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„W wychowaniu chodzi właśnie o to, 

ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, 

o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, 

aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, 

umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, 

to znaczy, ażeby również 

umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich” 

 

Jan Paweł II 

PROGRAM 

WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TEODOROWIE 

ROK SZKOLNY 2022/2023 
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I. Wstęp 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Teodorowie obejmuje wszystkie działania i treści o charakterze wychowawczym 

i profilaktycznym, gdzie wychowanie rozumiane jest jako proces wspomagania ucznia w rozwoju, oparty na indywidualnej osobowej relacji 

poszanowania godności obu stron (wychowawcy, rodzica, nauczyciela oraz wychowanka), które współdziałają ze sobą, dążąc do osiągnięcia 

celów wychowania, tj. do osiągnięcia pełnej dojrzałości ucznia w czterech podstawowych sferach: fizycznej, ukierunkowanej na zdobycie przez 

ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowanie zachowań prozdrowotnych; 

psychicznej, ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, kształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia 

własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, 

chęci do życia i witalności; społecznej, ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności 

samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych, wychowawca w tym procesie jest 

odpowiedzialny za tworzenie warunków do rozwoju każdego ucznia, a wychowanek odpowiedzialny jest za korzystanie z nich; aksjologicznej, 

ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenianie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu 

istnienia. 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Teodorowie obejmuje wszystkie działania wspomagające wychowanka 

w radzeniu sobie z trudnościami, które jednocześnie ograniczają i likwidują czynniki ryzyka mogące zaburzać jego prawidłowy rozwój i zdrowe 
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życie. Chcemy, by nasza szkoła była bezpieczna, by nie dochodziło do zakłóceń procesów wychowawczych, które prowadzą do dezorganizacji 

procesu dojrzewania dzieci i młodzieży oraz zaburzeń w zachowaniu. Chcemy dostarczać wszystkim odbiorcom wiarygodnych informacji na 

 temat warunków zdrowego życia i występujących zagrożeń, by w konsekwencji nauczyć uczniów odpowiedzialności za własne wybory. Chcemy 

rozwijać u uczniów więzi z grupą społeczną, aby panowało poczucie przynależności do grupy, kształtować komunikatywność, kreatywność 

i empatię, umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, uczyć odpowiedzialności, kształtując w środowisku szkolnym normy 

i reguły sprzyjające zdrowemu życiu, które jednocześnie eliminują możliwość wystąpienia dysfunkcji. 

 

Program realizowany będzie przez wychowawców klas, podczas godzin z wychowawcą, nauczycieli wszystkich przedmiotów, specjalistów 

(psychologa, pedagoga, pielęgniarkę szkolną) oraz pozostałych pracowników szkoły, we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. 

Obowiązkiem nauczycieli wychowawców i nauczycieli przedmiotów oraz specjalistów jest opracowanie planów wychowawczo-profilaktycznych 

klas na bazie szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. 

 

Program powstał w oparciu o obowiązujące akty prawne i wewnątrzszkolne dokumenty szkoły: 

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

• Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r.                   

nr 120, poz. 526). 

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

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

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

• Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487). 
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• Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783). 

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

r. poz. 957). 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach 

systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii                          

(Dz.U. z 2015 r. poz. 1249). 

• Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół. 

•  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną                            

w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 

przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. 

• Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych. 

• Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej                                   

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

•  Ustawę z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego. 

• Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2022/2023. 

•  Statut Szkoły Podstawowej w Teodorowie. 
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• Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, 

profilaktyki i zdrowia psychicznego” – sporządzony na zlecenie MEiN (oparty na wynikach badań wśród uczniów, rodziców, nauczycieli 

w okresie kwiecień 2020 – styczeń 2021). 

 

II. Misja i wizja 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.  

Wysoki priorytet ma także profilaktyka i działania pomocowe na rzecz wsparcia psychicznego uczniów w trakcie i po wygaśnięciu epidemii 

COVID-19. Misją szkoły jest „osiągnięcie zaburzonej równowagi między przewartościowanym nauczaniem a niedowartościowanym 

wychowaniem uzupełnianym o profilaktykę” (patrz: Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? 

Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego.”). 
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III. Sylwetka absolwenta 

 

Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy: 

• kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności, 

• zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia, 

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

• prezentuje aktywną postawę w promowaniu dbałości o środowisko naturalne, 

• zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły,  

• przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia, a także ochrony przed chorobami zakaźnymi (np. COVID-19) i cywilizacyjnymi,  

• zna i rozumie zasady współżycia społecznego,  

• jest tolerancyjny, 

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

• jest ambitny, kreatywny, odważny, samodzielny, 

• posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce 

o bezpieczeństwo własne i innych,  

• zna zasady ochrony zdrowia psychicznego (w tym w sytuacji kryzysowej wywołanej epidemią COVID-19) oraz czynniki chroniące 

przed zagrożeniami wynikającymi z długotrwałej izolacji społecznej i reżimu sanitarnego), 

• rozumie związek między pogorszeniem się stanu zdrowia psychicznego a podejmowaniem zachowań ryzykownych i problemów 

z tym związanych (np. stosowanie substancji psychoaktywnych, przemocy), 

• szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy, 
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• jest odporny na niepowodzenia, 

• integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole, 

• inne (ważne z perspektywy przyjętych wartości oraz celów wychowawczych i profilaktycznych szkoły). 

 

IV. Zadania Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

 

Zgodnie ze wskazaniami działalność wychowawczo- profilaktyczna w naszej szkole polega na prowadzeniu działalności, która ma na celu 

wspomaganie ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 

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

stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych, w tym w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 

oraz chorób cywilizacyjnych,  

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

siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, kształtowanie środowiska 

sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowia i dobrej kondycji psychicznej, poszerzanie kompetencji i świadomości znaczenia wsparcia 

w sytuacji kryzysowej osób z najbliższego otoczenia uczniów (rodziców, nauczycieli i wychowawców, specjalistów w zakresie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, rówieśników), 

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

wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych, kreowanie 

postaw pro społecznych w sytuacji kryzysowej (np. epidemia COVID-19, sytuacja kryzysowa uczniów z Ukrainy), 
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4) aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz 

poczucia sensu istnienia, rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej w sytuacjach kryzysowych zagrażających całemu 

społeczeństwu (np. rozprzestrzenianie się epidemii COVID-19). 

Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli                         

i innych pracowników szkoły. Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności: 

1) 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. 

2) Współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce 

absolwenta. 

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, 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) 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. 

8) Wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów. 
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9) Kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających 

aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym. 

10) Przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej. 

11) Wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych                                           

i prospołecznych. 

12) Wykształcenie u uczniów, nauczycieli i rodziców postrzegania sytuacji kryzysowych jako szansy na „zmianę” mogącą przynieść trwałe 

wartości, np. umiejętność zapobiegania bezradności będącej początkiem pogorszenia kondycji psychicznej człowieka i jej negatywnych 

skutków (patrz: Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje 

dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego”). 

 

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, 

ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. 

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności: 

1) Poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia 

psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, 

środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne                        

oraz postępowania w tego typu przypadkach. 

2) Rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów. 
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3) Doskonalenie kompetencji nauczycieli, wychowawców, rodziców w zakresie profilaktyki oraz rozpoznawania wczesnych symptomów 

depresji u dzieci i starszej młodzieży, 

4) Poszerzanie wiedzy uczniów, nauczycieli, rodziców na temat wpływu sytuacji kryzysowej (np. wywołanej pandemią COVID-19, 

działaniami wojennymi na terenie Ukrainy) na funkcjonowanie każdego człowieka oraz możliwości uzyskania pomocy w szkole i poza 

szkołą, 

5) Kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania 

własnych emocji. 

6) Kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach 

trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. 

7) Poszerzanie wiedzy uczniów na temat metod zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19, przeciwdziałania chorobom 

cywilizacyjnym,  

8) Prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów 

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

oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej. 

9) Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego 

wieku rozwojowego. 

10) Poszerzanie wiedzy uczniów na temat konsekwencji nadużywania multimediów (uzależnienie cyfrowe), 

11) Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki uzależnienia od multimediów. 
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Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości 

psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów,                     

a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły. 

 

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności: 

1) Dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów 

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

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych. 

2) Udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku 

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

3) Udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku 

obniżonej kondycji psychicznej, depresji, innych problemów psychologicznych i psychiatrycznych, jako skutków sytuacji traumatycznych 

i kryzysowych (np. działania wojenne na Ukrainie), 

4) Przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat 

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

5) Informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli                                

i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią. 
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6) Udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku 

uzależnienia cyfrowego (np. możliwość udziału w Pilotażowym Programie skierowanym do dzieci i młodzieży uzależnionych od nowych 

technologii cyfrowych, rekomendowanym przez NFZ i Ministerstwo Zdrowia), 

7) Udostępnienie informacji o możliwościach różnorodnego wsparcia uczniów z Ukrainy.    

 

 

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, 
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5) wspieranie uczniów i wychowanków, u których zaobserwowano uzależnienie od technologii cyfrowych, a także prowadzenie działań 

profilaktycznych wobec wszystkich uczniów szkoły (np. przekierowywanie ich uwagi na rozwój indywidualnych zainteresowań oraz 

angażowanie uczniów do aktywności w różnych dziedzinach). 

 

 

 

Działania te obejmują w szczególności: 

1) Realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia 

psychicznego, dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych                  

w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. 

2) Przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności 

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

3) Kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, 

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

4) Doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku 

podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych. 

5) Włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie 

oświaty, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, 

nowych substancji psychoaktywnych. 
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W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na: 

• wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej, 

• wzbudzanie poczucia przynależności do grupy, 

• odbudowanie i umacnianie u uczniów prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej w szkole, klasie (reintegracja), 

• utrwalanie u uczniów świadomego respektowania reguł sanitarnych przyjętych na czas epidemii COVID-19,                        

• rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości, 

• budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, 

• przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom, 

• przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, 

• troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców, 

• minimalizowanie negatywnych skutków sytuacji kryzysowej wywołanej działaniami wojennymi na terenie Ukrainy (w sytuacji 

przyjęcia do szkoły ucznia z tego państwa). 

 

Zadania profilaktyczne programu to: 

• Zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole. 

• Znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły. 

• Promowanie zdrowego stylu życia. 
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• Kształtowanie nawyków prozdrowotnych. 

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

papierosów, alkoholu i narkotyków). 

• Eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej. 

• Niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji. 

• Wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym 

ludziom ukształtować pozytywną tożsamość. 

• Uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem. 

• Uczenie dbałości o zdrowie psychiczne oraz wzmacnianie poczucia oparcia w najbliższym środowisku (rodzina, nauczyciele, 

specjaliści) w sytuacjach trudnych. 

 

 

V. Struktura oddziaływań wychowawczych 

Dyrektor szkoły: 

− uczestniczy w procesie diagnozy zagrożeń szkoły oraz w oddziaływaniach wychowawczo-profilaktycznych, 

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

− stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole, dbając o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej 

szkoły, 

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

innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów, 
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− stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej 

szkoły, 

− dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły, 

− nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 

 

Rodzice: 

− współtworzą szkolny programu wychowawczo-profilaktyczny, 

− uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły, 

− uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę, 

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

− znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy jego realizacji. 

