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Wstęp 

 Wprowadzona 1 września 2017 roku reforma systemu edukacji zobligowała szkoły do 

opracowywania i wdrażania szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. Obecna 

sytuacja sanitarno-epidemiologiczna zmusiła szkoły do modyfikacji dotychczasowych form                 

i metod wspierania ucznia w rozwoju. 

MEN wprowadziło definicję wychowania rozumianą jako wspieranie dziecka w rozwoju 

ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które 

powinno być wzmocnione i uzupełnione przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci                               

i młodzieży. Celem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego jest 

zapobieganie zachowaniom ryzykownym. Działania mają być skierowane do całej społeczności 

szkolnej: uczniów, nauczycieli i rodziców. Podstawowa zasada obejmuje powszechną znajomość 

założeń programu oraz zaangażowanie wszystkich członków w realizację zadań określonych             

w programie. 

W obszarze wychowania i profilaktyki szkoła pełni rolę wspierającą rodziców. 

Zobowiązana jest do poznania, uszanowania i kontynuowania konstruktywnych działań 

wychowawczych prowadzonych w domu rodzinnym. WYCHOWANIE DZIECI NALEŻY DO 

RODZICÓW. Program wychowawczo-profilaktyczny ma oparcie w programach nauczania, czyli 

podstawie programowej, zgodnie z jej celami i zasadami. Jest spójny ze statutem szkoły i WSO. 

Prezentowany program poprzedzony jest diagnozą środowiska szkolnego, potrzebami uczniów, 

rodziców i nauczycieli,  ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń spowodowanych długotrwałą 

izolacją dzieci od rówieśników. Konstruowanie programu oparliśmy na sukcesach i porażkach 

szkoły, również w jego nieformalnym nurcie. Opracowując program uwzględniliśmy: 

 Raport z badań ankietowych wśród uczniów żoliborskich szkół podstawowych z klas        

VI-VIII dotyczący postrzegania działań profilaktycznych wśród młodzieży sfinansowany 

przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia. 

 Wyniki ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczo-profilaktycznego 

realizowanego w szkole. 

 Wyniki z raportu ewaluacji problemowej.  
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 Wyniki z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły. 

 Wnioski i analizy z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów 

wychowawczych. 

 

W centralnej części programu zaprezentowano plan działań wychowawczo – profilaktycznych 

dla wszystkich klas. Dopiero na tej podstawie wychowawcy tworzą plany wychowawczo-

profilaktyczne dla poszczególnych klas, w zależności od ich potrzeb. Szkolny program 

wychowawczo-profilaktyczny nadaje kierunek pracy wychowawcom w klasach. Na końcu 

programu zamieściliśmy ewaluacje działań wychowawczych i profilaktycznych. Ma to służyć 

podniesieniu efektywności pracy szkoły. 

 

Rozdział I 

 

Podstawy prawne szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego 

zgodnego z reformą oświaty i rozporządzeniem MEN dot. COVID-19 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997  r. (Dz. U .z 1997 r.nr 78,poz.483 ze 

zm.)  

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (DZ. U. z 2017r., poz.59)  

ogłoszona 11 stycznia 2017 r. 

3. Ustawa z dnia 26 marca 2020 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. nr 685). 

4. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji 

kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy. 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego 

do szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym. 
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6. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych z 20.11.1989 r. ratyfikowana przez Polskę 30 .04. 1991r./Art. 27.1. i Art.29.1./ 

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

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy  psychologiczno - 

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

9. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021-2022. 

(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskiej 

Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”(Dz. U. 2011. 209. 1245). 

10. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

11. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r.            

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  

12. Wytyczne MEN,MZ,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. 

 

Programy narodowe i krajowe: 

1. Program promocji zdrowia „Zdrowy uczeń” – styczeń 2020;  

2. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2006 - 2016;  

Wewnętrzne dokumenty szkoły: 

1. Statut Szkoły Podstawowej nr 65 

2. Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych 

3. Wewnątrzszkolny system oceniania 
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Rozdział II 

Charakterystyka środowiska wychowawczo-profilaktycznego 

Populacja dzieci, które uczą się w naszej szkole w roku szkolnym w roku 2022/2023,              

to 756 uczniów, w tym 404 chłopców, 352 dziewcząt. 

Rozpiętość wiekowa: 6 - 16 lat. Uczniowie uczą się w 31 oddziałach. W tym wieku rozwojowym 

potrzeby są zaspakajane przede wszystkim przez rodziców oraz najbliższe środowisko (szkołę), 

w którym najważniejszą rolę odgrywają rówieśnicy. Umiejętności psychospołeczne nie są jeszcze 

rozwinięte na tyle, aby nasi uczniowie mogli sami rozwiązywać własne problemy. Wiemy na 

podstawie badań, że dzieci z naszej szkoły mają ogromną potrzebę doznań pozytywnych 

 i pragnienie sukcesu (wzmacniane przez rodziców). Uczniowie pochodzą w większości z rodzin 

inteligenckich z wyższym wykształceniem, znacząco niski jest odsetek uczniów, których rodzice 

mają wykształcenie zawodowe. Rodzice naszych uczniów stawiają bardzo wysokie wymagania 

zarówno nauczycielom, jak i swoim dzieciom. Sytuacja socjalno - bytowa uczniów jest powyżej 

przeciętnej lub przeciętna, część dzieci pochodzi z rodzin o niskim statusie społecznym (ok. 5%).  

Duża grupa uczniów przejawia uzdolnienia w różnych obszarach: matematyczne, 

lingwistyczne, sportowe, teatralne, plastyczne, muzyczno-taneczne. Szkoła jest usportowiona. 

Uczniowie osiągają sukcesy na poziomie krajowym i wojewódzkim. Uczniowie wyróżniający się 

edukacyjnie (ok. 20%) uzyskują stypendia za naukę. Uczniowie napotykający problemy 

edukacyjne są dobrze diagnozowani, wśród naszych uczniów jest duża grupa dzieci z opiniami                                        

i orzeczeniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Nauczyciele wspierają inicjatywy 

uczniowskie podejmowane w klasie, a zwłaszcza te będące wynikiem działań samorządu 

uczniowskiego. 

Niektórzy uczniowie pochodzą z rodzin nieradzących sobie wychowawczo. Około 5 % 

dzieci korzysta z różnego rodzaju pomocy materialnej. W naszej szkole w każdym roku szkolnym 

jest kilkoro dzieci z instytucjonalnej pieczy zastępczej. Są to uczniowie, którzy mają wielorakie 

problemy i niejednokrotnie są po przeżyciach traumatycznych zaznanych w domach rodzinnych.  
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W większości nasze dzieci są twórcze, ambitne, empatyczne, zaangażowane w życie szkoły, 

chętnie uczestniczą w akcjach charytatywnych, wolontariatu. 

Diagnoza osiągnięć uczniów, ich zdolności, możliwości i potrzeb jest kluczowym elementem 

planowania procesów edukacyjnych, w tym realizacji podstawy programowej. Wspólne z 

rodzicami i uczniami planowanie i podejmowanie działań wychowawczych wpływa na tworzenie 

przyjaznej atmosfery i relacji opartych na wzajemnym szacunku, zaufaniu oraz na poczucie 

bezpieczeństwa uczniów. 

Ze względu na to, że nasza szkoła posiada klasy sportowe, dzieci pochodzą z różnych 

dzielnic Warszawy, czasami z okolicznych miejscowości. 

Od lutego 2022 do szkoły uczęszczają dzieci uchodźców z Ukrainy. Nowych uczniów 

należy objąć opieką pedagogiczną, psychologiczną i socjalną. 
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Rozdział  III 

Sylwetka absolwenta 

Model absolwenta nadaje kierunek naszym działaniom w stronę kompetencji  

i umiejętności. Jest też zgodny z oczekiwaniami rodziców i wymogami współczesnej edukacji. 

Określa umiejętności, postawy, oraz wartości jakimi kierować się będą w życiu nasi absolwenci, 

aby jak najlepiej funkcjonować we współczesnym społeczeństwie. To ideał do którego dążymy. 

