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Skierniewice 2020/2021 



 

Zgodnie z art.26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz.59) 

szkoła podstawowa od 1 września 2017r. realizuje program wychowawczo-profilaktyczny  

obejmujący: 

1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,  

2) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych 

uczniów, przygotowane na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb i problemów 

występujących  w danej  społeczności szkolnej, skierowanej do uczniów, nauczycieli 

      i rodziców. 

Podstawy prawne programu  

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572  

    z późn. zm.). 

3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674  

    z późn. zm.).  

4. Konwencja o Prawach Dziecka.  

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie   

    sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji    

    przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej  

    dokumentacji. 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu 

    i form prowadzenia w szkołach działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej  

    i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad  

    organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych  

    przedszkolach, szkołach i placówkach.  

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające  

    rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla  

    dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych  

    niedostosowaniem społecznym. 

9. Programu Rewitalizacji Miasta Skierniewice na lata 2016-2022. 

10. Statut szkoły. 

11. Podstawa programowa kształcenia ogólnego. 

12. Szkolny zestaw programów nauczania. 

 

 



 

Wprowadzenie  do programu. 

Zadania wychowawczo - profilaktyczne szkoły są podporządkowane nadrzędnemu 

celowi, jakim jest wszechstronny rozwój ucznia w wymiarze emocjonalnym, społecznym, 

kulturalnym, moralnym, ekologicznym, zdrowotnym  i intelektualnym.  

Szkoła jako środowisko wychowawcze ma za zadanie wspomagać uczniów w osiąganiu 

wszechstronnego rozwoju, kształtować postawy, umożliwić korygowanie deficytów w celu 

optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zapobiegać zagrożeniom poprzez 

profilaktykę, przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom i wsparcie uczniów. 

Program powstał na podstawie wyników obserwacji, badań ankietowych, rozmów  

i  konsultacji z rodzicami, nauczycielami i przedstawicielami Samorządu  Uczniowskiego. 

Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych 

uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje treści i działania  

o charakterze wychowawczym i profilaktycznym. 

 

I. Misja i wizja szkoły. 

Misja szkoły 

Jesteśmy liderem w dziedzinie nowoczesnej edukacji.  

Realizujemy potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego.  

Nasza szkoła kształci i wychowuje na miarę XXI wieku. 

 

Wizja szkoły 

Nasza szkoła pomoże Ci osiągnąć sukces ! 

Nasza działalność zmierza do tego, aby: 

 NASI UCZNIOWIE – byli rzetelnie przygotowani do dalszej nauki i życia  

we współczesnym świecie. 

 NASI RODZICE – aktywnie wspierali szkołę i współtworzyli jej program. 

 NAUCZYCIELE – mieli satysfakcję z wykonywanej pracy i odnosili sukcesy. 

 SZKOŁA – była placówką cenioną i uznaną w środowisku. 

Nasze działania opieramy na idei partnerstwa i współdziałania uczniów, nauczycieli  

i rodziców. W pracy wychowawczej promujemy wartości, które niesie patron naszej szkoły.  

Oferujemy profesjonalizm w działaniu, wysoką jakość kształcenia, możliwość 

wszechstronnego, pełnego rozwoju każdego ucznia. 

Zapewniamy odpowiednią bazę lokalową i nowoczesne wyposażenie oraz dobre warunki  

do uprawiania sportu szkolnego. 



 

II. Cele i zadania Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego. 

1. Założenia ogólne. 

Zgodnie ze wskazaniami działalność wychowawczo-profilaktyczna w naszej szkole polega na 

prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju 

ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 

1) fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności 

pozwalających na  prowadzenie zdrowego stylu życia  

     i podejmowania zachowań prozdrowotnych; 

2) psychicznej - ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, 

ukształtowanie postaw  sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, 

kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi  zdrowia, osiągnięcie właściwego 

stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności; 

3) społecznej - ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, 

opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu 

umiejętności wypełniania ról społecznych; 

4) aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu 

wartości, w tym docenienie  znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia. 

Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną  

i profilaktyczną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

Działalność ta odbywać się będzie w formie pogadanek, zajęć warsztatowych, treningów 

umiejętności, debat, szkoleń, projektów edukacyjnych, spektakli teatralnych, festynów,  

a także w innych postaciach uwzględniających wykorzystywanie aktywnych metod pracy. 

2. Cele nadrzędne. 

1)  Wspomaganie rozwoju osobowości ucznia w wymiarze intelektualnym, psychicznym,  

     społecznym, zdrowotnym, moralnym i duchowym jako  najważniejszego czynnika   

     chroniącego przed podejmowaniem zachowań ryzykownych. 

2)  Prowadzenie działań z zakresu promocji  zdrowia ucznia oraz minimalizacja  

     oddziaływania czynników ryzyka. 

3)  Kształtowanie zachowań i postaw opartych na akceptowanym przez środowisko szkoły  

     systemie wartości.  

4)  Wspieranie wychowawczej roli rodziny. 

3. Cele główne. 

1) Przygotowywanie uczniów do świadomego, odpowiedzialnego i aktywnego uczestnictwa  

     w społeczeństwie demokratycznym. 



 

2) Wdrażanie uczniów do uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności i Ojczyzny. 

3) Kształtowanie nawyków dbania o higienę osobistą i zdrowy styl życia. 

4) Prowadzenie wszechstronnych działań profilaktycznych, z uwzględnieniem tematyki  

    przeciwdziałania uzależnieniom, dostosowanych do  poziomu i rozwoju psychofizycznego  

    uczniów. 

5) Stworzenie uczniom bezpiecznych warunków nauki i pobytu w szkole. 

6) Rozwijanie kompetencji  informatycznych. 

7) Kształtowanie umiejętności planowania kariery edukacyjno - zawodowej przez uczniów. 

4. Cele szczegółowe. 

 

1) Zapoznanie uczniów z ich prawami i obowiązkami. 

2) Zaznajamianie z wzorcami prawidłowych zachowań społecznych.  

3) Kształtowanie i utrwalanie prawidłowych postaw i zachowania obowiązującego w grupie  

    rówieśniczej na terenie szkoły i środowisku. 

4) Nabywanie umiejętności skutecznego komunikowania się w gronie rówieśników oraz   

    z dorosłymi.  

5) Nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych w gronie rówieśników,  

     a także w kontaktach z dorosłymi. 

6) Nabywanie umiejętności asertywnego odmawiania w kontaktach z rówieśnikami,  ze   

    szczególnym uwzględnieniem sytuacji namawiania do kontaktu z używkami. 

7) Wdrażanie do samooceny jako ważnego elementu własnej wartości. 

8) Rozwijanie odpowiedzialności, systematyczności i pracowitości.  

9) Poszerzanie możliwości rozwoju zainteresowań uczniów. 

10) Przygotowanie uczniów do poszukiwania informacji potrzebnych w życiu. 

11) Kształtowanie umiejętności planowania działań indywidualnych i  zespołowych oraz  

      możliwości oceny ich efektów. 

12) Rozwijanie refleksyjnego stosunku do zachowań własnych oraz zespołu klasowego. 

13) Kształtowanie więzi z regionem, z krajem ojczystym oraz poszanowania dla dziedzictwa  

      narodowego. 

14) Rozwijanie poczucia jedności człowieka z otaczającym światem. 

15) Promowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie umiejętności samodzielnego  

     dokonywania wyborów zachowań chroniących zdrowie własne i innych.  

16) Wspomaganie zdrowego stylu życia przez właściwą organizację czasu wolnego. 

17) Zapobieganie zachowaniom agresywnym i przemocy. 



 

18) Rozwijanie indywidualnych talentów i zdolności uczniów oraz promowanie ich    

      twórczości. 

5. Zadania szkoły jako środowiska wychowawczego. 

1. Stwarzanie możliwości indywidualnego rozwoju: psychicznego, społecznego, fizyczno- 

    zdrowotnego i etycznego.  

2. Umożliwienie uczniom świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.  

3. Integrowanie społeczności szkolnej przez włączanie rodziców i ich dzieci do czynnego   

    udziału w realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych. 

4. Łączenie treści nauczania z założeniami wychowawczymi. 

5. Rozwijanie postaw patriotycznych przez uczestnictwo w życiu kulturalnym mikro-  

     i makro-regionu, przy pełnym poszanowaniu tożsamości narodowej, językowej i religijnej. 