 

Wychowawcy: 

− prowadzą w różnych formach szkolenia i konsultacje dla rodziców, 

− dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, 

− sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami szkoły, a w szczególności tworzą warunki wspomagające ich rozwój i przygotowują 

do życia w rodzinie i w społeczeństwie, 

− poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków, 

− uczą pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości, 

− realizują w toku pracy wychowawczo-profilaktycznej treści i cele niniejszego programu oraz nadzorują udzielanie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w swojej klasie, 

− diagnozują sytuację wychowawczą w klasie poprzez rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów, 
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− opracowują plan pracy wychowawczo-profilaktycznej dla klasy na dany rok szkolny, na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów 

i zadań określonych w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym (uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego 

i potrzeby uczniów), 

− przygotowują sprawozdania z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy (dwa razy w roku), 

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

− wykonują zadania jako członkowie zespołów wychowawczych zlecone przez przewodniczącego zespołu, 

− oceniają zachowania uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami i wewnątrzszkolnym systemem oceniania 

uczniów, 

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

z uczniami o specjalnych potrzebach. 

 

Nauczyciele 

 

Wszyscy nauczyciele realizują program wychowawczo-profilaktyczny, a w szczególności: 

− uwzględniają go przy realizacji klasowych planów pracy, 

− reagują na przejawy niedostosowania społecznego u uczniów, 

− wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, udzielają pomocy w przezwyciężaniu 

niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb, 

− odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas pobytu w szkole i poza jej terenem, np. na wycieczkach szkolnych, 

świadczą pomoc psychologiczno-pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem, 

− przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, 

− udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 

− kształcą i wychowują młodzież w duchu patriotyzmu i demokracji, 

− prowadzą rozmowy z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach, 

− wspierają zainteresowania i rozwój osobowy uczniów. 
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Uczniowie 

 

Wszyscy uczniowie szkoły są poddani oddziaływaniom tego programu: 

− otrzymują dość zachęty, aby uczyć się śmiałości, 

− w pełni aprobowani uczą się lubić samych siebie, 

− często słyszą słowa uznania, 

− uczą się stawiać sobie cele, 

− w poczuciu bezpieczeństwa uczą się ufać sobie i innym, 

− otaczani są rzetelnością i uczciwością, uczą się, czym jest prawda i sprawiedliwość. 

 

Rada pedagogiczna szkoły: 

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

− opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego (w porozumieniu z radą rodziców), 

− opracowuje wspólnie z dyrektorem dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją 

i przestępczością, 

− dokonuje ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 

 

Psycholog i pedagog szkolny: 

− udzielają pomocy uczniom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, oraz uczniom, którzy padli ofiarą przestępczości, 

− w sposób zdecydowany reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim podejrzanym zachowaniem stwarzają zagrożenie dla 

ucznia, 

− współpracują z instytucjami w organizowaniu różnych form spędzania czasu przez uczniów, szczególnie z rodzin zaniedbanych 

środowiskowo, 

− współpracują z policją, z sądem dla nieletnich, z kuratorami (w razie zaistniałej potrzeby), z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 
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− kształtują u uczniów i ich rodziców świadomość prawną w zakresie ponoszenia konsekwencji wynikających z popełnionych czynów, 

− udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów, prowadzą zajęcia terapeutyczne z dziećmi – indywidualne 

i grupowe, stosują profilaktykę zachowań ryzykownych wśród uczniów, 

− organizują spotkania i prelekcje dla rodziców na tematy związane z procesem nauczania i wychowania, udzielają wsparcia zgłaszającym 

się rodzicom w sytuacjach trudnych wychowawczo i losowo, współpracują z nauczycielami w zakresie procesu nauczania i wychowania 

uczniów, 

− prowadzą badania i działania diagnostyczne uczniów (indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych), 

− współpracują z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych. 

 
 

VI. Diagnoza zagrożeń 

 

Szkoła Podstawowa w Teodorowie każdego roku szkolnego przeprowadza diagnozę środowiska wychowawczego, analizuje potrzeby i zasoby. 

W celu urealnienia sytuacji wychowawczej w szkole, a w efekcie profilaktycznej, korzystamy z: 

− badań ankietowych skierowanych do rodziców na temat atmosfery w szkole oraz warunków organizacji nauki w niej, 

− spostrzeżeń wychowawców na temat zachowań problemowych w klasie, 

− ludzkich zasobów szkoły, tj. kompetencji kadry kierowniczej, kompetencji zawodowych nauczycieli, rozwijanych poprzez dodatkowe 

doskonalenie się, kompetencji szkolnych specjalistów (pedagoga i psychologa, pielęgniarki szkolnej), kompetencji szkolnych 

realizatorów programów profilaktycznych, kompetencji specjalistów spoza szkoły – współpracujących z nią, rodziców 

oraz wolontariuszy. 
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Wyniki diagnozy i ewaluacji dotychczasowych programów wskazują na wysoki poziom poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole, pozytywny 

klimat emocjonalny, znikomy poziom zagrożenia przemocą, narkomanią. 

 

W oparciu o kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023, wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2021/2022, 

program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, wyniki przeprowadzonych diagnoz, zostały wyłonione następujące obszary problemowe: 

− dbałość o zdrowie psychiczne, 

− kształtowanie umiejętności komunikacyjnych uczniów, które umożliwią dialog z innymi i z samym sobą (nauka nawiązywania 

serdecznego kontaktu, sympatii, szacunku i tolerancji), 

− kształtowanie kompetencji międzykulturowych (nabywanie umiejętności porozumiewania się w języku obcym, ale również 

kształtowanie postawy otwartości i akceptacji, woli porozumienia oraz ciekawości dotyczącej poznawania różnic), 

− kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji, 

− przeciwstawianie się obojętności wobec wszelkich przejawów zła, kształtowanie gotowości współdziałania i pomocy – dobroczynności, 

szlachetności, zaangażowania społecznego, 

− dbałość o zdrowie psychiczne, ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego i poczucia bezpieczeństwa, 

− kształtowanie umiejętności przeżywania emocji, radzenia sobie ze stresem i agresją – kształcenie samodzielności w rozwiązywaniu 

problemów i konfliktów uczniowskich (tolerancja, życzliwość, empatia i przyjaźń), 

− wzmacnianie wychowawczej roli rodziny, respektowanie praw i obowiązków uczniów, 

− doskonalenie umiejętności prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach 

edukacyjnych, w szczególności w zakresie bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu, 

− kształtowanie właściwych zachowań uczniów w sytuacji zagrożenia, 
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− przygotowanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji, kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych 

w Internecie i mediach społecznościowych, 

− podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom potrzebującym pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

 

 

 

 

VII. Zadania wychowawczo-profilaktyczne, osiągnięcia ucznia przewidziane na poziomie oddziału przedszkolnego 
 

ZABAWA I WYPOCZYNEK W POCZUCIU BEZPIECZEŃSTWA 

 
WYCHOWAWCZO-
PROFILAKTYCZNE 
 

 
OSIĄGNIĘCIA DZIECKA 

 
SPOSOBY REALIZACJI 

 
OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE 

 
TERMINY 

 
Tworzenie warunków do 
kształtowania zachowań 
sprzyjających zdrowiu                                     
i bezpieczeństwu dzieci na 
drodze i w przedszkolu. 

 
- Respektuje prawa i obowiązki 
swoje oraz innych osób, 
zwracając uwagę na ich 
indywidualne potrzeby. 

 
- Zapoznanie dzieci                                        
z Kodeksem Przedszkolaka;                     
- zapewnienie bezpieczeństwa dzieci 
podczas zajęć, zabaw                                     
i imprez; 
- wycieczki po okolicy- bezpieczne 
poruszanie się w ruchu drogowym. 
 

 
Wychowawcy 
 
 

 
Wg harmonogramu 
 
 
 
 
Wrzesień 
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Systematyczne uwrażliwienie 
dzieci na sytuacje stwarzające 
zagrożenie oraz budowanie 
wiedzy na temat ich 
konsekwencji. 

 
- Kontroluje emocje, ma 
ukształtowane poczucie 
odpowiedzialności oraz troski za 
zdrowie i bezpieczeństwo 
swoje i innych; 

 
- Uczenie zasad postępowania                  
w sytuacjach zagrożenia życia                     
i zdrowia. 

 
Wychowawcy 

 
Cały rok szkolny 

 - wie jakie zachowania sprzyjają 
bezpieczeństwu. 

   

 

 

 

 

WZMACNIANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI 

 
ZADANIA 
WYCHOWAWCZO-
PROFILAKTYCZNE 
 

 
OSIĄGNIĘCIA DZIECKA 

 
SPOSOBY REALIZACJI 

 
OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE 

 
TERMINY 

 
Podejmowanie działań 
związanych z umacnianiem 
poczucia własnej wartości, 
wspieranie indywidualności 
dziecka. 

 
- Przejawia poczucie własnej 
wartości; 
-posługuje się swoim 
imieniem, nazwiskiem, 
adresem; 
-respektuje prawa                               
i obowiązki; 
-przejawia swoją 
indywidualność; 

 
- Udział w przedstawieniach, 
słuchanie opowiadań, bajek 
terapeutycznych. 
 
 

 
Wychowawca 
 
 

 
Wg harmonogramu 
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- szanuje emocje swoje                  
i innych; 
- wyraża swoje oczekiwania 
społeczne wobec innego 
dziecka czy grupy. 
 

 

 

 

 

 

 

ROZWIJANIE POTRZEBY TWORZENIA RELACJI OSOBISTYCH I UCZESTNICZENIA W GRUPIE 

 
ZADANIA 
WYCHOWAWCZO-
PROFILAKTYCZNE 

 
OSIĄGNIĘCIA DZIECKA 

 
SPOSOBY REALIZACJI 

 
OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE 

 
TERMINY 

 
Podejmowanie działań 
sprzyjających integracji grupy, 
nawiązywaniu trwałych 
przyjacielskich relacji z innymi 
dziećmi.                                
Poznanie i respektowanie 
zasad społecznych. 
Uświadamianie 
przynależności do różnych 

 
- Odczuwa i wyraża swoją 
przynależność do rodziny, 
narodu, grupy przedszkolnej, 
grupy chłopców, grupy 
dziewczynek i innych; 
- nawiązuje relacje 
rówieśnicze; 
- używa zwrotów 
grzecznościowych; 

 
-Pełnienie dyżurów; 
-praca w grupach; 
-wspólne zabawy integracyjne                             
i spontaniczne; 
-udział w projektach; 
-wykonywanie prac 
plastycznych. 
 
 

 
Wychowawcy 
 
 

 
Cały rok 
Wg harmonogramu 
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grup społecznych. - respektuje prawa                      
i obowiązki innych; 
- komunikuje się                          
z dziećmi i osobami dorosłymi; 
- wykazuje szacunek do dzieci   
i dorosłych, szacunek dla 
ojczyzny; 
- okazuje życzliwość dzieciom    
i dorosłym; 
- wykazuje obowiązkowość. 
 

 

 

 

 

DBAŁOŚĆ O ROZWÓJ ZDROWIA 

 
ZADANIA 
WYCHOWAWCZO-
PROFILAKTYCZNE 

 
OSIĄGNIĘCIA DZIECKA 

 
SPOSOBY REALIZACJI 

 
OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE 

 
TERMINY 

 
Kształtowanie właściwych 
umiejętności, przyzwyczajeń                      
i nawyków prozdrowotnych 
oraz wiedzy na temat 
zdrowego stylu żywienia. 