Uczeń kończący naszą szkołę, posiada następujące cechy: 

1. Jest świadomy hierarchii systemu wartości, w którym rodzina i zdrowie należą do jednych  

z najważniejszych wartości w życiu; 

2. Jest świadomy swojej tożsamości narodowej i kulturowej; 

3. Wykazuje inicjatywę społeczną, bierze udział w akcjach charytatywnych, wolontariacie; 

4. Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia, a także ochrony przed chorobami zakaźnymi 

(np.COVID-19); 

5. Zna zasady ochrony zdrowia psychicznego (w tym w sytuacji kryzysowej wywołanej epidemią 

COVID-19) oraz czynniki chroniące przed zagrożeniami wynikającymi z izolacji społecznej                

i reżimu sanitarnego);  

6. Współpracuje w grupie, przyjmuje różne role i zadania;  

7. Śmiało wyraża swoje poglądy i przyjmuje krytykę innych; 

8. Potrafi wyciągnąć wnioski ze swoich błędów i porażek;  

9. Posiada cechy cenione społecznie (asertywność, komunikatywność, uczciwość, empatia); 

10. Rozumie związek między pogorszeniem się stanu zdrowia psychicznego a podejmowaniem 

zachowań ryzykownych i problemów z tym związanych; 

11. Jest dojrzałym i odpowiedzialnym czytelnikiem, przygotowanym do otwartego dialogu  

z dziełem literackim; 

12.  Dba o środowisko naturalne, segreguje śmieci, oszczędza papier, wodę i energię; 

13. Zna niebezpieczeństwa wynikające z używania środków i substancji psychoaktywnych, 

potrafi przeciwstawić się naciskowi grupy; 
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14. Krytycznie ocenia destrukcyjne wzorce medialne, zna rzeczywiste intencje reklam i zawarte 

w nich manipulacje. 

 

Rozdział IV 

Ustalenie wartości przyjętych przez społeczność szkolną na lata 2021-2023 

Wychowanie do wartości zakłada przede wszystkim podmiotowe traktowanie dziecka,  

a co za tym idzie umiar w stosowaniu tak swobody jak i przymusu. Najogólniej mówiąc  

o „wychowaniu do wartości” mamy na myśli wychowanie do wartości postrzeganych  

i rozumianych, jako pozytywne – w znaczeniu: ogólnoludzkich, wyższych, duchownych. 

Dorastanie do wartości wymaga także bezpośredniego poznania i doznania odkrywanych 

wartości w codziennym życiu, co z kolei wymaga zetknięcia się z wzorcami osobowymi, 

 z wartościowymi działaniami, oraz dobrymi praktykami. 

Wartość – to wszystko, co cenne i godne pożądania, co stanowi cel dążeń ludzkich,            

co uważane jest za ważne oraz sprzyjające i w taki sposób urzeczywistniane. Zatem 

wartości to: 

 Rzeczy i sprawy ważne, cenne i pożądane. 

 Życiowe drogowskazy, mapy, kompas. 

 Standardy naszych myśli, postaw i zachowań, które mówią o tym, kim jesteśmy, jak 

żyjemy i jak traktujemy innych ludzi. 

 Kryteria naszych ocen, decyzji i wyborów. 

Szkoła jest miejscem ćwiczenia się w relacjach społecznych i jako instytucja ma kształtować 

takie wartości jak: poczucie przynależności do wspólnoty, kwestię dobra wspólnego, wrażliwość 

na krzywdę drugiej osoby, piękno. 

Szkoła ma za zadanie wprowadzanie uczniów w świat wartości: 
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 Empatia, współpraca, wrażliwość – poszukiwanie własnej tożsamości w atmosferze 

zrozumienia, nawiązywanie relacji interpersonalnych opartych na empatii, 

 Gotowość do wspierania – kształtowanie poczucia odpowiedzialności i solidarności . 

 Poszanowanie zasad społecznych i godności drugiego człowieka – znajomość reguł  

i zasad poruszania się w relacjach międzyludzkich, kształtowanie własnego systemu 

wartości, 

 Tolerancja, świadomość granic, otwartość w dialogu – uważne słuchanie, umiejętność 

przyjmowania argumentów i przedstawiania swoich racji, szacunek wobec innych 

poglądów, 

 Patriotyzm i szacunek do tradycji – wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, 

przywiązanie do historii, tradycji i symboli narodowych, 

 Kształtowanie postaw obywatelskich – przygotowanie i zachęcanie do podejmowania 

działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, 

 Dbanie o środowisko naturalne – kształtowanie świadomości konieczności 

podejmowania indywidualnych działań na rzecz środowiska, 

 Przyjaźń, koleżeństwo, solidarność – wzmacnianie koleżeńskich postaw wśród uczniów, 

uświadomienie wartości przyjaźni i solidarności, 

 Sprawiedliwość, prawda i uczciwość – uświadamianie uczniów o znaczeniu 

przestrzegania tych wartości w życiu społecznym i prywatnym, 

 Kształtowanie pozytywnych postaw i tolerancji polskich uczniów wobec cudzoziemskich 

kolegów. 
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Rozdział V 

Diagnoza problemów naszej społeczności opracowana we wrześniu 2022 r. 

 

Punktem wyjścia do opracowania diagnozy problemów występujących w naszej szkole były 

następujące sposoby: 

 Badania socjometryczne; 

 Wnioski ze sprawozdań prac zespołów przedmiotowych i zespołu opiekuńczo-

wychowawczego po wprowadzeniu nauczania zdalnego; 

 Naturalna bieżąca obserwacja życia szkoły i zachowania poszczególnych osób 

wchodzących w skład tej społeczności; 

 Wywiady-spostrzeżenia zgłaszane przez rodziców i nauczycieli do pedagogów szkolnych; 

 Rozmowy z dziećmi; 

 Analiza dokumentacji szkolnej dot. interwencji profilaktyczno-wychowawczych; 

 Analiza osiągnięć szkolnych (np. sportowych, naukowych); 

 Wnioski z przeprowadzonych w ubiegłym roku programów profilaktycznych 

realizowanych w szkole i poza nią; 

Analizując doświadczenia,  wnioski, wyniki badań socjometrycznych uświadomiliśmy sobie,              

że obraz naszych działań wychowawczych i edukacyjnych jest niejednoznaczny. W nowych 

warunkach mieliśmy przymus, który oznacza, że bez względu na możliwości, kompetencje              

i chęci, z rozwiązań pracy na odległość, musieli korzystać wszyscy, a nie tylko ci, którzy chcieli       

i potrafili. Zebrane dane pozwoliły nam wypunktować mocne i słabe strony naszej społeczności      

i określić zagrożenia. 

 

MOCNE STRONY SZKOŁY 

Bezpieczeństwo i profilaktyka 

 

 

Szkoła stosuje rozwiązania organizacyjne 

służące bezpieczeństwu dziecka podczas 

zajęć lekcyjnych oraz w czasie przerw  

międzylekcyjnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad na czas epidemii 
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Przestrzeganie praw dziecka 

COVID-19: (noszenie maseczek 

powszechny dostęp do płynów 

dezynfekcyjnych, wydzielenie klatek 

schodowych, zwiększenie liczby 

nauczycieli dyżurujących na korytarzach, 

oddzielenie dzieci młodszych od starszych 

(NOWY BUDYNEK SZKOŁY), wydzielenie 

izolatki) 80 procent nauczycieli  jest 

przeszkolonych z zakresu pierwszej 

pomocy przedmedycznej. Większość 

nauczycieli przeszkolonych jest                         

w rozpoznawaniu syndromów depresji        

u dzieci. Wszyscy nauczyciele są 

przeszkoleni w BHP. 

Szkoła współpracuje z instytucjami 

wspierającymi bezpieczeństwo i ochronę 

dzieci (policja, straż miejska, Ośrodek 

Pomocy Społecznej, Wojewódzkie 

Centrum Pomocy Rodzinie, kuratorzy). 

Opracowuje się i propaguje procedury 

postępowania w sytuacjach zagrożeń oraz  

w sytuacjach kryzysowych. 

Szkoła prowadzi kampanie profilaktyczne 

 i informacyjne na temat zasad 

odpowiedzialnego korzystania z Internetu  

i telefonii komórkowej. Podejmuje 

interwencje w każdym przypadku 

ujawnienia cyberprzemocy.  

 

Propaguje prawa dziecka i egzekwuje ich 

przestrzeganie  przez dorosłych w szkole. 

Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w 

celu zapobiegania wszelkiej 

dyskryminacji. Nauczyciele uczestniczyli 

we wrześniu 2021 r. w szkoleniu, Szkoła 
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przyjazna prawom człowieka - 

zapobieganie wykluczeniu i izolacji’’. 

