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„Wychowywać to nie znaczy kształcić tylko rozum, lecz kształtować 

harmonijnie całego człowieka, a więc także jego serce i charakter. 

Wychowywać, to znaczy również z pokolenia na pokolenie przekazywać 

wartości, które nadają życiu sens i wypełniają je treścią. Przekazuje się je nie 

tylko słowami, lecz przede wszystkim przykładem swojego życia. Wychowanie 

jest wspólnym zadaniem rodziców, szkoły, uniwersytetów, prasy, radia, 

telewizji opinii publicznej. Wychowanie jest bardzo odpowiedzialnym 

zadaniem.” 

Phil Bosmans 
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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). 

• Podstawowe kierunki polityki Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2022/2023 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19. 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji 

kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy 

(Dz.U. z 2022 r., poz. 645 ze zm.) - § 13. 

• Statut Szkoły Podstawowej nr1 z Oddziałami Integracyjnymi w Świdnicy. 
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I. Wstęp 

 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej 

nr 1 z Oddziałam Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki opiera się na hierarchii wartości 

przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających  

z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści Szkolnego Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego są spójne ze Statutem szkoły w tym warunkami i sposobem oceniania 

wewnątrzszkolnego. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest 

współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem 

realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno 

wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji 

dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie 

wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów  

w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej 

i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu 

profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. 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. Został on opracowany na podstawie 

diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych 

uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym 

uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków 

zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych oraz innych problemów 

występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem: 

 wyników ewaluacji (np. wewnętrznej, zewnętrznej), 

 wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 

 ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczo-profilaktycznego realizowanego  

w roku szkolnym 2021/2022, 

 wniosków i analiz (np. wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów 

przedmiotowych, zespołów wychowawczych), 
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 innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (np. koncepcja funkcjonowania 

i rozwoju szkoły opracowana przez dyrektora, uwagi, spostrzeżenia, wnioski 

nauczycieli, uczniów, rodziców). 

Podstawowym celem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom 

problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji Szkolnego 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, 

 inne (ważne dla szkoły, wynikające z jej potrzeb, specyfiki). 
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II. Misja  szkoły 

 

Kształcimy i wychowujemy uczniów odpowiedzialnych za siebie i innych członków 

społeczności szkolnej. Pragniemy wyposażyć ich w taką wiedzę, umiejętności  

i kompetencje, aby w przyszłości stali się świadomymi, kreatywnymi i wrażliwymi 

członkami społeczności, w której funkcjonują. Uczymy szacunku dla polskiej historii  

i kultury. Pomagamy rozwijać zainteresowania oraz chcemy, aby uczniowie jak najlepiej 

wykorzystywali własny potencjał intelektualny i potrafili dostosowywać się  

do zmieniających się realiów współczesnego świata i cywilizacji. Zwracamy szczególną 

uwagę na rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy naszych uczniów. Propagujemy zdrowy 

styl życia wśród uczniów, wspieramy rodziców w wychowaniu dzieci w świetle ustalonych 

norm i wartości. 

 

III. Wizja szkoły 
 

Nasza szkoła jest nowoczesną, przyjazną, innowacyjną placówką przygotowującą uczniów 

do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym. Nasi uczniowie są wszechstronnie 

przygotowywani do pełnienia ról społecznych. Nad rozwojem ucznia czuwa wykwalifikowana, 

kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne 

metody nauczania i wychowania. Baza naszej szkoły zapewnia nam realizację wszelkich zadań 

dydaktycznych i wychowawczych, a uczniowie mają możliwość rozwijania swoich 

zainteresowań, zdolności, umiejętności i pasji. 

 

IV. Sylwetka  absolwenta 
 

Dążeniem Szkoły Podstawowej nr 1 w Świdnicy jest przygotowanie uczniów  

do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych 

decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę, posiada 

następujące cechy: 

 kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności, 

 zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia, 

 szanuje siebie i innych, jest odpowiedzialny za siebie i innych,  

 prezentuje aktywną postawę w promowaniu dbałości o środowisko naturalne, 

 zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły,  
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 przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia, a także ochrony przed chorobami 

zakaźnymi (np. COVID-19), 

 zna i rozumie zasady współżycia społecznego,  

 jest tolerancyjny, 

 korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia  

i technologie informatyczne, 

 jest ambitny, kreatywny, odważny, samodzielny, 

 posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, 

podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych,  

 zna zasady ochrony zdrowia psychicznego (w tym w sytuacji kryzysowej wywołanej 

epidemią COVID-19) oraz czynniki chroniące przed zagrożeniami wynikającymi  

z długotrwałej izolacji społecznej i reżimu sanitarnego), 

 rozumie związek między pogorszeniem się stanu zdrowia psychicznego  

a podejmowaniem zachowań ryzykownych i problemów z tym związanych (np. 

stosowanie substancji psychoaktywnych, przemocy), 

 szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy, 

 jest odporny na niepowodzenia, 

 integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole. 

V. Cele programu: 

1. Cele ogólne: 

W Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki  

w Świdnicy najważniejszy jest uczeń. 

W naszej szkole dąży się do: 

 wprowadzania uczniów w świat wartości, ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, 

patriotyzmu i szacunku dla tradycji, 

 wskazywania wzorców postępowania i budowania relacji społecznych, sprzyjających 

bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele), 

 wzmacniania poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej  

i etnicznej, 
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 formowania u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych 

osób, 

 rozwijania kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość, 

 kształtowania umiejętności pracy w zespole, 

 rozwijania umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, 

argumentowania i wnioskowania, 

 ukazywania wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności, 

 rozbudzania ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki, 

 wyposażenia uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, 

które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat, 

 wspierania ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej 

edukacji, 

 wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia na miarę jego możliwości przez pogłębianie 

wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej, 

 kształtowania postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu 

społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość, 

 zachęcania do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności 

przygotowania własnego warsztatu pracy, 

 dostarczania informacji z zakresu profilaktyki uzależnień, a także skutków zachowań 

ryzykownych, 

 wspomagania uczniów w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu 

rozwojowi i zdrowemu życiu, 

 ograniczania i likwidowania czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój  

i dezorganizują zdrowy styl życia, 

 przygotowania uczniów do wyzwań współczesnego świata i cywilizacji poprzez edukację 

multimedialną, naukę języków obcych i zachowań prospołecznych, 

 kultywowania tradycji europejskich, narodowych, patriotycznych, religijnych  

i rodzinnych, 

 stwarzania warunków do rozwoju dziecka zdolnego, 

 wyrównywania szans edukacyjnych, 

 podnoszenia umiejętności wychowawczych wszystkich pracowników szkoły. 

 

2. Cele szczegółowe: 

Szkoła dba o wszechstronny rozwój ucznia w różnych sferach jego osobowości: 
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W wymiarze intelektualnym: 

 rozwija zdolności i zainteresowania ucznia, 

 wspiera w poszerzaniu wiedzy i umiejętności oraz pokonywaniu ewentualnych trudności, 

 wdraża do efektywnego i racjonalnego uczenia się, 

 uświadamia postrzeganie wykształcenia jako inwestycji w samego siebie, 

 kładzie nacisk na znaczenie samokształcenia w zdobywaniu wiedzy, 

 rozwija umiejętności systematycznej pracy jako niezbędnego warunku sukcesów 

dydaktycznych, 

 pozwala osiągnąć poziom wiedzy i umiejętności umożliwiający wybór dalszej drogi 

kształcenia, 

 zachęca do brania udziału w różnego rodzaju konkursach szkolnych i  pozaszkolnych. 

