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„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem – o to, 

ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał; aby więc poprzez wszystko, co ma, co poważa, 

umiał bardziej i pełniej był człowiekiem, to znaczy ażeby również umiał bardziej być nie tylko 

drugim, ale i dla drugich” 

 

 

                                                              Jan Paweł II   
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 Wytyczne polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017 

 Wnioski z ewaluacji wewnętrznej z poprzednich lat 
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Wstęp 

 

 
 Głównym celem wychowawczym szkoły podstawowej jest wszechstronny rozwój 

osobowy ucznia w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, moralnym 

i zdrowotnym. Punktem wyjścia do formułowania głównych zasad wychowawczych stało się 

integralne podejście do wiedzy i wychowania, indywidualne podejście do ucznia, jego potrzeb 

i rozwoju. 

 W podstawie programowej czytamy: „Edukacja szkolna polega na harmonijnej 

realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności 

i wychowania” oraz „(…) zadania te stanowią wzajemnie uzupełniające się i równoważne 

wymiary pracy każdego nauczyciela”. 

 Priorytet w wychowaniu młodego człowieka ma dom rodzinny. Rodzice mają prawo 

do decydowania o całym procesie wychowania swojego dziecka. W związku z tym program 

wychowawczy szkoły realizowany jest w ścisłej współpracy ze środowiskiem rodzinnym 

ucznia. Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają 

ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby 

drugiego człowieka. 

 Głównym celem profilaktyki jest wspomaganie człowieka w radzeniu sobie 

z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także 

ograniczenie oraz likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie. 

Profilaktyka w szkole wspomaga proces wychowania, tworząc integralną całość z wiedzą 

i kreowaniem umiejętności, poprzez które kształtuje się osobowość młodego człowieka. 

Profilaktyka rozumiana jako proces ma zapobiegać ryzykownym zachowaniom, korygować 

postawy, wspierać ucznia i rodziców, ograniczać i likwidować czynniki ryzyka. 

 Program wychowawczo-profilaktyczny w Szkole Podstawowej nr 191 

im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Warszawie dostosowany jest do potrzeb rozwojowych 

uczniów, oczekiwań rodziców i władz oświatowych państwa. 

 Przeznaczony do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin 

wychowawczych, w formie różnorodnych działań, we współpracy z nauczycielami 

wszystkich przedmiotów, pedagogiem i psychologiem szkolnym, a także we współpracy 

z rodzicami oraz partnerami szkoły (instytucjami i podmiotami środowiska lokalnego). 
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Główne cele szkolnego Programu wychowawczo-profilaktycznego 

 

 
1. Kształtowanie pozytywnego nastawienia do wiedzy jako wartości. 

2. Stwarzanie warunków do poznania siebie i swych mocnych stron. Wyposażenie ucznia 

w umiejętności niezbędne do współdziałania w zespole. 

3. Wspieranie rozwoju psychicznego uczniów i wyposażenie ich w umiejętności 

interpersonalne. Kształtowanie postaw wrażliwości na drugiego człowieka. 

4. Kształtowanie postawy twórcy i odbiorcy dóbr kultury. Wychowanie przez kontakt 

ze sztuką. 

5. Poznawanie ról społecznych w swoim środowisku i relacji zachodzących między nimi. 

Organizowanie różnych form społecznej aktywności kształtujących postawy obywatelskie 

i patriotyczne. 

6. Poznawanie środowiska przyrodniczego, rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody 

i jej użyteczność. 

7. Kształtowanie postaw i nawyków proekologicznych i prozdrowotnych. 

8. Poznawanie zasad higieny i zdrowego stylu życia. Eliminowanie zagrożeń utraty zdrowia, 

nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i ryzykownych.  

9. Prowadzenie profilaktyki uzależnień. Rozpoznawanie zagrożeń występujących w świecie 

realnym i cyberprzestrzeni – przeciwdziałanie zagrożeniom. 

10. Rozwijanie sprawności fizycznej. Wdrażanie do aktywności sportowej, rekreacyjnej 

i turystycznej. 

11. Wdrażanie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą.  

12. Przeciwdziałanie przestępczości nieletnich – zapobieganie zachowaniom ryzykownym 

oraz zwiększenie świadomości prawnej ucznia. 

13. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym. Objęcie uczniów pomocą psychologiczno-

pedagogiczną, a także działaniami zmierzającymi do obniżenia stresu związanego 

z przekraczaniem kolejnych progów edukacyjnych. 

14. Rozwijanie pozytywnych więzi między nauczycielami, uczniami i rodzicami. 
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Szkoła jako miejsce kształcenia, wychowania i opieki 

 

 
Szkoła przygotowuje ucznia do życia we współczesnym świecie poprzez przekazywanie mu 

wiedzy, rozwijanie umiejętności i zainteresowań, doskonalenie osobowości i wdrażanie 

do zachowań zgodnych z normami życia społecznego. 

 

Zadania dotyczące środowiska wychowawczego 

 Opieka wychowawców nad wszechstronnym rozwojem uczniów (intelektualnym, 

psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym). 

 Koordynacja oddziaływań wychowawczych szkoły, domu rodzinnego ucznia 

i środowiska rówieśniczego. 

 Przygotowanie ucznia do samodzielnego życia. 

 Kształtowanie postaw moralnych, umiejętności dokonywania wyborów 

i hierarchizacji wartości. 

 Rozwijanie osobistych zainteresowań oraz możliwości doskonalenia się. 

 Kształtowanie wśród uczniów postaw dialogu, umiejętności słuchania i rozumienia 

przeżyć innych. 

 Przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym poprzez działania ułatwiające uczniom 

przekraczanie kolejnych progów edukacyjnych. 

 

Zadania z zakresu profilaktyki 

 Poznanie się wzajemne i budowanie zaufania: 

  - uczestnictwo w grupie (rodzina, grupa rówieśnicza), 

  - rozumienie siebie i swoich uczuć, percepcja własnej osoby, 

  - podobieństwa i różnice między ludźmi, tolerancja, 

  - prawa i obowiązki dziecka, 

  - porozumiewanie się między ludźmi. 

 Poznawanie sposobów konstruktywnego rozwiązywania problemów i konfliktów. 

 Przeciwdziałanie patologii i niedostosowaniu społecznemu. 

 Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 Dbanie o zdrowie swoje i innych ludzi. 

 Tworzenie warunków współpracy nauczycieli, rodziców i uczniów. 
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Powinności wychowawców klas 

 

 
1. Prowadzenie zajęć będących w dyspozycji wychowawcy klasy według ustalonej tematyki 

zgodnie z ogólnymi zadaniami wychowawczymi szkoły. 

2. Diagnozowanie potrzeb i trudności uczniów oraz procesów interpersonalnych 

zachodzących w zespole klasowym. 

3. Wspomaganie uczniów w rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości 

w sferze fizycznej, psychicznej, społecznej i aksjologicznej (świadomości hierarchii 

wartości). 

4. Integrowanie klasy i dbanie o utrzymanie w niej dobrej atmosfery pracy. 

5. Uczenie radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, opierania się naciskom 

otoczenia, poszerzania wiedzy z zakresu zdrowia i zdrowego stylu życia. 

6. Udzielanie uczniom wsparcia psychicznego w sytuacjach trudnych (kryzys osobisty, 

rodzinny, szkolny). 

7. Obserwowanie i ocenianie zachowań uczniów. Wprowadzenie i egzekwowanie kodeksów 

obowiązujących w szkole. 

8. Podejmowanie działań eliminujących zachowania ryzykowane wśród uczniów.  

9. Uświadamianie uczniom skutków ryzykownych zachowań i wynikającej z nich 

odpowiedzialności prawnej. 

10. Udzielanie pomocy i wspieranie uczniów, u których rozpoznano wczesne objawy 

różnorodnych uzależnień, a w szczególności zażywania środków odurzających 

i psychoaktywnych. 

11. Organizowanie sytuacji wychowawczych (imprezy klasowe, wycieczki, wspólne 

wyjścia do kin, teatrów, muzeów itp.), stwarzających możliwość integrowania uczniów 

klasy, kształtowania kultury osobistej, wdrażania do współdziałania, poszerzania 

osobistych zainteresowań. 

12. Organizowanie różnych form pomocy dla uczniów (pomocy koleżeńskiej w nauce, 

pomocy materialnej itp.). 

13. Diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów. 

14. Utrzymywanie partnerskiej współpracy z rodzicami uczniów i wspieranie ich 

w wychowywaniu dzieci. 

15. W szczególnych sytuacjach pełnienie roli mediatora pomiędzy uczniem a rodzicami, 

uczniem a nauczycielem. 
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Powinności wychowawcze i profilaktyczne nauczycieli przedmiotów 
 

 

 Nauczyciel  na każdej lekcji powinien własną postawą oraz stwarzaniem konstruktywnych 

sytuacji wychowawczych: 

 uczyć systematyczności, pracowitości, dokładności, punktualności, tolerancji, 

przestrzegania obowiązujących norm; 

 podnosić poczucie własnej godności uczniów i dążyć do wypracowania przez nich 

samokrytycyzmu; 

 uczyć poprawnej komunikacji i współpracy w grupie; 

 zapoznać z zasadami kultury życia codziennego; 

 uczyć troski o własne zdrowie i bezpieczeństwo. 

 

 Nauczyciel powinien wykorzystywać realizowane treści przedmiotowe do ukazywania: 

 wartości ogólnoludzkich; 

 praw dziecka i ucznia; 

 procesu podejmowania decyzji i ich skutków; 

 rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych i dokonywania wyborów; 

 tradycji rodzinnych, regionalnych, narodowych i europejskich oraz ich znaczenia 

dla tożsamości człowieka; 

 wartości rodziny w życiu człowieka; 

 piękna przyrody, jej użyteczności i sposobów ochrony; 

 osiągnięć człowieka, będących skutkiem jego pracy i zaangażowania; 

 znaczenia wartości uniwersalnych i norm moralnych w życiu człowieka; 

 zagrożeń dla człowieka ze strony cywilizacji oraz sposobów ich uniknięcia; 

 równego traktowania, wychowania w duchu tolerancji i poszanowania drugiego 

człowieka. 

 

 Nauczyciel – wychowawca powinien w szczególności: 

 prowadzić zajęcia do dyspozycji wychowawcy klasy według ustalonej tematyki; 

zgodnej z ogólnymi zadaniami wychowawczymi i profilaktycznymi szkoły; 

 popularyzować Konwencję o Prawach Dziecka i Deklarację Praw Człowieka; 

 respektować prawa i obowiązki ucznia; 

 diagnozować sytuację rodzinną uczniów; 

 integrować zespół klasowy i dbać o utrzymanie w nim dobrej atmosfery pracy; 

 udzielać uczniom wsparcia psychicznego w sytuacjach trudnych; 

 organizować sytuacje wychowawcze (imprezy klasowe, wycieczki, wyjścia do kin, 

teatrów, muzeów itp.); 

 organizować różne formy pomocy dla uczniów (pomoc koleżeńską w nauce, 

pomoc materialną itp.); 

 udzielać pomocy uczniom i ich rodzinom w sytuacji rozpoznania wczesnych 

objawów uzależnień i ryzykowanych zachowań; 

 wspierać rodziców w procesie wychowania dziecka; 

 w szczególnych sytuacjach pełnić rolę mediatora pomiędzy uczniem a rodzicami, 

uczniem a nauczycielem; 
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 wdrażać respektować i realizować kodeksy zachowania w szkole i poza szkołą: 

- Dobrego Zachowania uczniów klas I-VI 

 - Internauty 

 - Kulturalnego Widza 

 - Przeciw Agresji i Przemocy 

 - Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 

 - Równego Traktowania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

 

 

Współpraca wychowawców i nauczycieli przedmiotów z rodzicami 
 

 

 Ważnym elementem edukacyjnym jest współpraca szkoły z rodzicami. Zgodnie 

z Konstytucją RP głównymi wychowawcami dzieci są ich rodzice, a szkoła powinna wspierać 

rodzinę w procesie wychowawczym, w kultywowaniu ogólnoludzkich wartości, 

pielęgnowaniu tradycji.  

 

Zasady współpracy z rodzicami uczniów powinny uwzględniać: 

1. przepływ informacji o uczniach pomiędzy nauczycielami i rodzicami; 

2. poradnictwo dla rodziców, podnoszenie kompetencji wychowawczych; 

3. udzielanie rodzicom wsparcia w trudnych sytuacjach; 

4. kierowanie do specjalistów (m.in. psychologa, logopedy, pedagoga, terapeuty). 

