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PODSTAWA PRAWNA 
 

• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (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 2019 r. poz. 2215 ze 

zm.). 

    • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082). 

    • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.). 

    • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 852 

ze zm.). 

    • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu  

i wyrobów tytoniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1446 ze zm.). 

    • 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 2020 r. poz. 1449). 

    • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023. 

    •  „Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny 

stacjonarny” - zbiór zaleceń uwzględniający sytuację epidemiologiczną, w tym dotyczących 

pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19. 

    •  Statut Szkoły Podstawowej nr 5 im. Leonida Teligi w Grodzisku Mazowieckim  

 

 

 

  



I WSTĘP 

 Podczas tworzenia programu wychowawczo – profilaktycznego uwzględniono: 

- wyniki ankiet przeprowadzonych wśród rodziców i uczniów 

- analizę skuteczności dotychczasowych oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych; 

- analizę dokumentacji wychowawców klas, pedagoga, psychologa, nauczycieli uczących, 

pielęgniarki szkolnej; 

- rozmowy z uczniami i wyniki uzyskane z ankiet przeprowadzonych pod koniec ubiegłego 

roku; 

- szkolny program nauczania; 

- szkolny system oceniania; 

 

II MISJA SZKOŁY 

 
Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, 

miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym 

otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania 

kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Szkoła zapewnia pomoc we 

wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, 

zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją szkoły jest uczenie wzajemnego 

szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu 

dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego 

obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji. Misją szkoły jest także 

przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy 

odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli  

i rodziców. 

 

III CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNEGO 

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 pochodzą ze zróżnicowanych środowisk. 

Wyróżniamy dzieci z obszarów miejskich i wiejskich, rodzin dobrze sytuowanych 

materialnie i takich, w których zachodzi potrzeba korzystania z pomocy finansowej. Część 

dzieci pochodzi z rodzin niepełnych lub łączonych. W niektórych rodzinach występuje 

długotrwała choroba lub niepełnosprawność jednego z członków. Do szkoły uczęszczają 

osoby o różnych światopoglądach, w tym osoby wyznający inne religie niż katolicka. 

Wśród młodzieży diagnozujemy problemy wynikające ze specyfiki okresu 

adolescencji, takie jak trudności w kontrolowaniu przeżywanych emocji, skłonności do 



buntowania się wobec ustalonych zasad i autorytetów, konflikty interpersonalne 

(z rówieśnikami i dorosłymi). Jednocześnie bardzo dużo dzieci angażuje się w pozytywne 

działania i aktywności, takie jak harcerstwo, wolontariat, zajęcia sportowe. Wykazują 

również zachowania świadczące o wpływie pozytywnych wartości, takie jak uczciwość, 

wzajemna pomoc, kultura osobista. Coraz częściej świadomie korzystają z pomocy 

specjalistycznej. 

U dzieci i młodzieży można zaobserwować wzrost zaburzeń uwagi i emocji, a także 

skłonności do eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi u młodzieży starszej 

oraz uzależnienia behawioralne np. od korzystania z gier komputerowych lub portali 

społecznościowych. 

 

IV SYLWETKA ABSOLWENTA  

 

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 5 posiada wiedzę i umiejętności, które 

umożliwią mu podjęcie nauki na wyższym etapie edukacyjnym. Potrafi wykorzystywać  

w praktyce zdobytą wiedzę. Umiejętnie wykorzystuje nowe technologie, posługuje się 

językiem obcym, potrafi efektywnie pracować zespołowo. Cechuje się odpowiedzialnością, 

kreatywnością i przedsiębiorczością. Rozumie i przejawia potrzebę stałego rozwijania się, 

uczenia i doskonalenia umiejętności. Uczestniczy w życiu kulturalnym oraz angażuje się  

w życie miasta i regionu, z którymi czuje się emocjonalnie związany. Szanuje przyrodę 

i otoczenie. Kultywuje tradycje i zwyczaje kultury polskiej oraz regionalnej.  