 

Zajęcia pozalekcyjne Szkoła propaguje alternatywne sposoby 

spędzania czasu wolnego (zajęcia 

sportowe, kino, teatr, basen, nauka 

języków obcych). 

Chętni uczniowie biorą aktywny udział    

w programie edukacyjnym „Odyseja 

Umysłu”. 

Imprezy ogólnoszkolne Nauczyciele aktywizują uczniów do 

udziału w imprezach klasowych, 

ogólnoszkolnych i dzielnicowych, 

wolontariacie. 

Promowanie zdrowego trybu życia Szkoła realizuje zadania promujące 

zdrowie we wszystkich aspektach 

(zachęca do  zdrowego i aktywnego stylu 

życia, prowadzi edukację prozdrowotną, 

wzbogaca wiedzę  i umiejętności uczniów  

w zakresie profilaktyki, wcześniej 

diagnozuje zagrożenia i przeciwdziała im, 

uświadamia współzależność pomiędzy 

zdrowiem fizycznym i psychicznym, 

uświadamia odpowiedzialność za ochronę 

własnego zdrowia, wdraża do 

przestrzegania zasad higieny osobistej           

i troski o własne zdrowie, zwłaszcza               

w dobie epidemii), zabezpiecza doraźną 

pomoc medyczną. Młodsze klasy realizują 

program wychowawczy ,,Zdrowie                  

w  twojej głowie’’. 
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Akcje charytatywne Uczniowie i rodzice angażowani są  

w działania prospołeczne proponowane 

przez samorząd szkolny: np. pomoc dla 

dzieci z pieczy zastępczej, zbiórka 

żywności przeznaczonej dla zwierząt, 

loterie fantowe  na określony cel itp., 

doraźna pomoc dla rodzin w potrzebie; 

świąteczne kiermasze charytatywne, 

zbiórki rzeczowe dla uchodźców                  

z Ukrainy, szlachetna paczka, wolontariat 

na rzecz dzieci potrzebujących pomocy  

w nauce, współpraca z Wielką Orkiestrą 

Świątecznej Pomocy. 

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna Specjaliści prowadzą zajęcia integrujące 

zespoły klasowe, zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne, warsztaty 

psychoedukacyjne na wszystkich 

poziomach, zajęcia socjoterapeutyczne,  

konsultacje,  porady  

o charakterze terapeutycznym. 

Organizowane są cykliczne spotkania 

profilaktyczne  z pedagogiem i 

psychologiem, ze strażą miejską i policją, 

szkoła współpracuje ściśle  

z poradnią psychologiczno-pedagogiczną 

pod kątem bezpieczeństwa psychicznego 

dzieci i rozwiązywania problemów 

emocjonalnych oraz rodzinnych; 

Specjaliści współpracują z rodzinami, 

którzy mają wykształcenie 

psychologiczne. 

Specjaliści organizują zajęcia niwelujące 

poziom agresji w szkole. Szczególną 

opieką objęte są dzieci ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, powracające z 

za granicy, dzieci uchodźców, realizujące 

nauczanie domowe, dzieci chore.              
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W klasach I-III realizowany był program 

profilaktyczny ,,Spotkanie z Leonem’’ 

dotyczący rozwiązywania konfliktów. 

Wdrożyliśmy program „Hej Dziewczyny”, 

który polegał na dostarczeniu środków 

higienicznych do wszystkich toalet w 

szkole. 

Współpraca nauczycieli  z uczniami Uczniowie, nauczyciele i rodzice 

współpracują przy tworzeniu przestrzeni, 

w której, wspólnie ustalają normy                     

i wartości. Budują pozytywny klimat do 

wzajemnej współpracy. Uczniowie są 

współtwórcami klasowych regulaminów 

dotyczących zachowania, proponują 

tematy godzin wychowawczych                           

i w niektórych klasach sami je 

przygotowują i prowadzą.  

Na uwagę zasługują utrzymujące się od 

kilku lat wysokie wyniki sprawdzianów 

ósmoklasisty, szczególnie z matematyki        

i j. polskiego, co czyni szkołę bardzo 

atrakcyjną. Uczniowie dostają się do 

wybranych szkół. W rywalizacji sportowej 

szkoła plasuje się od wielu lat w pierwszej 

dziesiątce. 

Uczniowie osiągający wysokie wyniki w 

nauce nagradzani są finansowymi 

stypendiami. 

Uczniowie osiągający znaczące sukcesy 

sportowe nagradzani są finansowymi 

stypendiami. 

Szkoła podejmuje liczne działania 

nowatorskie takie jak: ,,Dzień Nauki’’, 

Przegląd małych form teatralnych, Bieg 

Niepodległości. Nauczyciele stosują              
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w pracy metody aktywizujące dzieci. 

Współpraca z rodzicami Rodzice mogą korzystać z biblioteczki 

pedagoga i psychologa; w szkole 

podejmowane są skuteczne działania 

wychowawcze, propozycje rodziców  

i uczniów dotyczące modyfikacji systemu 

oddziaływań wychowawczych są 

realizowane. Dla rodziców jest 

zorganizowany punkt konsultacyjny w 

szkole i online, udostępnione  są telefony 

do specjalistów. Rodzice bardzo chętnie 

korzystają z porad i wskazówek 

wychowawczych udzielanych przez 

pedagogów i psychologa. Rodzice 

współtworzą program wychowawczo-

profilaktyczny. 

Rada Rodziców bierze udział udział            

w życiu szkoły, m.in.: wspomaga 

przeprowadzanie akcji charytatywnych, 

wspomaga finansowo dzieci o niskim 

statusie ekonomicznym, organizuje 

konkursy dla uczniów. 

Współpraca z realizatorami zewnętrznymi PPP nr 3, Policja, Straż Miejska, 

Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej, 

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, 

Wydział Sportu i Rekreacji, kuratorzy 

sądowi, z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę   

i Fundacją „Nagle Sami”, Wojewódzkie 

Centrum Pomocy Rodzinie, Parafia 

Dzieciątka Jezus. 

Szkoła współpracuje z organizacjami, 

które realizują Rekomendowane 

Programy Wychowawcze przy udziale 

Urzędu Dzielnicy Żoliborz. 

Szkoła w środowisku Szkoła cieszy się bardzo dobrą opinią  

w środowisku ze względu na wysoki 
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poziom nauczania i działalność 

opiekuńczo- wychowawczą. Bierze udział 

w projektach dzielnicowych. Uczestniczy    

w akcjach o charakterze patriotycznym, 

obywatelskim, charytatywnym. 

Organizuje wycieczki historyczne, 

krajoznawcze, muzealne, włącza się              

w lokalne i ogólnopolskie akcje społeczne.  

 

 

 

 

SŁABE STRONY 

Mimo tych mocnych stron pracy naszej szkoły zdiagnozowano następujące grupy problemów 

dotyczące uczniów, którzy znaleźli się w bardzo trudnej, psychologicznej sytuacji z powodu 

pandemii:  

 

Problemy w sferze psychicznej i społecznej 

zgłaszane przez specjalistów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kłopoty uczniów z klas 

pierwszych w adaptacji do 

nowego środowiska. 

 Zmiana dotychczasowego trybu 

życia dzieci, izolacja od 

rówieśników. 

 Ograniczenia w kontaktach              

z innymi dziećmi i znaczącymi 

dorosłymi. 

 Ograniczone wsparcie w rodzinie. 

 Frustracje na drodze realizacji 

zainteresowań i hobby. 

 Skłonność do zamartwiania się, 

porównywania z innymi                         

i krytyczne patrzenie na siebie, 

interwencje psychiatryczne. 

 Konfrontacja z rodziną, w której 

dziecko źle się czuje w czasie 
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Problemy, które zgłaszają nauczyciele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczania online. 

 Niechęć do współpracy, lenistwo. 

 Wyrażanie emocji w 

nieakceptowany społecznie 

sposób. 

 Strach przed wychodzeniem           

z domu. 

 Rozpad dawnych paczek                  

i przyjaźni, lęk przed 

nawiązywaniem nowych. 

 

 Nadmierna ilość czasu spędzana 

w mediach społecznościowych, 

przypadki obrażania za pomocą 

internetu lub telefonów 

komórkowych. 

*Dzieci ze zdiagnozowaną 

depresją. 

 Bombardowanie nauczycieli 

wieloma, często sprzecznymi 

wymaganiami lub zaleceniami. 