6. Zainteresowanie kulturą, tradycjami własnego regionu, kraju, oraz osiągnięciami  

    najsłynniejszych Polaków.  

7. Stwarzanie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu.  

8. Obserwowanie zmian zachodzących w bliższym i dalszym środowisku, rozumienie    

    potrzeby troski o środowisko.  

9. Poznanie siebie i swoich możliwości.  

10. Kształtowanie postawy współodpowiedzialności za siebie i innych. Rozwijanie  

     i  wspieranie działalności wolontarystycznej. 

11. Rozwijanie postawy szacunku, akceptacji i tolerancji wobec innych ludzi i ich  

      odmienności. 

12. Przygotowanie do samodzielnego poszukiwania i świadomego korzystania z masowych  

      środków przekazu.  

13. Prowadzenie działalności profilaktycznej ochraniającej uczniów przed negatywnymi  

      wpływami mediów i sekt oraz przeciwdziałanie narkomanii, alkoholizmowi  

      i nikotynizmowi.  

14. Kształtowanie świadomości użyteczności wiedzy w codziennym życiu. 

  

6.  Oczekiwany model  wychowania. 

 

Uczeń powinien: 

 

 odnosić się z godnością i szacunkiem do wszystkich osób bez względu na przynależność 

rasową, narodową, kulturową, religijną, 

 przestrzegać ogólnie przyjętych społecznie norm zachowania, 



 

 uczyć się demokracji i postaw patriotycznych i obywatelskich, 

 postrzegać życie jako najwyższą wartość oraz dostrzegać znaczenie rodziny w swoim 

życiu  

i życiu społeczeństwa, 

 dostrzegać przydatność nauki, posiadać umiejętność korzystania z dobrodziejstwa, jakim 

jest książka oraz rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania, 

 godnie reprezentować szkołę w kontaktach z pozaszkolnym  środowiskiem społecznym  

i przyrodniczym, 

 rozpoznawać i radzić sobie z emocjami i uczuciami, 

 dbać o bezpieczeństwo własne i kolegów, reagować na przejawy agresji, nietolerancji, 

niszczenia mienia szkolnego, społecznego i środowiska naturalnego, 

 być odpowiedzialnym za swoje czyny i podejmowane decyzje, 

 troszczyć się o ład i porządek w szkole, o estetykę pomieszczeń szkolnych, szanować 

mienie szkolne jako dobro wspólne, 

 znać swoją wartość, dokonywać rzetelnej samooceny służącej lepszemu poznaniu siebie  

i samodoskonaleniu, 

 współorganizować życie szkolne poprzez aktywne w nim uczestnictwo, 

 dbać o zdrowie i higienę oraz znać i stosować zasady zdrowego odżywiania, 

 prezentować postawę asertywną w sytuacjach ryzykownych zagrażających zdrowiu  

i życiu, 

 umiejętnie i bezpiecznie korzystać z Internetu i telefonu komórkowego, 

 czuć się przynależnym do środowiska lokalnego, dążyć do poznawania i pomnażania 

dziedzictwa kulturowego regionu. 

7.  Diagnoza sytuacji wychowawczej. 

Diagnozy potrzeb, problemów, zasobów oraz czynników ryzyka  dokonano na 

podstawie: 

 analizy wyników ankiety przeprowadzonej wśród  rodziców, uczniów  

i wychowawców  badającej potrzeby i problemy występujące w środowisku 

szkolnym(wrzesień 2020), 

 uwag rodziców pod adresem szkoły zgłaszanych na zebraniach z wychowawcami klas 

oraz na spotkaniach Rady Rodziców, 

 analizy wypracowanych przez RP czynników ryzyka i czynników chroniących 

(czerwiec - wrzesień 2020), 



 

 dokumentów szkolnych (dzienniki lekcyjne i zajęć pozalekcyjnych, protokoły  

Rad Pedagogicznych), 

 wiedzy psychologicznej dotyczącej rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży. 

W badaniach wzięli udział uczniowie, rodzice oraz wychowawcy  

z wytypowanych klas. 

Główne problemy i zachowania ryzykowne w świetle aktualnych badań: 

1. powszechne używanie wulgaryzmów oraz niska świadomość szkodliwości tego zjawiska,  

2. rożne przejawy agresji, w tym cyberprzemocy, 

3. lekceważenie świadomości niebezpieczeństw czyhających w sieci  (głównie dotyczących   

    sfery seksualnej i hejtowania), 

4. zagrożenia związane ze stosowaniem używek, w tym papierosów, 

5. niekoleżeńskość w stosunku do słabszych kolegów i dzieci z niepełnosprawnością. 

Wyniki diagnozy środowiska szkolnego, zgłaszane potrzeby i informacje o lokalnie 

występujących zagrożeniach wyznaczyły działania profilaktyczne  mające na celu: 

 rozwijanie kompetencji społecznych i interpersonalnych, 

 rozwijanie tolerancji, empatii, poszanowania inności i rozwijanie umiejętności 

postrzegania świata z innej perspektywy niż nasza własna, 

 kształcenie umiejętności bezpiecznego korzystania z urządzeń cyfrowych  

i bezpiecznego zachowania w sieci, 

 rozwijanie wiedzy na tematy poruszane w kontekście problemów społecznych.  

W zakresie profilaktyki stosowania środków odurzających określono czynniki ryzyka  

i chroniące oraz ustalono zasoby, które szkoła powinna wykorzystywać w swoich działaniach 

na rzecz uczniów stosując strategie informacyjne, edukacyjne, wychowawczo-profilaktyczne.  

 

Tabela 1. Czynniki ryzyka związanego z występowaniem środków odurzających w roku 

szkolnym 2020/2021 (skala 0-5)  

 

 Czynniki ryzyka 

 

Prawdopodobieństwo 

 P
sy

ch
o
lo

g
ic

zn
e nadmierna nieśmiałość, wrażliwość 1 

chroniczne napięcie i niepokój  2 

niska samoocena  4 

brak odporności na stres  2 

niski poziom asertywności  4 



 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 R

o
d

zi
n

n
e 

             ro
d

zi
n

n
e 

brak wyraźnego i konsekwentnego systemu 

wychowawczego 

4 

niskie kompetencje rodziców w postępowaniu z 

dziećmi (brak reguł postępowania, niekonsekwencja)  

2 

brak rygorów i kontroli lub bardzo surowa dyscyplina, 

nadopiekuńczość  

2 

wysoki poziom konfliktów w rodzinie, niskie 

wsparcie ze strony rodziców  

3 

brak lub osłabienie więzi emocjonalnej z rodziną, złe 

relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi  

3 

zaburzenia w pełnieniu ról ojca i matki, nieobecność 

ojca w domu (także psychiczna)  

3 

tolerancja rodziców wobec używania przez dzieci 

alkoholu lub innych substancji odurzających  

3 

nadużywanie alkoholu, papierosów, narkotyków przez 

rodziców  

3 

rozwód, separacja, utrata rodziców.  3 

brak czytelnych granic i norm  5 

przyzwolenie na uczestnictwo dziecka w sferach, do 

których nie jest ono przygotowane emocjonalnie  

5 

  
  

S
p

o
łe

cz
n

e środowisko sąsiedzkie  3 

środowisko rówieśnicze  4 

dostępność substancji odurzających  2 

moda na zażywanie środków odurzających  3 

 S
zk

o
ln

e 
 obecność środków odurzających w placówce  0 

niska wiedza uczniów o środkach odurzających  2 

niskie kompetencje nauczycieli w kwestii 

rozpoznawania  

1 

 

Tabela 2. Czynniki chroniące przed występowaniem środków odurzających w roku 

szkolnym 2020/2021 

 

 Czynniki ryzyka  Zadania Sposób 

realizacji/ 

działania  

  

P
sy

ch
o
lo

g
ic

zn
e 

nadmierna nieśmiałość, 

wrażliwość 

wzmocnienie pozycji 

nieśmiałych uczniów 

wychowawcze  

chroniczne napięcie i niepokój  eliminowanie zachowań 

generujących stres  

wychowawcze  

profilaktyczne  

niska samoocena  poprawa kondycji 

psychicznej uczniów  

wychowawcze   

brak odporności na stres  wzmocnienie umiejętności 

radzenia sobie ze stresem  

wychowawcze   

niski poziom asertywności  wzmacniać w uczniach 

poziom asertywności  

wychowawcze  

edukacyjne  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

R
o
d

zi
n

n
e 

brak wyraźnego i 

konsekwentnego systemu 

wychowawczego 

 