 

Współpraca szkoły z rodzicami uczniów realizowana jest poprzez: 

1. regularne spotkania z rodzicami w terminach i na zasadach określonych na początku 

roku szkolnego; 

2. stały kontakt nauczycieli z oddziałową Radą Rodziców; 

3. stałe informowanie rodziców o postępach i trudnościach ucznia w nauce; 

4. rozpoznanie środowiska rodzinnego uczniów – m.in. wywiady środowiskowe 

przeprowadzane przez pedagoga, wychowawcę, pielęgniarkę, pracowników Ośrodka 

Pomocy Społecznej; 

5. pomoc w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów; 

6. poradnictwo i warsztaty specjalistyczne dla rodziców; 

7. zapraszanie rodziców do wspólnych działań na rzecz uczniów i szkoły; 

8. zachęcanie rodziców do współtworzenia wizerunku szkoły i współodpowiedzialności 

za jej funkcjonowanie; 

9. badanie opinii rodziców ( w formie ankiet lub wyrażania opinii podczas zebrań 

klasowych ); 

10. działania z Radą Rodziców w różnych sferach jej aktywności. 
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Sylwetka ucznia po I etapie edukacyjnym (edukacja wczesnoszkolna) 

 

 
Celem naszej szkoły jest wychowanie dziecka, które po pierwszym etapie edukacyjnym: 

 

 Zna swoje prawa i obowiązki. 

 Potrafi współdziałać w grupie i rozwiązywać konflikty bez agresji. 

 Kontroluje swoje zachowanie w różnych sytuacjach. 

 Przestrzega regulaminu klasy i szkoły, respektuje ustalone normy zachowania. 

 Dokonuje samooceny swojego postępowania. 

 Zna konsekwencje łamania przyjętych norm społecznych. 

 Uczestniczy w konkursach i zawodach; podejmuje działania w celu osiągnięcia 

lepszych wyników w nauce i sprawności fizycznej. 

 Kształtuje swoje nawyki czytelnicze; potrafi korzystać ze zbiorów bibliotecznych. 

 Rozwija kompetencje informatyczne oraz stosuje zasady bezpiecznego korzystania 

z Internetu. 

 Jest kulturalny w kontaktach międzyludzkich, potrafi zachować się w miejscach 

publicznych. 

 Jest tolerancyjny, potrafi uszanować odmienność innych ludzi. 

 Jest ostrożny w kontaktach z osobami nieznajomymi – wie, kiedy odmawiać. 

 Potrafi pełnić nadane role i funkcje klasowe. 

 Potrafi okazywać i wyrażać swoje uczucia w stosunku do członków swojej rodziny. 

 Zna oraz szanuje tradycje i symbole narodowe oraz europejskie; odczuwa 

przywiązanie do swojej ojczyzny. 

 Rozumie potrzebę ochrony środowiska przyrodniczego. 

 Dba o swoje zdrowie i higienę osobistą. 

 Respektuje zasady bezpiecznego zachowania w szkole i poza szkołą. 

 Potrafi właściwe zareagować i wezwać pomoc w razie zagrożenia. 
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Sylwetka absolwenta Szkoły Podstawowej nr 191 

 

 
Absolwent Szkoły Podstawowej nr 191 jest: 

 

1) Odpowiedzialny, obowiązkowy, solidny. 

 Zna swoje prawa, potrafi je egzekwować. 

 Rozumie sens pełnionych obowiązków. 

 Jest odpowiedzialny za własne postępowanie i efekty swojej pracy. 

 Posiada własne poglądy, potrafi je zaprezentować, dając innym prawo 

do odmienności. 

 Ma poczucie własnej wartości. 

 Jest życzliwie nastawiony do świata i ludzi. 

 Dba o własny wygląd i higienę osobistą. 

 Zna i świadomie przestrzega zasad zdrowego stylu życia. 

 Rozumie znaczenie ekologii. 

 Zna i szanuje symbole europejskie, narodowe, regionalne oraz wie jak się 

wobec nich zachować. 