 Niewykorzystanie w pełni 

potencjału, rozwiązań i narzędzi 

jakie nauczyciele mieli do 

dyspozycji w trakcie kształcenia 

online. 

 Brak kontaktu z niektórymi 

rodzicami i dziećmi. 

 Instrumentalne traktowanie 

nauczycieli przez rodziców, 

przerzucanie na nich 

odpowiedzialności za 

wychowanie dzieci. 

 Wykonywanie zadań za dzieci 

przez rodziców. 

 Przebodźcowanie dzieci 

internetem, zmęczenie, problemy 



19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemy, które zgłaszają rodzice: 

 

z koncentracją. 

  Trudność w poradzeniu sobie        

z zachowaniami rodziców – 

krytykujących i kontrolujących.  

 Duże oczekiwania rodziców 

nastawione na sukcesy dzieci, 

wymuszanie ocen szczególnie          

z zachowania. Oceny 

nieadekwatne do rzeczywistych 

postępów dzieci. 

 

 

 Brak wyposażenia w sprzęt 

elektroniczny w domach 

nielicznych dzieci. 

 Kłopoty organizacyjne                          

w rodzinach wielodzietnych. 

 Nieumiejętność poradzenia sobie 

z własnymi emocjami. 

 Niechęć do pomocy dzieciom          

w nauce i brak stosownych 

umiejętności. 

 Duża ilość materiału z którą 

uczniowie muszą sobie radzić 

samodzielnie. 

 Braki umiejętności 

wychowawczych. 

 Zmiany planów lekcji. 

 Zakłócenie dotychczasowych 

priorytetów. 

 Potrzeba organizacji kółek 

przedmiotowych, które by 

pogłębiły zainteresowania dzieci i 

skutecznie przygotowały do 

konkursów i egzaminów. 

 Edukacja do zdrowego 
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odżywiania dzieci, ze 

szczególnym uwzględnieniem 

uczniów z klas sportowych. 

 Otoczenie opieką dziewczynek      

w okresie dojrzewania. 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział VI 

Cele ogólne programu wychowawczo-profilaktycznego 

 

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie 

postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno.  

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. Zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na 

prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowanie zachowań prozdrowotnych, w tym w 

zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19. Zbudowanie 

równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata poczucia 

siły, chęci do życia i witalności. Ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu 

własnego potencjału. 

4. Kształcenie postawy otwartości  w życiu społecznym, opartej na umiejętności 

samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także 

doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych, kreowanie postaw pro 

społecznych w sytuacjach kryzysowych. 

5. Zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości. 
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Cele szczegółowe programu wychowawczo-profilaktycznego w roku szkolnym 

2022/2023 

Szczegółowe cele wynikają z diagnozy przeprowadzonej w szkole, w tym ewaluacji 

dotychczasowego programu wychowawczo-profilaktycznego, z uwzględnieniem 

wytycznych MEiN w zakresie ochrony zdrowia psychicznego uczniów. 

 Kreowanie zdrowego, bezpiecznego, i przyjaznego środowiska szkoły i placówki w dobie 

pandemii; 

 Promowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji 

zachowań prozdrowotnych; 

 Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, opieki i pomocy uczniom 

uwzględniając ich zróżnicowane potrzeby. Wspieranie uczniów, którzy ze względu na 

sytuację rodzinną , są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań niepożądanych;  

 Rozpoznawanie i rozwijanie możliwości intelektualnych uczniów, ich uzdolnień                              

i zainteresowań; 

 Zapewnienie przez szkołę sprzętu elektronicznego rodzinom, które zgłaszają 

zapotrzebowanie lub zapewnienie możliwości nauki w szkole w czasie pracy zdalnej; 

 Podnoszenie poczucia wartości, kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby; 

 Zachęcanie i stwarzanie możliwości uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych oraz 

pokazywanie konstruktywnych sposobów spędzania czasu wolnego; 

 Integracja i reintegracja zespołów klasowych; 

 Uczenie sposobów radzenia sobie ze stresem, z sytuacjami kryzysowymi wywołanymi 

izolacją; 

 Wyposażanie uczniów, rodziców w informacje dotyczące placówek pomocowych poza 

terenem szkoły; 

 Rozwijanie postaw prospołecznych w zakresie wolontariatu; 

 Upowszechnianie wiedzy na temat wartości, norm i zasad sprzyjających życiu 

społecznemu; 

 Ukazywanie rodziny jako dobra i wartości nadrzędnej; 
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 Zapewnienie rodzicom udziału w warsztatach „Szkoła dla rodziców”. 

 Kształtowanie postaw szlachetności, uwrażliwianie na piękno i dobro; 

 Kształcenie roztropnego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych; 

 Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne; 

 Wprowadzenie dzieci w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, naszego kraju i regionu;  

 

Działania wychowawcze obejmują: 

 współpracę społeczności szkolnej na rzecz kształtowania u uczniów umiejętności                 

i postaw określonych w profilu absolwenta; 

 wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, 

altruizmu, patriotyzmu, szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania  

i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, 

przyjaciele);  

 wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej  

i etnicznej; 

 formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych 

osób; 

 rozwijanie kompetencji takich, jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; 

 rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, 

argumentowania  

i wnioskowania; 

 ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności; 

 rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; 

 wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, 

które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat; 

 wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej 

edukacji; 
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 kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu 

społecznym 

 i odpowiedzialności za zbiorowość, między innymi w dobie pandemii COVID-19; 

 zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na 

umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy. 

 

Działania edukacyjne obejmują: 

 Poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat 

prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, a także 

rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających ,nadużywania leków 

oraz postępowania w tego typu przypadkach; 

 Doskonalenie kompetencji nauczycieli ,rodziców w zakresie profilaktyki oraz rozpoznawania 

wczesnych symptomów depresji u dzieci i młodzieży; 

 Poszerzenie wiedzy uczniów, nauczycieli, rodziców na temat wpływu sytuacji kryzysowej na 

funkcjonowanie każdego człowieka oraz możliwości uzyskania pomocy w szkole i poza nią; 

 Kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia 

sobie ze stresem ,rozpoznawania i wyrażania własnych emocji; 

 Poszerzenie wiedzy uczniów na temat metod zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa 

COVID-19, 

 

ROZDZIAŁ VII 

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,  
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 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, 

 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 (patrz: Raport Instytutu Profilaktyki 

Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla 

wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego”), 

 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, 
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 stwarza warunki do integracji uczniów z Ukrainy poprzez organizację zajęć języka polskiego, 

pomoc w nauce, stworzenie poczucia bezpieczeństwa,  

 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 (patrz: 

Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? 

Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego”),  

 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, 

 inicjuje utworzenie systemu wsparcia nauczycieli, wychowawców, innych 
psychologów czy pedagogów, którym trudno jest wspierać uczniów z uwagi na to, że 
sami przeżywają stan silnego przygnębienia epidemią, przemęczenia lub przechodzą 
inny kryzys psychiczny (patrz: Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak 
wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, 
profilaktyki i zdrowia psychicznego”), 

 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 
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uczniów po okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji od bezpośrednich kontaktów                             

z rówieśnikami, 

 dostosowuje wymagania związane z realizacją podstawy programowej do 

zmniejszonej efektywności kształcenia wynikającej z osłabionej kondycji psychicznej 

uczniów oraz niższej efektywności zdalnego nauczania (patrz: Raport Instytutu 

Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i 

rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego”), 

 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. Nauczyciele  

 współpracują z wychowawcami klas, innymi nauczycielami, pedagogiem, 

psychologiem, innymi specjalistami w zakresie realizacji zadań wychowawczych                   

i profilaktycznych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego, 

 reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają 

zagrożenie dla ucznia, 

 reagują na przejawy depresji, agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień 

uczniów, 

 przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach 

zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, a także depresją i innymi 

negatywnymi skutkami epidemii COVID-19, 

 przestrzegają reguł sanitarnych określonych w „Wytycznych MEiN, MZ, GIS”, 

obowiązujących w szkole w okresie epidemii COVID-19, 
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 udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, skutków 

długotrwałej izolacji społecznej, ograniczeń i nieprzewidywalnych zmian związanych        

z epidemią COVID-19, 

 indywidualizują pracę z uczniami pochodzącymi z Ukrainy uwzględniając ich 

możliwości, stan psychiczny oraz barierę językową, 

 zapewniają atmosferę współpracy, zaufania, otwartości, wzajemnego wspomagania, 

 kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, 

 rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce 

na swoich zajęciach, 

 wspierają zainteresowania, pasje i rozwój osobowy ucznia. 