 
-Wie, czym jest zdrowe 
odżywanie; 
-zna przyczyny oraz 
konsekwencje niezdrowego 
stylu życia; 
-poznaje objawy choroby; 
-uczestniczy w zabawach 
ruchowych; 
-wykonuje podstawowe 

 
-Popularyzacja aktywnych 
sposobów spędzania wolnego 
czasu zarówno wśród dzieci, 
jak i wśród rodziców; 
-pogłębienie wiedzy dzieci na 
temat przyczyn i skutków 
nieprawidłowego odżywiania; 
-pogłębianie wiedzy dzieci na 
temat profilaktyki zdrowotnej 

 
Wychowawcy 
Pielęgniarka 
 

 
Wg harmonogramu 
Cały rok szkolny 
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ćwiczenia kształtujące nawyk 
utrzymania prawidłowej 
postawy ciała; 
-wykazuje sprawność ciała                
i koordynację. 
 

(np. szczepienia ochronne) 
oraz związków między 
zdrowiem a chorobą. 
 

 
Kształtowanie nawyków 
dbania o zdrowie i higienę 
osobistą. 

 
- Samodzielnie wykonuje 
podstawowe czynności 
higieniczne; 
- wie do kogo zwrócić się                   
o pomoc w sytuacjach 
zagrożenia życia i zdrowia. 
 

 
-zabawy ruchowe, 
naśladowcze, piosenki, 
wierszyki; 
-słuchanie opowiadań; 
-dyżury i codzienne sytuacje. 
 

 
Wychowawcy 
Pielęgniarka 

 
Cały rok szkolny 

 

 
Wspieranie rozwoju 
emocjonalnego                                  
i psychicznego. 

 
-Rozpoznaje i nazywa 
podstawowe emocje; 
-próbuje radzić sobie                       
z przeżywaniem; 
-przedstawia swoje emocje              
i uczucia; 
-szuka wsparcia w sytuacjach 
dla niego trudnych, wdraża 
własne strategie; 
-wczuwa się w emocje własne 
oraz innych; 
-dostrzega, że zwierzęta mają 
zdolność odczuwania; 
-dostrzega emocjonalną 
wartość otoczenia 

 
-Drama, rozpoznawanie 
emocji na ilustracji, 
rozpoznawanie nastroju 
muzyki; 
-zabawy plastyczne; 
-udział w akcji ,, Pomóżmy 
zwierzętom przetrwać zimę”. 
 
 

 
 
Wychowawcy 
 
 
 

 
 
Cały rok szkolny 
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przyrodniczego jako źródła 
satysfakcji estetycznej. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDOWANIE ZAINTERESOWAŃ DZIECKA ORAZ POZNAWANIE KULTURY REGIONALNEJ ORAZ INNYCH KULTUR 

 
ZADANIA 
WYCHOWAWCZO-
PROFILAKTYCZNE 

 
OSIĄGNIĘCIA DZIECKA 

 
SPOSOBY REALIZACJI 

 
OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE 

 
TERMINY 
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Wspieranie dziecka                          
w odkrywaniu i rozwijaniu 
jego zainteresowań. 

 

- Uczestniczy w zabawach                                
i spontanicznych odkryciach; 
- wykazuje ekspresje 
artystyczne( tańca,  ruchu, 
gestów, plastyki, techniki, 
teatru,); 
- recytuje wierszyki, 
odpowiada na zagadki, 
pytania, opowiada; 
- uruchamia wyobraźnię. 

 

-Zabawy plastyczne; 
-zabawy przy muzyce; zabawy 
ruchowe i integracyjne; 
-przedstawienia; 
-śpiewanie piosenek; 
-recytacja wierszyków. 
 
 
 

 

Wychowawcy 
 

Cały rok 
 
 

 

Rozwijanie wiedzy                                 
i zainteresowań na temat 
własnego kraju, kultury 
regionalnej oraz 
kultywowanie tradycji. 

 

-Wymienia nazwę swojego 
kraju i jego stolicę; 
-rozpoznaje symbole 
narodowe (godło, flaga, 
hymn); 
-nazywa wybrane symbole 
związane z regionami Polski 
ukryte w podaniach,                                      
w przysłowiach, w legendach                    
i bajkach; 
- wskazuje różne zawody,               
w tym pełnione przez 
rodziców. 

 

-Wycieczki; 
-zaproszeni goście; 
-filmy edukacyjne; 
-opowiadania, legendy, 
przysłowia; 
-oglądanie albumów, zdjęć , 
prezentacji; 
-grupowe Wigilie, obchody 
innych świąt ,np. ,, Dzień 
Babci”, ,, Dzień Dziadka” ; 
apele i uroczystości szkolne. 
 
 

 

Wychowawcy 
 

Wg harmonogramu 

 

Poszerzanie wiedzy na temat 
innych kultur . 

 

- Orientuje się, że Polska jest 
jednym z krajów Unii 
Europejskiej. 

 

-Wycieczka do muzeum; 
-zaproszeni goście; 
-filmy edukacyjne. 

 

Wychowawcy 
 

Wg harmonogramu 

POMOC DZIECIOM ROZIJAJĄCYCH SIĘ W NIEHARMONIJNY SPOSÓB 

 
ZADANIA 
WYCHOWAWCZO-

 
OSIĄGNIĘCIA 
DZIECKA 

 
SPOSOBY REALIZACJI 

 
OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE 

 
TERMINY 
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PROFILAKTYCZNE 
 
Nauczyciele diagnozują, 
obserwują dzieci i twórczo 
organizują przestrzeń ich 
rozwoju. 

 
Dziecko przygotowane 
jest do podjęcia nauki                      
w szkole w następujących 
obszarach: 
-fizycznym; 
-emocjonalnym; 
-społecznym; 
-poznawczym. 

 
-Diagnoza przedszkolna; 
-bieżące obserwacje; 
- rozmowy indywidualne; 
- zajęcie edukacyjne; 
- zabawy grupowe; 
- zajęcia specjalistyczne,            
np. logopedia, gimnastyka 
korekcyjna. 
 

 
Wychowawcy 
Logopeda 
Nauczyciel gimnastyki 
korekcyjnej 

 
Cały rok 

 
Nauczycie systematycznie 
informują rodziców 
o postępach w rozwoju 
ich dzieci. 

 
 
 
 

 
- Zebrania grupowe; 
-porady i konsultacje; 
- zachęcanie do współpracy              
w realizacji programu 
wychowawczo-
profilaktycznego. 
 

 
Wychowawca 
Logopeda 

 
Cały rok 

 

 

 

 

 

VIII. Zadania wychowawczo-profilaktyczne, osiągnięcia ucznia przewidziane na poziomie klas I-III 

UKIERUNKOWANIE UCZNIA KU WARTOŚCIOM 

 

ZADANIA 
 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA 
 

SPOSOBY REALIZACJI 
 

OSOBY 
 

TERMINY 
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WYCHOWAWCZO-
PROFILAKTYCZNE 

ODPOWIEDZIALNE 

 
Propagowanie świata 
wartości. 

 
- Ma świadomość wartości 
uznanych przez środowisko 
domowe, szkolne, lokalne                                         
i narodowe, międzykulturowe; 
-ma potrzebę aktywności 
społecznej opartej o te 
wartości. 

 
- Pełnienie różnych funkcji                
w klasie; 
- poznanie regulaminów oraz 
praw i obowiązków; 
- udział w różnych imprezach 
szkolnych i klasowych; 
- udział w zewnętrznych 
imprezach kulturalnych                     
i wycieczkach. 

 
Wychowawcy klas 
 
 

 
Cały rok 
 
 

 

Okazywanie szacunku innym 
ludziom. 
 
 
 
 

 

- Zna podstawowe zwroty 
grzecznościowe; 
- potrafi zachować się                       
w różnych sytuacjach; 
- pomaga innym, gdy 
dostrzega, iż znajdują się w 
potrzebie. 

 

- Udział w akacjach 
charytatywnych; 
zbieranie karmy dla zwierząt; 
- organizacja imprez                     
i przedstawień z okazji,          
np. Dzień Babci i Dziadka Dzień 
Ojca, Dzień Matki, Dzień 
Chłopca, Dzień Kobiet. 

 

Nauczyciel religii 
Wszyscy nauczyciele 

 

Cały rok 
Wg harmonogramu 

 

Propagowanie postawy 
proekologicznej. 

 

- Wie, jak należy dbać                          
o przyrodę; 
- potrafi odróżnić zachowania 
ekologiczne od tych 
szkodzących środowisku; 
- dba o najbliższe otoczenie 
m.in segreguje odpady, dba                
o czystość otoczenia. 

 

- Lekcje poświęcone tej 
tematyce; 
-uczestnictwo w konkursach 
związanych z tematyką 
ekologiczną: 
-działania ekologiczne. 
 

 

Wszyscy nauczyciele 
 

 

Cały rok 
 

AKTYWNY UDZIAŁ W ŻYCIU KULTURALNYM, SZKOŁY, ŚROWISKA LOKALNEGO ORAZ KRAJU 

 

 
WYCHOWAWCZO-

 
OSIĄGNIĘCIA UCZNIA 

 
SPOSOBY REALIZACJI 

 
OSOBY 

 
TERMINY 
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PROFILAKTYCZNE 
 

ODPOWIEDZIALNE 

 
Kształtowanie postaw 
obywatelsko – patriotycznych. 

 
-Zna tradycje szkoły, 
środowiska lokalnego oraz 
narodowe; 
-kultywuje tradycje związane             
z najbliższą okolicą, krajem; 
- zna symbole narodowe                  
i europejskie. 

 
-Uczniowie kultywują tradycje 
związane  z najbliższą okolicą, 
krajem; 
-poznają symbole narodowe               
i europejskie; 
-uczestniczą  w uroczystościach  
szkolnych; 
-poznają symbole narodowe                   
i europejskie. 
 

 
Wszyscy nauczyciele 

 
Cały rok 
Wg harmonogramu 

 
Poznawanie różnych dzieł 
kulturalnych oraz 
współtworzenie ich na 
poziomie swoich możliwości. 

 
- Zna różne dzieła kulturalne                
z różnych dziedzin; 
-potrafi wyrażać się za pomocą 
różnych środków 
artystycznych. 
 

 
-projekty edukacyjne 
-pogadanki 
-literatura, filmy, wystawy 
tematyczne , gazetki 
-udział w uroczystościach 
-wycieczki. 
 

 
Wychowawcy 
 

 
Cały rok 
 
 

 

 

 

 

ROZWJANIE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I KOMUNIKACYJNYCH 

 

 
ZADANIA 

 
OSIĄGNIĘCIA UCZNIA 

 
SPOSOBY REALIZACJI 

 
OSOBY 

 
TERMINY 
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WYCHOWAWCZO-
PROFILAKTYCZNE 
 

ODPOWIEDZIALNE 

 
Wzajemne poznanie się. 

 
- Aktywnie i w twórczy sposób 
bierze udział  w różnych 
działaniach; 
- potrafi wskazać swoje cechy        
i zaprezentować swoje zdanie 
przed grupą. 
 

 
-Uczniowie biorą udział                    
w zabawach integrujących 
grupę lub zespół klasowy; 
-udział w uroczystościach 
klasowych i szkolnych. 

 
Wychowawcy 
 

 
Cały rok 

 
Wyposażenie ucznia                   
w umiejętności niezbędne do 
współdziałania w zespole. 

 
-Zna zasady bezpiecznego                  
i kulturalnego zachowania się; 
- współpracuje w grupie 
realizując różne zadania; 
-jest empatyczny; 
- potrafi w pokojowy sposób 
rozwiązywać konflikty                        
i zachowywać się w sytuacjach 
problemowych; 
- rozpoznaje zachowania 
agresywne. 
 