Wyróżnia go wysoka kultura osobista i wrażliwość na potrzeby innych, chęć 

niesienia bezinteresownej pomocy, szacunek do uniwersalnych wartości ogólnoludzkich. 

Dba o schludny wygląd i rozumie znaczenie jaki ma odpowiedni wizerunek. Rozumie 

własne i cudze emocje oraz potrafi adekwatnie rozwiązywać problemy interpersonalne, 

a także dojrzale poszukiwać pomocy w ich rozwiązywaniu. Absolwent utrzymuje kontakty 

ze swoją szkołą po jej ukończeniu. 

 

V UCZESTNICY PROGRAMU WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNEGO  

 

Wychowawcy, nauczyciele przedmiotowi, psycholog szkolny, pedagog szkolny, 

nauczyciele wspomagający, specjaliści realizujący wybrane programy profilaktyczne, 

pielęgniarka szkolna, pracownicy administracji, instruktorzy ZHP.  

Przewidziana jest współpraca z przedstawicielami MOPS, kuratorami sądowymi, 

sądem rodzinnym, poradnią psychologiczno- pedagogiczną, sanepidem, przedstawicielami 

policji, poradnią leczenia uzależnień, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i innymi 

instytucjami pozaszkolnymi. 



Program wychowawczo- profilaktyczny skierowany jest do uczniów, ich rodziców oraz 

nauczycieli. 
 

VI CELE I ZADANIA PROGRAMU 

 

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu 

promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na 

osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, psychicznej i społecznej. 

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności: 

    1) współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów 

wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta, 

    2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność 

za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje  

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

    3) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego 

systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego 

stylu życia oraz zachowań proekologicznych, 

    4) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością 

lokalną, 

    5) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie 

prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków  

i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym 

wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami, 

    6) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania 

podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej 

pracy z grupą uczniów, 

    7) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz 

rodziców lub opiekunów, 

    8) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość 

udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu 

uczniów w życiu społecznym, 

    9) przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej 

i światowej, 

    10) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu 

modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych 

 

 

 



Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu 

profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. 

Działalność profilaktyczna obejmuje: 

    1) wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju 

 i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie 

zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych, 

    2) wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację 

rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu 

narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych, 

    3) wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy 

używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, 

nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań 

ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby 

wymagające leczenia, 

    4) wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano objawy depresji lub 

obniżenia kondycji psychicznej, a także prowadzenie działań profilaktycznych wobec 

wszystkich uczniów szkoły. 

 
 

1. Cele główne programu 

- realizowanie głównych założeń polityki oświatowej kładąc nacisk na wychowanie do 

wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. 

- kształtowanie dojrzałego i odpowiedzialnego postępowania ucznia; 

- zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie agresji oraz uczenie sposobów radzenia 

sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych; 

-wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości (w wymiarze 

intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, społecznym, 

duchowym); 

- zapewnienie uczniom możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do 

ukończenia szkoły; 

- pomoc w problemach i zapobieganie nieakceptowanym społecznie zachowaniom uczniów 

- promowanie zdrowego stylu życia i zapobieganie uzależnieniom

- rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym 

bezpieczne   i   celowe   wykorzystywanie   technologii    informacyjno -komunikacyjnych  

w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.