4. 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, 

 włączają w życie szkoły nowych uczniów i rodziców będących obywatelami Ukrainy 

uwzględniając ich potrzeby wychowawcze i profilaktyczne, 

 włączają chętnych polskich uczniów do pomocy cudzoziemcom w nauce                         

i opanowaniu programu nauczania, 

 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, 

 przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do 

dalszej pracy, 
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 zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym                              

i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły, 

 są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez 

przewodniczącego zespołu, 

 oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole 

procedurami - 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, 

 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. 

5. Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy  

 opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży 

demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami 

działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania 

nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych, 

 analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze, promuje metodę 

pozytywnego dyscyplinowania uczniów, 

 ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli,        

w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy, 

 przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej                             

i profilaktycznej szkoły, 
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 uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego 

systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów, 

 inne, wynikające ze specyfiki potrzeb szkoły. 

6. 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, 

 wspiera uczniów ukraińskich mających traumę związaną z wojną, 

 udzielają wsparcia rodzinom cudzoziemskim (wypełnianie dokumentów, kierowanie 

do instytucji pomocowych), 

 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, 
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 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 (patrz: 
Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? 
Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego”), 

 
 promuje budowanie dobrych, wzajemnych relacji pomiędzy wszystkimi grupami 

społeczności szkolnej, jako czynnika zwiększającego  skuteczność i efektywność 

udzielanego wsparcia. 

7. 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. 

8. Samorząd uczniowski: 

 jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności 

oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami                               

i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem, 

 uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły, 

 uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego 

systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów, 

 współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,  

 prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,  
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 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. 

Rozdział VIII  

Metody wspierania ucznia po powrocie do szkoły po zdalnym nauczaniu: 

1. Dzielenie się tym co przeżywamy po różnego rodzaju wydarzeniach. Objęcie szczególną troską 

uczniów po epizodach depresyjnych.   

2. Wdrożenie rozwiązań z zakresu interwencji kryzysowej. 

3. Stawianie na pierwszym miejscu relacji międzyludzkich / integracja i reintegracja zespołów 

klasowych. 

4. Wyszukiwanie pozytywnych informacji, pokazywanie pozytywnych stron sytuacji 

kryzysowych. 

5. Pomoc rodzicom w analizowaniu własnych zasobów i doświadczeń , tak aby w efekcie mogli 

wykorzystać je do poradzenia sobie z trudną sytuacją. 

6. Kierowanie do pomocy specjalistycznej, gdy nie czujemy się kompetentni w udzieleniu 

pomocy /podanie kontaktu/. 

7. Budowanie odporności psychicznej rozumianej jako zdolność poradzenia sobie w sytuacji,            

w której występuje wiele czynników zagrażających. 

8. Dostosowanie wymagań związanych z realizacją podstawy programowej do obniżonej 

kondycji psychicznej uczniów. 

9. Realizacja programów profilaktycznych uczących dzieci rozładowywania napięcia w sposób 

nie raniący innych. 

Metody wspierania nauczyciela po zdalnym nauczaniu: 
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1.Organizowanie przez psychologa szkolnego superwizji dla potrzebujących wsparcia  

nauczycieli.  

Metody wspierania rodziców po zdalnym nauczaniu: 

 Zajęcia warsztatowe szkoła dla rodziców 

 Konsultacje z psychologiem 

 

Rozdział IX 

Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży 

Działania podejmowane przez Szkołę mające na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym            

w szkole: 

1. Edukacja dzieci dotycząca radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Problem 

bezpieczeństwa dzieci zawarty jest w szkolnym prawodawstwie. Program wychowawczy 

i profilaktyki szkoły zawiera takie treści i nakłada na wychowawców, nauczycieli, 

pedagoga i psychologa obowiązek prowadzenia zajęć i działań profilaktyki 

pierwszorzędowej w oparciu o strategie informacyjne, edukacyjne, alternatyw i 

interwencyjne. Treści te dotyczą między innymi następujących umiejętności: 

 uczenie skutecznych sposobów komunikowania się, 

 szukania i proszenia o pomoc, gdy brak oparcia w otoczeniu rodzinnym, 

 czym jest przemoc – prawo do życia bez przemocy, 

 edukowanie w zakresie profilaktyki praw dziecka – ucznia, 

 uczenie zachowań w sytuacji współzawodnictwa i rywalizacji w klasach 

sportowych. 

2. Szkoła ma opracowaną procedurę dochodzenia praw ucznia w przypadku, gdyby zostały 

one ograniczone lub zanegowane (Statut Szkoły, WSO). Adres Biura Rzecznika Praw 

Dziecka podany jest na tablicy informacyjnej przy pokoju pedagoga szkolnego. 

3. W szkole istnieje sieć wsparcia dla dzieci i rodziców (pedagog, psycholog). Stwarzane są 

procedury odreagowania: 
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 uważna rozmowa, 

 klimat sprzyjający mówieniu o rzeczach trudnych, bolesnych, drażniących, 

 przyzwalamy na zwierzenia, żale, skargi, 

 uczymy sposobów odreagowania, 

 stwarzamy możliwość wyjaśniania sytuacji, 

 zachęcamy dzieci i rodziców, aby mówiło o swoich przeżyciach, uczuciach 

(podkreślamy możliwoć wyjścia z trudnej sytuacji), 

 pocieszamy, razem szukamy możliwości wyjścia z sytuacji kryzysowej, 

 nie rozpowiadamy innym pracownikom szkoły, jeżeli prosi się nas o dyskrecję, 

panujemy nad plotkami i doprowadzamy do konfrontacji. 

4. Szkoła pracuje z dziećmi ze środowisk zagrożonych patologią, bezradnością życiową 

(świetlica szkolna, dożywianie, lato/zima w mieście, lekcje psychoedukacyjne). 

5. W szkole istnieje wypracowany system porozumiewania się z rodzicami (także w 

przypadku stwierdzenia dłuższej nieobecności dziecka w szkole). 

6. Prowadzimy edukację rodziców dotyczącą uwrażliwiania na problemy i przeżywania ich 

przez dzieci w okresie dorastania. 

7. Stale doskonalimy kadrę: pierwsza pomoc medyczna, postępowanie z dziećmi 

nadpobudliwymi psychoruchowo, dyslektykami, z dziećmi ze schorzeniami 

neurologicznymi. 

8. Szkoła zgłasza przypadki przemocy domowej do Ośrodka Pomocy Społecznej. 

9. Na tablicy informacyjnej podane są informacje o telefonach zaufania i innych źródłach 

pomocy. 

10. Szkoła kontroluje czynniki ryzyka występujące w szkole (diagnoza stanu i potrzeb-

program profilaktyki szkoły). Najczęstsze to:  

 wzajemne dokuczanie dzieci,  

 odrzucenie ucznia przez klasę,  

 bezradność,  

 obniżone poczucie własnej wartości,  

 frustracja,  
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 brak zrozumienia,  

 emocjonalny chłód nauczyciela,  

 zawiść,  

 zazdrość. 

11. Skuteczne leczenie zaburzeń psychicznych – zgłaszanie do pedagoga szkolnego                    

i psychologa wszelkich niepokojących zachowań:  

 obniżenie nastroju,  

 przygnębienie,  

 smutek,  

 brak troski o wygląd zewnętrzny,  

 unikanie kontaktów towarzyskich,  

 rozdawanie cennych przedmiotów,  

 pilne regulowanie własnych spraw,  

 pesymizm,  

 mówienie o śmierci,  

 afirmacja śmierci,  

 przemocy.  

W takich przypadkach informujemy rodziców o zaobserwowanych objawach                              

i dopilnowujemy by zgłosili się z dzieckiem do odpowiedniego specjalisty. Monitorujemy ten 

proces uważnie. Szkoła nie prowadzi poradnictwa w sytuacji, gdy nie ma do tego kwalifikacji. 

Szkoła kieruje do specjalistów lub do instytucji pomocowych.  

12. Objęcie opieką dzieci osieroconych, w trakcie rozwodu rodziców, po przyjściu z innej 

szkoły.  
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Rozdział X 

Plan działań wychowawczo-profilaktycznych na lata 2021-2023 

ZADANIA KRYTERIA 

EFEKTYWNOŚCI 

SPOSOBY  

REALIZACJI 

OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

Moje najbliższe otoczenie dom, rodzina, szkoła 

1. Jestem członkiem 

rodziny  

 Kształtowanie 

właściwego 

stosunku do 

rodziców, 

dziadków, 

rodzeństwa oraz 

innych członków 

rodziny. 