W sferze rozwoju moralnego ucznia szkoła dba o: 

 budowanie właściwej hierarchii wartości moralnych, 

 kształtowanie postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju  

i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów, 

 kształtowanie postawy szacunku dla cudzej i swojej własności, 

 kształtowanie umiejętności prawidłowego reagowania na zło, przejawy agresji  

i wandalizmu, znęcania się, 

 rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów z wykorzystaniem różnych technik,  

w tym mediacji, 

 przeciwdziałanie obojętności i bierności, 

 rozwijanie postawy prawdomówności, uczciwości, 

 kształtowanie postawy wdzięczności jako wyrazu szacunku i podziękowania za doznaną 

dobroć, 

 budowanie relacji z drugą osobą w oparciu o uczciwość i prawdę kształtowanie postawy 

„być” nad „mieć” w codziennych relacjach międzyludzkich. 

W wymiarze zdrowotnym szkoła: 

 dba o higienę i podnoszenie świadomości w sferze bezpieczeństwa uczniów, 

 przybliża wiedzę na temat bezpieczeństwa i zagrożeń życia i zdrowia, 

 uczy postaw asertywnych w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu, 

 uczy, do kogo zwrócić się w sytuacjach zagrożenia, 

 przybliża istotę zdrowia w aspekcie fizycznym i psychicznym, 

 uczy o potrzebach i zagrożeniach okresu dorastania, 

 wspiera w propagowaniu zdrowego stylu życia, 

 kształtuje właściwe nawyki i przyzwyczajenia zdrowotne, 
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 pomaga w zerwaniu z niezdrowymi przyzwyczajeniami (niezdrowa żywność, nadmiar 

słodyczy, używki, długie oglądanie telewizji i spędzanie czasu przy komputerze), 

 uczy zasad higieny osobistej, 

 kształtuje nawyk dbałości o czystość i estetykę otoczenia, 

 organizuje różnorodne formy spędzania czasu wolnego, 

 zachęca do uprawiania rekreacji ruchowej i sportu, 

 kształtuje właściwe postawy w walce z zagrożeniami zdrowia fizycznego i psychicznego, 

 uświadamia, że czynna, wytrwała praca nad własnym zdrowiem jest podstawą dobrego 

samopoczucia i optymizmu życiowego. 

W sferze profilaktyki szkoła: 

 promuje zdrowy styl życia, 

 tworzy wspierającą, przyjazną atmosferę wpływającą na zdrowie psychiczne i poczucie 

wartości uczniów, 

 dostarcza informacji na temat skutków działaniu alkoholu, nikotyny, narkotyków, 

dopalaczy, nadużywaniu leków, itd., 

 uczy zachowań asertywnych oraz umiejętności przeciwstawiania się naciskom  

i manipulacji ze strony otoczenia, 

 przeciwdziała pierwszym próbom podejmowania zachowań ryzykownych, 

 tworzy warunki sprzyjające wycofywaniu się z zachowań ryzykownych. 

W sferze duchowej uczniowie: 

 postępują zgodnie z wartościami, według których są wychowywani, 

 uczą się tolerancji i poszanowania dla innych wyznań, kultur i odmiennych wartości, 

 kształtują postawę patriotyczną, poczucie miłości i szacunku do Ojczyzny jako wspólnego 

dziedzictwa narodowego i kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur 

Europy i świata, w duchu humanizmu, tolerancji, demokracji, wolności sumienia, poznają 

i kultywują różne tradycje europejskie, narodowe, patriotyczne, religijne i rodzinne, 

 rozwijają dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna 

w świecie współczesnym. 

W sferze społecznej szkoła: 

 dba o przygotowanie uczniów do życia i aktywnego udziału w grupie rówieśniczej  

oraz w społeczeństwie, 

 kształtuje postawę dialogu, umiejętności słuchania innych oraz poszanowania ich 

poglądów, 

 kształtuje zachowania i postawy wspierające koleżeństwo i przyjaźń, 

 kształtuje wizję rodziny jako wartości społecznej, 
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 wzmacnia prawidłowe relacje dziecko-rodzina, 

 przygotowuje do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu  

o zasady demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności, 

 kształtuje postawę odpowiedzialności za siebie i innych, 

 budzi wrażliwość na potrzeby innych ludzi, chęć działania i pomocy innym, 

 kształtuje poczucie odpowiedzialności za swoje postępowanie, 

 rozwija poczucie przynależności do narodu, małej Ojczyzny, szkoły, klasy, 

 uczy zaangażowania w życie społeczne środowiska, szkoły, klasy, 

 uczy zasad życia publicznego (takich jak: punktualność, rzetelna praca, dotrzymywanie 

danego słowa, odpowiedzialność) i umiejętności stosowania ich w życiu. 

 

VI. Struktura oddziaływań wychowawczych 

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, 

 motywuje nauczycieli i specjalistów do opracowania modelu wsparcia i pomocy uczniom 

przeżywającym trudności psychiczne, 

 stwarza warunki do poszukiwania optymalnych rozwiązań w zakresie budowania systemu 

działań wspierających kondycję psychiczną uczniów, 
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 inspiruje wszystkie grupy społeczności szkolnej do budowania dobrych wzajemnych relacji 

w środowisku szkolnym, jako czynnika zwiększającego  skuteczność i efektywność 

udzielanego wsparcia, 

 stwarza warunki do przestrzegania w szkole „Wytycznych MEiN, MZ i GIS” 

obowiązujących w okresie pandemii, zapewnia równowagę pomiędzy wymaganiami 

reżimu sanitarnego a działaniami chroniącymi zdrowie psychiczne uczniów, 

 dostosowuje ofertę zajęć pozalekcyjnych do oczekiwań uczniów w celu stworzenia 

warunków do realizacji pasji, udziału z zajęciach sportowych, kontaktu z przyrodą,  

a także kontaktu bezpośredniego uczniów ze sobą, z zachowaniem zasad sanitarnych, 

 dokonuje analizy obciążeń nauczycieli, wychowawców i pedagogów czynnościami 

formalnymi (np.  prowadzeniem dokumentacji uzupełniającej, sprawozdań), w miarę 

możliwości redukuje ich ilość, analizuje dotychczasowe procedury i regulaminy, aby 

odciążyć kadrę na rzecz tworzenia warunków do nawiązywania indywidualnych relacji  

z uczniami i klasami,  

 czuwa nad wykorzystaniem lekcji wychowawczych do budowania systemu wsparcia 

psychicznego uczniów – wg Raportu Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać 

uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki  

i zdrowia psychicznego” rekomendowane są „zwykłe rozmowy, zainteresowanie 

przeżyciami uczniów, proste zabawy integracyjne, wstępne rozpoznanie dotyczące liczby 

uczniów o bardzo złej kondycji psychicznej”, 

 czuwa nad intensyfikowaniem współpracy nauczycieli i wychowawców z pedagogiem, 

psychologiem szkolnym oraz pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych  

w celu szybkiego i skutecznego reagowania na zaobserwowane problemy uczniów, 

 czuwa nad wykonywaniem zadań  przez specjalistów szkoły – pedagog, psycholog i inni 

specjaliści powinni aktywnie włączać się do bezpośredniej pracy profilaktycznej  

i bezpośredniego wsparcia uczniów i rodziców, służyć doradztwem dla nauczycieli, 

wspierać ich w identyfikowaniu problemów uczniów i prowadzeniu z uczniami zajęć 

wspierających, integracyjnych, profilaktycznych, 

 nadzoruje realizację Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

2. Rada pedagogiczna 

 uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań 

profilaktycznych, w tym w zakresie działań wspierających kondycję psychiczną uczniów 

po okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji od bezpośrednich kontaktów  

z rówieśnikami, 



Program Wychowawczo - Profilaktyczny 
 

12 
 

 dostosowuje wymagania związane z realizacją podstawy programowej do zmniejszonej 

efektywności kształcenia wynikającej z osłabionej kondycji psychicznej uczniów oraz 

niższej efektywności zdalnego nauczania, 

 dokonuje wyboru programów profilaktycznych wspierających uczniów psychicznie  

i uczących umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami czasu epidemii oraz adaptacji  