 

2. Cele szczegółowe programu 
 

1. Zapobieganie przejawom agresji, uczenie sposobów radzenia sobie w sytuacjach 

trudnych i kryzysowych; 

- kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki; 

- dbałość o pełnienie dyżurów na korytarzu. 

 zapobieganie ucieczkom z lekcji, przedłużającej się absencji szkolnej;

 kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów;

 kształtowanie umiejętności komunikacyjnych;

 integracja zespołów klasowych;

 przypominanie o zasadach zachowania się w szkole i poza szkołą;

 zwiększanie świadomości, gdzie i jak można uzyskać pomoc;

 zwiększanie świadomości odpowiedzialności za swoje czyny;

 
2. Kształtowanie postaw moralnych, obywatelskich i patriotycznych w oparciu o normy 

etyczne i przyjęty system wartości, w tym wzmacnianie poczucia tożsamości 

indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej: 

- przygotowanie do życia i aktywnego udziału w grupie i w społeczeństwie; 

- kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze i korzystania z niej; 

- aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju; 

- kształtowanie odpowiednich postaw moralnych, szacunku i tolerancji wobec 

zachowań innych ludzi; 

- kształtowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby; 

- rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych; 

- tworzenie życzliwej, serdecznej atmosfery w szkole wzajemnego szacunku, 

pozytywnej samooceny uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. 

 

3. Przygotowanie uczniów do życia w otaczającym świecie poprzez ukazywanie różnych 

aspektów życia społecznego wraz z jego zagrożeniami: 

 kształtowanie umiejętności współpracy, jako cechy warunkującej osiąganie 

sukcesu;

- integrowanie zespołów klasowych; 

- wspieranie aktywności i inicjatyw młodzieży, działalność samorządu i wolontariatu; 

 kształcenie umiejętności przeciwstawiania się wpływom zachowań ze środowisk 



przejawiających oznaki demoralizacji;

 przygotowanie do bezpiecznego korzystania z internetu, kształtowanie 

krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach 

społecznościowych.

 

4. Budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia,  w tym przeciwdziałanie 

uzależnieniom; 

- wskazywanie na aktywne formy spędzania czasu wolnego; 

- rozwijanie świadomości w aspekcie zdrowego odżywania się; 

- wdrażanie do higienicznego trybu życia (rola snu, odpoczynku, planu dnia, czasu 

poświęcanego na naukę, wdrażanie w świadome dbanie o higienę osobistą); 

- uczestnictwo w programach ogólnopolskich ds zdrowia; 

- zwiększanie świadomości dotyczącej zdrowia psychicznego; 

- zwiększanie świadomości w zakresie niebezpieczeństw związanych z wszelkiego rodzaju 

uzależnieniami (w tym udział w zajęciach profilaktycznych); 

- rozwijanie postawy asertywności; 

- rozwijanie świadomości w zakresie czynników chroniących przed uzależnieniami; 

- zwiększenie świadomości dotyczącej instytucji, w których można uzyskać pomoc 

 

5. Rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz wzmacnianie odpowiedzialności 

osobistej za wyniki w nauce, pomaganie w rozwijaniu motywacji do nauki; 

 rozwijanie kompetencji takich, jak kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, 

odpowiedzialność;

 wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich 

umiejętności, które pozwalają w sposób dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat 

oraz wykorzystać w praktyce nabytą wiedzę;

 wykorzystywanie technik cyfrowych i rozwijanie kompetencji z zakresu technologii 

komunikacyjno- informatycznych;

 wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi 

dalszej edukacji.



6. Wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców 

lub opiekunów w celu rozwijania umiejętności budowania podmiotowych relacji z dziećmi: 

 wspieranie uczniów, rodziców i wychowawców w zakresie informowania  

o dostępności opieki specjalistycznej poza terenem szkoły (psychiatrycznej, 

leczenia uzależnień, wojewódzkimi i powiatowymi stacjami sanitarno - 

epidemiologicznymi itp.);



 zwiększanie świadomości rodziców i nauczycieli na temat zagrożeń kresu 

dorastania;

 wspieranie rodziców   i   nauczycieli   w   aspekcie   budowania   dobrych   relacji 

z dzieckiem;

 zadbanie o poprawę sytuacji    uczniów z rodzin niewydolnych wychowawczo 

i zaniedbanych.