 Uświadamianie 

dzieciom istoty 

relacji i w rodzinie 

jaką jest miłość, 

przyjaźń, szacunek 

i wzajemna 

pomoc. 

 Dostrzeganie  

i rozwijanie  

umiejętności 

pielęgnowania 

oraz kultywowania 

tradycji 

rodzinnych. 

Uczeń: 

 

 

 Okazuje szacunek 

wszystkim 

członkom rodziny. 

 Rozumie znaczenie 

rodziny w życiu 

człowieka. 

 Podejmuje 

określone role w 

życiu rodzinnym. 

 Zna obowiązki oraz 

zasady przyjęte  

w rodzinie i stara 

się je przestrzegać. 

 Zna sposoby 

prawidłowego 

komunikowania się   

w rodzinie i 

sposoby 

rozwiązywania 

 Kształcenie 

umiejętności 

okazywania  

i odczytywania 

uczuć – scenki 

dramowe oraz 

tematyczne 

rozmowy 

moderowane. 

 Poznawanie 

codziennych zajęć  

i obowiązków – 

literatura dziecięca, 

historyjki 

obrazkowe, prace 

plastyczno-

techniczne. 

 Kultywowanie 

świąt  

i tradycji 

zacieśniających 

więzi rodzinne. 

Organizacja imprez: 

Dzień Matki, Dzień 

Ojca, Dzień Babci, 

 Nauczyciele 

 Wychowawcy 

 Rodzice 

 Dziadkowie 

 Psycholog 

szkolny 

 Pedagog 

szkolny 

 Biblioteka 

szkolna 



36 
 

problemów 

rodzinnych (na 

miarę własnych 

możliwości). 

 Współtworzy 

atmosferę  

w rodzinie, jest 

współodpowiedzial

ny za relacje 

rodzinne. 

 Dostrzega potrzebę 

pielęgnowania  

i kultywowania 

tradycji rodzinnych. 

Dzień Dziadka, 

Dzień Rodziny. 

 Współpraca  

z rodzicami 

podczas 

organizowania 

uroczystości i 

imprez szkolnych.  

 Zajęcia, rozmowy, 

porady dla uczniów 

dotyczące 

rozwiązywania 

problemów 

rodzinnych – scenki 

dramowe, 

historyjki 

obrazkowe, 

literatura dziecięca. 

 Zebrania i dni 

otwarte dla 

rodziców oraz 

opiekunów- 

warsztaty, 

prelekcje. 

 Praca metodą 

projektu – projekt 

„Rodzina”. 

2. Identyfikacja  

z moim narodem 

 

 Zna tradycje i 

historię naszego 

narodu. 

 Ma świadomość 

kim byli 

pradziadkowie, 

przodkowie. 

 Przygotowanie 

historii wydarzeń  

z życia osobistego 

rodziny dotyczące 

minionej historii 

związanej            z 

naszym narodem. 

 Uczeń bierze udział 

 Nauczyciele 

 Rodzice 
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 Zna symbole święta 

narodowe  

i państwowe. 

 

w uroczystościach 

dotyczących 

tradycji narodowej, 

lokalnej 

regionalnej, 

szanuje symbole  

i święta 

państwowe. 

ZADANIA KRYTERIA 

EFEKTYWNOŚCI 

SPOSOBY  

REALIZACJI 

OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

Moja szkoła 

1. Wdrażanie do życia 

w społeczności 

klasowej  

 Integracja 

zespołów 

klasowych. 

 Ustalenie  

i poznanie praw 

oraz obowiązków 

ucznia. 

 Postrzeganie 

siebie oraz 

porozumie-wanie 

się z rówieśnikami. 

 

Uczeń: 

 Czuje się członkiem 

zespołu klasowego 

oraz jest 

odpowiedzialny za 

siebie i innych. 

 Przestrzega 

wspólnie 

ustalonych reguł  

w relacjach uczeń – 

uczeń,  

uczeń – nauczyciel. 

 Dostrzega swoje 

mocne 

i słabe strony 

(dokonuje 

samooceny). 

 Przestrzega zasad 

savoir vivre. Dba  

o kulturę osobistą 

oraz kulturę słowa 

(używa zwrotów 

grzecznościowych: 

 Zapoznanie 

uczniów oraz 

rodziców ze 

Statutem Szkoły. 

 Opracowanie 

regulaminu 

klasowego – praca  

w grupie. 

 Organizacja 

uroczystości oraz 

wycieczek 

klasowych 

(wystawy, muzea, 

teatr, kino). 

 Wybory przez 

rodziców Trójki 

Klasowej oraz 

przedstawiciela 

klasy do Rady 

Rodziców. 

 Wspólne 

przygotowywanie 

gazetek szkolnych – 

 Nauczyciele 

 Wychowawcy 

 Rodzice 

 Psycholog 

szkolny 

 Pedagog 

szkolny 

 Biblioteka 

szkolna 
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proszę, 

przepraszam, 

dziękuję). 

 Szanuje zdanie 

innych. 

 Zna znaczenie 

takich wartości jak: 

prawo, obowiązek, 

norma, godność, 

nietykalność. 

 Kieruje się w życiu 

zasadami 

tolerancji, przyjaźni 

i szacunku 

(tolerancja dla osób  

o innych 

poglądach, innej 

religii, 

niepełnosprawnych 

oraz innej rasy). 

 Dostrzega potrzeby 

innych  

i chętnie udziela 

pomocy  

w razie potrzeby. 

 

praca zespołowa. 

Włączanie w miarę 

możliwości i 

potrzeb do prac 

redakcyjnych 

rodziców uczniów. 

 Dbanie o ład i 

porządek w klasie – 

wykonanie 

plakatów i gazetek 

szkolnych, 

organizacja 

dyżurów 

klasowych. Drobne 

prace porządkowe. 

 Opracowanie przez 

nauczycieli planów 

wychowawczych 

poszczególnych 

klas – współpraca z 

rodzicami  

 i dziećmi. 

 Podejmowanie 

akcji 

charytatywnych 

inicjowanych przez 

uczniów, rodziców, 

nauczycieli. 

 Przeprowadzenie 

warsztatów 

integrujących 

zespół klasowy, 

ustalenie zasady 

pomocy 

koleżeńskiej 
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 Włączenie 

rodziców  

w życie klasy. 

 Praca metodą 

projektu – 

tworzenie wspólnej 

kroniki klasowej.  

 

2.Angażowanie się w 

wolontariat 

 Podejmuje 

działania na rzecz 

środowiska 

szkolnego  

i lokalnego 

 Poznanie zasad 

działania 

wolontariatu 

 Włączanie się  

 w realizację 

uzgodnionych 

 z wychowawca 

projektów 

 Nauczyciele 

 Wychowawcy 

 Rodzice 

 

ZADANIA KRYTERIA 

EFEKTYWNOŚCI 

SPOSOBY  

REALIZACJI 

OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

Moja szkoła – tradycje i obrzędy 

1. Wdrażanie do 

życia  

w społeczności 

szkolnej 

 Zapoznanie 

uczniów ze 

Statutem Szkoły. 

 Poznawanie 

historii Szkoły. 

 Kształtowanie 

poczucia 

przynależności do 

społeczności 

Uczeń: 

 

 Przestrzega praw 

oraz obowiązków 

ucznia zgodnie ze 

Statutem Szkoły, 

Regulaminem 

Szkoły i 

Regulaminem 

Klasy. Zna oraz 

stosuje zasady i 

reguły życia 

szkolnego. 

 Organizacja 

uroczystości  

i imprez szkolnych: 

o Uroczyste 

rozpoczęcie  

i zakończenie roku 

szkolnego, 

o Ślubowanie klas 

pierwszych, 

o Dzień Nauki, 

o Dzień Patrona 

Szkoły, 

o Porządkowanie 

grobów nieznanego 

 Nauczyciele 

 Wychowawcy 

 Rodzice 

 Dziadkowie 

 Psycholog 

szkolny 

 Pedagog 

szkolny 

 Poradnia 

Psycholo-

giczno – 
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szkolnej. 

 Kultywowanie 

tradycji  

i ceremoniału 

Szkoły.  