do zmieniających się warunków nauki, 

 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, a także depresją, 

 uczestniczy w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 

 uczestniczy w ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

3. Wychowawcy klas 

 diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, zapewniają atmosferę współpracy, zaufania, 

otwartości, wzajemnego wspomagania, 

 rozpoznają potrzeby uczniów w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym zagrożenia 

wynikające z długotrwałej izolacji społecznej w okresie epidemii COVID-19, 

 rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe uczniów, w tym czynników chroniących  

i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem 

substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji 

psychoaktywnych, 

 na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym 

Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla 

klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego  

i potrzeby uczniów, 

 definiują zaobserwowane problemy wychowawcze i formułują wnioski do dalszej pracy 

wychowawczej w arkuszu klasyfikacji , 

 zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym  

i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły, 

 oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole 

procedurami - uwzględniają trudności w funkcjonowaniu uczniów w szkole wynikające  

z długotrwałego trwania w stanie epidemii COVID-19,  

 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, 
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 rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców, 

 dbają o dobre relacje uczniów w klasie, utrzymywanie kontaktów rówieśniczych, 

rozwijanie wzajemnej pomocy i współpracy grupowej, 

 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 własnych kompetencji wychowawczych. 

4. Pedagog szkolny/psycholog 

 diagnozuje środowisko wychowawcze, w tym stan kondycji psychicznej uczniów, 

 uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu 

ochrony zdrowia psychicznego uczniów, 

 zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach, 

 współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub 

stałej opieki, wsparcia psychologicznego, 

 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, 

 wpiera nauczycieli, wychowawców, inne osoby pracujące z uczniami w identyfikacji 

problemów uczniów, w tym wczesnych objawów depresji, a także w udzielaniu  

im wsparcia,  

 rozwija współpracę z nauczycielami, wychowawcami, a także pracownikami poradni 

psychologiczno-pedagogicznych w celu szybkiego i skutecznego reagowania  

na zaobserwowane problemy uczniów, 

 aktywnie włącza się do bezpośredniej pracy profilaktycznej i bezpośredniego wsparcia 

uczniów i rodziców, służy doradztwem dla nauczycieli, wspiera ich w identyfikowaniu 

problemów uczniów i prowadzeniu z uczniami zajęć wspierających, integracyjnych, 

profilaktycznych, 

 wspiera nauczycieli, wychowawców, innych psychologów czy pedagogów, którym trudno 

jest wspierać uczniów w związku z tym, że sami przeżywają stan silnego przygnębienia 

epidemią, przemęczenia lub przechodzą inny kryzys psychiczny, 



Program Wychowawczo - Profilaktyczny 
 

14 
 

 promuje budowanie dobrych, wzajemnych relacji pomiędzy wszystkimi grupami 

społeczności szkolnej, jako czynnika zwiększającego  skuteczność i efektywność 

udzielanego wsparcia. 

5. Rodzice 

 współtworzą Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny, 

 uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły, 

 uczestniczą w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu 

ochrony zdrowia psychicznego uczniów, 

 uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę, 

 zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole, 

 współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie, 

 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, 

 Rada Rodziców ‒ uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolny Program 

Wychowawczo-Profilaktyczny. 

6. 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, 

 uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu 

ochrony zdrowia psychicznego uczniów, 

 współpracuje z wychowawcami i Radą Pedagogiczną,  

 prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,  

 reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego, 

 propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji, 

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

 może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 

 

VII. Kalendarz  uroczystości szkolnych 

Uroczystości  

i wydarzenie 
Terminy Odpowiedzialni 

VIII.Uroczyste rozpoczęcie roku 

szkolnego 
1 września IX. Dyrektor, SU 

X.Pasowanie na ucznia wrzesień 
XI. nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 
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XII.Dzień Chłopaka  30 września XIII. wychowawcy 

XIV.Dzień Edukacji Narodowej  10 października 
XV. P. Ogrodowczyk, M. Soboczyńska, 

B. Bera 

XVI.Pasowanie na czytelnika 

biblioteki 
październik XVII. nauczyciele bibliotekarze 

XVIII.Dzień Papieski 16 października XIX. Katecheci, M. Szczepańska 

XX.Dzień tolerancji 16 listopada 
XXI. K. Pacek, D. Łopatowska,  

J. Malczyk 

XXII.Święto Niepodległości 11 listopada 
XXIII. K. Kupryciuk, M. Kowalska,  

B. Bera, A. Miszkuro 

XXIV.Andrzejki  29 listopada XXV. wychowawcy 

XXVI.Dzień niepełnosprawnych 3 grudnia XXVII. Mały i Duży Samorząd 

XXVIII.Mikołajki szkolne 6 grudnia XXIX. wychowawcy, SU 

XXX.Wigilie klasowe grudzień XXXI. wychowawcy 

XXXII.Zabawa karnawałowa styczeń/luty 
XXXIII. nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 

XXXIV.Dzień Babci i Dziadka styczeń/luty XXXV. Klasy 0-3 

XXXVI.Dzień Kobiet 8 marca XXXVII. wychowawcy 

XXXVIII.Dzień Św. Patryka 17 marca XXXIX. A. Gablewska, P. Ogrodowczyk 

XL.Dzień Patrona- Turniej  

o szablę Kościuszki 
23 marca XLI. K. Kupryciuk, B. Bera, K. Matryba 

XLII.Tydzień profilaktyki kwiecień XLIII. pedagog, psycholog, wychowawcy 

XLIV. Dzień Ziemi  22 kwietnia XLV. wychowawcy 

XLVI.Święto Konstytucji 3 maja maj XLVII. wychowawcy 

XLVIII.Dzień Języków Obcych maj XLIX. nauczyciele językowcy  

L.Dzień Matki maj LI. Klasy 0-3 

LII.Dzień Dziecka  maj/czerwiec 
LIII. K. Matryba, J. Malczyk, 

LIV. wszyscy nauczyciele, SU  

LV.Uroczyste zakończenie roku 

szkolnego 2022/2023 
23 czerwiec 2022 LVI. K. Pacek, S. Rafka 

 

VIII. Zadania i sposoby ich realizacji  

 

KLASY I –III 
 

I. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności  

dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi, propagowanie 
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ekologicznego stylu życia. Motywowanie do zdrowego stylu życia. 

 

Zadania Formy realizacji 
Osoby 
odpowiedzialne 

Kształtowanie właściwych nawyków 

zdrowotnych i higienicznych, 

zapoznanie z podstawowymi zasadami 

dbałości o zdrowie własne i innych. 

 

 

Pogadanki, wskazywanie odpowiednich 

zachowań przeciwdziałających 

rozprzestrzenianiu się chorób 

zakaźnych, realizacja programów 

prozdrowotnych, konkursy o tematyce 

zdrowotnej. 

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej, 

pielęgniarka 

 

Przygotowanie do podejmowania działań 

mających na celu zdrowy styl życia  

w aspekcie fizycznym i psychicznym. 

Rozbudzanie zainteresowań własnym 

zdrowiem i rozwojem. Kształtowanie 

umiejętności kreowania środowiska 

sprzyjającego zdrowemu stylowi życia. 

Rozmowy, pogadanki, włączanie się  

w ogólnopolskie akcje profilaktyki 

zdrowotnej. 

 

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej, 

pedagog 

 

Zapoznanie z zasadami zdrowego, 

racjonalnego odżywiania się, higieny 

osobistej i aktywności fizycznej. 

Pogadanki, sporządzanie zdrowych 

posiłków w szkole,  

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej, 

Wdrażanie uczniów do umiejętnego 

organizowania warsztatu pracy 

i zachowania higieny psychicznej. 

Usprawnianie umiejętności samodzielnej 

pracy podczas nauki zdalnej. 

 

Pogadanki, ćwiczenia w układaniu 

harmonogramu dnia, zajęcia  

w klasach rozwijające umiejętność 

uczenia się. Wskazanie jak 

wykorzystywać Internet w zdalnej 

nauce, jak planować i realizować pracę 

w domu. 