 
- Zapoznanie uczniów                        
z normami współżycia. 
 
 

 
Wychowawcy 
 

 
Cały rok 

 

 

 

WZMACNANIANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI 
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ZADANIA 
WYCHOWAWCZO-
PROFILAKTYCZNE 
 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA SPOSOBY REALIZACJI OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE 

TERMINY 

 
Rozwój osobowości ucznia. 

 
- Jest autorefleksyjny; 
- kontroluje własne 
zachowanie; 
- wykorzystuje własny 
potencjał; 
- ma motywację do nauki ; 
- posiada rozbudzoną 
ciekawość poznawczą; 
- wie, jak się uczyć; 
- potrafi radzić sobie                            
z własnymi ograniczeniami; 
- rozwija swoje 
zainteresowania  i zdolność 
twórczego myślenia; 
- ma wykształconą hierarchię 
wartości; 
- zna różne techniki uczenia 
się. 

 
-Wspomaganie umiejętności 
samopoznania poprzez 
wykorzystywanie sytuacji szkolnych 
do treningu rozpoznawania własnych 
emocji, uczuć, predyspozycji                   
i deficytów; 
-stymulowanie rozwoju 
samoakceptacji i samokontroli; 
-wdrażanie do samooceny; 
- motywowanie do nauki szkolnej; 
- stwarzanie warunków do 
realizowania działań wynikających                                       
z zainteresowań; 
– zajęcia pozalekcyjne; 
- praca z uczniem zdolnym; 
- praca z uczniem o specyficznych 
potrzebach edukacyjnych,            
zajęcia wyrównawcze,                 
korekcyjno – - kompensacyjne; 
- uczestnictwo w konkursach. 
 

 
Wychowawcy 
 

 
Cały rok szkolny 

 
Wspieranie ucznia                     
w rozpoznawaniu własnych 
predyspozycji i określenia 
dalszej drogi edukacji. 

 
- W sposób zorganizowany                         
i świadomy kształci się; 
- jest świadomy swoich 
słabości oraz swoich mocnych 
stron. 
 

 
- Spotkania z przedstawicielami 
różnych zawodów; 
- wycieczki do różnych miejsc pracy. 
 

 
Wychowawca 

 
Cały rok szkolny 
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PROPAGOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA 

 

 
ZADANIA 
WYCHOWAWCZO-
PROFILAKTYCZNE 
 

 
OSIĄGNIĘCIA UCZNIA 

 
SPOSOBY REALIZACJI 

 
OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE 

 
TERMINY 

 
Propagowanie zdrowia 
fizycznego. 

 
- Wie, jak należy dbać o własne 
zdrowie; 
- aktywnie spędza czas wolny; 
-zna zasady higieny oraz zasady 
bezpieczeństwa,  w tym 
drogowego; 
-zna podstawowe zasady 
żywienia. 

 
- Wdrażanie do dbałości o własne 
zdrowie; 
- zapoznanie z podstawowymi 
przepisami ruchu 
drogowego i sposobu poruszania się 
po drodze; 
-współpraca z pielęgniarką szkolną; 
-rozmowa na temat zdrowego stylu 
życia; 
-informowanie uczniów o 
sposobach uniknięcia choroby 
poprzez podnoszenie odporności               
i przestrzegania podstawowych 
zasad higieny; 
 

 
- zachęcanie do aktywnego 
spędzania wolnego czasu; 
-wycieczki, zabawy ruchowe                
w czasie przerw, zawody sportowe; 
- -uświadomienie, że każdy rodzaj 
ruchu sprzyja zdrowiu 
i kształtuje charakter; 
-realizacja programu profilaktyki; 
- udział w projekcie ,, Szklanka 

 
Wychowawcy 
 
Pielęgniarka 

 
Cały rok 
Wg harmonogramu 



34 

 

mleka”, ,, Owoce  i warzywa                  
w szkole”; 
- spotkanie z policjantem- 
pogadanka na temat 
bezpieczeństwa . 
 

 

 
Propagowanie zdrowia 
psychicznego. 

 
- Uczeń rozpoznaje emocje; 
- wyraża swoje emocje przy 
pomocy piktogramów, dramy, 
różnorodnych artystycznych 
form wyrazu; 
- panuje nad emocjami i wyraża 
w sposób umożliwiający 
współdziałanie w grupie oraz 
adaptację 
w nowej grupie; 
-odczuwa więź uczuciową                     
i potrzebę jej budowania,                
w tym więzi z rodziną, 
społecznością szkoły                                    
i wspólnotą narodową. 
 

 
- Zajęcia z wychowawcą; 
-udział w kółkach zainteresowań; 
-udział w konkursach                                   
i zawodach sportowych. 

 
Wychowawca 
Wszyscy nauczyciele 
Nauczyciele W-F 
 

 
Cały rok szkolny 

 

POMOC DZIECIOM ROZWIJAJĄCYCH SIĘ W NIEHARMONIJNY SPOSÓB 

 

 

ZADANIA 
WYCHOWAWCZO-
PROFILAKTYCZNE 

 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA 
 

SPOSOBY REALIZACJI 
 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE 
 

TERMINY 
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Diagnozowanie 
indywidualnych potrzeb                            
i możliwości uczniów. 

 

- Radzi sobie w różnych 
sytuacjach problemowych. 

 

-Przeprowadzenie badania 
dojrzałości szkolnej w klasie 
pierwszej wg procedury: 
a)przygotowanie materiałów 
do diagnozy 
b)opracowanie wyników 
c)wyłonienie uczniów 
wymagających wsparcia                 
i uczniów zdolnych. 

 

Wychowawca 
 

 

Cały rok 

 

Organizowanie pomocy 
w niwelowaniu deficytów 
rozwojowych i trudności 
szkolnych. 
 
Wspieranie uczniów 
rozwijających się 
w sposób przyspieszony. 

 

Radzi sobie w różnych 
sytuacjach problemowych. 
 
 
 
 
 
 

 

-Kierowanie uczniów                         
na badania specjalistyczne; 
-organizacja zajęć 
wspomagających w szkole: 
- wyrównawczych 
- korekcyjno- 
kompensacyjnych 
- udział w zajęciach 
rozwijających uzdolnienia. 

 

Wychowawca 
Logopeda 
 

 

Cały rok 
 

 

Wspomaganie rodzin 
niewydolnych materialnie oraz 
wychowawczo. 

 

- Otrzymuje pomoc                          
w różnych sytuacjach 
życiowych; 
- wie gdzie zwrócić się                  
o pomoc gdy doświadcza 
problemów. 

 

-Udzielanie rodzicom porad                
w sprawie korzystania                             
z pomocy odpowiednich 
instytucji. 

 

Wychowawcy 
 

 

Cały rok 

POMOC RODZICOM, NAUCZYCIELOM W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW WYCHOWAWCZYCH 

 
ZADANIA WYCHOWAWCZO-
PROFILAKTYCZNE 
 

 
OSIĄGNIĘCIA UCZNIA 

 
SPOSOBY REALIZACJI 

 
OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE 

 
TERMINY 
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Współdziałanie z rodzicami, różnymi 
środowiskami, organizacjami                          
i instytucjami, na rzecz tworzenia 
warunków umożliwiających rozwój 
dziecka. 

 
- Uczeń czuje się bezpiecznie                  
w szkole, ponieważ jest świadomy 
współpracy szkoły w rodzicami; 
- uczeń wie, gdzie należy szukać 
wsparcia w trudnych sytuacjach; 
- samodzielnie lub we współpracy 
rozwiązuje różne problemy; 
- posiada podstawową wiedzę                
na temat swoich praw oraz 
obowiązków; 
- jest świadomy zagrożeń, jakie 
istnieją współcześnie; 
- wie, czym jest uzależnienie od 
alkoholu, narkotyków, nikotyny, 
dopalaczy; 
- potrafi podać przyczyny i skutki 
uzależnienia. 

 
- Bieżące informowanie rodziców               
o sytuacji dziecka w szkole i poza nią; 
- dostarczenie aktualnych informacji 
rodzicom, nauczycielom, opiekunom 
na temat skutecznych sposobów 
prowadzenia działań 
wychowawczych i profilaktycznych 
poprzez spotkania ze specjalistami; 
- indywidualne rozmowy z uczniem            
i rodzicem; 
- konsultacje dla rodziców; 
- podejmowanie wspólnych inicjatyw 
w zakresie rozwiązywania trudności 
lub eliminowania zagrożeń; 
- zapoznanie rodziców z Konwencją  
o Prawach Dziecka, statutem szkoły,    
regulaminami i programami. 
 

 
Wszyscy nauczyciele 
 

 
Cały rok 

 

 

 

 

 

IX. Zadania wychowawczo-profilaktyczne i osiągnięcia ucznia przewidziane na poziomie klas IV-VIII 
 

POSZANOWANIE GODNOŚCI WŁASNEJ I PRAW KAŻDEGO CZŁOWIEKA 
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ZADANIA WYCHOWAWCZO-
PROFILAKTYCZNE 
 

OSIĄNIĘCIA UCZNIA SPOSOBY REALIZACJI OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE 

TERMINY 

 
Zapoznanie z prawami i obowiązkami 
człowieka. 

 
-Wie, jakie międzynarodowe 
dokumenty określają prawa 
człowieka; 
- zna swoje prawa i obowiązki jako 
ucznia, dziecka, członka rodziny        
i społeczeństwa; 
wie, gdzie i do kogo może się 
zwrócić w przypadku naruszenia 
jego godności. 
 

 
- Analiza różnych dokumentów m.in. 
Konwencji Praw Dziecka, statutu 
szkoły, szkolnego systemu oceniania, 
kodeksów klasowych; 
- lista adresów instytucji 
pomocowych; 
 

 
Wychowawcy klas 

 
Cały rok szkolny 

 
Kształtowanie szacunku dla własnej 
osoby i dla innych. 

 
- dostrzega w sobie i innych 
pozytywne cechy; 
- traktuje wszystkich z szacunkiem, 
szanuje inność, rozumie różnice                        
i podobieństwa w przeżywaniu 
świata; 
- prezentuje postawę szacunku dla 
własnego ciała i innych ludzi. 

 
- pokaz tablic, schematów; 
- mini wykład; 
- rozmowy dyskusje, burze mózgów; 
- lekcje przyrody- ,, Uważaj na siebie  
i innych również poza domem”,                 
,, Odkrywamy tajemnice zdrowia” 
- lekcję ,,Wychowanie do życia                  
w rodzinie”. 

 
Wszyscy nauczyciele 
Wychowawcy klas 

 
Cały rok 
 

 
Kształtowanie postawy zrozumienia                              
i tolerancji dla każdego ludzkiego 
istnienia. 

 
- Obdarza szacunkiem ludzi                       
o odmiennych możliwościach, 
narodowości, pochodzeniu. 

 
- Pogadanki- program WDŻR; 
-l. przyrody ,, „Różnorodność 
krajobrazów Ziemi”. 

 
Nauczyciel WDŻwR 
Wszyscy nauczyciele 
Nauczyciel przyrody 

 
Cały rok 
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Kształtowanie poczucia 
odpowiedzialności za własne zdrowie 
i rozwój. 

 
- Zna, rozumie, akceptuje i szanuje 
swój organizm; 
- potrafi wyrazić co czuje; 
- radzi sobie w sytuacjach wyboru; 
- umie ustalić i zaplanować 
działania służące rozwojowi; 
- umie racjonalnie wykorzystać czas 
wolny. 