7. Edukacja i integracja uczniów przybyłych z Ukrainy.  

     - nauka języka polskiego na dodatkowych godzinach, 

    - integracja uczniów z polskimi kolegami w czasie zajęć lekcyjnych, 

    - poznawanie kultury i tradycji ukraińskich i polskich w ciągu roku szkolnego, 

    - praca w grupach i wspólne projekty w zespołach klasowych 

   - wsparcie i integracja rodziców dzieci ukraińskich na zebraniach dla rodziców i 

indywidualnych konsultacjach.  

  

 

W roku szkolnym 2022/2023 uwzględniając priorytety Ministra Edukacji i podstawowe 

kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2022/ 2023 oraz wyniki ewaluacji 

zeszłorocznego programu profilaktyczno-wychowawczego będą wdrażane następujące cele  

i zadania, na które szczególnie będzie kładziony nacisk: 

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie 
postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do 
odpowiedzialnych decyzji. 
 

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć 
edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia 
psychicznego dzieci i młodzieży. 

 

 
3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz 

sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się 
języka łacińskiego już od szkoły podstawowej. 
 

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w 
szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji 
nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej. 

 

5. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i 
skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach 
edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności 
kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach 
społecznościowych.  

 
6. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu 

umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z 
wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria 
przyszłości”. 

 



 
7. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego 

dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. 
 
Do realizacji są następujące nowe obszary: 

a. wspieranie uczniów nowych, w celu zintegrowania ich ze środowiskiem szkolnym;

b. rozumienie i respektowanie norm społecznych;

c. tolerancja wobec obcokrajowców i grup etnicznych;

d. zapobieganie przemocy rówieśniczej (wnioski z ankiet)

e. podnoszenie zaufania uczniów wobec pracowników szkoły 

f. wzmacnianie zachowań prospołecznych

g. dbałość o wzajemny szacunek, zrozumienie i kulturę języka

h. rozwijanie postawy asertywnej 

i. kształtowanie umiejętności rozładowywania negatywnych emocji 

j. rozwijanie kompetencji cyfrowych 

k. nadrobienie zaległości po okresie nauki zdalnej 

l. motywowanie uczniów, zachęcanie do aktywnej pracy  

m. poprawa współpracy z rodzicami w zakresie działań profilaktyczno- 

wychowawczych  

n. wzmocnienie wsparcia psychologiczno- pedagogicznego  

 

Zadania programu wychowawczo – profilaktycznego i sposoby ich realizacji 

dla klas IV-VIII 

Zadania Sposoby 
realizacji 

Odpowiedzalni Terminy 

Integracja zespołów 
klasowych  

- zajęcia integracyjne 
- wycieczki 
- warsztaty  

Wychowawcy,  

Psycholog,  

pedagog 

Wrzesień, 
październik  

Rozpoznanie  

i rozwijanie możliwości, 

uzdolnień 

 i zainteresowań 

uczniów 

 

 -Obserwacje podczas 
bieżącej pracy  
-prowadzenie zajęć 
pozalekcyjnych, kół 
zainteresowań, 
warsztatów, konkursów, 
wyjścia do muzeum, 
teatru, na wystawy, udział 
w życiu kulturalnym 
miasta 
 
-Przygotowanie 
programów artystycznych 
na uroczystości szkolne, 
prezentowanie talentów 
na forum szkoły 
 

Nauczyciele, 
wychowawcy,  

Psycholog, pedagog 

Ciągła praca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zgodnie  
z harmonogramem 
szkolnych 
uroczystości  



 
 

Rozwijanie 
umiejętności 
rozpoznawania 
własnych uzdolnień 

Zajęcia z orientacji 

zawodowej 

 

Nauczyciele, 
pedagog, psycholog  

Zgodnie z 
harmonogramem 
zajęć w 
poszczególnych 
klasach  

Kształtowanie postawy 
twórczej  

-Praca metodami 
aktywizującymi 
- twórcze rozwiązywanie 
problemów  
 
 

Nauczyciele, 
wychowawcy, 
psycholog, pedagog 

Praca ciągła  

Zapobieganie 
przejawom agresji, 
uczenie sposobów 
radzenia sobie  
w sytuacjach trudnych 
i kryzysowych. 