 Uczestniczy i współdziała w życiu klasy i szkoły. Godnie reprezentuje 

szkołę na zewnątrz. 

 Respektuje zasady bezpiecznego zachowania w środowisku szkolnym 

i pozaszkolnym. 

 

2) Samodzielny, zaradny, otwarty. 

 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę. 

 Poszerza wiedzę, rozwija zainteresowania i pasje. 

 Potrafi korzystać z doświadczeń i wiedzy w rozwiązywaniu problemów. 

 Umie bronić swojego zdania, nie ulegając wpływom innych. 

 

3) Uczciwy, prawy, prawdomówny. 

 Postawą i zachowaniem wzbudza zaufanie innych. 

 Umie przyznać się do błędu i ponieść konsekwencje swojego 

postępowania. 

 

4) Kulturalny, taktowny, szanujący innych. 

 Zna i stosuje normy zachowania w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. 

 Szanuje godność własną i innych. 

 Reprezentuje wysoką kulturę osobistą w życiu codziennym. 

 

5) Krytyczny wobec siebie i innych. 

 Potrafi oceniać i wartościować zachowania własne i innych. 

 Wybiera odpowiednie dla siebie informacje przekazywane przez media, 

potrafi je analizować i oceniać ich wartość. 

 Stosuje zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. 

 Odróżnia fikcję od świata realnego w przekazach medialnych. 
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Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 191 

 
 

 

Cele Zadania Obszar pracy szkoły 
I. Rozwój moralny i etyka 

działania. 

1. Kształtowanie 

poczucia wartości i 

godności, budowanie 

systemu i hierarchii 

wartości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rozumienie i 

szanowanie własnej 

autonomii oraz 

poszanowanie 

niezależności i 

wolności innych 

osób. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 wyjaśnianie i 

kształtowanie norm 

moralnych w trakcie 

wszystkich zajęć; 

 ustalanie reguł 

zachowania; 

 organizowanie 

samooceny dotyczącej 

zachowania w 

zespole; 

 wychowywanie ucznia 

otwartego na potrzeby 

innych, wierzącego w 

siebie, twórczego i 

śmiałego; 

 ukazywanie 

autorytetów – 

sylwetek wielkich 

ludzi o dorobku z 

różnych dziedzin 

życia; 

 

 

 

 organizowanie 

dyskusji, debat, 

warsztatów, negocjacji 

w związku z 

rozwiązywaniem 

problemów 

społecznych; 

 przekształcanie w 

twórczy sposób 

naturalnie zaistniałych 

sytuacji (np. za 

pomocą dramy); 

 treningi asertywności, 

godziny zwierzeń i 

wspomnień; 

 organizowanie zabaw 

i gier dydaktycznych; 
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3. Umiejętność obrony 

własnego zdania oraz 

poszanowanie zdania 

i poglądów innych 

osób. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Umiejętność 

kulturalnego 

zachowania się w 

szkole w stosunku do 

kolegów, nauczycieli, 

pracowników szkoły 

oraz w środowisku 

pozaszkolnym. 

 kształtowanie 

umiejętności 

porozumiewania się z 

ludźmi; 

 kształtowanie u 

uczniów umiejętności 

słuchania innych, 

rozumienia ich uczuć i 

problemów; 

 

 

 

 kształtowanie u 

uczniów kulturalnego 

zachowywania się; 

 realizacja Programu 

Profilaktycznego 

Szkoły; 

 przestrzeganie  i 

realizacja zasad 

zachowań zawartych 

w Kodeksie Dobrego 

Zachowania; 

II. Rozwój intelektualny. 1. Umiejętność 

przyswajania wiedzy 

i odkrywania swoich 

uzdolnień i 

możliwości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 odwoływanie się do 

zainteresowań i 

doświadczeń 

osobistych uczniów; 

 uczenie 

rozpoznawania 

najlepszego dla siebie 

sposobu uczenia się; 

 zapoznanie uczniów 

ze strategiami uczenia 

się; 

 motywowanie i 

kształtowanie 

pozytywnego 

nastawienia do 

uczenia się i 

zdobywania wiedzy; 

 wspomaganie procesu 

dydaktycznego u 

uczniów ze 

specyficznymi 

problemami w uczeniu 

się; 
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2. Umiejętność 

poszukiwania wiedzy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Umiejętność 