 Doskonalenie 

umiejętności 

współżycia  

w społeczności 

szkolnej. 

 Rozwijanie 

samorządności 

uczniów. 

 Budowanie 

atmosfery 

współpracy  

i koleżeństwa. 

 Poznawanie zasad 

bezpieczeństwa na 

terenie Szkoły i 

poza nią 

(bezpieczna droga 

do szkoły). 

 Troska o estetykę 

Szkoły. 

 Zagospodarowanie 

czasu wolnego. 

 Animacja przerw 

międzylekcyjnych 

oraz 

śródlekcyjnych. 

 Otoczenie 

szczególną opieką 

 Opisuje historię  

i wymienia tradycje 

Szkoły. 

 Czuje się członkiem 

społeczności 

szkolnej  

i jest za nią 

współodpowie-

dzialny. 

 Przyjmuje właściwą 

postawę podczas 

uroczystości 

szkolnych. 

 Ubiera się 

stosowanie do 

okoliczności 

 Wybiera członków 

Samorządu 

Szkolnego. 

 Zna i przestrzega 

zasady 

bezpieczeństwa na 

terenie Szkoły  

i poza nią. 

 Troszczy się o 

czystość  

i porządek w 

szkole. 

 Szanuje sprzęt  

i przybory szkolne. 

 Uczestniczy  

w zajęciach 

pozalekcyjnych 

żołnierza, 

o Bieg 

Niepodległości, 

o Jasełka, 

o Koncert kolęd, 

szkolne spotkania 

opłatkowe, 

o Walentynki, 

dyskoteka  

o Pierwszy dzień 

wiosny, 

o Dzień Ziemi i 

sprzątania świata, 

o Przegląd Małych 

Form 

  Teatralnych, 

o Święto Konstytucji 

3 Maja, 

o Dzień Sportu ,Dzień 

Dziecka, festyn 

rodzinny, 

o Akcje zdrowego 

odżywiania. 

 Współpraca z 

Policją oraz Strażą 

Miejską. 

 Wizyjny monitoring 

szkolny. 

 Dyżury nauczycieli. 

 Konkursy i wystawy 

szkolne (plastyczne, 

literackie, 

czytelnicze, 

recytatorskie). 

 Konkursy 

Ogólnopolskie  

Pedago-giczna 

 Policja 

 Straż Miejska 

 Samorząd 

Szkolny 

 Biblioteka 

szkolna 

 Świetlica 

szkolna 
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uczniów 

sześcioletnich 

uczęszczających 

do klasy pierwszej. 

oraz świetlicowych 

organizowanych na 

terenie Szkoły. 

 Bezpiecznie spędza 

czas na przerwach. 

 Przy odpowiedniej 

pogodzie korzysta  

z możliwości 

spędzenia przerwy 

na boisku szkolnym 

pod opieką 

nauczyciela. 

 Wykonuje prace 

społeczne na rzecz 

Szkoły. 

 Troszczy się oraz 

pomaga młodszym 

kolegom 

i koleżankom. 

i Międzynarodowe. 

 Debata Oksfordzka. 

 Dyskusje panelowe 

- Prawa Dziecka. 

 Spotkania  

z ciekawymi ludźmi 

kultury i sztuki. 

 Projekt 

kreatywnego 

myślenia "Odyseja 

umysłu". 

 Praca metodą 

projektu. 

 Dni Nauki. 

 Apele Samorządu 

Szkolnego. 

 Współpraca  

z biblioteką 

szkolną. 

 Akcja „Cała Polska 

Czyta Dzieciom”. 

 Współpraca  

z Poradnią 

Psychologiczno – 

Pedagogiczną. 

 Pogadanki 
tematyczne, 
dyskusje, burze 
mózgów, filmy 
edukacyjne, 
prezentacje 
multimedialne. 
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2. Tworzenie 

warunków do 

rozwijania ciekawości 

poznawczej ucznia. 

 Budzenie 

ciekawości 

poznawczej 

uczniów. 

 Rozwijanie 

kreatywnego 

myślenia. 

 Kształtowanie 

umiejętności 

selekcji, syntezy    i 

analizy informacji 

oraz 

samodzielnego 

poszukiwania 

różnych źródeł 

informacji. 

 

Uczeń: 

 Ma możliwość 

doskonalenia  

i rozwijania swoich 

zdolności oraz 

predyspozycji  

w oparciu o zajęcia 

organizowane  

w szkole. 

 Samodzielnie szuka 

odpowiedzi na 

pytania. 

 Poszukuje i 

gromadzi materiały 

z różnych źródeł. 

 Korzysta z zasobów 

biblioteki szkolnej. 

 Wykonuje 

długofalowe prace 

wymagające 

gromadzenia 

materiałów. 

 Umiejętnie 

posługuje się 

podstawowymi 

urządzeniami 

multimedialnymi. 

 

 Wspieranie ucznia 

uzdolnionego  

w ramach 

Indywidualnego 

Toku Nauczania 

 Organizacja 

konkursów  

 Indywidualizowanie 

pracy na zajęciach. 

 Udział w zajęciach 

dodatkowych 

rozwijających 

uzdolnienia oraz 

zajęciach 

reedukacyjnych  

i wyrównawczych. 

 Dostosowywanie 

treści, metod  

i sposobów pracy 

do możliwości oraz 

potrzeb ucznia. 

 Współpraca z 

poradnią 

psychologiczno – 

pedagogiczną. 

 Realizacja zaleceń 

poradni 

psychologiczno – 

pedagogicznej. 

 Sporządzanie opinii 

pedagogicznej  

o uczniach. 

 Konsultacje  

 Nauczyciele 

 Wychowawcy 

 Rodzice 

 Dziadkowie 

 Psycholog 

szkolny 

 Pedagog 

szkolny 

 Reedukator 

 Logopeda 

szkolny 

 Poradnia 

psychologiczn

o – 

pedagogiczna 

 Organiza-torzy 

konkursów 

zewnę-trznych 

oraz zajęć 

poza-

lekcyjnych 

 Biblioteka 

szkolna 

 Wychowawcy 

z pieczy 

zastępczej 
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z rodzicami. 

 Stały kontakt  

z wychowawcami 

uczniów 

z pieczy zastępczej. 

 Udział w 

zewnętrznych 

konkursach: 

 Samodzielne lub 

zespołowe 

przygotowywanie 

dodatkowych prac  

i prezentowanie ich 

na forum klasy. 

3.Zaangażowanie  

w wartości kultury 

masowej 

 

Uczeń: 

 Wybiera w sposób 

konstruktywny 

treści odpowiednie 

dla siebie. 

 

 Uczestniczy  

w imprezach 

kulturalnych 

 

 Nauczyciele 

 Wychowawcy 

 Rodzice 

 Dziadkowie 

 Psycholog 

szkolny 

 Pedagog 

szkolny 

 Biblioteka 

szkolna 

 Wychowawcy 

z pieczy 

zastępczej 

4.Kierując się ku 

wartościom 

 

Uczeń: 

 Znając wartości 

umie dokonywać 

 Warsztaty z 

obszaru kształcenia 

postaw(empatii, 

życzliwości, 

 Nauczyciele 

 Rodzice 
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wyborów. 

 W życiu zna wagę 

wartości. 

 

koleżeństwa, 

umiejętności 

odmawiania) 

 Opracowanie i 

wdrażanie 

projektów 

edukacyjnych 

mających na celu 

przybliżenie 

dzieciom wartości 

uniwersalnych  

i rozwijania 

umiejętności 

rozpoznawania  

i nazywania 

wartości moralnych 

przez uczniów. 

ZADANIA KRYTERIA 

EFEKTYWNOŚCI 

SPOSOBY  

REALIZACJI 

OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

Zdrowie i ekologia 

1.Współpraca z 

rodzicami uczniów  

w celu budowania 

postawy 

prozdrowotnej  

i zdrowego stylu życia 

 

Uczeń:  

 Udział rodziców  

w wyborze 

asortymentu do 

automatów. 

 Współpraca 

rodziców przy 

organizacji dnia 

kuchnie świata. 

 Programy ze strony 

ORE, Krajowe 

programy 

Przeciwdziałania 

Narkomani, 

Ochrony zdrowia 

psychicznego. 