-pogadanki na 
zajęciach z 
wychowawcą, 
-zajęcia warsztatowe  
 z  uczniami, 
-gazetki ścienne, - 
podejmowanie 
mediacji,  
- rozmowy 
indywidualne, 
-lekcje WDŻ. 

wychowawcy, 
pedagog, psycholog, 
nauczyciele plastyki, 
nauczyciele WDŻ. 

praca ciągła  

Zapobieganie 
ucieczkom z 
pojedynczych lekcji, 
przedłużającej się 
absencji szkolnej. 

-systematyczna  
kontrola frekwencji 
uczniów  
w dzienniku 
elektronicznym, 
-współpraca  
 z  rodzicami  

Wychowawcy, 
pedagog 

Praca ciągła 

Bezpieczeństwo  
w  internecie, 
umiejętne korzystanie 
z portali 
społecznościowyc h, 
weryfikacja tresci pod 
kątem fake-newsów 

-pogadanki na 
godzinach 
wychowawczych 
-spotkanie z 
przedstawiciela mi 
policji dla uczniów i 
rodziców; 
- zapoznanie  
uczniów z 
wybranymi 
przepisami prawa, 
- lekcje informatyki 
poświęcone 
bezpieczeństwu        
w sieci  

Nauczyciele 
informatyki, 
wychowawcy 
pedagog, 
psycholog. 

Praca ciągła  

Kształtowanie u 
młodzieży dojrzałej 
postawy wobec 
życia i innych osób. 

-pogadanki na 
godzinach 
wychowawczych 
-projekcje filmów, 
- zajęcia prowadzone 
przez instruktora ZHP. 

wychowawcy, 
psycholog, 
pedagog, Joanna 
Kowalewska 
(ZHP) 

Praca ciągła 



Zapobieganie 
uzależnieniom. 

-filmy edukacyjne; 
-informowanie o 
dostępności instytucji 
i specjalistów 
zajmujących się pomocą 
osobom  uzależnionym; 
-gazetki ścienne; 
- wybrane lekcje  biologii 
i WDŻ, 
- zajęcia  
z pielęgniarką 
szkolną, 
- zajęcia ze 
specjalistami ds. 
uzaleznień. 

wychowawcy, 
nauczyciele 
biologii i WDŻ, 
pedagog, 
pielęgniarka, inni 
specjaliści 

Praca ciągła  

Promowanie 
zdrowego stylu 
życia  

-pogadanki na  
godzinach 
wychowawczych 
- filmy edukacyjne 
-spotkanie  
z  dietetykiem; 
-pogadanki  
z  pielęgniarką, 
-spotkania z różnymi 
specjalistami ds 
zdrowia, 
- lekcje tematyczne w 
ramach biologii, WDŻ i 
wychowania 
fizycznego, 
- promowanie 
turystyki (rajdy, 
wycieczki), 
- zajęcia sportowe 
(np. SKS, Sparta, 
Pogoń), 

zajęcia z  pierwszej 
pomocy 
przedmedycznej. 

wychowacy, 
nauczyciele biologii, 
EDB, WDŻ, 
wychowania 
fizycznego, 
instruktorzy i 
trenerzy sportowi, 

pielegniarka, 
specjaliści. 

praca ciągła  



Kształtowanie postaw 
moralnych, 
obywatelskich i 
patriotycznych, 
wzmacnianie poczucia 
tożsamości 
indywidualnej, 
kulturowej, 
narodowej, 
regionalnej i 
etnicznej. 