wypowiadania się. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 korzystanie z 

informatorów życia 

publicznego m.in. z  

Internetu, prasy, 

zbiorów 

bibliotecznych; 

 organizowanie 

wycieczek 

tematycznych; 

 rozwiązywanie 

wspólnie z 

nauczycielem 

złożonych problemów 

poznawczych; 

 kształcenie 

umiejętności 

korzystania z 

podręcznika; 

 organizowanie wyjść 

do biblioteki 

publicznej, muzeów, 

teatrów, kin itp. - 

przestrzeganie zasad 

zawartych w 

Kodeksie 

Kulturalnego Widza; 

 realizacja zasad 

zawartych w 

Kodeksie Internauty; 

 

 

 

 kształcenie 

umiejętności 

dyskutowania, 

prezentacji i 

autoprezentacji; 

 walka z 

wulgaryzmami; 

 kształcenie 

umiejętności 

mówienia na dany 

temat; 

 poszerzanie 

słownictwa i 

umiejętności 

zastosowania go w 

wypowiedziach – 

wskazywanie 

właściwej literatury, 
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4. Kształtowanie 

postawy twórczej 

oraz świadomego i 

krytycznego odbiorcy 

dóbr kultury. 

filmy; 

 

 

 inspirowanie uczniów 

do twórczych działań; 

 kreowanie twórczej 

postawy ucznia; 

 stwarzanie możliwości 

prezentacji wiedzy, 

umiejętności, talentów 

i zainteresowań; 

III. Rozwój fizyczny.  Rozwijanie 

sprawności fizycznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wychowanie 

prozdrowotne. 

Dbanie o zdrowie 

swoje i innych ludzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 organizacja zajęć 

pozalekcyjnych („Od 

zabawy do sportu”), 

udział uczniów w 

zawodach sportowych 

i turniejach; 

 profilaktyka – 

organizowanie zajęć 

dla dzieci mniej 

sprawnych 

(gimnastyka 

korekcyjna); 

 kształtowanie 

pozytywnych postaw 

w rywalizacji 

(umiejętność 

przeżywania porażki); 

 uczenie tolerancji 

wobec osób mniej 

sprawnych fizycznie; 

 

 

 

 uświadomienie 

uczniom wartości 

zdrowego stylu życia; 

 realizacja programu 

„Śnieżnobiały 

uśmiech”, „Radosny 

uśmiech”; 

 wyposażenie uczniów 

w wiedzę dotyczącą 

prawidłowej diety, 

dbałości o higienę 

osobistą oraz wiedzy 

dotyczącej skutków 

uzależnień; 

 promowanie 
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 Kształtowanie postaw 

proekologicznych. 

aktywnych i 

atrakcyjnych form 

zagospodarowania 

czasu wolnego; 

 wychowanie ucznia 

odpornego na stres i 

niebezpieczeństwa, 

potrafiącego radzić 

sobie z bólem 

fizycznym i 

psychicznym; 

 kształcenie 

umiejętności radzenia 

sobie w trudnych 

sytuacjach życiowych; 

 propagowanie zasad 

udzielania pierwszej 

pomocy; 

 przekazanie 

informacji, do kogo 

można zwrócić się o 

pomoc; 

 wdrażanie do 

przestrzegania 

przepisów 

bezpieczeństwa w 

szkole i poza nią; 

 powołanie 

koordynatora do 

spraw 

bezpieczeństwa; 

 współpraca ze Strażą 

Miejską, Strażą 

Pożarną i Policją – 

zajęcia profilaktyczne; 

 realizacja programów 

prozdrowotnych i 

warsztatów 

profilaktycznych 

(„Trzymaj formę”, 

„Znajdź właściwe 

rozwiązanie”, „Spójrz 

inaczej na agresję”); 

 

 

 

 uświadamianie 

skutków zagrożeń 

cywilizacyjnych; 

 udział w akcji 
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„Sprzątanie świata”; 

 zbiórka surowców 

wtórnych (makulatura, 

puszki, baterie); 

 organizacja 

wycieczek, zielonych 

szkół; 

 udział uczniów w 

warsztatach i 

konkursach 

ekologicznych; 

