktycznej dla klas. /Plany konstruowane są przez wychowawców klas i nauczycieli uczących/ 

 Za realizację zadań ujętych w planach odpowiedzialni są wychowawcy klas i wszyscy inni pracownicy szkoły w zakresie 

wynikającym z pełnionych funkcji. 

 Zadania Programu Wychowawczo -Profilaktycznego realizują wszyscy pracownicy szkoły w zakresie wynikającym z 

pełnionej funkcji i Rodzice uczniów. 

 Wybrane zagadnienia wychowawcze i profilaktyczne mogą być realizowane z udziałem specjalistów zaproszonych do 

konkretnego przedsięwzięcia. 

 Realizacja Programu Wychowawczo -Profilaktycznego zakłada jego monitorowanie bieżące i ewaluację. 

 Działania Wychowawczo – Profilaktyczne odbywają się  w porozumieniu z Rodzicami przy ich współpracy i 

współodpowiedzialności. 



19 
 

  

 