- godziny 
wychowawcze, 
- wybrane lekcje  
   historii, WOS, WDŻ, 
geografii, religii, plastyki, 
muzyki, języka 
polskiego, 
-wycieczki 
szkolne, 
-lekcje muzealne, 
teatralne itp. 
-działalność 
samorządu, 
-apele szkolne, 
-uroczystości szkolne 
i miejskie, 
-harcerstwo, 
- rajdy tematyczne, 
- działalność chóru, 
- gazetki tematyczne, 

-zajęcia i gazetki 
dotyczące sylwetki 
patrona szkoły. 

wychowacy, 
nauczyciele 
przedmiotowi, 
Joanna 
Kowalewska 
(ZHP 
Andrzej Siwik 
(chór), 
(opiekunowie 
Samorządu 
Uczniowskiego), 
Wiesława 
Śleszyńska (patron 
szkoły). 

Praca  ciągła 

 
 

Przygotowanie do 
życia i aktywnego 
udziału w grupie  
i w społeczeństwie. 

- zajęcia 
integrujące  klasę, 
- imprezy kulturalne 
i towarzyskie, 
-działalność 
 w samorządach  
I  wolontariacie, 
-godziny 
wychowawcze, 
-harcerstwo, 
-wybrane lekcje WDŻ, 
WOS, 
EDB, j.polskiego, 
-zajęcia ukierunkowane 
na współpracę, 
-projekty 
edukacyjne. 

wychowacy, 
nauczyciele 
przedmiotowi, 
Joanna 
Kowalewska 
(ZHP), 
(opiekunowie 
Samorządu 
Uczniowskiego), 
opiekunowie 
projektów 
edukacyjnych. 

Praca  ciągła 



Wyposażenie uczniów 
w zasób wiadomości 
oraz kształtowanie 
umiejętności, które 
pozwalają w sposób 
dojrzały 
i uporządkowany 
zrozumieć świat oraz 
wykorzystać 
w praktyce nabytą 
wiedzę. 

- lekcje przedmiotowe, 
- zastosowanie 
doświadczeń, 
eksperymentów, 
- wykorzystywanie 
technologii, 
-przedstawianie 
praktycznego 
zastosowania 
zdobywanej wiedzy, 
-lekcje w terenie, 
-praca  
w  grupach, 
-metoda 
projektu, 
-preorientacja 
zawodowa. 

wychowawcy, 
nauczyciele 
przedmiotowi, Jolanta 
Biela – 
zawodoznawstwo, 
-opiekunowie 
projektów 
edukacyjnych. 

Praca ciągła  

Rozbudzanie 
ciekawości 
poznawczej 

uczniów oraz 
wzmacnianie 
odpowiedzialnoś
ci  osobistej za 
wyniki  w nauce 

-godziny wychowawcze, 

-lekcje przedmiotowe, 
-zajęcia 
dotyczące metod  uczenia 
się, 
-koła zainteresowań, 
-współpraca  
z  rodzicami, 
-informowanie o ofercie 
zajęć rozwijających talenty i 
zainteresowania na terenie 

szkoły  i poza  nią. 

wychowawcy, 
nauczyciele 
przedmiotowi, 
psycholog, 
pedagog 

Praca  ciągła 



Wzmacnianie 
kompetencji 
wychowawczych 
nauczycieli  
i wychowawców oraz 
rodziców lub 
opiekunów 

-spotkania zespołów 
wychowawczych 
-bieżąca pomoc 
pedagoga i psychologa, 
-konsultacje podczas 
dni zebrań dla 
rodziców, 
-udzielanie informacji  
o dostępnych 
warsztatach, literaturze  
i innych dodatkowych 
formach pomocy          poza 
szkołą, 
-współpraca  
z przedstawiciela mi 
instytucji takich jak 
MOPS, PCPR, 
policja, kuratorzy, 
-pomoc materialna (m.in. 
obiady, szlachetna 
paczka). 

wychowawcy, 
pedagog, 
psycholog, 
specjaliści  
i instytucje 
wspierające 
szkołę 