 
- Program antynikotynowy; 
- lekcje  przyrody- ,, Uzależnienia są 
groźne”; 
- lekcje przyrody,, Zaburzenia 
odżywania-odżywianie się”. 
 

 
Wychowawcy 
Nauczyciel przyrody 

 
Cały rok 
 

 
Kształtowanie postawy 
proekologicznej. 

 
-Ma świadomość roli człowieka                
w przekształcaniu siebie                         
i środowiska; 
- wie, jak zadbać o swoje 
środowisko; 
-wie, co wpływa na degradację 
środowiska. 

 
- mini wykład; 
- dyskusja; 
- udział w akcjach Sprzątanie Świata - 
Święto Ziemi; 
- udział w różnych konkursach 
szkolnych. 
 

 
Nauczyciel przyrody 

 
Cały rok szkolny 
 

 
Kształtowanie kultury osobistej. 

 
- Potrafi zachować się                         
w różnych sytuacjach; 
- szanuje wszystkich ludzi; 
- umie się właściwie zachować                  
w sytuacjach wymagających 
kontaktów społecznych. 
 

 
- Udział w życiu klasy, szkoły 
- pełnienie różnych funkcji w klasie           
i szkole; 
- uczestniczenie we wspólnych 
wycieczkach; 
- system oceniania w szkole. 

 
Wszyscy nauczyciele 

 
Cały rok 

 

 

POSZANOWANIE WSPÓLNEGO DOBRA 

 
ZADANIA WYCHOWAWCZO-

 
OSIĄGNIĘCIA UCZNIA 

 
SPOSOBY REALIZACJI 

 
OSOBY 

 
TERMINY 
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PROFILAKTYCZNE 
 

ODPWOWIEDZIALNE 

 
Kształtowanie nawyków dbania                     
o wspólne dobro. 

 
- Szanuje swoje i cudze rzeczy; 
- utrzymuje ład i porządek                    
w swoim otoczeniu; 
- podejmuje różne prace na rzecz 
klasy i szkoły oraz różne funkcje 
związane z utrzymaniem ładu              
i porządku w szkole; 
- potrafi ocenić swoje 
zachowanie, 
potrafi przewidzieć skutki 
swojego zachowania; 
- zna symbolikę narodową; 
- bierze udział w różnych  
uroczystościach; 
- rozumie znaczenie wspólnoty 
europejskiej; 
- odróżnia pojęcia, takie jak 
ojczyzna, państwo, 
społeczeństwo. 
 

 
- Tworzenie regulaminów przy udziale 
uczniów; 
- ankiety, dyskusje, burze mózgów; 
-propagowanie prawa szkolnego:              
-konkursy, akcje; 
- nauczyciel wzorem; 
- wycieczki do kina, teatru, muzeum, 
przedmiotowe, rekreacyjne; 
- imprezy szkolne- ,, Dzień Chłopca” 
,, Dzień Nauczyciela”,, 11listopada”,            
,, Wigilie klasowe”,, Dzień Dziecka” itp. 

- symbole narodowe – godło, 
flaga, hymn (umieszczanie                    
i wykonywanie podczas świat                     
i uroczystości oficjalnych); 
- Piknik Rodzinny; 
- Polska w Unii Europejskiej. 
 

 

 
Wszyscy nauczyciele 

 
Cały rok szkolny 

 
Rozwijanie poczucia 
odpowiedzialności za siebie 
i innych . 

 
-Wie, że zdrowie człowieka zależy 
również od niego samego; 
- zna zasady zdrowego stylu życia; 
-przestrzega zasady 
bezpieczeństwa w szkole                       
i podczas wycieczek, zabaw, 
 
 
posiada nawyki higieniczne. 

 
- Poznanie budynku szkolnego przez 
uczniów z klas pierwszych; 
- poznanie przepisów bhp i zasad 
poruszania się po szkole, po ulicy,                 
w środkach lokomocji; 
- spotkanie z policjantem; 
 
 
- realizacja zajęć dotyczących zdrowia. 

 
Cały rok 

 
Wszyscy 
nauczyciele 
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Kształcenie postawy szacunku dla 
przeszłości i tradycji literackiej jako 
postawy tożsamości narodowej. 

 
- Jest zainteresowany kulturą               
w środowisku lokalnym; 
- ma potrzebę uczestniczenia               
w wydarzeniach lokalnych; 
-rozumie wartość języka 
ojczystego oraz jego funkcję                    
w budowaniu tożsamości 
narodowej oraz tożsamości 
wspólnoty: rodzinnej, narodowej 
i kulturowej; 
- ma szacunek do wiedzy oraz 
wyrobiona pasję poznawania 
świata; 
- stosuje zdobyte wiadomości; 
- dostrzega wartość: prawdy, 
dobra, piękna. 

 
-Lektury z podręcznika języka 
polskiego dla klas V - VIII oraz lektury 
spoza podręcznika wg harmonogramu 
ustalonego przez nauczycieli klas                  
V - VIII; 
- omawianie różnych tekstów kultury 
podczas lekcji; 
- dbałość o podręczniki szkolne i książki 
wypożyczone z biblioteki; 
- wykorzystywanie tekstów kultury do 
budzenia szacunku dla osiągnięć 
dawnych pokoleń (dostrzeganie 
ponadczasowości utworów); 
- dostrzeganie związków literatury lub 
twórców ze środowiskiem lokalnym, 
ojczyzną, historią; 
- udział w życiu społeczności lokalnej, 
np. spektakle teatralne, wiersze                      
i piosenki polskie; 
- dbanie o piękno i poprawność języka. 
 

 
Nauczyciel j. polskiego 
 

 
cały rok szkolny 
2019/2020 

 
Kształtowanie poczucia 
odpowiedzialności za mienie klasy                    
i szkoły, za wspólne dobro. 

 
- Respektuje prawo szkolne; 
- szanuje mienie swoje i innych; 
- jest gotowy do podejmowania 
działań na rzecz klasy, szkoły; 
- reaguje na przejawy 
wandalizmu wśród kolegów; 
-potrafi przyznać się do winy                     
i naprawić szkody. 
 
 

 
- Powierzanie uczniom funkcji w klasie 
i w szkole związanych z utrzymaniem 
ładu, porządku i dyscypliny; 
- udział uczniów w przygotowaniu 
imprez szkolnych, konkursów; 
- przestrzeganie zasady 
odpowiedzialności za wyrządzone 
zniszczenia; 
 
- działalność w samorządzie, 
propagowanie idei wolontariatu                     
i pomocy koleżeńskiej. 
 

 
Wszyscy nauczyciele 
Wychowawcy 

 
Cały rok 
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Stwarzanie sytuacji sprzyjających 
nabywaniu postaw proekologicznych. 

 
- Zna zasady dotyczące ochrony 
przyrody 
i środowiska; 
- ma świadomość zagrożeń, jakie 
niesie cywilizacja; 

- wie, które działania 
człowieka niszczą 
środowisko; 
- podejmuje działania na 
rzecz najbliższego 
otoczenia naturalnego. 
 

 

 
- Lekcje biologii; 
- filmy, artykuły, referaty 
- wycieczki; 
-dyskusje, prelekcje, spotkania                          
z działaczami na rzecz ochrony 
środowiska. 
 

 
Nauczyciel biologii 

 
Cały rok 

 
Rozwijanie poczucia 
odpowiedzialności za siebie 
i innych. 

 
-Wie, że zdrowie człowieka zależy 
również od niego samego; 
- zna zasady zdrowego stylu życia; 
-przestrzega zasady 
bezpieczeństwa w szkole                      
i podczas wycieczek, zabaw, 
posiada nawyki higieniczne. 

 
- Poznanie budynku szkolnego przez 
uczniów z klas pierwszych; 
- poznanie przepisów bhp i zasad 
poruszania się po szkole, po ulicy,                 
w środkach lokomocji; 
- spotkanie z policjantem; 
- realizacja zajęć z programem 
profilaktycznym dotyczącym zdrowia. 

 
Wszyscy nauczyciele 

 
Cały rok 

 
Kształcenie postawy szacunku dla 
przeszłości i tradycji literackiej jako 
postawy tożsamości narodowej. 

 
- Jest zainteresowany kulturą               
w środowisku lokalnym; 
- ma potrzebę uczestniczenia                  
w wydarzeniach lokalnych; 
-rozumie wartość języka 
ojczystego oraz jego funkcję                  
w budowaniu tożsamości 
 
narodowej oraz tożsamości 
wspólnoty: rodzinnej, narodowej 
i kulturowej; 
- ma szacunek do wiedzy oraz 
wyrobiona pasję poznawania 

 
- Omawianie różnych tekstów kultury 
podczas lekcji; 
- dbałość o podręczniki szkolne i książki 
wypożyczone z biblioteki; 
- wykorzystywanie tekstów kultury do 
budzenia szacunku dla osiągnięć 
dawnych pokoleń (dostrzeganie 
 
ponadczasowości utworów); 
- dostrzeganie związków literatury lub 
twórców ze środowiskiem lokalnym, 
ojczyzną, historią; 
- udział w życiu społeczności lokalnej, 

 
nauczyciel j. polskiego 

 
Cały rok 
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świata; 
- stosuje zdobyte wiadomości; 
- dostrzega wartość: prawdy, 
dobra, piękna, szacunku dla 
człowieka oraz kieruje się tymi 
wartościami. 

np. spektakle teatralne, wiersze                     
i piosenki polskie; 
- dbanie o piękno i poprawność języka 
polskiego; 
- zachęcanie do samokształcenia 
poprzez docieranie do informacji 
zawartych w tekstach kultury i innych 
źródłach. 
 

 

WRAŻLIWOŚĆ I ODRÓŻNIANIE DOBRA OD ZŁA 

 
ZADANIA WYCHOWAWCZO-
PROFILAKTYCZNE 
 

 
OSIĄGNIĘCIA UCZNIA 

 
SPOSOBY REALIZACJI 

OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE 

TERMINY 

 

Kształtowanie umiejętności 
hierarchizacji wartości                                          
i uświadomienie pojęć: dobro i zło. 

 

- Zaczyna poszukiwać wartości                   
w życiu; 
- rozumie i potrafi odróżnić dobro 
od zła; 
- próbuje dokonywać wyborów 
wartości i prezentować określone 
postawy; 

 

-Rozmowa na temat wartości 
świeckich i religijnych; 
-literatura - odwołania do bohaterów 
literackich; 
-realizacja programu „Wychowanie do 
życia w rodzinie”. 
 

 

Nauczyciel religii 
Wszyscy nauczyciele 

 

Cały rok 
Wg harmonogramu 

 

 

 
- zna pojęcia: konsekwencja, 
odpowiedzialność; 
-ma świadomość, że rodzina                    
i dom rodzinny to miejsce, gdzie 
dzieci uczą się odróżniać dobro 
od zła; 
- dostrzega i reaguje na krzywdę 
innych; 

 

- Analiza Konwencji Praw Dziecka; 
- scenki (krzywdzenie ludzi, zwierząt); 
- spotkanie z funkcjonariuszem policji; 
- informacja wychowawcy. 
 

 

Wychowawcy 
 

 

Cały rok 
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- jest gotowy pomóc 
pokrzywdzonym; 
- wie, do kogo się zwrócić                         
o pomoc. 
 

 
Rozwijanie postaw asertywnych. 

 

- Potrafi w sytuacji trudnej 
zachować się asertywnie;                   
- dokonuje wyborów; 
- odrzuca zachowanie agresywne 
i uległość jako zachowania 
naruszające godność człowieka. 
 