 

 

 

 

wzmocnienie systemu 

wychowawczego w rodzinie 

 

wychowawcze  

profilaktyczne   

niskie kompetencje rodziców w 

postępowaniu z dziećmi (brak 

reguł postępowania, 

niekonsekwencja),  

wychowawcze   

edukacyjne 

informacyjne 

brak rygorów i kontroli lub 

bardzo surowa dyscyplina, 

nadopiekuńczość,  

edukacyjne 

informacyjne   

wysoki poziom konfliktów w 

rodzinie, niskie wsparcie ze 

strony rodziców,  

 

 

wsparcie niewydolnej 

wychowawczo rodziny  

wychowawcze   

informacyjne   

brak lub osłabienie więzi 

emocjonalnej z rodziną, złe 

relacje pomiędzy rodzicami i 

dziećmi,  

wychowawcze    

informacyjne   

zaburzenia w pełnieniu ról ojca i 

matki, nieobecność ojca w domu 

(także psychiczna)  

wychowawcze   

informacyjne   

tolerancja rodziców wobec 

używania przez dzieci alkoholu 

lub innych substancji 

odurzających,  

dostarczyć uczniom  

i rodzicom wiedzy na temat 

konsekwencji zażywania 

środków odurzających  

wychowawcze  

profilaktyczne   

nadużywanie alkoholu, 

papierosów, narkotyków przez 

rodziców,  

 

Zminimalizowanie skutków 

problemów rodzinnych  

wychowawcze  

profilaktyczne  

rozwód, separacja, utrata 

rodziców,  

wychowawcze    

brak czytelnych granic i norm,  wzmocnienie systemy 

wychowawczego 

 w rodzinie  

wychowawcze   

edukacyjne 

informacyjne  

przyzwolenie na uczestnictwo 

dziecka w sferach, do których 

nie jest ono przygotowane 

emocjonalnie.  

uświadomienie rodziców o 

konsekwencjach oraz 

wzmocnienie systemy 

wychowawczego w rodzinie  

wychowawcze   

edukacyjne 

informacyjne   

 

 

S
p

o
łe

cz
n

e 

 

środowisko sąsiedzkie  

zmniejszenie wpływu 

środowiska sąsiedzkiego na 

decyzje uczniowskie  

wychowawcze   

edukacyjne 

informacyjne   

środowisko rówieśnicze  poprawa jakości środowiska 

rówieśniczego; 

zmniejszenie negatywnego 

wpływu środowiska 

rówieśniczego  

wychowawcze   

edukacyjne 

informacyjne   

dostępność substancji 

odurzających  

uświadomienie uczniów  

o konsekwencjach 

posiadania i zażywania 

środków odurzających  

profilaktyczne 

informacyjne  

moda na zażywanie środków podnieść poziom profilaktyczne 



 

odurzających  uświadomienia uczniów  

o skutkach zażywania 

środków odurzających  

informacyjne  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

S
zk

o
ln

e 

  
  

 obecność środków odurzających 

w placówce  

niedopuszczenie obecności 

/wyeliminowanie substancji 

odurzających z terenu 

placówki  

profilaktyczne     

 

niska wiedza uczniów o 

środkach odurzających  

dostarczyć uczniom wiedzy 

na temat konsekwencji 

zażywania środków 

odurzających  

edukacyjne 

informacyjne    

niskie kompetencje nauczycieli 

w kwestii rozpoznawania  

zwiększenie kompetencji 

nauczycieli  

edukacyjne 

informacyjne    

 

Tabela 3. Zebrane zasoby i czynniki ryzyka  

CZYNNIKI INDYWIDUALNE 

 

zasoby 

- świadomość i wiedza uczniów dotycząca konsekwencji zachowań   

  ryzykownych i szkodliwych,  

- konstruktywne zainteresowania, 
- wyznawane wartości. 

CZYNNIKI RODZINNE I SPOŁECZNE 

 

zasoby 

- prawidłowe więzi i wzorce rodzinne, 

- dobre relacje rówieśnicze pomiędzy uczniami, 

- dobre relacje uczniów i rodziców  z nauczycielami, 

- bliskie relacje wychowawców klas  z uczniami i rodzicami, 

- duże zaufanie rodziców do oddziaływań wychowawczych i edukacyjnych 

szkoły oraz dbałości o bezpieczeństwo uczniów. 

CZYNNIKI ZWIĄZANE ZE SZKOŁĄ 

 

 

 

 

zasoby 

- bogate tradycje szkoły, 

- przyjazna i bezpieczna atmosfera panująca w szkole, 

- dobra współpraca pomiędzy pracownikami szkoły, 

- podmiotowe traktowanie uczniów (wnikliwość obserwacji i poznawania 

uczniów), 

- wysoki poziom nauczania, 

- odpowiedni dobór metod nauczania, 

- nowoczesne i bogato wyposażone klasy i pracownie przedmiotowe,   

- bogaty księgozbiór w bibliotece szkolnej, 

- Internet bezprzewodowy w szkole, 

- oferta zajęć pozalekcyjnych, 

- monitoring w szkole. 

- duża liczba nauczycieli dyżurujących podczas przerw 



 

WYDARZENIA I SYTUACJE ŻYCIOWE 

zasoby -  umiejętność rozwiązywania problemów. 

CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE I KULTUROWE 

zasoby - bogate tradycje szkoły, 

- przyjazna i bezpieczna atmosfera panująca w szkole, 

- dobra współpraca pomiędzy pracownikami szkoły, 

- podmiotowe traktowanie uczniów (wnikliwość obserwacji i poznawania 

uczniów), 

- wysoki poziom nauczania, 

- odpowiedni dobór metod nauczania, 

 

8. Kryteria efektywności. 

 

1. Wszyscy  uczniowie naszej szkoły są poddani oddziaływaniom tego programu. 

2. Wszyscy nauczyciele realizują Program wychowawczo - profilaktyczny,  

a w szczególności nauczyciele  wychowawcy uwzględniają jego treści podczas 

planowania i realizacji klasowych planów pracy. 

3. Rodzice uczniów naszej szkoły znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy 

jego realizacji. 

4. Realizatorzy zadań są osobiście zaangażowani i odpowiedzialni za jakość działań 

wychowawczo - profilaktycznych. 

5. Istniejący w szkole program wychowawczy dostosowany jest do potrzeb uczniów i 

środowiska lokalnego. 

6. Szkoła współpracuje z instytucjami wspierającymi  wychowanie i opiekę. 

7. W placówce istnieje spójność oddziaływań wychowawczo - profilaktycznych: dom – 

szkoła.  

8. Szkoła posiada czytelny i zaakceptowany przez uczniów system wartości. 

W szkole pamiętamy o tym, aby dawać uczniom zachętę, uczyć śmiałości, w pełni  

je aprobować. Uczniowie mogą uczyć się lubić samych siebie. Często słyszą słowa uznania, 

uczą się stawiać sobie cele. Wychowywani są w poczuciu bezpieczeństwa. Uczą się ufać 

sobie i innym. Otaczani rzetelnością i uczciwością uczą się, czym jest prawda  

i sprawiedliwość. Dzieciom, które mają trudności w nauce, potrzebne jest  nasze zrozumienie 

i wsparcie. 

 



 

9.  Zadania i obowiązki podmiotów realizujących program. 

Dyrektor szkoły: 

a) dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej 

szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, 

b) wspiera finansowo i organizacyjnie  działania profilaktyczne w środowisku szkolnym, 

c) stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwianie 

uczniom podtrzymywania poczucia  tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,  

d) kontroluje  wypełnianie  przez uczniów obowiązku szkolnego, 

e) organizuje szkolenia dla nauczycieli, 

f) dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły. 

 Pedagog/psycholog szkolny: 

a) ma obowiązek niesienia wszechstronnej pomocy dzieciom, 

b) ma obowiązek ścisłej współpracy z Policją, sądem dla nieletnich, 

c) diagnozuje problemy wychowawcze, 

d) poprzez działania wychowawcze kształtuje wśród uczniów i rodziców świadomość 

prawną, w zakresie ponoszenia konsekwencji za popełniony czyn, 

e) doskonali swoje kompetencje w zakresie wychowania i profilaktyki. 