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej, 

Pedagog 

 

Wdrażanie do korzystania z różnych 

form aktywności fizycznej. 

Dni sportu,  propagowanie sportu  

z zachowaniem dystansu społecznego, 

gry i zabawy ruchowe.  

Nauczyciele w-f 

Promowanie zdrowego, racjonalnego 

odżywiania się. 

 

Rozmowy, pogadanki, programy  

w szkole, profilaktyka próchnicy 

zębów. 

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej, 

pielęgniarka 

Ukazywanie szkodliwości używek (np. 

napojów energetycznych) dla rozwoju 

psychofizycznego człowieka ze 

szczególnym naciskiem na uzależnienie 

od komputera i Internetu. 

Udział w programach 

profilaktycznych, konkursy plastyczne.  

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej 

 

Uświadomienie wpływu przyrody 

nieożywionej na życie ludzi, zwierząt  

 i roślin. Kształtowanie postaw 

proekologicznych, promowanie działań 

na rzecz ochrony środowiska. 

Uwrażliwienie uczniów na potrzebę 

oszczędzania wody i prądu oraz dbania  

o Ziemię.  

Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, 

zajęcia o tematyce ekologicznej. 

Udział w warsztatach ekologicznych – 

projekt „Kierunek – EDUKACJA”.  

 

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej 

 

Wskazywanie alternatywnych form 

spędzania wolnego czasu. 

Uświadomienie jak organizować wolny 

czas w przypadku nauczania 

hybrydowego lub zdalnego. 

Zajęcia biblioteczne i świetlicowe, 

wyjścia i wycieczki klasowe. 

 

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej, 

wychowawcy 

świetlicy, 

bibliotekarz 
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Przygotowanie do samodzielnego 

poszukiwania potrzebnych informacji 

oraz świadomego i odpowiedzialnego 

korzystania z Internetu. 

Zajęcia z profilaktyki uzależnień od 

urządzeń elektronicznych, Internetu. 

 

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej 

 

Wdrażanie do bezpiecznego korzystania  

z Internetu, kształcenie umiejętności 

krytycznego wyboru informacji 

medialnych, skutków uzależnień od 

telewizji, Internetu, gier komputerowych. 

Pogadanki tematyczne. 

 

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej, 

nauczyciel 

informatyki 

 

Kształtowanie wytrwałości 

w działaniu i dążeniu do celu, 

umiejętności zachowania się 

w sytuacjach zwycięstwa i porażki. 

 

Pogadanki, gry i zabawy  

z elementami współzawodnictwa, 

współzawodnictwo klasowe. 

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej,  

nauczyciele w-f,  

wychowawcy 

świetlicy 

  

 

II. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania  

się  z  rówieśnikami  i  dorosłymi.  Wdrażanie  do  życia w społeczności szkolnej i w grupie 

rówieśniczej. 

 

Zadanie Formy realizacji 
Osoby 

odpowiedzialne 

Integracja zespołu klasowego, tworzenie 

tradycji klasowych. 

Uroczyste przyjęcie pierwszoklasistów  

w poczet społeczności uczniowskiej  

i czytelniczej, zabawy, dyskoteki, 

wycieczki 

Wychowawcy 

klas I, 

nauczyciele 

biblioteki 

Integracja zespołu klasowego z uczniami  

z Ukrainy 

Dobre wejście” nowego ucznia – 

stworzenie miłej atmosfery podczas 

przedstawienia nowego ucznia, 

przeprowadzenie lekcji wychowawczej 

integracyjnej dostosowanej do 

możliwości komunikacyjnych ucznia. 

Elementy kultury obcokrajowców  

w programach uroczystości szkolnych. 

Wychowawcy 

klas 

Integracja – włączanie uczniów 

cudzoziemskich i ich rodziców w życie 

szkoły 

Gazetki ścienne dotyczące ich kultury, 

religii, obyczajów cudzoziemców 

obecnych w szkole imprezy szkolne  

i pozaszkolne, takie jak: dzień 

międzykulturowy, festyny, festiwale, 

uroczystości klasowe (np. wigilia świąt 

Bożego Narodzenia) organizacja dnia  

z językiem obcym. 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

językowcy SU 

Kształtowanie podstawowych 

umiejętności komunikacyjnych. 

Nabywanie nawyków kulturalnego 

zachowania w towarzystwie, 

prowadzenia rozmowy. 

Zajęcia wychowawcze, dyskusje, 

doskonalenie umiejętności 

formułowania prostych wniosków na 

podstawie obserwacji i własnych 

doświadczeń. 

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej 

Kształtowanie umiejętności nawiązywania 

i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, 

rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej 

Zajęcia tematyczne, warsztaty 

integracyjne 

Pedagog, 

psycholog 
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współpracy z innymi, z zachowaniem 

obowiązujących norm i reguł kultury 

osobistej. 

Kształtowanie umiejętności zachowania 

się w sytuacjach trudnych, nauka 

asertywnej postawy wobec dorosłego. 

Pogadanki, scenki 

 

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej 

Kształtowanie umiejętności bycia 

uczniem i pełnienia ról w społeczności 

szkolnej. Uświadomienie zachowań 

związanych z przeciwdziałaniem 

COVID-19. 

Poznawanie szkoły, nowego sposobu 

poruszania się po niej. Wdrażanie  

do obowiązujących nowych 

regulaminów, udział w imprezach, 

akcjach i uroczystościach ujętych  

w odrębnym harmonogramie. 

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej, 

opiekun Małego 

Samorządu 

Uczniowskiego 

Zapoznanie z podstawowymi prawami 

i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia 

jako członka szkolnej społeczności. 

Zajęcia wychowawcze, zapoznanie 

uczniów z ich prawami i obowiązkami, 

z zapisami dokumentów szkolnych 

regulaminów. 

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej 

 

Kształtowanie umiejętności nawiązywania 

i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, 

rozpoznawanie ich potrzeb, zgodnej 

współpracy z nimi. 

 

Zajęcia integrujące zespoły klasowe, 

zajęcia świetlicowe, lekcje 

z wychowawcą. 

 

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej, 

wychowawcy 

świetlicy 

Kształtowanie postaw prospołecznych, 

rozwijanie empatii, umiejętności 

podejmowania działań mających na celu 

pomoc słabszym i potrzebującym, 

umiejętności rozwiązywania konfliktów  

i sporów. Uświadomienie konsekwencji 

łamania regulaminów szkolnych. 

Udział uczniów w akcjach 

charytatywnych, działania 

Wolontariatu, pogadanki, rozmowy 

wychowawcze, organizowanie pomocy 

koleżeńskiej w klasach, Światowy 

Dzień Tolerancji. 
 

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej, 

wychowawcy 

świetlicy, 

nauczyciele 

religii i etyki 

Powierzenie uczniom zadań zespołowych 

wynikających z bieżącego procesu 

dydaktycznego. 

Aktywizujące metody pracy 

w grupach, zajęcia wychowawcze, 

współuczestniczenie uczniów 

w przygotowywaniu imprez klasowych 

i szkolnych. 

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej, 

opiekun Małego 

SU 

Przygotowanie   do  sprawiedliwego 

i uczciwego oceniania zachowania 

własnego i innych ludzi. 

  

Pogadanki tematyczne, zajęcia  

w ramach realizowanych treści 

edukacyjnych. 

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej 

Umożliwienie rozwoju własnych uzdolnień 

i zainteresowań uczniów ze szczególnym 

uwzględnieniem zainteresowań. 

Zapewnienie uczniom pomocy  

w odkrywaniu własnych możliwości, 

predyspozycji, talentów, 

motywowanie i przygotowywanie 

uczniów do szkolnych  

i międzyszkolnych konkursów 

przeprowadzanych drogą 

elektroniczną. 