 

- Scenki (przywoływanie przykładów             
z życia); 
- prace plastyczne; 
-  „Wychowanie do życia w rodzinie”. 

 

Wychowawcy, 
Nauczyciel WDŻwR 

 
Cały rok 

 
Kształtowanie umiejętności 
postrzegania rodziny jako miejsca 
socjalizacji młodego człowieka. 

 
- Dostrzega ważność więzi 
rodzinnych; 
-rozumie, że w domu uczy się 
empatii,  przyjaźni, miłości. 
 

 
- l. WDŻwR ,, Rodzina to my”; 
,,Relacje z innymi ludźmi”; 
,, Trudna sztuka rozmawiania” . 

 
Nauczyciel WDŻwR 
Wychowawcy 

 
Cały rok 

 

 

 

 

KOMUNIKATYWNOŚĆ I UMIEJĘTNOŚĆ SŁUCHANIA 

 
ZADANIA WYCHOWAWCZO-
PROFILAKTYCZNE 

 
OSIĄGNIĘCIA UCZNIA 

 
SPOSOBY REALIZACJI 

 
OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE 

 
TERMINY 
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Zapoznanie uczniów z kanałami 
komunikacji. 

 
- Potrafi zastosować różne kanały 
komunikacji; 
- jest uważnym odbiorcą. 
 

 
- Lista kanałów komunikacji (słowo, 
gest, mimika, itp.); 
- scenki i burze mózgów; 
- prezentacje multimedialne. 
 

Wychowawcy Cały rok 

 
Zapoznanie z różnymi formami 
komunikacji. 

 
- Potrafi napisać list, 
przeprowadzić rozmowę                           
i rozmowę telefoniczną;                  
- ułożyć dialog; 
- napisać sprawozdanie. 
 

 
- Scenki, symulacje na lekcjach języka 
polskiego; 
- układanie dialogów, pisanie listów, 
sprawozdań; 
- ćwiczenia problemowe. 

 
Nauczyciel j. polskiego 

 
Cały rok 

 
Kształtowanie postaw asertywnych. 

 
- Stara się być asertywnym; 
- rozróżnia zachowania asertywne 
od agresywnych i uległych; 
- wie, że każda forma agresji rani 
drugiego człowieka. 
 

 
-l. przyrody,, Umiejętność odmawiania 
„ kl. IV 
- analiza sytuacji życiowych; 
- scenki. 

 
Wychowawcy 
Nauczyciel przyrody 

 
Cały rok 
 

 
Kształtowanie postawy dialogu. 

 
- Jest dobrym słuchaczem; 
- szanuje zdanie innych; 
- jest tolerancyjny; 
- cechuje go empatia. 

 
- Scenki, omawianie sytuacji 
komunikacji; 
- omówienie i ustalenie zasad dobrej 
dyskusji (lista); 
- prowadzenie dyskusji, drama; 
- warsztaty. 
 

 
Nauczyciel j. polskiego 

 
Cały rok 

 
Zapoznanie z zasadami postępowania 
w grupie, współdziałania, wspólnego 
rozwiązywania problemów. 

 
- Umie pracować w grupie wg 
określonych zasad. 

 
- Dyskusja, burza mózgów; 
- sporządzanie listy cech dobrej grupy; 
-l.WDŻwR- ,, Witaj w domu. O Funkcji 
rodziny” 
 

 
Wychowawcy 
Nauczyciel WDŻwR 

 
Cały rok 
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Kształtowanie umiejętności 
skutecznego 
porozumiewania się w różnych 
sytuacjach, prezentacji własnego 
punktu widzenia i branie pod uwagę 
poglądów innych. 
 

 
- Potrafi zaprezentować 
swoje własne poglądy nie raniąc 
uczuć innych; 
- jest zdolny do kompromisu. 

 
- Udział w dyskusji; 
- dramy; 
- l. WDŻwR,, O stereotypach płci” 
,, Kilka słów o koleżeństwie” 
,, O rodzinie wielopokoleniowej”. 
 

 
Wychowawcy 
Nauczyciel WDŻwR 

 
Cały rok 

 
Kształcenie umiejętności 
porozumiewania się (słuchania, 
czytania, mówienia i pisania)                     
w różnych sytuacjach oficjalnych                  
i nieoficjalnych, w tym także z 
osobami doświadczającymi trudności 
w komunikowaniu się. 

 
-Potrafi komunikować się                     
w sytuacjach oficjalnych                           
i nieoficjalnych; 
- nawiązuje i podtrzymuje 
kontakt z osobami, które mają 
trudność w komunikowaniu się. 

 
-Aktywne słuchanie podczas pracy na 
lekcji; 
- tworzenie wypowiedzi ustnych             
i pisemnych; 
- recytacja z pamięci tekstu 
poetyckiego na najlepsze wykonanie; 
- udział w seansach, spektaklach; 
- tworzenie scenek; 
- czytanie tekstów literackich. 
 

 
Nauczyciel j. polskiego 
Wychowawcy klas 
 

 
Cały rok szkolny 
Wg harmonogramu 

 

 

 

 

 

SAMODZIELNOŚĆ W PEŁNIENIU RÓL SPOŁECZNYCH 

ZADANIA WYCHOWAWCZO- OSIĄGNIĘCIA UCZNIA SPOSOBY REALIZACJI OSOBY TERMINY 
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PROFILAKTYCZNE ODPOWIEDZIALNE 

 
Przygotowanie uczniów do pełnienia 
ról społecznych: 
- w klasie; 
- w szkole; 
- w rodzinie; 
- w środowisku lokalnym; 
w państwie. 
 

 
- Potrafi pełnić wyznaczone role 
w samorządzie klasowym, 
szkolnym, w środowisku; 
- potrafi podjąć samodzielną 
decyzję; 
- jest komunikatywny; 
- potrafi odróżnić dobro od zła; 
-dostrzega potrzeby innych ludzi. 
 

 
- Wybór samorządu klasowego, 
szkolnego; 
- przydzielenie obowiązków uczniom; 
- analiza prawa szkolnego; 
- praca w różnych komisjach. 

 
Opiekun Samorządu 
Szkolnego 
Wychowawcy 

 
Czerwiec 
Wrzesień 

 
Uczenie demokracji. 

 
- Umie przyjść innym z pomocą; 
- cechuje go empatia; 
- uczestniczy w wydarzeniach 
państwowych. 

 
- Pogadanki i dyskusje dotyczące 
moralnych wyborów; 
-udział w uroczystościach szkolnych, 
patriotycznych; 
-l. WDŻwR,, Jak rozwiązywać konflikty” 
 

 
Wychowawcy 
Nauczyciel historii 
Nauczyciel WDŻwR 

 
Cały rok 

 
Przygotowywanie uczniów do pracy 
w grupach. 

 
- Umie pracować w grupie; 
- jest asertywny; 
-przejawia inicjatywę                             
w organizacji różnych 
uroczystości, imprez. 

 
- Włączanie uczniów w organizację 
akademii, uroczystości, apeli; 
- praca w zespołach podczas lekcji; 
-l. WDŻwR,, Relacje z innymi ludźmi” 
,, Trudna sztuka rozmawiania” 
 

 
Wychowawcy 
Nauczyciel WDŻwR 
Nauczyciel j. polskiego 

 
Cały rok 
Wg harmonogramu 

 
Kształtowanie umiejętności 
pomagania innym i szacunku dla osób 
starszych. 

 
- Zauważa potrzeby innych; 
- służy pomocą uczestnicząc                  
w różnych akcjach 
humanitarnych, 
umie pozyskać dorosłych do 
współpracy. 

 
- Akcje , zbiórki na rzecz innych; 
-odwiedziny chorych kolegów                           
i koleżanek; 
- współpraca z rodzicami, rodziną; 
-przygotowanie kart świątecznych 
- l. WDŻR,, ,, Babcia to babcia”, 
,, O rodzinie wielopokoleniowej”, 
,, Witaj w domu, o funkcji rodziny”. 

 
Wychowawcy 
Nauczyciel religii 
Nauczyciel WDŻwR 
 

Cały rok 
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Przygotowanie uczniów do pełnienia 
ról w rodzinie. 

 

- Zna role członków rodziny; 
- docenia role członków rodziny; 
- stara się być dobrym dzieckiem; 
- potrafi podać cechy dobrego 
ojca, matki. 

 

- Dramy; 
- odgrywanie ról; 
- wywiady; 
-l. WDŻwR ,, To nie jaskinia lwa”, 
,, Nie jesteś sam”, 
,, Gdy rodzina się powiększa”, 
,, Wspólnota domu, serca, myśli            
o rodzinie”; 
,, Rodzina to my”. 
 

 

Wychowawcy 
Nauczyciel WDŻwR 

 

Cały rok 

 

Przygotowanie uczniów do wyboru 
dalszej drogi kształcenia i zawodu. 
 

 

- Planuje karierę zawodową; 
- podejmuje świadome                                     
i trafne decyzje edukacyjne; 
- świadomie podejmuje wszelkie 
działania; 
- ma wykształconą motywację 
wewnętrzną; 
- rozumie rolę kształcenia 
ustawicznego. 

 

-Diagnoza preferencji społeczno- 
zawodowych (wywiad, kwestionariusz 
ankiety); 
-zajęcia grupowe służące rozbudzeniu 
świadomości konieczności planowania 
własnego rozwoju i kariery 
zawodowej, umożliwiające poznanie 
siebie i swoich predyspozycji 
zawodowych; 
-udostępnianie informacji o zawodach, 
szkołach; 
-spotkania z przedstawicielami różnych 
zawodów. 

 

Doradca zawodowy 
Wychowawcy 
Wszyscy nauczyciele 

 

Wg harmonogramu 
Bieżąca praca 
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Kształtowanie umiejętności 
uczestniczenia w kulturze polskiej                  
i europejskiej, szczególnie w jej 
wymiarze symbolicznym                                  
i aksjologicznym. 

 

- Potrafi wskazać osoby, które 
stanowią 
dla niego autorytet, chętnie 
naśladuje te postawy; 
- potrafi zaprezentować swoją 
wiedze na temat kultury polskiej                                   
i europejskiej; 
- jest aktywny i samodzielny; 
- uczestniczy w różnych 
imprezach kulturalnych. 

 

-Wyszukiwanie w tekstach ważnych 
postaw, w tym pełnionych przez 
bohaterów ról społecznych; 
- samodzielne wykonywanie zadań; 
- wypełnianie przydzielonych ról 
podczas pracy w grupach lub parach; 
- wypowiedzi ustne na temat lektury; 
- opowiadanie odtwórcze i twórcze; 
- prezentacja prac na forum klasy: 
pisemnych, ustnych, plastycznych                    
i innych. 
 

 

Nauczyciel j. polskiego 
Wychowawcy klas 

 

cały rok szkolny 
2019/2020 

 

POCZUCIE WIĘZI Z KRAJEM I REGIONEM ORAZ SZACUEK DLA INNYCH KULTUR I NARODOWOŚCI 

 

 
ZADANIA WYCHOWAWCZO-
PROFILAKTYCZNE 
 

 
OSIĄGNIĘCIA UCZNIA 

 
SPOSOBY REALIZACJI 

 
OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE 

 
TERMINY 

 
Zapoznanie z najbliższą okolicą 
szkoły. 

 
-Umie wymienić ciekawe miejsca. 

 
- Wycieczki po najbliższej okolicy; 
- układanie planów, tras wycieczek 
- praca z mapą. 
 

 
Nauczyciel biologii 
Nauczyciel historii 
 

 
Cały rok 
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Wyposażenie uczniów w wiedzę                            
o regionie oraz o innych kulturach                  
i narodowościach. 