 Nauczyciele 

 Wychowawcy 

 Rodzice 

 Psycholog 

szkolny 

 Pedagog 

szkolny 

 Biblioteka 

szkolna 2.Kształtowanie 

postaw zdrowotnych  

i ekologicznych, 

szacunek dla przyrody 

Uczeń:  

 Przyjmuje postawę 

ekologiczną 

(segreguje śmieci, 

zbiera makulaturę, 

 Zorganizowanie 

akcji zbierania 

makulatury, 

elektro-śmieci, 
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 baterie, oszczędza 

wodę). 

 Wie, jak dbać  

o środowisko 

naturalne. 

 Troszczy się o los 

zwierząt. 

 

korków, baterii. 

 Propagowanie 

postaw  

i zachowań 

ekologicznych. 

 Programy 

ekologiczne  

i profilaktyczne. 

 Dzień Ziemi- 

wykonanie 

plakatów 

zachęcających do 

ochrony 

środowiska. 

 Pogadanki na 

temat: 

segregowania 

odpadów, 

oszczędzania wody 

i prądu, recyklingu. 

 Udział  

w konkursach 

ekologicznych. 

 Zakładanie 

klasowych hodowli 

roślin. 

 Propagowanie 

czasopism  

o tematyce 

przyrodniczej. 

3.Promowanie 

zdrowego stylu życia 

w zdrowym 

Uczeń:  

 Wie co to znaczy 

zdrowy styl życia  

 Wspólne śniadania. 

 Dzień Zdrowego 
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środowisku 

 

i stosuje się do 

niego. 

 Zna właściwości 

odżywcze 

produktów 

spożywczych. 

 

Jedzenia. 

 Akcja „Zdrowie na 

widelcu”. 

4. Praca z uczniem w 

sytuacji kryzysu 

 

Uczeń:  

 Uczeń wie, że 

AKCEPTUJEMY 

różne uczucia. 

 Dzieci wiedzą, że 

ich przeżycia nie są 

bagatelizowane  

 Wiedzą jak się 

zachować w 

sytuacji kryzysowej 

,gdzie szukać 

wsparcia i pomocy 

 

 Nie straszenie 

uczniów 

zagrożeniami z 

przedmiotów. 

 Stwarzanie 

poczucia 

bezpieczeństwa.  

 Dbanie o więzi z 

uczniami. 

 Wyszukiwanie 

pozytywnych 

informacji. 

 Lekcje psycho-

edukacyjne 

 

5.Wdrażanie do 

przestrzegania zasad 

higieny osobistej i 

troski o własne 

zdrowie, dbałość o 

własny wygląd 

 Uświadomienie 

zagrożeniem 

Covid-19. 

 

 Rozwijanie 

Uczeń: 

 Pamięta o 

noszeniu 

maseczki, 

dezynfekcji rąk 

przy wchodzeniu 

do szkoły oraz 

trzymaniu 

dystansu. 

 

 Pamięta  

 Rozmowy z 

wychowawcami, 

specjalistami. 

 Spotkania  

z higienistką 

(fluoryzacja, pokaz 

szczotkowania 

zębów, 

sprawdzanie 

czystości głów). 
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potrzeby 

uprawiania 

sportu. 

 

o zasadach 

higieny, dba  

o schludny 

wygląd. 

 Zna zasady 

dobrego 

odżywiania, 

potrafi wybrać 

zdrowe produkty. 

 

 Doskonali 

sprawność 

fizyczną. 

 

 Prowadzenie 

ćwiczeń 

relaksacyjnych  

i ćwiczeń 

śródlekcyjnych. 

 Udział uczniów  

w zajęciach 

sportowych, SKS, 

basen. 

 

6.Uświadomienie 

zagrożeń związanych  

z różnorodnymi 

uzależnieniami 

 (m. in. 

dopalacze, środki 

psychoaktywne, 

środki zastępcze, 

tytoń, alkohol) 

 

Uczeń: 

 Zna zagrożenia 

związane  

z uzależnieniami. 

 Potrafi odmawiać. 

 

 Projekcje filmów  

i warsztatów na 

temat wpływu 

środków 

uzależniających 

na zdrowie i los 

człowieka. 

 Trening 

odmawiania.  

 Trening 

zastępowania 

agresji ART. 

 

7. Edukacja medialna 

 

Uczeń: 

 Ma świadomość, 

że poczucie 

wartości nie 

opiera się tylko na 

wyglądzie 

zewnętrznym. 

 Zajęcia 

poświęcone 

oddziaływaniu 

mediów, 

pozwalające 

młodym 

odbiorcom 

krytycznie oceniać 

destrukcyjne 
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 wzorce medialne 

wywołujące 

niezadowolenie 

 z własnego 

wyglądu, poczucie 

winy i wstydu. 

 Zajęcia 

poświęcone 

budowaniu 

pozytywnej 

samooceny. 

 

8. Edukacja 

profilaktyczna 

ukazująca zagrożenia 

płynące z 

użytkowania 

technologii 

komunikacyjnych 

Uczeń: 

 Zna mechanizm 

powstawania 

reklam i czemu 

one służą. 

 Wie jak 

bezpiecznie 

korzystać  

z urządzeń 

elektronicznych  

i jest świadomy 

zagrożeń. 

 Zna różne 

pozytywne strony 

i korzyści płynące 

z technologii 

komputerowej. 

 

 Demaskowanie 

rzeczywistych 

intencji reklam  

i zawartych  

w nich 

manipulacji. 

 Lekcje psycho-

edukacyjne. 

 Zasady odpowie-

dzialnego 

 i bezpiecznego 

korzystania  

z Internetu  

i telefonii 

komórkowej. 

 Netykieta, 

ceberbullying, 

mobbing. 

ZADANIA KRYTERIA 

EFEKTYWNOŚCI 

SPOSOBY  

REALIZACJI 

OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

Edukacja czytelnicza 

1. Wprowadzenie  Wie jak korzystać   Działania  Nauczyciele 
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uczniów w świat 

literatury, 

ugruntowanie ich 

zainteresowań 

czytelniczych oraz 

wyposażenie  

w kompetencje 

czytelnicze potrzebne 

do krytycznego 

odbioru tekstów 

kultury 

z zasobów 

biblioteki 

szkolnej. 

sprzyjające 

zwiększeniu 

aktywności, 

czytelniczej 

uczniów: 

konkursy, 

zapraszanie 

autorów książek, 

Akcja "Cała Polska 

Czyta Dzieciom". 

 Wycho-

wawcy 

 Rodzice 

 Psycholog 

szkolny 

 Pedagog 

szkolny 

 Biblioteka 

szkolna 

 

 

Rozdział XI 

Ewaluacja działań wychowawczych i profilaktycznych zawartych w programie  

wychowawczo-profilaktycznym 

Ewaluacja to systematyczne gromadzenie informacji o programie, w celu umożliwienia 

podejmowania decyzji o przyszłości programu (np. kontynuacji ,modyfikacji ,zaniechaniu). 

Będzie prowadzona poprzez: 

 Analizę szkolnej dokumentacji; 

 Obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmianach; 

 Badania socjometryczne diagnozujące klasy; 

 Rozmowy z dziećmi ,rodzicami i nauczycielami;  

 Analizy przypadków; 

Ewaluacja programu przeprowadzona będzie w każdym roku szkolnym przez Zespół ds. 

Ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego powołany przez dyrektora. Z 

wynikami prac zespołu w formie raportu i wniosków zostanie zapoznana rada pedagogiczna i 

rada rodziców. 

1.Cel główny ewaluacji 
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1) Podniesienie efektywności pracy profilaktycznej szkoły. 

2. Cele szczegółowe ewaluacji 

1) Uzyskanie informacji o przebiegu realizacji działań profilaktycznych. 

2) Poznanie ewentualnych trudności i niedociągnięć, które pojawią się w trakcie realizacji 

programu. 

3) Dokonanie oceny w zakresie wiedzy i umiejętności nabytych przez uczestników 

programu. 

 

 

Wnioski z ewaluacji posłużą do modyfikacji i ulepszenia programu. 

Zasady ewaluacji Programu Wychowawczo Profilaktycznego: 

 Ocena kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania                         

z obiektów oraz sprzętu należącego do szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych 

warunków nauki i opieki oraz przygotowywania obiektów szkoły do nowego roku 

szkolnego; 

 Ocena zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę 

oraz w czasie przerw międzylekcyjnych. Przestrzeganie procedur bezpieczeństwa ze 

szczególnym uwzględnieniem zasad na czas epidemii COVID-19; 

 Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w szkole. Działania szkoły związane                                  

z wykorzystywaniem w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz 

metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii 

cyfrowych. 
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