IV. Rozwój emocjonalny. 1. Poznawanie własnej 

sfery uczuciowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ukierunkowanie 

uczuć i emocji. 

 nawiązywanie 

kontaktów 

interpersonalnych 

podczas zajęć 

edukacyjnych 

(zdobywanie wiedzy i 

trening w tym 

zakresie); 

 budowanie 

wzajemnego zaufania; 

 rozpoznawanie swoich 

uczuć; 

 

 

 

 kształcenie 

umiejętności 

rozpoznawania i 

wyrażania uczuć oraz 

panowania nad 

negatywnymi 

emocjami; 

 odgrywanie scenek 

rodzajowych, 

inscenizacji, 

dialogów, 

organizowanie zabaw 

i zajęć integracyjnych, 

drama; 

V. Rozwój społeczny.  Kształtowanie postaw 

prospołecznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 udział uczniów w 

akcjach na rzecz 

środowiska szkolnego 

i lokalnego; 

 wypracowanie 

właściwych relacji 

między uczniami – 

współdziałanie w 

grupie; trening 
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 Kształtowanie 

postawy 

patriotycznej. 

umiejętności 

społecznych; 

 kultywowanie tradycji 

i obyczajów; 

 udział w 

wydarzeniach 

szkolnych i 

pozaszkolnych; 

 organizowanie w 

klasach świąt: 

(Andrzejki, Mikołajki, 

Wigilia, Wielkanoc 

itp.); 

 pogadanki związane 

ze świętami 

religijnymi 

(Wielkanoc, Boże 

Narodzenie, 

Wszystkich 

Świętych). 

 organizowanie 

sytuacji 

wychowawczych 

integrujących zespół 

klasowy; 

 

 

 

 

 kształtowanie 

szacunku do tradycji 

rodzinnej, szkolnej, 

narodowej oraz 

europejskiej; 

 organizowanie 

uroczystości z okazji 

świąt, rocznic; 

 opieka nad miejscem 

pamięci narodowej; 

 organizowanie 

spotkań z udziałem 

uczestników wydarzeń 

historycznych; 

 udział w lekcjach 

muzealnych; 

VI. Powinności 

wychowawcze. 

1. Poznanie uczniów 

oraz ich środowiska 

rodzinnego. 

 

 

 rozpoznawanie 

środowiska 

wychowawczego 

dziecka; 
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2. Integracja uczniów 

jako zespołu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Wspieranie uczniów 

w radzeniu sobie z 

trudnościami 

przekraczania progu 

szkolnego. 

 

 

 systematyczny kontakt 

z rodzicami 

(opiekunami) ucznia; 

 monitorowanie 

postępów w nauce; 

 przekazywanie 

informacji o uczniu na 

drodze wychowawca -

rodzic, -pedagog, -

dyrektor; 

 udzielanie 

wszechstronnej 

pomocy oraz wsparcia 

uczniowi i jego 

rodzinie; 

 

 

 organizowanie 

różnorodnych sytuacji 

wychowawczych 

umożliwiających 

integrację uczniów; 

 integrowanie 

zespołów klasowych 

przez samorządność; 

 demokratyzacja życia 

szkoły – włączenie 

uczniów i rodziców w 

proces podejmowania 

niektórych decyzji; 

 organizowanie zajęć 

pozalekcyjnych; 

 wdrażanie do 

konstruktywnego 

rozwiązywania 

problemów i 

konfliktów 

wewnątrzklasowych; 

 organizowanie 

warsztatów 

psychoedukacyjnych; 

 

 

 

 niwelowanie sytuacji 

stresowych dla ucznia; 

 realizacja programów 

profilaktycznych 

służących 
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4. Kształtowanie i 

utrwalanie nawyków 

kulturalnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Uczenie tolerancji i 

szacunku dla dobra 

wspólnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przygotowaniu 

uczniów do 

przekraczania 

kolejnych progów 

edukacyjnych; 

 

 

 

 uwrażliwianie na 

stosowanie form 

grzecznościowych i 

unikanie 

wulgaryzmów; 

 kreowanie przyjaznej 

atmosfery w klasie, 

szkole; dbanie o 

prawidłowe relacje 

międzyludzkie; 

 kształcenie 

umiejętności 

współpracy w grupie; 

 przestrzeganie zasad 

zawartych w 

Kodeksie Przeciw 

Agresji i Przemocy; 