 Nauczyciel: 

a) ma obowiązek reagowania na przejawy u dzieci niedostosowania społecznego, 

b) wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, 

c) udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń  szkolnych, w oparciu o rozpoznane 

potrzeby uczniów, 

d) odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej 

terenem,  

e) świadczy pomoc psychologiczno - pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem. 

 Wychowawca klasy: 

a) prowadzi we współdziałaniu z pedagogiem szkolnym szkolenia i konsultacje dla 

rodziców, 

b) dąży w  swojej pracy do integracji zespołu  klasowego, sprawuje opiekę wychowawczą 

nad powierzonymi mu uczniami szkoły poprzez tworzenie warunków wspomagających 

ich rozwój i  przygotowują uczniów do życia w rodzinie i w społeczeństwie,  

c) poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków, 

d) uczą pozytywnego myślenia i sta wiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej 

wartości, 



 

e) realizują  w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu 

wychowawczo-profilaktycznego  szkoły, 

f) koordynują pomoc psychologiczno - pedagogiczną w swojej klasie. 

 Rodzice: 

a) współdziałają z nauczycielami i wychowawcą w sprawach wychowania i kształcenia 

dzieci, 

b) dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego swoich dzieci, 

c) współtworzą Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły, 

d) uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły, 

e) uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę, 

f) zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole, 

g) współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie, 

h) dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów. 

 Samorząd Uczniowski: 

a)   jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, 

b)   uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły, 

c)   współpracuje z Zespołem wychowawców i Radą Pedagogiczną,  

d)   prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,  

e)   reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego, 

f)   propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji, 

g)  dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję. 

Pielęgniarka szkolna: 

 

a) poznaje środowisko uczniowskie i wspiera rozwój ucznia, 

b) propaguje wśród uczniów zachowania prozdrowotne, 

c) prowadzi akcje i kampanie społeczne promujące zdrowy styl życia, 

d) kształtuje nawyki dbania o higienę. 

 

 



III. Zadania wychowawczo – profilaktyczne i formy ich realizacji. 

1. Klasy  I - III. 

Zadania Formy realizacji zadań Termin 

realizacji 

Odpowiedzialni 

Integracja społeczności 

szkolnej 

  

- wzajemne poznanie się 

1. Prowadzenie gier i zabaw integrujących grupę/klasę. 

2.Poznanie rozkładu pomieszczeń szkolnych i zasad poruszania się  

i korzystania z określonych pomieszczeń szkolnych. 

3. Udział w uroczystościach klasowych i szkolnych. Przyjęcie uczniów 

klasy I do grona młodszej grupy wiekowej(Pasowanie 

Pierwszoklasistów). 

4. Organizacja imprez i wyjść klasowych (wycieczki integracyjne, 

krajoznawczo-turystyczne, Święto Pieczonego Ziemniaka, andrzejki, 

mikołajki, Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Festyn 

Rodzinny, inne).  
5. Udział w konkursie szkolnym „Liga klas” (klasy II - III). 

IX/X/rok szkolny 

 

IX - X 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy klas 

Tworzenie warunków 

rozwoju indywidualnych 

zainteresowań 

 

1.Realizacja programów własnych. 

2. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych:  

 koło plastyczne, 

 koło muzyczne, 

 koło teatralne, 

 koło szachowe, 

 sportowe, 

 klasowe koła zainteresowań 

2.Indywidualna praca z uczniem uzdolnionym; organizacja  

i uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach i zawodach. 

3. Organizacja konkursu Super Talenty. 

4. Promowanie osiągnięć uczniów. 

5. Realizacja projektów edukacyjnych. 

 

 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele prowadzący 



 

Przeciwdziałanie agresji  

i  przemocy 

 

- przyjazna atmosfera  

w szkole i w klasie 

 

- eliminowanie przejawów 

agresji i przemocy w szkole 

 

- cyberprzemocą 

 

- tolerancja dla inności 

 

- prawa dziecka 

 

- dbałość o dobry klimat 

 w szkole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Blok programowy w klasach I – III. 
2. Podniesienie świadomości uczniów związanych z ich prawami 

zawartymi w Konwencji o Prawach Dziecka i Konwencji Praw 

Człowieka: 

 spotkania z pedagogiem szkolnym, 

 wizualizacja problematyki. 

3. Poznanie obowiązków ucznia.  

4. Wdrażanie do prawidłowego pojmowania norm zachowania 

przyjętych przez społeczeństwo w miejscach publicznych, w 

środowisku rodzinnym  

i rówieśniczym: 

 zabawy i gry integracyjne, 

 wycieczki, imprezy klasowe. 

5. Wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za mienie własne  

i społeczne: 

 zapoznanie ze szkolnymi regulaminami.   

6. Reagowanie na konflikty i przemoc między uczniami; pomoc w ich 

rozwiązywaniu oraz radzenie sobie z własnymi negatywnymi 

emocjami: 

 badanie samopoczucia ucznia w szkole, 

 obserwacja zachowań na tle rówieśników, 

 współpraca z Samorządem Uczniowskim, 

 pogadanki, prelekcje, dyskusje, 

 skrzynka pomysłów i problemów ucznia, 

 projekcja filmów, 

 spektakle profilaktyczne. 

7. Diagnoza sytuacji rodzinnej i wychowawczej uczniów. 
8.Współpraca z policją, sądem, wszczęcie procedury niebieskiej karty, 

pomoc przedstawicieli PPP. 

9. Stały i systematyczny kontakt z rodzicami: 

 rozmowy indywidualne,  

wg rozkładu zajęć 

IX, XII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX  - X 2020 

 

 

 

 

 

rok szkolny 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy klas 

pedagog szkolny 

pracownicy szkoły 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele, wychowawcy 
 

 

 

 

 

 
 

 

Nauczyciele/wychowawcy/ 

dyrekcja szkoły/ 

specjaliści szkolni  

 



 

 

- kształtowanie 

podstawowych wartości 

społecznych 

 

 spotkania przy okazji zebrań szkolnych. 

10. Udział uczniów w realizacji programów, projektów wychowawczo-

profilaktycznych, akcji i kampanii szkolnych, przedsięwzięć 

wolontarystycznych. 

11.Ukazywanie miejsca podstawowych wartości społecznych  

w codziennym życiu człowieka na zajęciach lekcyjnych,  na 

katechezie, zajęciach świetlicowych i pozalekcyjnych. 

 

 

rok szkolny 

wg harmonogramu 

 

 

 

 

Zapewnienie 

bezpieczeństwa uczniom  

w szkole i poza nią 

 
- bezpieczeństwo w świetle 

przepisów prawa szkolnego 

 

- bezpieczeństwo w szkole 

 i poza nią, wspieranie 

nabywania umiejętności 

społecznych 

 

- oddziaływania 

wychowawcze 

 

 

- rozwijanie umiejętności 

interpersonalnych  

i psychospołecznych 

uczniów 

 

 

1. Realizacja klasowych planów wychowawczo-profilaktycznych: 

 nabywanie przez uczniów umiejętności rozpoznawania  

i wyrażania własnych uczuć, sposobów rozładowania napięć  

i korygowania negatywnych emocji, 

2. Zapoznanie uczniów z regulaminami szkolnymi, w tym zachowania 

podczas przerw, wycieczek szkolnych, pracowni internetowych, 

kompleksu sportowego, z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

3. Zapoznanie uczniów z zasadami zachowania zgodnymi z 

aktualnymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. 

4. Organizacja pogadanek, zajęć warsztatowych dotyczących 

bezpiecznego zachowania w szkole, w drodze do szkoły/do domu,  

w domu. 

5. Przeprowadzenie zajęć wychowawczych na temat przemocy, 

agresji, bezpieczeństwa i sposobów przeciwstawiania się 

zachowaniom agresywnym. Omawianie konsekwencji. 

 6. Organizacja pogadanek, zajęć warsztatowych dotyczących 

podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz sposobów postępowania  

w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego; próbny alarm 

przeciwpożarowy. 