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej 

Praca w grupie jako przykład kompetencji 

kluczowej, rozwijanie umiejętności 

współpracy, poczucia wspólnoty oraz 

rzetelnej pracy, wyrabianie poczucia 

odpowiedzialności za grupę zwłaszcza  

w przypadku nauki zdalnej lub 

hybrydowej. 

Rozwijanie umiejętności zgodnej 

współpracy i współdziałania 

w grupie z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa. Tworzenie 

klasowych grup w mediach 

społecznościowych celem pomocy  

w czasie nauki zdalnej. 

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej, 

pedagog szkolny 

Rozwijanie umiejętności samoobserwacji, Zajęcia wychowawcze, pogadanki, Nauczyciele 
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poznawania siebie i nazywania swoich 

mocnych stron. 

umożliwienie uczniom 

zaprezentowania swoich mocnych 

stron. Stymulowanie aktywności 

poprzez prezentowanie publiczne 

osiągnięć uczniów. 

edukacji 

wczesnoszkolnej 

 

 

 

 

 

III. Wspieranie rozwoju intelektualnego, kształcenie zachowań umożliwiających aktywne 

uczestnictwo w kulturze masowej oraz przygotowanie uczniów do życia w rodzinie, 

społeczności lokalnej i w państwie. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej. 

 

 

Zadanie 

 

Formy realizacji 

Osoby 

odpowiedzialne 

Poszanowanie tradycji i kultury własnego 

narodu. Zapoznanie uczniów z kulturą 

i zwyczajami krajów europejskich. 

Pogadanki, wycieczki, udział  

w uroczystościach szkolnych  

o wymowie patriotycznej oraz  

w imprezach kulturalnych 

organizowanych w szkole. Udział 

uczniów w uroczystościach  

z okazji świąt narodowych, 

rozwijanie postaw patriotycznych. 

Przedstawianie uczniom dobytku 

kulturowego Polski. Wyjścia 

klasowe do skansenów oraz 

udział w warsztatach 

interaktywnych nawiązujących 

do historii. 

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej 

Odkrywanie uznanych wartości 

ogólnoludzkich – kształtowanie 

uniwersalnych zasad moralnych.  

Promowanie postaw szacunku wobec 

innych. 

 

Zajęcia wychowawcze, 

pogadanki, zachęcanie uczniów 

do udziału w akcjach 

charytatywnych na rzecz 

potrzebujących, np. schronisk, 

domów dziecka. 

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej, 

nauczyciele 

religii i etyki 

 

Inspirowanie do podejmowania 

aktywności i inicjatyw oraz pracy 

zespołowej. 

 

Organizowanie imprez 

klasowych z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa, przydział 

czynności w klasach, 

samopomoc koleżeńska, 

powierzanie uczniom zadań 

zespołowych. 

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej 

 

Kształtowanie umiejętności wyrażania 

własnych emocji oraz świadomości 

skutków i konsekwencji własnego 

zachowania.  

Realizacja planów wychowawczo 

– profilaktycznych w klasach. 

Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolne, 

pedagog, psycholog 

Kształtowanie umiejętności właściwego 

komunikowania się w różnych sytuacjach 

społecznych, dbałość o język i kulturę 

wypowiadania się. 

Pogadanki, zajęcia tematyczne Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej 
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Przygotowanie do podejmowania działań 

mających na celu identyfikowanie 

i rozwijanie własnych zainteresowań. 

Promowanie uczniów zdolnych. 

Zajęcia tematyczne, koła 

zainteresowań, przygotowywanie 

i przeprowadzanie konkursów. 

Zajęcia rozwijające kreatywność 

uczniów, promowanie sukcesów 

uczniów na forum klasy, szkoły  

i w środowisku lokalnym. 

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej, 

wychowawcy 

świetlicy, 

opiekunowie kół 

zainteresowań 

Kształtowanie postaw wyrażających 

szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, 

statusu materialnego, wieku, wyglądu, 

poziomu rozwoju intelektualnego  

i fizycznego oraz respektowanie ich praw, 

podejmowanie działań w celu 

zapobiegania dyskryminacji. Budzenie 

szacunku do pracy ludzi różnych 

zawodów. 

Lekcje tematyczne 

 

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej 

Kształtowanie wrażliwości estetycznej 

poprzez kontakt z dziełami literackimi  

i wytworami kultury, dbałość o kulturę 

słowa. 

 

Konkursy językowe, 

uczestnictwo w imprezach 

kulturalnych, ze względu na 

sytuację pandemii przy 

wykorzystaniu Internetu lub 

innych środków przekazu, 

promowanie poprawnej 

polszczyzny. 

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej 

 

Wstępne kształtowanie postaw 

wyrażających szacunek do tradycji 

związanych ze szkołą. 

Lekcje wychowawcze 

– poznanie i przypomnienie 

historii szkoły, Dzień Patrona. 

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolne 

Kształtowanie postaw patriotycznych. 

Poszanowanie tradycji i kultury 

własnego narodu, a także poszanowania 

innych kultur  i tradycji. 

 

Udział w życiu kulturalnym 

środowiska  rodzinnego, 

szkolnego, lokalnego oraz 

wydarzeniach organizowanych 

przez najbliższą społeczność. 

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej 

Kształtowanie świadomości odmienności 

osób niepełnosprawnych, innej 

narodowości, wyznania, tradycji 

kulturowej oraz ich praw. 

Pogadanki, udział w obchodach 

Międzynarodowego Dnia Osób  

z Niepełnosprawnościami  

i Światowego Dnia Świadomości 

Autyzmu. 

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej 

Budzenie zainteresowania uczniów 

przeszłością i poszanowania prawdy 

historycznej. 

Czytanie tekstów o tematyce 

patriotycznej, filmy historyczne. 

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej 

Kształtowanie więzi z krajem ojczystym 

i świadomości obywatelskiej Polaka. 

Udział w konkursach i wystawach 

plastycznych podkreślających 

wartości patriotyczne. 

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej 

Zapoznanie uczniów z różnorodnością 

zawodów i możliwościami 

edukacyjnymi. 

Bliższe zapoznanie się z pracą 

zawodową rodziców, 

określanie na czym ona 

polega. 

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej 

Wychowanie do życia w rodzinie. 

Zapoznanie z podstawowymi funkcjami 

rodziny Podkreślanie roli rodziny w życiu 

człowieka. 

Prowadzenie zajęć dotyczących 

uniwersalnych wartości jakimi 

uczniowie powinni kierować się 

w życiu. Omawianie 

podstawowych funkcji rodziny, 

ról poszczególnych członków 

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej 
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rodziny. Omawianie tradycji 

rodzinnych, organizowanie 

w miarę możliwości spotkań 

uczniów i rodziców, dziadków  

w szkole np. podczas imprez 

klasowych Zorganizowanie 

lekcji wychowawczych zgodnie 

z tematami o życiu rodzinnym  

i domowym. Zaangażowanie 

rodziców w życie klasy. 

 

IV. Zapobieganie zachowaniom agresywnym. Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa 

i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia. 

 

 

Zadanie 

 

Formy realizacji 

 

Osoby odpowiedzialne 

Zapewnienie bezpieczeństwa 

psychicznego i fizycznego. 

Wpajanie zasad bezpieczeństwa, 

zajęcia tematyczne, pogadanki, 

realizacja programów 

profilaktycznych i prozdrowotnych. 

Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, 

realizatorzy programów 

profilaktycznych 

Zapoznanie z podstawowymi zasadami 

bezpieczeństwa w różnych sytuacjach 

życiowych, wskazywanie właściwych, 

pożądanych postaw ze szczególnym 

naciskiem na zachowania podczas 

pandemii COVID -19 

Dyskusje, pogadanki. 

Organizowanie zajęć 

o charakterze terapeutycznym 

Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 

Uczenie prawidłowych zachowań 

w razie pożaru, kradzieży, wypadku. 