Praca   ciągła 



Zadania programu wychowawczo – profilaktycznego i sposoby ich realizacji 

dla klas 0-III szkoły podstawowej 
 

Zadania Sposoby 
realizacji 

Odpowiedzialni Terminy 

Integracja zespołów 
klasowych  

- zajęcia integracyjne 
- wycieczki 
- warsztaty  

Wychowawcy,  

Psycholog,  

pedagog 

Wrzesień, 
październik  

Rozpoznanie  

i rozwijanie 

możliwości, uzdolnień 

 i zainteresowań 

uczniów 

 

-Obserwacje podczas 
bieżącej pracy  
-prowadzenie zajęć 
pozalekcyjnych, kół 
zainteresowań, 
warsztatów, konkursów, 
wyjścia do muzeum, 
teatru, na wystawy, udział 
w życiu kulturalnym 
miasta 
 
-Przygotowanie 
programów artystycznych 
na uroczystości szkolne, 
prezentowanie talentów 
na forum szkoły 
 
 
 

Nauczyciele, 
wychowawcy,  

Psycholog, pedagog 

Ciągła praca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zgodnie  
z harmonogramem 
szkolnych 
uroczystości  

Kształtowanie 
dojrzałego i 
odpowiedzialneg o 
postępowania 
dziecka. 

-pogadanki, 
-lekcje tematyczne, - 
projekcje filmów 

wychowawcy, 
pedagog, 
psycholog, 

praca ciagła 

Przygotowanie do 
życia i aktywnego 
udziału w grupie  i 
 w społeczeństwie. 

-wybrane lekcje 
tematyczne 
-zajęcia ukierunkowane 
na współpracę, m.in 
praca w grupach, 
-lekcje uświadamiające 
wartość wolontariatu, 
udzielania się na   
rzecz lokalnego 
społeczeństwa 
-propagowanie idei 
samorządności 
 i wolontariatu  

wychowawcy, 
pedagog, psycholog, 
przedstawiciele 
instytucji poza 
szkolnych (np. 
biblioteka miejska, 
dom pomocy 
społecznej, 
organizacje 
zajmujące się 
wolontariatem). 

Praca ciągła 



Nauka 
bezpiecznego 
korzystania  
z internetu  
i urządzeń 
elektronicznych 

-pogadanki 
I  warsztaty, 
-spotkanie  
z przedstawiciela mi 
policji dla uczniów 
- zapoznanie uczniów 
z zasadami 
bezpiecznego 
korzystania z internetu 
i zagrożeniami 
płynącymi z 
niewłaściwego 
korzystania  
-gazetki. 

wychowawcy, 
przedstawiciel 
policji, pedagog 

Praca ciągła  

Kształtowanie 
postaw moralnych, 
obywatelskich  
I  patriotycznych, 
wzmacnianie 
poczucia 
tożsamości 

-pasowanie 
pierwszoklasisty, 
 

 

-lekcje muzealne, 
teatralne itp. 
-apele szkolne, 
-uroczystości szkolne 
i miejskie związane  
z tradycjami, 
-harcerstwo, 
-gazetki tematyczne, 
-zajęcia i gazetki 
dotyczące sylwetki 
patrona szkoły 

wychowawcy, 
Wiesława 
Śleszyńska (patron 
szkoły), instruktor 
ZHP 

Wrzesień  

 

 

 

praca ciągła 

Uczenie radzenia 
sobie z emocjami 

-pogadanki, 
-warsztaty, 
-lekcje  
z wychowawcą 

wychowawcy, 
psycholog, 
pedagog 

praca ciągła 

Uczenie 
właściwej 
komunikacji 

-pogadanki, 
-warsztaty, 
-lekcje  
z wychowawcą 

wychowawcy, 
psycholog, 
pedagog 

praca ciągła 

Utrwalanie nawyków 
bezpiecznego  
i odpowiedzialneg o 
zachowania 
 w szkole, w drodze 
do szkoły oraz  
w  domu 