7. Zapoznanie uczniów z telefonami alarmowymi,  

8. Zajęcia warsztatowe: zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej. 

9. Zapoznanie z zasadami BHP na lekcjach. 

10. Aktywne pełnienie przez nauczycieli dyżurów podczas przerw. 

 

 

 

 

 

 

 

 
rok szkolny 

wg harmonogramu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja szkoły, 

wychowawcy klas 

pedagog szkolny 

 



 

Ścisłe przestrzeganie procedur postępowania w sytuacji wypadku 

ucznia w szkole lub w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego. 

 

Wdrażanie ucznia do 

samodzielności 

 

1. Uczestnictwo w pogadankach dotyczących samodzielności  

w wykonywaniu czynności samoobsługowych i pracy na lekcji. 

2. Samodzielne korzystanie z biblioteki szkolnej - uczniowie poznają 

zasoby i zachęcani są do czytelnictwa. 

3. Samodzielne korzystanie ze stołówki szkolnej.  

 

rok szkolny 

wg harmonogramu 

 

 

wychowawcy klas 

 

 

Kształtowanie postaw  

obywatelsko – 

patriotycznych 

 

- tradycja i obrzędowość 

 

- tradycja i historia szkoły 

miasta i Państwa Polskiego 

 
- kształtowanie 

podstawowych wartości 

społecznych 

1. Aktywny udział w uroczystościach o charakterze szkolnym 

 i państwowym. 

2. Wyrabianie szacunku i właściwych postaw do symboli narodowych 

na zajęciach edukacyjnych. 

3. Nauka hymnu państwowego w kl. I-III na zajęciach edukacji 

wczesnoszkolnej. 

4. Kultywowanie tradycji związanych z najbliższą okolicą, krajem. 
5. Realizacja na zajęciach zagadnień związanych z przestrzeganiem 

praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem praw dziecka. 

6. Organizacja zajęć poświęconych patronowi i historii szkoły.  

 obchody Dnia Patrona Szkoły. 

 

 

 

 

rok szkolny 

wg harmonogramu 

 

 

 

 

wychowawcy klas 

pedagog szkolny 

nauczyciele prowadzący 



 

Propagowanie zdrowego 

stylu życia 

 

- promocja zdrowia 

 

- propagowanie zdrowego 

stylu życia, racjonalnego 

odżywiania 

 

- propagowanie aktywnych 

sposobów spędzania 

wolnego czasu 

1. Blok programowy w klasach I – III: 

 prowadzenie zajęć w ramach profilaktyki zdrowotnej: zdrowy styl 

życia, higiena osobista, prawidłowe odżywianie,  

2. Realizacja programów profilaktycznych: 
 fluoryzacja zębów – program profilaktyczny NFZ, 

 „Problem z głowy  – dbałość o higienę osobistą”, 

 „Program dla szkół” (mleko, owoce i warzywa). 

3. Realizacja programów profilaktycznych w ramach edukacji 

antytytoniowej. 

4. Udział w konkursach wychowawczo – profilaktycznych na poziomie 

szkolnym, miejskim i ogólnopolskim. 

5. Udział w Festynie Rodzinnym. 

6. Udział w zajęciach na basenie uczniowie klas II/III. 

7. Udział w grach, zajęciach sportowych i rekreacyjnych. 

8.Udział w  wycieczkach, rajdach, biwakach, zielonych szkołach. 

9. Udział w konkursach i akcjach dotyczących zdrowego żywienia 

organizowanych na terenie miasta, regionu i kraju. 

10. Organizowanie dożywiania dzieci – współpraca z MOPR. 

11. Współpraca z instytucjami wspierającymi wychowanie dzieci  

i młodzieży. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

rok szkolny 

wg harmonogramu 

nauczyciele prowadzący 

 

 

 

pielęgniarka szkolna 

dyrekcja szkoły 

 

 

 

 
wychowawcy klas 

pedagog szkolny 

nauczyciele prowadzący 

 

 

 
 

 

 

Zapobieganie 

niepowodzeniom szkolnym 

 

- eliminowanie napięć 

psychicznych 

spowodowanych  

niepowodzeniami szkolnymi 

oraz trudnościami  

w kontaktach z rówieśnikami 

 

1. Wczesna diagnoza pod kątem dydaktycznym i społecznym. 

2. Dostosowanie programów nauczania do indywidualnych  potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia. 

3.Organizowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  

4.Porady i konsultacje ze specjalistami szkolnymi.(pedagog, 

psycholog).  

5.Rozmowy wychowawców i innych nauczycieli z rodzicami, 

uczniami.  

6. Dostosowanie programów nauczania do indywidualnych  potrzeb 

 

 

 

 
rok szkolny 

wg potrzeb 

 

 

 

 

wychowawcy klas 

pedagog szkolny 

nauczyciele prowadzący 

 



 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia. 

7.Wzbudzanie motywacji do nauki różnymi metodami.  

Współpraca z rodzicami 

 

- pomoc rodzicom, 

nauczycielom w 

rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych, w tym:  

zapobieganie demoralizacji  

i niedostosowaniu 

społecznemu dzieci  

-  organizowanie pomocy dla 

dzieci będących w trudnej 

sytuacji materialnej. 

- włączanie rodziców  

w życie klasy i szkoły. 

- popularyzacja wśród 

rodziców wiedzy z zakresu 

potrzeb psychicznych 

dziecka. 

1.Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole  

i poza nią. 

2. Doskonalenie kompetencji wychowawczych rodziców: 

 diagnozowanie potrzeb rodziców w zakresie tematyki spotkań  

z wychowawcą i specjalistami, 

 zapoznanie rodziców z: 

 Statutem i regulaminami szkolnymi, programami, 

zasadami wewnątrzszkolnego oceniania, 

 Programem wychowawczo – profilaktycznym,  

 Konwencją o Prawach Dziecka,  

 pogadanka dla rodziców uczniów klas I  „Jak pracować 

 z dzieckiem rozpoczynającym naukę w klasie I”, 

 inne wg potrzeb. 

3. Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem. 

4. Konsultacje i porady dla rodziców. 

5. Podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie rozwiązywania 

trudności lub eliminowania zagrożeń. 

6. Dostarczanie wiedzy nt. istniejących zagrożeń cywilizacyjnych, 

instytucji wspierających i pomocowych w  wychowaniu dziecka. 

7. Udział rodziców w przygotowaniu dokumentacji szkoły. 

8. Udział rodziców w przygotowaniu uroczystości szkolnych  

i klasowych. 

rok szkolny 
 

 

 

 

 

 

 

 
X. 2020 

 

 

 

 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy klas 

pedagog szkolny 

nauczyciele prowadzący 

 

Przeciwdziałanie przemocy 

w rodzinie 

1. Ochrona ofiar przemocy: rozmowa z uczniem, konsultacje  

z rodzicami, w razie konieczności wszczęcie procedury „Niebieskiej 

karty”. 

rok szkolny wychowawcy klas 

pedagog szkolny 

 

 

 



 

2. Klasy IV – VIII. 

Zadania Sposoby realizacji zadań Termin realizacji Odpowiedzialni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwój osobowości 

ucznia. 

1. Wykorzystywanie sytuacji szkolnych do treningu rozpoznawania własnych 

emocji, uczuć, predyspozycji i deficytów 

rok szkolny wychowawcy klas, 

psycholog, pedagog 

2. Organizacja zajęć pozalekcyjnych zgodnie ze zdiagnozowanymi wcześniej 

potrzebami uczniów. Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach 

przedmiotowych, tematycznych, interdyscyplinarnych, artystycznych i 

sportowych. 

rok szkolny nauczyciele przedmiotów 

3. Organizacja przez specjalistów szkolnych zajęć z zakresu technik uczenia 

się, umiejętności radzenia sobie z problemami i stresem. 

IX– XI.2020 pedagog, psycholog 

4. Organizacja zajęć wspierających pracę ucznia zdolnego. rok szkolny nauczyciele przedmiotów 

5. Indywidualizacja procesu edukacyjnego oraz systemu oceniania wobec 

uczniów tego wymagających. 

rok szkolny nauczyciele przedmiotów 

6. Uwzględnianie zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej zwartych w 

opiniach i orzeczeniach. 

rok szkolny nauczyciele przedmiotów 

7. Stosowanie pochwał nawet najmniejszych sukcesów, wobec uczniów 

wymagających wsparcia. 

rok szkolny nauczyciele przedmiotów 

8. Wskazywanie możliwości i umiejętności uczniów wobec kierunku dalszego 

kształcenia. 

rok szkolny doradca zawodowy 



 

Wyposażenie ucznia 

w umiejętności 

niezbędne do 

współdziałania  

w zespole. 