Scenki, pogadanki, zapoznanie  

z procedurami szkolnymi, 

przeciwpożarowymi, BHP 

Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 

Przygotowanie do bezpiecznego 

i rozsądnego korzystania z narzędzi 

i urządzeń technicznych, bezpiecznego 

organizowania zajęć ruchowych 

i poruszania się po drogach. 

Zajęcia tematyczne, w miarę 

możliwości uczestnictwo  

w zawodach i imprezach 

sportowych. 

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej, 

informatyki, w-f, 

pedagog 

Kształcenie umiejętności 

wyszukiwania, porządkowania 

i wykorzystywania informacji 

z różnych źródeł, korzystania 

z Internetu. Wskazanie jak 

wykorzystywać Internet w sytuacji 

nauki zdalnej lub hybrydowej. 

Realizowanie programów 

profilaktycznych, Dzień 

Bezpiecznego Internetu, 

konkursy plastyczne. 

Nauczyciele 

informatyki 

Uświadomienie uczniom gdzie szukać 

pomocy np. w sytuacjach naruszania 

nietykalności, przemocy. 

Zajęcia wychowawcze, 

pogadanki. 

Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 

Wdrażanie do współpracy jako formy 

zapobiegania zachowaniom 

agresywnym. 

Zajęcia integrujące, pogadanki, 

konkursy. 

Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 

Kształtowanie postaw ograniczonego 

zaufania do osób nieznajomych. 

Kształtowanie umiejętności 

asertywnego zachowania się. 

Programy profilaktyczne, 

pogadanki. Zajęcia terapeutyczne 

i wychowawcze w klasach. 

Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 
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Kształtowanie umiejętności 

utrzymywania ładu i porządku wokół 

siebie, w miejscu pracy i nauki. 

Pogadanki, rozmowy, 

wypracowanie zasad utrzymania 

ładu w klasie, opracowywanie 

regulaminów klasowych. 

Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, 

wychowawcy świetlicy 

Stała kontrola wypełniania obowiązku 

szkolnego pod kątem frekwencji 

również w przypadku nauki zdalnej. 

Promowanie uczniów z wysoką 

frekwencją. 

Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, 

pedagog, dyrektor 

Uświadomienie niebezpieczeństw 

wynikających z anonimowości 

kontaktów w Internecie. 

Pogadanki, zajęcia w ramach 

informatyki. 

Nauczyciele 

informatyki 

Uświadomienie konsekwencji 

zamieszczania nieodpowiednich treści 

w Internecie, przeciwdziałanie agresji 

w Sieci oraz przy wykorzystaniu 

telefonów komórkowych. 

Zajęcia z profilaktyki uzależnień 

od urządzeń elektronicznych, 

Internetu, telefonów 

komórkowych 

Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, 

nauczyciel informatyki 

 

KLASY IV – VIII 
 

I. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności  

dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi, propagowanie 

ekologicznego stylu życia. Motywowanie do zdrowego stylu życia. 

 

Zadanie Formy realizacji Osoby odpowiedzialne 

Kształtowanie postawy 

odpowiedzialności za swoje zdrowie  

i bezpieczeństwo – uświadomienie 

zagrożeń związanych z nałogami 

i uzależnieniami, ze 

szczególnym naciskiem na 

uzależnienie od komputera  

i Internetu. 

Wdrażanie programów 

profilaktycznych, włączanie 

się w ogólnopolskie akcje 

profilaktyki zdrowotnej, 

przygotowywanie przez uczniów 

plakatów dotyczących 

zapobieganiu uzależnieniom. 

 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele biologii  

i w-f, 

 

Eliminowanie zachowań ryzykownych. 

Ukazywanie szkodliwego wpływu 

środków psychoaktywnych na organizm 

człowieka 

 

Wprowadzenie treningu 

asertywności, radzenia sobie 

z presją grupy oraz stanowczego 

odmawiania. Uświadomienie 

hierarchii wartości jako czynnika 

chroniącego 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele biologii  

i w-f, 

 

Rozwijanie umiejętności oceny 

własnych możliwości, podnoszenie 

poczucia własnej wartości poprzez 

określanie osobistego potencjału. 

 

 

Zajęcia z zakresu doradztwa 

zawodowego, propagowanie 

udziału uczniów w 

pozalekcyjnych zajęciach 

(koła zainteresowań, zajęcia 

sportowe) 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele w-f, 

opiekunowie kół 

zainteresowań 

 

 

Kształtowanie wśród uczniów 

świadomości zależności pomiędzy 

zdrowiem fizycznym, psychicznym  

i emocjonalnym. 

Pogadanki, rozmowy, realizacja 

programów profilaktycznych, 

udział uczniów w konkursach 

 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele w-f 

 

Ukazywanie znaczenia czynnego 

wypoczynku w dobie rozwoju 

komputeryzacji (mediów 

społecznościowych) i innych zagrożeń 

cywilizacyjnych. 

Pogadanki tematyczne, 

przeprowadzenie programów 

profilaktycznych, lekcje  

w terenie 

 

Wychowawcy klas, 

pedagog, doradca 

zawodowy 
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Kształtowanie umiejętności 

wyznaczania sobie celów – określanie 

kierunków dalszego kształcenia. 

Zajęcia z elementami doradztwa 

zawodowego, pogadanki 

tematyczne, wykorzystanie 

kwestionariuszy i ankiet 

Pedagog 

Rozwijanie nawyków samokształcenia. 

Promowanie racjonalnego rozkładu 

dnia – rozwijanie umiejętności uczenia 

się (również w sytuacji nauki zdalnej) 

Zajęcia tematyczne, stwarzanie 

warunków do określenia swojego 

stylu uczenia 

 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele biologii  

i EDB. Wychowawcy 

klas, pedagog 

 

Przekazywanie podstawowej wiedzy 

na temat udzielania pierwszej pomocy. 

 

 

Pogadanki, filmy, praktyczne 

ćwiczenie udzielania pierwszej 

pomocy 

 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele biologii, 

EDB 

Nabywanie podstawowej wiedzy na 

temat stresu, stanów depresyjnych.. 

Zajęcia tematyczne ze 

specjalistami 

 

Pedagog, psycholog 

Kształtowanie postaw 

proekologicznych. Rozwijanie 

świadomości związanej z potrzebą 

ochrony środowiska. Uczenie 

właściwego zachowani w kontaktach  

z przyrodą – zapoznanie ze skutkami 

ingerencji człowieka w środowisko 

naturalne. Uwrażliwienie uczniów na 

potrzebę oszczędzania wody i prądu 

oraz dbania o Ziemię. 

Pogadanki, zajęcia tematyczne, 

udział w akcjach o tematyce 

ekologicznej np. udział  

w projekcie „Kierunek – 

EDUKACJA”. 

P rzygotowywanie uczniów do 

konkursów o tematyce 

ekologicznej 

 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele biologii 

 

Przygotowanie do samodzielnego 

poszukiwania potrzebnych informacji 

oraz świadomego i odpowiedzialnego 

korzystania z Internetu. 

Zajęcia z profilaktyki uzależnień 

– uświadomienie uczniom jakie 

zagrożenia czyhają w świecie 

wirtualnym 

Nauczyciele informatyki 

 

II. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, 

komunikowania  się  z  rówieśnikami  i  dorosłymi.  Wdrażanie  do  życia  

w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej. 

 

Zadanie Formy realizacji Osoby odpowiedzialne 

Kształtowanie umiejętności 

zachowania się w sytuacjach trudnych. 

 

Uczenie sposobów 

rozwiązywania konfliktów. 

Prowadzenie debat klasowych 

celem kształtowania umiejętności 

poszanowania zdania innych. 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele 

przedmiotów 

 

 

Tworzenie reguł współżycia 

klasowego, budowanie atmosfery 

wzajemnego szacunku, rozwijanie 

samorządności. 