 
- Umie określić położenie 
regionu, cechy gospodarcze                      
i geograficzne; 
- zna historię regionu, jego 
zabytki i sylwetki wybitnych ludzi; 
- świadomie dąży do wzbogacania 
swojej wiedzy o regionie; 
- poznaje uniwersalne wartości 
oraz wartości reprezentowane 
przez inne kultury; 
- potrafi podejmować dialog                         
i wchodzić we współpracę                         
z różnymi ludźmi. 

 
- Wycieczki; 
- wyjścia do muzeów, na wystawy; 
- uroczystości szkolne; 
- lekcje biologii, historii, j. polskiego, 
geografii; 
- filmy edukacyjne; 
- pogadanki, wykłady; 
- udział w rocznicach, uroczystościach, 
wydarzeniach i  zainteresowanie nimi 
wyrażane na różne sposoby, np. 
urządzanie akademii, dokumentacja 
fotograficzna, relacje pisemne itp. 

 
Wszyscy nauczyciele 
Wychowawcy klas 
Nauczyciel j. polskiego 
 
 

 
Cały rok szkolny 

 

 
Kultywowanie tradycji związanej                 
z krajem i regionem. Poszanowanie 
dla historii. 

 
-Zna najważniejsze wydarzenia                 
z historii Polski i regionu; 
-zna legendy, podania                              
i przysłowia, folklor; 
-wyjaśnia znaczenie symboli 
regionalnych; 
-zna lokalne i regionalne tradycje, 
święta, obyczaje i zwyczaje; 
-zna tradycje rodzinne, religijne, 
narodowe; 
-wzmacnia związek emocjonalny              
z przeszłością; 
-ma świadomość integracji 
rodziny z ojczyzną. 

 
-Organizowanie lekcji, akademii, apeli, 
imprez upamiętniających ważne 
wydarzenia z historii kraju i regionu; 
-udział przedstawicieli uczniów                           
w uroczystościach patriotycznych; 
-czytanie legend, podań; 
-nauka piosenek, przygotowywanie 
różnych imprez i spotkań klasowych; 
-hierarchizacja skojarzeń dotyczących 
świętowania; 
-czczenie świąt związanych                              
z tradycjami rodzinnymi. 

 
Nauczyciel j. polskiego 
Nauczyciel historii 

 
Wg harmonogramu 
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UMIEJĘTNOŚĆ DBANIA O ROZWÓJ SWOICH TALENTÓW I ZAINTERESOWAŃ 

 
ZADANIA WYCHOWAWCZO-
PROFILAKTYCZNE 
 

 
OSIĄGNIĘCIA UCZNIA 

 
SPOSOBY REALIZACJI 

 
OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE 

 
TERMINY 

 
Rozwijanie zainteresowań dziecka 
i kształtowanie postaw dla sztuki. 

 
-Zna i potrafi korzystać z różnych 
źródeł informacji; 
-wykazuje ciekawość i przejawia 
zainteresowanie życiem 
kulturalnym w szkole, w regionie,  
w kraju. 

 
-Zajęcia w bibliotece, lekcje 
informatyki; 
-spotkania z ciekawymi ludźmi; 
-wycieczki do muzeów, teatrów,                
na wystawy itp.; 
-koła zainteresowań i konkursy; 
-stosowanie aktywizujących metod 
pracy na lekcji. 
 

 
Wszyscy nauczyciele 
 

 
Cały rok 
Wg harmonogramu 

 
Pobudzanie i pielęgnowanie 
inwencji twórczej dziecka. 

 
-Potrafi zaprezentować swoje 
osiągnięcia; 
-samokrytycyzm; 
-gotowość do podejmowania zadań 
odpowiadających 
zainteresowaniom; 
- potrafi myśleć w sposób twórczy, 
zna techniki przyswajania wiedzy. 

 
-Tworzenie albumów, gazetek, 
pisemek, wystawek; 
-układanie form poetyckich; 
-prezentowanie osiągnięć pracy; 

-koła zainteresowań: sportowe; 
-system oceniania motywujący do 
dalszej aktywności twórczej; 
-zachęcanie kolegów do czytania 
wybranej lektury; 
-tworzenie wierszy, rymowanek, 
opowiadań, opisów, dialogów itp.; 
-prezentacja wytworów własnej 
pracy: komiks, wiersz itp.; 
-sprawdziany wiadomości                          
i umiejętności. 
 

 

 
Nauczyciel j. polskiego 

 
cały rok szkolny 
2019/2020 
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Promowanie zdrowej rywalizacji                
i współzawodnictwa. 

 
-Potrafi cieszyć się ze zwycięstwa 
swojego kolegi, grupy; 
-umie ocenić swoje osiągnięcia                 
i odnieść się do nich krytycznie; 
- umie zaakceptować porażkę. 

 
-Ocena swoich prac i prac kolegów; 
-nauka argumentacji; 
-uczestnictwo w komisjach różnych 
konkursów; 
-wystawy prac; 
-nagradzanie osiągnięć; 
-prezentacje uczniowskie; 
-zawody sportowe i konkursy. 
 

 
Wszyscy nauczyciele 
Nauczyciele W-F 

 
Cały rok szkolny 
 

 
Podniesienie jakości edukacji 
matematycznej i informatycznej. 

 - Dydaktyczne przygotowanie uczniów 
do części matematycznej egzaminu 
ośmioklasisty; 
- korzystanie podczas lekcji z urządzeń 
multimedialnych w celu podnoszenia 
atrakcyjności przekazywania treści; 
- zachęcenie uczniów do udziału                        
w konkursach przedmiotowych; 
- zachęcenie uczniów do 
samodzielnego poszukiwania 
informacji i poszerzania wiedzy                      
w dostępnych źródłach; 
- korzystanie z oferty zajęć 
pozalekcyjnych oraz bazy dydaktycznej 
szkoły; 
- udział w wycieczkach edukacyjnych. 
 

 
Nauczyciele, zwłaszcza 

matematyki i informatyki 

 

 

 
Cały rok szkolny 

 

 

 

 



52 

 

DBAŁOŚĆ O SWOJE ZDROWIE 

 

 

ZADANIA WYCHOWAWCZO-
PROFILAKTYCZNE 
 

 
OSIĄGNIĘCIA UCZNIA 

 
SPOSOBY REALIZACJI 

 
OSOBY 
ODPWOIEDZIALNE 

 
TERMINY 

 
Kształtowanie właściwych 
nawyków higienicznych. 

 
-Zna i przestrzega zasady higieny 
osobistej; 
-dba o wygląd zewnętrzny (czystość 
ciała i odzieży, butów); 
-jest świadomy zagrożeń 
związanych z nieprzestrzeganiem 
higieny; 
-wie, że dojrzewanie to złożony 
proces dotyczący ciała, psychiki, 
emocji, intelektu, życia duchowego; 
-zna podstawowe przejawy 
dojrzewania biologicznego                       
u dziewcząt i chłopców; 
-rozumie i akceptuje zmiany, jakim 
podlega jego ciało; 
-uświadamia sobie procesy 
związane z własną płciowości. 

 
-Pogadanki wychowawcy; 
-filmy DVD; 
-referaty związane z chorobami 
zakaźnymi spowodowanymi 
nieprzestrzeganiem zasad higieny; 
- l. przyrody,, Odkrywamy tajemnice 
zdrowia” 
,, Odkrywamy tajemnicę ciał 
człowieka”; 
l. biologii,, Zasady profilaktyki 
przeciwdziałania różnym chorobom” 
,, Zagrożenia związane z substancjami 
uzależniającymi; 
l. WDŻwR Nie zamykaj oczu  - filmy                     
o uzależnieniach. 
 
 

 
Nauczyciel biologii 
Nauczyciel WDŻwR 

 
Wg harmonogramu 
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Kształtowanie potrzeby                                     
i umiejętności dbania o własne 
ciało, zdrowie i sprawność fizyczną. 

 
-Umie wybrać właściwe formy 
spędzania wolnego czasu; 
-zna skutki działania środków 
uzależniających; 
-przejawia gotowość prowadzenia 
do aktywnego i zdrowego trybu 
życia. 

 
-Pogadanki dotyczące aktywnego                      
i zdrowego trybu życia; 
l. WDŻwR,, Anoreksja, bulimia”-film; 
-sporządzanie list różnego sposobu 
spędzania wolnego czasu ; 
- udział w zajęciach sportowych                        
i rekreacyjnych; 
- realizacja programów 
profilaktycznych z SANEPIDU. 
 

 
Nauczyciel WDŻwR 
Wychowawcy 

 
Wg harmonogramu 

 
Wdrażanie do przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa i wyrabianie 
czynności wobec zagrożeń dla 
zdrowia fizycznego, psychicznego                              
i duchowego. 

 
-Zna i przestrzega zasady 
bezpiecznego poruszania się po 
szkole i poza nią; 
-potrafi reagować w sytuacjach 
zagrożenia, 
w przypadku zagrożenia zdrowia, 
życia, wie kogo prosić o pomoc (jak 
się zachować), umie podejmować 
decyzje dobre dla zdrowia swojego 
i innych. 
 

 
-Pogadanki i analiza dokumentów na 
temat bezpieczeństwa w szkole i poza 
nią; 
-omawianie sytuacji z „życia wziętych”; 
-filmy edukacyjne; 
-spotkanie z policjantem, strażakiem, 
lekarzem; 
-próby ewakuacyjne. 

 
Wszyscy nauczyciele 

 
Cały rok 

 
Rozbudzanie dbałości o estetykę 
otoczenia. 

 
-Dba o czystość swojej klasy, szkoły, 
domu i najbliższego otoczenia; 
-reaguje na przejawy wandalizmu; 
-podejmuje i wykonuje zadania 
porządkowe, dostrzega dom jako 
miejsce, w którym najważniejsza 
jest atmosfera oraz czystość                                  
i estetyczna dekoracja. 

 
-Udział w akcjach „Sprzątanie świata”; 
-wyznaczanie zadań dla dyżurnych  
klasowych; 
-konkursy tematyczne; 
- realizacja programu „Wychowanie do 
życia w rodzinie”. 

 
Nauczyciel biologii 
Wychowawcy 

 
Cały rok 
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Kształtowanie nawyków 
racjonalnego żywienia. 
 
 

 
-Ma świadomość woli zdrowego 
odżywiania się; 
- umie rozróżnić produkty zdrowe              
i szkodliwe dla zdrowia. 

 
-Filmy edukacyjne,, Anoreksja                         
i bulimia”; 
-pogadanki specjalistów o zdrowej 
żywności; 
- wyszukiwanie i prezentowanie 
informacji o zdrowym żywieniu; 
- program ,, Szklanka mleka ;” 
- program ,, Owoce w szkole. 
- program Trzymaj formę! 
 

 
Nauczyciel WDŻwR 
 

 
Wg harmonogramu 
Cały rok 

 

BEZPIECZEŃSTWO, ZACHOWANIA RYZYKOWNE 

 

 
ZADANIA WYCHOWAWCZO-
PROFILAKTYCZNE 
 

 
OSIĄGNIĘCIA UCZNIA 

 
SPOSOBY REALIZACJI 

 
OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE 

 
TERMINY 

 
Wdrażanie do przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa 
(obsługa urządzeń technicznych; 
rozpoznawanie sygnałów 
alarmujących; przestrzeganie reguł 
w grach zespołowych i zabawach; 
poruszanie się po drogach; pierwsza 
pomoc). 
 