 

1. Organizowanie zajęć z wychowawcą przy współpracy pedagoga 

 psychologa szkolnego na temat: sposobów rozwiązywania konfliktów, 

asertywności, budowania poczucia własnej wartości, form mediacji, 

komunikacji interpersonalnych. 

rok szkolny wychowawcy, pedagog i 

psycholog szkolny 

2. Organizacja zajęć warsztatowych z zakresu: bullyingu; cyberbullyingu; 

flamingu; trollowania. 

I / II. 2021 pedagog, psycholog szkolny 

3. Organizowanie imprez służących integracji środowiska szkolnego: 

wycieczki szkolne, ogniska, rajdy, biwaki, pikniki, festyny, zabawy szkolne, 

zajęcia integracyjne dla klas. 

rok szkolny wychowawcy 

4. Systematyczne i zgodne z procedurami reagowanie wszystkich 

pracowników szkoły na wszelkie formy i przejawy agresji w szkole. 

rok szkolny wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowanie do 

podejmowania 

i pełnienia ról 

społecznych  

i obywatelskich. 

 

1. Zapoznanie uczniów z dokumentami określającymi pracę szkoły:  

a. statutem,  

b. wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania,  

c. regulaminem szkoły,  

d. programem wychowawczo – profilaktycznym, 

e. zasadami postępowania w sytuacjach kryzysowych.  

 

 

IX. 2020 

wychowawcy 

 

2. Pogadanki z policją o tematyce:  

a. odpowiedzialności karnej nieletniego, 

b. bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

XI. 2020 pedagog szkolny, psycholog 

3. Godziny z wychowawcą o tematyce:  

a. obowiązków ucznia,  

b. systemu kar i nagród stosowanego w szkole. 

rok szkolny wychowawcy 



 

4. Konsekwentnie stosowane przez nauczycieli procedur w określonych 

sytuacjach niezgodnych z prawem wewnątrzszkolnym, zgodnie z 

wypracowanymi i przyjętymi w szkole procedurami. 

zgodnie  

z terminarzem 

 

wszyscy nauczyciele 

 

5. Zapoznanie uczniów z prawami dziecka i człowieka, analiza odpowiednich 

dokumentów, np. Deklaracja Praw Człowieka, Konwencja o Prawach Dziecka 

– lekcje z wychowawcą i lekcje WOS. 

I półrocze 2020/21 

 

nauczyciele WOS  

i wychowawcy 

 

6. Organizacja wydarzeń z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji XI. 2020 

 

Samorząd Uczniowski 

7. Włączanie uczniów w procesy aktualizowania prawa wewnątrzszkolnego  X/XI. 2020 zespół ds. opracowania 

statutu szkoły 

8. Współpraca z Centrum Wolontariatu, PCK, fundacją „Chodźmy Razem” rok szkolny szkolny Klub Wolontariatu 

Nawiązanie 

współpracy 

międzynarodowej. 

 

1. Wyjazdy uczniów na warsztaty Euroweek oraz Youth master do ustalenia nauczyciele języków 

obcych 

2. Organizacja oraz udział w konkursach języków obcych zgodnie  

z harmonogramem 

prac 

nauczyciele języków 

obcych 

 

 

Kształtowanie 

postaw 

patriotycznych 

1. Zapoznanie uczniów z historią miasta i rejonu, znaczenie jego herbu, 

zabytkami, kulturą, itp.  

rok szkolny nauczyciele historii 

2. Wykonanie okazjonalnych gazetek na holu szkoły. rok szkolny wyznaczeni nauczyciele 

3. Organizacja apelu z okazji: 

a. Święta Niepodległości, 

XI/V 2020, 

 

wyznaczeni nauczyciele 



 

b. Święta Konstytucji 3 Maja 

 

 

 

Kształtowanie 

postaw i nawyków 

proekologicznych. 

 

1. Organizacja konkursów tematycznych.   zgodnie  

z harmonogramem 

konkursów 

zespół przyrodniczy 

2. Kontynuowanie współpracy z instytucjami promującymi aktywny i zdrowy 

styl życia, np. Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Ligą Ochrony 

Przyrody, klubami sportowymi, Instytutem Żywienia. 

rok szkolny nauczyciele przedmiotów 

2. Przygotowanie wystaw „Dzień Ziemi” oraz „Dzień Wody” rok szkolny zespół przyrodniczy 

3. Prowadzenie lekcji o tematyce ekologicznej na przyrodzie, biologii, chemii, 

geografii i fizyce 

rok szkolny nauczyciele przedmiotów 

 

 

 

 

 

Zapobieganie 

samowolnemu 

opuszczaniu zajęć 

lekcyjnych. 

 

1. Kontrolowanie przez wszystkich nauczycieli obecności uczniów na 

zajęciach lekcyjnych. 

rok szkolny wszyscy nauczyciele  

 

2. Konsekwentne stosowanie procedur szkolnych wobec uczniów  

opuszczających zajęcia szkolne. 

rok szkolny wszyscy nauczyciele 

 

3. Przeprowadzenie zajęć na godzinie z wychowawcą odnośnie obowiązku 

szkolnego i obowiązku nauki – konsekwencje prawne nie przestrzegania ww. 

zasad. 

zgodnie z planem 

pracy 

wychowawcy klas 

4. Punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć szkolnych. rok szkolny wychowawcy, pedagog 

szkolny, psycholog 

Wychowawcy 



 

5. Organizacja zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 

zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, konsultacje przedmiotowe, zajęcia ze 

specjalistami szkolnymi. 

rok szkolny wszyscy nauczyciele 

6. Organizacja spotkań z rodzicami, dotycząca frekwencji uczniów na 

zajęciach oraz form pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. 

zgodnie z 

terminarzem 

dyrektor szkoły 

 

7. Systematyczna współpraca z policją, strażą miejską, sądem rodzinnym, 

kuratorami sądowymi. 

rok szkolny wychowawcy, pedagog 

szkolny, psycholog 

Pedagog szkolny 

8. Prowadzenie comiesięcznych kontroli frekwencji uczniów rok szkolny pedagog szkolny 

1. Zaplanowanie i realizacja działań wspierających uczniów: zajęcia 

korekcyjno -kompensacyjne przeznaczone dla uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia), 

zajęcia rewalidacyjne przeznaczone dla uczniów niepełnosprawnych, zajęcia 

dydaktyczno-wyrównawcze z poszczególnych przedmiotów, konsultacje 

nauczycieli. 

rok szkolny psycholog, pedagog, 

nauczyciele 

2. Udzielanie rodzicom pomocy w zakresie wskazywania instytucji służących 

specjalistyczną pomocą. 

rok szkolny psycholog i pedagog 

szkolny 

3. Systematyczna współpraca z instytucjami zajmującymi się wspieraniem 

uczniów i rodzin z problemami edukacyjnymi i wychowawczymi: poradnia 

psychologiczno-pedagogiczna, miejski ośrodek pomocy rodzinie. 

rok szkolny psycholog i pedagog 

szkolny 

 

Pomoc materialna 

1. Współpraca z Ośrodkami Pomocy rok szkolny psycholog i pedagog 

szkolny 



 

dzieciom z rodzin  

o niskim statusie 

materialnym. 

2. Wnioskowanie o stypendia i zasiłki szkolne IX. 2020 Psycholog i pedagog 

szkolny 

3. Pozyskiwanie sponsorów i darczyńców rok szkolny dyrektor i wicedyrektorzy 

 

Pomoc rodzicom, 

nauczycielom  

w rozwiązywaniu 

problemów 

wychowawczych. 

 

1. Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole i poza nią. rok szkolny wychowawcy, psycholog, 

pedagog 

2. Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem. rok szkolny wychowawcy, nauczyciele, 

psycholog, pedagog 

3. Edukacja dla rodziców: 

        a. Prelekcja „ Jak pracować z uczniem rozpoczynającym    

            naukę w klasie IV”, 

        b. Prelekcja „Charakterystyka okresu dorastania, zasady postępowania  

            z nastolatkami”, 
 c. Prelekcja „Alkohol i inne środki uzależniające”. 