Zajęcia tematyczne, 

zaznajomienie uczniów  

z dokumentami prawa szkolnego, 

wybory samorządów klasowych 

Wychowawcy klas, 

opiekun Samorządu 

Uczniowskiego 

Kształtowanie zasad poprawnej 

komunikacji interpersonalnej 

stanowiącej podstawę współdziałania. 

Zajęcia tematyczne, realizacja 

treści zawartych w programach 

nauczania, praca metodą projektu 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele 

przedmiotów 

Rozwijanie wrażliwości na potrzeby  

i trudności innych ludzi. 

Pogadanki, rozmowy, filmy , 

zajęcia rozwijające u uczniów 

Wychowawcy klas 

katecheci 
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 empatię  

Integracja zespołu klasowego  

z uczniami z Ukrainy. 

„Dobre wejście” nowego ucznia 

– stworzenie miłej atmosfery 

podczas przedstawienia nowego 

ucznia, przeprowadzenie lekcji 

wychowawczej integracyjnej 

dostosowanej do możliwości 

komunikacyjnych ucznia. 

Elementy kultury 

obcokrajowców  

w programach uroczystości 

szkolnych. 

Wychowawcy klas 

Integracja – włączanie uczniów 

cudzoziemskich i ich rodziców w życie 

szkoły. 

Gazetki ścienne dotyczące ich 

kultury, religii, obyczajów 

cudzoziemców obecnych w 

szkole imprezy szkolne  

i pozaszkolne, takie jak: dzień 

międzykulturowy, festyny, 

festiwale, uroczystości klasowe 

(np. wigilia świąt Bożego 

Narodzenia) organizacja dnia   

z językiem obcym. 

Wychowawcy, 

nauczyciele językowcy 

SU 

Kształtowanie umiejętności 

akceptacji osób niepełnosprawnych. 

Obchody Międzynarodowego 

Dnia Osób  

z Niepełnosprawnościami  

i Światowy Dzień Świadomości 

Autyzmu, współpraca z innymi 

placówkami integracyjnymi, 

klasowe imprezy integracyjne, 

pogadanki, godziny 

wychowawcze 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele 

Kształtowanie kompetencji 

społecznych i obywatelskich poprzez 

propagowanie idei wolontariatu. 

Zachęcanie uczniów do działań 

na rzecz innych osób, 

organizowanie samopomocy 

koleżeńskiej, włączenie 

w szkolny wolontariat 

Wychowawcy klas, 

opiekun szkolnego koła 

wolontariatu 

 

 

Rozwijanie umiejętności zespołowego 

działania. 

Uroczystości klasowe i szkolne, 

realizacja treści zawartych 

w programach nauczania, 

dyskusje, debaty, praca metodą 

projektu 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele przedmiotów 

 

Poszerzanie wiedzy na temat 

podstawowych praw i obowiązków 

wynikających z roli ucznia oraz 

członka szkolnej społeczności. 

Pogadanki, dyskusje, 

zapoznanie z dokumentami 

prawa szkolnego, Kącik Prawny 

 

Wychowawcy klas 

 

Uczenie się właściwych sposobów 

rozwiązywania konfliktów – 

eliminowanie agresywnego 

i siłowego rozwiązywania sporów. 

 

Zajęcia tematyczne, 

realizacja programów 

profilaktycznych, 

doskonalenie umiejętności 

rozwiązywania konfliktów. 

Spotkania z policją 

Wychowawcy klas, 

pedagog 

 

Propagowanie życzliwości i otwartości 

w stosunkach międzyludzkich oraz 

  Nagradzanie wzorowych postaw, 

konkurs „Najlepszy społecznik” 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele, SU 



Program Wychowawczo - Profilaktyczny 
 

25 
 

kultury osobistej.  

Rozwijanie umiejętności 

sprawiedliwego i uczciwego oceniania 

zachowania własnego i innych ludzi. 

Tworzenie warunków do 

sprawiedliwego 

oceniania zachowania 

własnego i rówieśników np.  

w ramach klasyfikacji 

Wychowawcy klas 

 

Budzenie ciekawości poznawczej ze 

szczególnym uwzględnieniem założeń 

programu „Laboratoria przyszłości” 

Organizowanie konkursów 

przedmiotowych, rozwijanie 

kreatywnego myślenia 

Wychowawcy klas , 

nauczyciele przedmiotów 

Praca w grupie jako przykład 

kompetencji kluczowej. Wyrabianie 

poczucia odpowiedzialności za grupę 

zwłaszcza w przypadku nauki zdalnej 

lub hybrydowej. 

Rozwijanie umiejętności 

zgodnej współpracy  

i współdziałania w grupie 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele, pedagog 

szkolny 

 

Rozwijanie umiejętności 

samoobserwacji, poznawania siebie  

i nazywania swoich mocnych stron 

 

Zajęcia wychowawcze, 

pogadanki, umożliwienie 

uczniom zaprezentowania 

swoich mocnych stron – 

motywowanie 

do udziału w konkursach 

szkolnych i pozaszkolnych 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele 

 

 

Uświadomienie preferencji 

poznawczych oraz zasad efektywnego 

uczenia się. 

Zajęcia dotyczące 

indywidualnego sposobu uczenia 

się, zapoznanie z technikami 

uczenia się i zapamiętywania 

Pedagog szkolny 

 

Doskonalenie pracy szkoły  

w zakresie wspierania rozwoju 

uczniów szczególnie uzdolnionych. 

Propagowanie udziału uczniów 

w pozalekcyjnych zajęciach  

(koła zainteresowań, zajęcia 

sportowe 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele 

 

III. Wspieranie rozwoju intelektualnego, kształcenie zachowań umożliwiających aktywne 

uczestnictwo w kulturze masowej oraz przygotowanie uczniów do życia w rodzinie, 

społeczności lokalnej i w państwie. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej. 

 

Zadanie Formy realizacji Osoby odpowiedzialne 

Rozwijanie poczucia przynależności do 

społeczności lokalnej, Ojczyzny, 

społeczności europejskiej. 

 

Wprowadzenie elementów 

wychowania regionalnego na 

lekcjach przedmiotowych, 

organizowanie uroczystości 

szkolnych związanych ze 

świętami narodowymi.  

Nauczyciele przedmiotów, 

wychowawcy klas, 

 

 

Rozwijanie zainteresowań i pasji 

uczniów, poszerzanie ich autonomii 

i samodzielności. 

 

Ankiety, współpraca z rodzicami, 

Poradnią Psychologiczno – 

Pedagogiczną, koła 

zainteresowań, przygotowywanie 

uczniów do konkursów 

Wychowawcy klas, 

opiekunowie kół 

zainteresowań 

Rozwijanie umiejętności wyrażania 

własnych emocji. 

Zajęcia tematyczne  Wychowawcy klas 

Kształtowanie pozytywnego stosunku 

do procesu kształcenia 

i samokształcenia. 

Zapewnienie uczniom możliwości 

uczestnictwa w zajęciach 

wyrównujących szanse 

Nauczyciele przedmiotów, 

wychowawcy klas, 
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 edukacyjne, udział  

w konkursach przedmiotowych 

Zapoznanie uczniów z różnymi 

technikami zdobywania wiedzy. 

 

Zapoznanie uczniów z technikami 

uczenia, wykorzystanie 

umiejętności w realizacji treści 

zawartych w programach 

nauczania, zajęcia biblioteczne 

Wychowawcy klas, 

nauczyciel bibliotekarz, 

nauczyciele przedmiotów 

Monitorowanie sytuacji dydaktyczno – 

wyrównawczej uczniów z Ukrainy 

omawianie sytuacji ucznia  

w ramach zespołów nauczycieli 

uczących w danej klasie, 

dodatkowe zajęcia lekcyjne  

z języka polskiego lub zajęcia 

ramach pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele, pedagog, 

dyrektor 

Kształtowanie umiejętności 

odpowiedniego funkcjonowania  

w społeczeństwie obywatelskim  

i uczenie właściwego rozumienia 

ideałów patriotyzmu, demokracji, 

tolerancji i wolności. 