 
- Zna zasady bezpieczeństwa 
obowiązujące w szkole i poza nią; 
- stosuje zasady bezpieczeństwa. 

 
- Lekcje techniki; 
- zajęcia z wychowawcą; 
- prelekcje policjanta. 
 

 
Wychowawcy 
 

 
Cały rok szkolny 

 
Eliminowanie niebezpiecznych 
miejsc w szkole. 

 
-Podejmują działania i aktywności 
zgodne z regulaminem szkolnym                
i zasadami bhp. 

 
-Wzmocnienie dyżurów w miejscach,     
w których uczniowie czują się 
zagrożeni. 

 
Wszyscy nauczyciele 

 
Cały rok 
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Prowadzenie systematycznych 

działań informacyjnych dotyczących 

zagrożeń związanych z sięganiem po 

środki uzależniające: 

• papierosy 

• alkohol 

ze szczególnym uwzględnieniem 

zagrożeń związanych z używaniem 

substancji psychotropowych,  

środków zastępczych (dopalaczy)  

oraz nowych substancji 

psychoaktywnych dotycząca 

uczniów, rodziców, nauczycieli, 

wychowawców i innych 

pracowników szkoły. 

 
 

 
-Wie, czym jest uzależnienie od 
alkoholu, narkotyków, nikotyny, 
dopalaczy lub inne uzależnienia 
behawioralne; 
-potrafi podać przyczyny i skutki 
uzależnienia; 
- wie, do jakich placówek zwrócić 
się o wsparcie w sytuacji 
problemowej. 

 
- Organizowanie zajęć na godzinach 
wychowawczych, wychowaniu do życia 
w rodzinie, biologii, chemii na temat: 

➢ wpływu tytoniu na organizm 
nastolatka; 

➢ szkodliwości zażywania 
alkoholu dla zdrowia i życia 
człowieka; 

➢ życia w rodzinie dotkniętej 
problemem alkoholowym; 

➢ kultury imprez 
młodzieżowych; 

➢ przyczyn i skutków 
stosowania narkotyków; 

➢ sposobów wychodzenia                      
z nałogu narkotykowego, HIV, 
AIDS. 

- Pomoc osobom uzależnionym, 
prowadzenie godzin wychowawczych 
na temat: 

➢ „Palę, a nie wiem, że …” ; 

➢ „Gdy wypiję, to nie wiem, że 
…”; 

➢ „Narkotyk – czy wiem, że…”; 

➢ „Narkotyki, dopalacze –czy 
wiem, że …”; 

- Prowadzenie godzin wychowawczych 
dotyczących problematyki uzależnień  
w tygodniu obchodów, np. 
światowego dnia HIV/AIDS – 1 grudnia, 
Międzynarodowego Dnia bez tytoniu – 
31 maja; 

 
Nauczyciele biologii, 

chemii, WDŻwR, 

wychowawcy 

 

 
Cały rok 
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➢ udostępnienie materiałów na 
temat profilaktyki uzależnień; 

➢ diagnoza - ankieta na temat 
uzależnień (dotycząca 
problematyki palenia 
papierosów, picia alkoholu                    
i zażywania narkotyków); 

➢ udzielanie indywidualnych 
porad i kierowanie do 
specjalistów w sytuacji, gdy 
uczeń ma kontakt ze środkami 
odurzającymi; 

➢ udział w spektaklach 
profilaktyczno – 
wychowawczych  
poruszających problematykę 
uzależnień; 

➢ filmy i audycje telewizyjne; 

➢ gazetki informacyjne                           
w klasach, na korytarzach; 

➢ obserwacja uczniów podczas 
przerw, lekcji, zajęć 
pozalekcyjnych, dyskotek 
szkolnych; 

➢ organizacja czasu wolnego 
nastolatka jako sposób na 
przeciwdziałanie 
zachowaniom ryzykownym                      
i negatywnym (wycieczki, 
rajdy piesze i rowerowe, 
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zajęcia sportowe i koła 
zainteresowań). 

- „Szkoła nie tylko miejscem nauki” – 
organizacja imprez szkolnych czy 
dyskotek szkolnych wolnych od 
papierosów, alkoholu czy narkotyków; 

- interwencja wychowawcza na 
zachowania ryzykowne uczniów – 
palenie papierosów, picie alkoholu, 
zażywanie narkotyków; 

- szkolna interwencja profilaktyczna  - 
kontrakt z uczniem motywujący do 
zmiany zachowania; 

- nauczyciel lub wychowawca                           
w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły 
wybiera formę, w której realizuje 
działalność ze szczególnym 
uwzględnieniem zagrożeń związanych 
z używaniem substancji 
psychotropowych,  środków 
zastępczych (dopalaczy)  oraz nowych 
substancji psychoaktywnych 
dotyczących uczniów                               
z wykorzystaniem aktywnych metod 
pracy (mogą to być interaktywne 
wykłady, warsztaty, trening 
umiejętności, projekty, debaty, 
szkolenia, spektakle teatralne, spoty               
i kampanie społeczne, happeningi                    
i pikniki edukacyjne). 
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Zapobieganie wszelkim formom 
dyskryminacji , dotyczącej sytuacji 
rodzinnej edukacyjnej czy 
zdrowotnej. 

 
-Wie, do jakich placówek zwrócić 
się o wsparcie w sytuacji 
problemowej; 
- potrafi rozwiązywać swoje 
problemy w oparciu o własne 
zasoby oraz zasoby społeczne. 
 

 
-Diagnozowanie tych problemów przez 
nauczycieli; 
- udzielanie uczniom wsparcia poprzez 
organizację pomocy psychologiczno-
pedagogicznej; 
-współpraca z innymi 
instytucjami działającymi                                 
w środowisku lokalnym m. in. PPP, 
policja; 
-lekcje wychowawcze poświęcone 
tematyce tolerancji. 
 

 
Wychowawca 
 
 

 
Cały rok 

 
Wzmacnianie umiejętności 
świadomego korzystania z Internetu 
(selekcja informacji, internet jako 
źródło wiedzy i forma komunikacji). 
 

 
-Potrafi korzystać z Internetu                    
w sposób właściwy i pozytywny dla 
siebie; 
- potrafi selekcjonować wiedzę                     
i informacje. 
 

 
-Lekcje informatyki; 
- lekcje języka polskiego. 

 
Nauczyciel informatyki 

 
Cały rok 

 
Uświadomienie zagrożeń płynących 
z Internetu (cyberprzemoc). 

 
-Wie, na czym polega problem 
cyberprzemocy; 
- potrafi zaradzić różnym 
problemom, a także służy 
wsparciem dla innych; 
- wie, jakie instytucje i osoby mogą 
udzielić mu wsparcia. 
 

 
-Lekcje informatyki; 
-zajęcia z  WDŻwR ,, Zaplątani                   
w sieci”. 

 
Wychowawcy 
Nauczyciel WDŻwR 
Nauczyciel informatyki 

 
Cały rok 
Wg. harmonogramu 

 
Przestrzeganie ustaleń dotyczących 
korzystania z mediów na terenie 
szkoły. 

 
-Właściwie korzysta z mediów               
na terenie szkoły; 
- zna zasady dotyczące korzystania 
z mediów na terenie szkoły. 

 
-Poinformowanie wszystkich 
podmiotów szkoły o zasadach 
dotyczących korzystania z mediów na 
terenie szkoły; 
- monitorowanie przestrzegania ww. 
zasad. 

 
Wychowawcy 

 
Wrzesień 2017 
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NIEPOWODZENIA SZKOLNE, ZAPOBIEGANIE DYSKRYMINACJI 

 

 
ZADANIA WYCHOWAWCZO-
PROFILAKTYCZNE 
 

 
OSIĄGNIĘCIA UCZNIA 

 
SPOSOBY REALIZACJI 

 
OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE 

 
TERMINY 

 
Diagnozowanie indywidualnych 
potrzeb i możliwości uczniów. 

 
- Radzi sobie w różnych sytuacjach 
problemowych. 

 
-Wyłonienie uczniów wymagających 
wsparcia i uczniów zdolnych; 
- testy kompetencji- diagnoza 
początkowa i końcowa. 
 

 
Wychowawca 
 

 
Cały rok 

 
Organizowanie pomocy                                       
w niwelowaniu deficytów 
rozwojowych i trudności szkolnych. 
Wspieranie uczniów rozwijających 
się w sposób przyspieszony. 

 
-Kierowanie uczniów na badania 
specjalistyczne; 
-organizacja zajęć wspomagających 
w szkole: wyrównawczych, 
korekcyjno- kompensacyjnych, 
logopedycznych, udział w zajęciach 
rozwijających uzdolnienia, udział             
w  konkursach. 
 
 

 
- Kierowanie uczniów na badania 
specjalistyczne; 
organizacja zajęć wyrównawczych, 
korekcyjno – kompensacyjnych, 
logopedycznych; 
- udział w zajęciach rozwijających  
uzdolnienia, udział w konkursach. 

 
Wychowawca 
Logopeda 
 
 

 
Cały rok 

 
Wspomaganie rodzin niewydolnych 
materialnie 

 
- Otrzymuje pomoc w różnych 
sytuacjach życiowych; 

 
-Udzielanie rodzicom porad w sprawie 
korzystania z pomocy odpowiednich 
instytucji; 

 
Wychowawcy 
 

 
Cały rok 

oraz wychowawczo. - wie, gdzie zwrócić się o pomoc, 
gdy doświadcza problemów. 

- zwolnienia z opłat PZU; 
-udzielanie rodzicom porad odnośnie 
rozwiązywania problemów 
wychowawczych. 
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    VII.  Ewaluacja programu 

 

Przebieg pracy wychowawczo-profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji i ocenie. Informacje zwrotne pochodzące 

od uczniów, rodziców i nauczycieli służą doskonaleniu pracy i wyciąganiu wniosków na przyszłość. Najlepszych efektów można spodziewać się, 

gdy ewaluacji dokonuje się na podstawie obserwacji procesu wychowania. 

 

Sposoby i środki ewaluacji: 

− obserwacja i analiza zachowań uczniów, 

− obserwacja postępów w nauce, 

− frekwencja na zajęciach dydaktycznych, 

− udział w konkursach. 

 

Narzędzia ewaluacji: 

− ankieta dla uczniów, rodziców i pracowników szkoły, 

− obserwacja zachowania uczniów, 

− analiza dokumentacji szkolnego pedagoga, psychologa i innych nauczycieli, 

− analiza dokumentacji wychowawców, 

− analiza sukcesów i osiągnięć uczniów, 

− rozmowy indywidualne z rodzicami, uczniami i pracownikami szkoły, 
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− wytwory uczniów, 

− analiza sprawozdań pielęgniarki dotyczących stanu zdrowia i wypadkowości uczniów. 

 

Działania ewaluacyjne będą polegały na: 

− zidentyfikowaniu celu ewaluacji i sformułowaniu pytań ewaluacyjnych ukierunkowanych na jego osiągnięcie, 

− opracowaniu planu i strategii dokonania ewaluacji, 

− zaplanowaniu sposobu opracowania wyników ewaluacji i ich udostępnienia społeczności szkolnej. 

 

Ewaluacji programu wychowawczo-dydaktycznego dokona powołany przez dyrektora szkoły zespół ds. ewaluacji programu, oceniający 

rezultaty i efektywność prowadzonych działań. Z wnioskami z przeprowadzonej ewaluacji rada pedagogiczna zostanie zapoznana na zebraniu 

kończącym rok szkolny. 

 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły 

Podstawowej w Teodorowie w dniu 21 września 2022r.  

 