 

 

X/XI. 2020 

XII.2020 

V.2021 

 

 

psycholog 
psycholog 

psycholog 

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie 

profilaktyki używania niebezpiecznych środków i substancji, a także norm 

rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego poprzez 

uczestnictwo  formach doskonalenia: kursach, szkoleniach. 

zgodnie z planem 

dokształcania 

dyrektor szkoły 

5. Zapoznanie rodziców z Konwencją o Prawach Dziecka, Statutem Szkoły  

i regulaminami, programami. 

IX.2020 wychowawcy klas 

6. Dostarczenie aktualnych informacji rodzicom, nauczycielom, opiekunom 

na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i 

profilaktycznych poprzez spotkania ze specjalistami. 

zgodnie z planem 

dokształcania 

dyrektor szkoły, pedagog, 

psycholog 

 

Integrowanie 

1. Spotkania rodziców z wychowawcami na zebraniach i indywidualne 

konsultacje.  

rok szkolny wychowawcy klas 



 

działań 

wychowawczych 

szkoły i rodziny. 

 

 

2. Udział rodziców w organizowanych przez szkołę uroczystościach i 

imprezach szkolnych. 

 

zgodnie z 

kalendarzem 

uroczystości 

szkolnych 

nauczyciele odpowiedzialni 

za uroczystości 

 

 

 

Zdrowy styl życia. 

1. Pogadanki na tematy zdrowia i  zdrowego trybu życia na godzinach 

wychowawczych i zajęciach edukacyjnych. 

 

rok szkolny wychowawcy, nauczyciele 

przedmiotów, pielęgniarka 

szkolna 

2. Wdrażanie informacji o higienie ciała, racjonalnym odżywianiu się. rok szkolny nauczyciele biologii, 

pielęgniarka szkolna 

3. Rozwijanie tężyzny fizycznej szczególnie na lekcjach wychowania 

fizycznego. 

rok szkolny nauczyciele wychowania 

fizycznego 

4. Udział szkoły w programie: „Szkoła Promująca Zdrowie”, ”Trzymaj 

formę”, Bieg po zdrowie” 

 

rok szkolny nauczyciele wychowania 

fizycznego 

5. Organizacja konkursów wiedzy, plastycznych dotyczących promocji 

zdrowia. 

zgodnie z 

harmonogramem 

konkursów 

nauczyciele przedmiotów 

6. Przygotowanie wystawy „Światowy Dzień AIDS” rok szkolny zespół przyrodniczy 

7. Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie 

profilaktyki uzależnień w formie szkoleń i kursów. 

zgodnie z planem 

doskonalenia 

zawodowego 

dyrektor szkoły 

 

 

1. Bieżące informowanie rodziców/prawnych opiekunów o widocznej 

zmianie w zachowaniu dziecka, o swoich sugestiach i spostrzeżeniach. 

rok szkolny wychowawcy klas, 

psycholog i pedagog 



 

 

 

 

Profilaktyka 

zagrożeń. 

2. Diagnoza wychowawcza – przeprowadzenie i analiza ankiet dotyczących 

rozeznania środowiska uczniów 

X.2020 wychowawcy klas, 

psycholog i pedagog 

3. Spotkania profilaktyczne Funkcjonariuszy Policji z uczniami klas na temat 

odpowiedzialności karnej nieletnich 

XI. 2020 psycholog i pedagog 

4. Realizacja programów edukacyjno -profilaktycznych. rok szkolny wychowawcy klas 

pedagog 

5. Prowadzenie gazetek ściennych o tematyce profilaktycznej rok szkolny pedagog  

 

 

 

Przeciwdziałanie 

przemocy w 

rodzinie. 

1. Diagnoza środowiska: 

a) wczesne wykrywanie form przemocy wśród uczniów, 

b) ochrona ofiar przemocy: rozmowy z uczniem, konsultacje z rodzicami, 

w razie konieczności wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty”.  

rok szkolny pedagog i psycholog 

szkolny  

2. Współpraca z instytucjami udzielającymi pomocy i wsparcia. rok szkolny pedagog i psycholog 

szkolny 

3. Pogłębianie wiedzy pedagogicznej w zakresie problematyki przemocy 

  

rok szkolny pedagog i psycholog 

szkolny 

 



IV.  Wartości i ich realizacja w procesie wychowawczo-profilaktycznym. 

 

Wartości 

w procesie 

wychowania 

 

 

Sytuacje wychowawczo - profilaktyczne 

 

PRAWDA 
 uczniowie szukają w różnorodnych źródłach odpowiedzi  na problemy  

i zagadnienia pojawiające się  w procesie  dydaktycznym 

 osoba rozstrzygająca spór każdorazowo dociera do jego źródła  

 
 

 

PIĘKNO 

 uczniowie dbają o wystrój sal, korytarzy, o estetykę otoczenia 

 przynoszą do szkoły obuwie zmienne zgodnie z zapisami Statutu 

 zwracają uwagę na ubiór, higienę osobistą 

 dostosowują wygląd i ubiór adekwatnie do sytuacji 

 uczniowie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych 

 
 

SAMODZIELNOŚĆ 

I PRACA NAD SOBĄ 

 uczniowie dokonują samooceny własnej pracy 

 dokonują oceny zachowania 

 wypełniają obowiązki dyżurnego 

 uczestniczą w wycieczkach i wykonują samodzielnie czynności takie 

jak: zakupy, sprzątanie, ustalanie tras... 

 współorganizują imprezy klasowe i szkolne  

 
 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

i RZETELNA PRACA 

 wychowawcy i nauczyciele premiują uczniów wykonujących bardzo 

dobrze obowiązki wg. zasad ustalonych przez szkołę 

 pracownicy szkoły poprzez wzorce osobowe wpływają na stosunek 

uczniów do obowiązków i pracy 

 

 
CZYSTOŚĆ 

JĘZ.POLSKIEGO, 

KULTURA SŁOWA 

 

 

 uczniowie czuwają nad poprawnością i czystością  języka polskiego 

podczas lekcji, przerw, wycieczek, w relacjach interpersonalnych 

 uczestniczą w spektaklach teatralnych, są zachęcani do lektury 

pozaszkolnej, mają kontakt z kulturą i sztuką  

 

 

 

WRAŻLIWOŚĆ NA 

KRZYWDĘ INNYCH 

 uczniowie uczestniczą w akcjach charytatywnych oraz kampaniach 

społecznych 

 uczestniczą w  działaniach  wolontarystycznych organizowanych przez 

szkołę 

 opiekują się zwierzętami 

 
 

 

 

 

PATRIOTYZM  

I POCZUCIE 

WSPÓLNOTY 

LOKALNEJ 

 uczniowie uczestniczą w uroczystościach, rocznicach o charakterze 

patriotycznym odbywających się na terenie szkoły, miasta, kraju 

 poznają patriotyczne postaci, postawy z literatury, historii.. 

 współorganizują uroczystości związane z tradycjami szkoły 

 współorganizują i uczestniczą w obchodach świąt szkolnych ( Dzień 

Komisji Edukacji Narodowej, Święto Szkoły, Dzień Niepodległości,  
Święto Konstytucji 3 Maja) 

 integrują się ze społecznościami innych szkół 

 

 

 



 

V. Działania alternatywne. 

 

Zadania Formy realizacji 

1. Organizacje  szkolne. 

  

 

 Działalność w Samorządzie Uczniowskim 

 Działalność w  Szkolnym  Klubie Wolontariatu 

 Działalność w Lidze Ochrony Przyrody 

 

2. Zajęcia pozalekcyjne. 

 

 Działalność Szkolnego Klubu Sportowego 

 Działalność kół przedmiotowych i zainteresowań 

 Warsztaty teatralne dla uczniów 

 Indywidualne przygotowanie do konkursów 

 

3. Działalność kulturalna 

        

szkoły. 

 

 Wyjścia na seanse filmowe do kina 

 Wyjazdy na koncerty i spektakle teatralne  

 Wycieczki, biwaki klasowe  

 Dyskoteki szkolne i międzyszkolne 

 Organizacja Dnia Wiosny, Jasełek, inne…  

 Święto Szkoły - Festyn Rodzinny 

4. Promocja zdrowego stylu życia. 

 

 Konkursy promujące  zdrowy styl życia 

 Spotkania z lekarzem, pielęgniarką, dietetykiem  

 Filmy dotyczące zagrożeń cywilizacyjnych 

 Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI. Stałe uroczystości/apele o charakterze wychowawczym,  profilaktycznym  

         i kulturalnym. 