-spotkania z policją - 
zapoznanie z drogą 
ewakuacyjną w szkole 

wychowawcy, 
przedstawiciele 
policji, straży 
miejskiej 

wrzesień i 
czerwiec 



Nauka szacunku    
do zwierząt  
i właściwej opieki 
nad nimi 

-zbiórka karmy dla 
schroniska, - spotkanie 
ze Strażą dla Zwierząt  
i Eko- patrolem Straży 
Miejskiej 

wychowawcy, 
przedstawiciele 
Straży dla 
Zwierząt i Eko- 
patrolu, nauczyciel 
świetlicy 

II semester  

Kształtowanie 
właściwych postaw 
prospołecznych: 
szacunku wobec 
osób starszych i 
tolerancji wobec 
niepełnosprawny ch 

Spotkania 
integracyjne  
z  seniorami np. Dzień 
Babci i Dziadka, 
-konkursy 
plastyczne 

Wychowawcy, 
specjaliści 
współpracujący  ze 
szkołą 

praca ciągła  

Rozwijanie 
zainteresowań 

-zajęcia 
dodatkowe (koła 
zainteresowań), 
-zajęcia świetlicowe, 
-promowanie 
czytelnictwa, 
-informowanie  
o  wydarzeniach 
kulturalnych w szkole  
i poza szkołą, 
-warsztaty plastyczne  
- zorganizowanie 
konkursów tematycznych 

wychowawcy, 
psycholog,  

nauczyciel plastyki, 
opiekunowie na 
świetlicy, pracownicy 
biblioteki, prowadzący 
koła  zainteresowań 

 
 
 
 
 

 

Praca ciągła  

Wzmacnianie 
kompetencji 
wychowawczych 
nauczycieli  
i wychowawców 
oraz rodziców lub 
opiekunów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rozpowszechnianie 
kultury ukraińskiej 
oraz kształtowanie 

-bieżąca pomoc 
pedagoga i psychologa, 
-konsultacje  
podczas dni  zebrań 
dla rodziców, 
-udzielanie informacji  
o dostępnych 
warsztatach, literaturze  
i innych dodatkowych 
formach pomocy  poza 
szkołą, 

-współpraca  
z przedstawicielami 
instytucji takich jak 
MOPS, PCPR, 
policja, kuratorzy, 
-pomoc materialna 
(m.in. obiady, 
szlachetna paczka). 
 
 
 

- - poznawanie historii, 
kultury oraz różnic 

- - piosenki ukraińskie 

Wychowawcy, 
pedagog, 
psycholog, 
specjaliści  
I instytucje 
wspierające szkołę 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wychowawcy,  
Andrzej Siwik (chór) 

praca ciągła 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praca ciągła  



poczucia 
świadomości 
narodowej uczniów  

(działalność chóru) 
- -zapoznanie z hymnem 

oraz symbolami 
narodowymi Ukrainy  

- - kształtowanie 
właściwego stosunku 
do symboli narodowych 
Ukrainy  

Nauczyciele  
 



 

Cele i zadania wychowawcze szkoły realizowane są za pośrednictwem 

takich aspektów działalności placówki jak:  

- regulaminy wewnętrzne, 

- współpraca z rodzicami, 

- współpraca z instytucjami kulturalnymi i samorządem terytorialnym, 

- zwyczaje i obyczaje szkolne, 

- współpraca organów szkolnych. 

 

VI ZASADY EWALUACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO- 

PROFILAKTYCZNEGO  

 

Powyższy program jest zapisem oczekiwań dotyczących efektów profilaktyki 

szkolnej. Nie jest dokumentem zamkniętym, może podlegać zmianom, które 

zweryfikuje szkolna rzeczywistość. 

 

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:  

    1) obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian, 

    2) analizę dokumentacji, 

    3) przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, 

    4) rozmowy z rodzicami, 

    5) wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, 

    6) 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 

…………….…………….………….…………………………………. w 

…………………………………..…… w dniu …………………………………..………. 