Organizacja i udział uczniów  

w uroczystościach szkolnych, 

wyjścia i wycieczki tematyczne, 

zajęcia tematyczne w ramach 

języka polskiego, historii, wos 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele 

przedmiotów 

 

Rozwijanie umiejętności właściwego 

zachowania się z uwzględnieniem 

sytuacji i miejsca. 

Zajęcia tematyczne w ramach 

zajęć z wychowawcą, 

przestrzeganie zasad ubioru  

w dni powszednie i stroju 

galowego w dni świąteczne 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele  

 

 

Przygotowanie do wartościowego 

spędzania czasu wolnego, wyrabianie 

nawyku korzystania z kulturalnej 

rozrywki i uprawiania sportu. 

Zajęcia tematyczne, 

zapewnienie możliwości 

rozwoju swoich pasji  

i zainteresowań, edukacja 

teatralna i filmowa 

Nauczyciele w-f,  

opiekunowie kół 

zainteresowań 

Rozwijanie świadomości roli i wartości 

rodziny w życiu człowieka. 

Uświadomienie czynników 

zagrażających stabilności 

i prawidłowemu funkcjonowaniu 

rodziny. Kształtowanie umiejętności 

rozwiązywania konfliktów w rodzinie. 

Pogadanki, dyskusje, 

organizowanie spotkań  

z udziałem członków rodziny. 

Konkurs „Oto nasza rodzina”. 

Analiza konfliktów z rodzicami 

z punktu widzenia nastolatka 

i rodzica 

Wychowawcy klas, Rada 

Rodziców, pedagog, 

psycholog, nauczyciele 

WDŻ 

 

Kształtowanie postaw wyrażających 

szacunek do tradycji związanych  

ze szkołą. 

Lekcje wychowawcze-

przypomnienie historii szkoły, 

Dzień Patrona 

Wychowawcy klas, 

dyrektor 

Kształtowanie tożsamości narodowej, 

rozbudzanie dumy z osiągnięć narodu. 

Popularyzacja polskiej nauki oraz 

pielęgnowanie pamięci o wybitnych 

polskich naukowcach. 

Wycieczki do muzeów, 

bibliotek, filmy historyczne. 

Projekt szkolny „Polscy odkrywcy 

i naukowcy” 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele przedmiotów 

 

 

Kształtowanie więzi z krajem 

ojczystym i świadomości 

obywatelskiej Polaka. Wpajanie 

szacunku do tradycji, historii i symboli 

narodowych. Pogłębianie wiedzy  

i kształtowanie zainteresowań uczniów 

historią ojczyzny. 

Zapoznanie z historią kraju 

regionu, uświadomienie 

wartości z nimi związanych. 

Udział w konkursach  

i wystawach plastycznych 

podkreślających wartości 

patriotyczne 

Dyrektor szkoły, 

wychowawcy klas, 

nauczyciele 

 

Pobudzanie uczniów do refleksji na Bliższe zapoznanie się z pracą Wychowawcy klas, 
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temat zdolności, zainteresowań , 

predyspozycji zawodowych oraz 

samorozwoju. 

zawodową rodziców, określanie 

na czym polega. Konkurs „Oto 

mój zawód”, współpraca  

z lokalnymi przedsiębiorstwami 

doradca zawodowy, Rada 

Rodziców 

 

Przygotowanie uczniów do 

dokonywania świadomego i trafnego 

wyboru dalszej drogi kształcenia 

Zapoznanie uczniów z różnorodnością 

zawodów i możliwości edukacyjnych. 

Udostępnianie informacji 

edukacyjno – zawodowej  

o zawodach, rynku pracy, 

możliwościach kształcenia  

i zatrudnienie 

Pedagog szkolny, doradca 

zawodowy 

 

 

 

IV. Zapobieganie zachowaniom agresywnym. Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa 

i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia. 

 

Zadanie Formy realizacji Osoby odpowiedzialne 

Kształtowanie umiejętności 

zachowania się w sytuacjach trudnych, 

redukowanie agresywnych zachowań 

poprzez uczenie sposobów 

rozwiązywania problemów. 

Pogadanki, spotkania celem 

uświadomienia uczniom 

własnych praw i znajomości 

instytucji do których mogą 

zwrócić się o pomoc 

Wychowawcy klas, 

pedagog, dyrektor, 

 

Rozwijanie umiejętności reagowania  

w sytuacjach kryzysowych. 

Zajęcia tematyczne, 

uświadomienie uczniom gdzie 

mogą szukać pomocy, 

Wychowawcy klas, 

nauczyciel EDB 

Uświadomienie zagrożeń wynikających 

z korzystania z nowoczesnych 

technologii informacyjnych ,mediów 

społecznościowych - rozwijanie 

świadomości ograniczonego zaufania 

do osób poznanych w sieci. 

Realizacja programów 

profilaktycznych, zajęcia 

tematyczne  

 

 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele informatyki, 

 

Rozwijanie umiejętności troski 

o własne bezpieczeństwo w relacjach 

z innymi. 

Pogadanki, rozmowy, zajęcia 

tematyczne 

Wychowawcy klas 

 

Dostarczanie wiedzy na temat osób 

i instytucji świadczących pomoc 

w trudnych sytuacjach ze szczególnym 

uwzględnieniem pomocy zdalnej. 

Umieszczenie na tablicach, 

w klasach adresów i kontaktów  

z instytucjami pomocowymi, 

telefony zaufania 

Wychowawcy klas, 

pedagog 

 

 

Rozwijanie umiejętności radzenia 

sobie z własnymi negatywnymi 

emocjami oraz zachowaniami 

agresywnymi. Eliminowanie napięć 

psychicznych spowodowanych 

niepowodzeniami szkolnymi oraz 

trudnościami w kontaktach 

z rówieśnikami. 

Zajęcia tematyczne, zapoznanie 

uczniów z technikami 

relaksacyjnymi, sposobami na 

wyciszenie 

 

Wychowawcy klas, 

pedagog, psycholog 

 

Zapoznanie z podstawami negocjacji  

i mediacji – wykorzystanie 

umiejętności w sytuacji 

rozwiązywania konfliktu. 

Rozmowy, praktyczne ćwiczenie 

negocjacji – wykorzystanie 

umiejętności na innych 

przedmiotach 

Wychowawcy klas, 

pedagog, dyrektor 

Promowanie regularnego uczęszczania Kontrolowanie frekwencji Wychowawcy klas, 
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na zajęcia lekcyjne – uświadomienie 

zagrożeń wynikających z wagarów. 

Uświadomienie konieczności 

systematycznej pracy w przypadku 

nauczania zdalnego lub hybrydowego 

 

uczniów, uświadomienie 

prawnych konsekwencji, 

spisywanie przez pedagoga 

kontraktów z uczniami 

wagarującymi oraz kontrola ich 

realizacji 

pedagog, dyrektor 

 

 

Uświadomienie konsekwencji 

zamieszczania nieodpowiednich treści 

w Internecie, przeciwdziałanie agresji 

w Sieci oraz przy wykorzystaniu 

telefonów komórkowych 

Zajęcia uświadamiające 

konsekwencje stosowania 

cyberprzemocy oraz 

zwiększenie wrażliwości na 

sytuacje, w których potrzebna jest 

interwencja 

Nauczyciele informatyki 

 

 

IX. Ewaluacja Programu Wychowawczo - Profilaktycznego 

 
Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat 

prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu 

Wychowawczo-Profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:  

 obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian, 

 analizę dokumentacji, 

 przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, 

 rozmowy z rodzicami, 

 wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, 

 analizy przypadków. 

 

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. 

Ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego powołany przez dyrektora. 

Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie 

wyników. Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana Rada 

Pedagogiczna i Rada Rodziców. 

 

 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców   

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr1 z Oddziałami Integracyjnymi 

w Świdnicy w dniu…………………………. 

 

 

 