 
Uroczystość/apel Zadanie wychowawcze Termin 

 

 

Pasowanie Pierwszoklasisty 

 

 
 Budowanie więzi wewnątrzszkolnej 

 Przyjęcie nowych uczniów w poczet 

społeczności szkolnej 

 Umacnianie poczucia bezpieczeństwa 
 

 

październik 

 

Dzień Komisji Edukacji Narodowej 

 
 Poznanie tradycji związanych  

z ogólnopolskim  świętem. Integracja 

społeczności szkolnej 

 Budowanie więzi wewnątrzszkolnej 

 

 

październik 

 

 

Święto Niepodległości 

 

 

 Budzenie uczuć patriotycznych, 

poczucia dumy narodowej 

 Zrozumienie znaczenia wolności i 

niepodległości dla narodu polskiego 

 Wzbudzenie chęci  uczestnictwa 

w uroczystościach szkolnych, miejskich  

i państwowych 

 

 

 

listopad 

 

 

Wigilie klasowe 

Jasełka 

 

 
 Umacnianie więzi z kolegami  

i nauczycielami oraz pracownikami szkoły 

 Rozwój samodzielności i budzenie 
inicjatywy  

w trakcie przygotowań do spotkania 
 

 

 

grudzień 

 

 

Bal karnawałowy 

 

 

 Ukazanie różnych możliwości zabawy  

      i rozrywki 

 Rozwijanie umiejętności organizowania 

imprez, planowania ich przebiegu 

 Integracja społeczności szkolnej 

 

 

styczeń 

 

 

 

 

Dzień Bezpiecznego Internetu 

 

 
 Wdrażanie uczniów do bezpiecznego 

korzystania z zasobów sieci Internet 

 Podniesienie poziomu wiedzy o 

zagrożeniach istniejących w Internecie 
(uczniowie, rodzice, nauczyciele) 

 Uświadamianie odpowiedzialności karnej za 

przestępstwa dokonane w Internecie 

 Zapoznanie z Netykietą – Kodeksem 

Dobrego Zachowania w Internecie. 

 

 

 

luty 



 

 

Mam Talent 

  

 Rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań  

i pasji 

 Wdrażanie do adekwatnej samooceny 

 Rozwój samodzielności i budzenie 

inicjatywy  
w trakcie przygotowań do autoprezentacji. 

 

 

marzec 

 

 

Dzień Ziemi 

 Kształtowanie mądrego i umiejętnego 

współżycia z przyrodą 

 Rozwijanie troski i odpowiedzialności  

o obecną i przyszłą jakość życia na 

Ziemi 

 Rozwijanie świadomej aktywności na 

rzecz ochrony przyrody 

 Dostrzeganie czynników sprzyjających  

i zagrażających rozwojowi przyrody 

 

kwiecień 

 

 

Uchwalenie Konstytucji 3Maja 

 
 Uświadomienie istoty demokracji i jej roli  

w rozwoju świadomości narodowej 

 Zapoznanie z obowiązkami i prawami 

członków społeczeństwa obywatelskiego 

 Świadome uczestnictwo w obchodach 

święta na terenie szkoły i miasta. 

 

 

 

maj 

 

Bal Ósmoklasisty 

 

 Ukazanie różnych możliwości zabawy  

i rozrywki. 

 Budowanie więzi wewnątrzszkolnej. 

 

 

 

 

maj/czerwiec 

 

Festyn Rodzinny 

 

 
 Promowanie zdrowego stylu życia. 

 Ograniczenie zachowań agresywnych wśród 

uczniów i wzmacnianie zachowań 

pozytywnych. 

 Wskazywanie działań alternatywnych wobec 

zachowań agresywnych. 

 

 

czerwiec 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII. Współpraca z rodzicami.  

1. Zadania 

1) Rodzice współdziałają ze szkołą za pośrednictwem Rady Rodziców i Klasowych Rad 

Rodziców.  

2. Rodzice współtworzą, opiniują i uchwalają szkolne dokumenty określające działalność 

szkoły.  

3. Rodzice współpracują ze szkołą we wszystkich jej zamierzeniach dotyczących ich  dziecka.  

4. Rodzice mogą brać udział w wycieczkach szkolnych. 

5. Rodzice mają prawo do uzyskiwania w atmosferze życzliwości rzetelnej informacji na  

temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce i przyczyn trudności w szkole. 

6. Rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną za umyślne zniszczenia i kradzieże 

dokonane w szkole przez swoje dzieci. 

7. Szkoła umożliwia rodzicom zapoznanie się z planowanymi działaniami wychowawczymi, 

programami nauczania oraz zasadami oceniania.  

8. Nauczyciele i wychowawcy uzgadniają z rodzicami swoje działania wychowawczo - 

profilaktyczne.    

9.Szkoła zapewnia rodzicom możliwość indywidualnych konsultacji z nauczycielami  

i wychowawcami w ustalonych przez nich i podanych do  ogólnej wiadomości terminach.  

10. Szkoła zapewnia rodzicom możliwość uczestniczenia w prelekcjach poświęconych 

zagadnieniom wychowawczo - profilaktycznym.  

11. Szkoła oczekuje od rodziców rzetelnej informacji na temat zdrowia dziecka oraz jego 

potrzeb opiekuńczo - wychowawczych.  

2. Formy współpracy z  rodzicami w rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży.  

1) Zbiorowe formy współpracy 

 spotkania robocze, tzw. wywiadówki (dotyczą osiągnięć szkolnych w nauce, 

zachowaniu, rozwiązują problemy uczniów), 

 spotkania z ekspertem (pedagogiem, rodzicem, pracownikiem PPP itd.), 

 spotkania poświęcone edukacji dla rodziców (dotyczą problemów wychowania 

i profilaktyki problemowej).  

2) Indywidualne formy współpracy (stanowią uzupełnienie i wzbogacają kontakty 

zbiorowe). 

 konsultacje pedagogiczne rodziców z wychowawcą, nauczycielem przedmiotu, 

pedagogiem, psychologiem, dyrekcją, 



 

 wizyty domowe, 

 korespondencje (listów i pism informacyjnych), 

 rozmowy telefoniczne. 

 

VIII.  Zasady ewaluacji programu. 

 

Ewaluacja zadań i celów polega na zestawieniu wyników podjętych działań 

wychowawczo - profilaktycznych z oczekiwaniami początkowymi. Przebieg pracy 

wychowawczo - profilaktycznej i jej efekty poddawane będą systematycznej obserwacji  

i ocenie.  Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli posłużą 

doskonaleniu pracy i będą stanowić podstawę do planowania zamierzeń wychowawczych  

w kolejnym roku szkolnym. 

Opracowania materiału dokonuje zespół nauczycieli współtworzących program.  

Wnioski mogą stanowić podstawę modyfikacji  i ulepszenia programu.  

Cel ogólny ewaluacji: 

Podniesienie efektywności pracy szkoły w obszarze wychowanie, profilaktyka i opieka. 

Cele szczegółowe: 

- sprawdzenie funkcjonowania Programu Wychowawczo – Profilaktycznego                            

w praktyce szkolnej, 

- ocena przydatności i skuteczności podejmowanych działań wychowawczo - 

profilaktycznych  i opiekuńczych, 

- wykorzystanie zdobytych informacji do modyfikowania Programu Wychowawczo – 

Profilaktycznego. 

Sposoby i środki ewaluacji:  

- obserwacja i analiza zachowań uczniów,  

- obserwacja postępów w nauce,  

- frekwencja na zajęciach dydaktycznych,  

- udział w konkursach, zajęciach pozalekcyjnych. 

Narzędzia ewaluacji:  

- ankieta,  

- obserwacja,  

- analiza dokumentacji szkolnej, 

- socjometria. 

 



 

 

Program opracował zespół w składzie:  

1. Urszula Pokora 

2. Agata  Adamczyk  

3. Karolina Milewska 

4. Małgorzata Morawska 

 

 

 

 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny uchwalony przez Radę Rodziców  

w dniu 30 września 2020 roku w porozumieniu z Radą Pedagogiczną z dnia 29 września 2020 

roku. 

 

 

 

Skierniewice 30.09.2020r                                                    

 

 

 

 

……………………..                                                       ……………………………                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                       
        ( pieczęć szkoły)                                                                                           ( pieczęć i podpis dyrektora) 

                                                 

 

 

 