 

 

 

 wdrażanie do 

rozumienia pojęć: 

godność; tolerancja, 

prawo, 

odpowiedzialność, 

obowiązek; 

 przestrzeganie zasad 

zawartych w 

Kodeksie Równego 

Traktowania: 

- tworzenie w szkole 

atmosfery sprzyjającej 

poczuciu akceptacji i 

wsparcia, 

- promowanie właściwych 

postaw, 

- natychmiastowe reagowanie 

na przejawy agresji i 

dyskryminacji, 

- rozwiązywanie konfliktów 

na drodze mediacji, 

- monitorowanie 
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6. Wspomaganie 

umiejętności 

samodzielnego 

podejmowania 

decyzji i 

przewidywania ich 

skutków. 

 

 

 

 

 

 

7. Uczenie 

przeciwstawiania się 

ryzykownym 

zachowaniom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Zapewnienie 

bezpieczeństwa 

uczniom na terenie 

szkoły. 

Respektowanie 

programu „Kryzys w 

szkole. Szybkie 

reagowanie”. 

Realizacja programu 

edukacyjnego 

„Bezpieczne życie” i 

„Ratujemy i uczymy 

ratować”. 

przestrzegania standardów 

równego traktowania; 

 

 

 

 tworzenie sytuacji do 

podejmowania przez 

ucznia wyborów; 

 ukazywanie uczniom 

wartości 

ponadczasowych i 

ogólnoludzkich; 

 uczenie 

odpowiedzialności za 

słowa i czyny; 

 

 

 

 realizacja zajęć 

profilaktycznych i 

programów 

chroniących przed 

używaniem nikotyny, 

alkoholu, narkotyków, 

dopalaczy i innych 

środków 

psychoaktywnych; 

 propagowanie zasad 

bezpiecznego 

korzystania z mediów 

i przeciwstawiania się 

cyberprzemocy; 

 

 

 

 uczenie sposobów 

reagowania na 

sytuacje trudne i 

kryzysowe; 

 uwrażliwienie 

uczniów na rozważne 

korzystanie z 

numerów 

alarmowych; 

 czuwanie nad 

zachowaniem uczniów 

w szkole; 

 przygotowanie 

uczniów do życia w 

świecie poprzez 
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ukazywanie różnych 

aspektów życia 

społecznego wraz z 

jego zagrożeniami; 

 

VII. Wymiar pracy 

edukacyjnej każdego 

nauczyciela. 

1. Wzmocnienie 

wychowawczej roli 

szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Program 

wychowawczo-

profilaktyczny jako 

współdziałanie 

wszystkich 

nauczycieli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Współpraca szkoły z 

rodzicami w 

tworzeniu programu 

wychowawczo-

profilaktycznego 

obowiązującego 

zarówno w szkole, 

jak i w domu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 eliminowanie 

wszelkich przejawów 

agresji i przemocy w 

szkole; 

 wspieranie 

wychowawczego 

oddziaływania 

rodziców; 

 realizacja zasad 

zawartych w 

Kodeksie Przeciw 

Agresji i Przemocy; 

 

 

 

 wychowanie 

zdrowotne i 

proekologiczne; 

 wychowanie 

estetyczne; 

 kształtowanie 

osobowości młodych 

ludzi poprzez różne 

formy sportowej 

rywalizacji; 

 

 

 

 

 informowanie 

rodziców o 

realizowanych 

programach 

wychowawczych i 

profilaktycznych; 

 organizowanie 

pomocy 

psychologiczno – 

pedagogicznej; 

 podnoszenie 

autorytetu rodziny; 

 tworzenie kultury 

pozytywnych wzorów; 

 pomoc rodzinie w 
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4. Podejmowanie 

działań 

zapobiegających 

niedostosowaniu 

społecznemu i 

przestępczości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowaniu; 

 uaktywnienie rad 

oddziałowych 

rodziców; 

 

 

 

 rozpoznawanie 

środowiska 

wychowawczego 

uczniów; 

 prowadzenie 

treningów 

umiejętności 

społecznych; 

 organizowanie 

spotkań 

warsztatowych dla 

uczniów z 

zaburzeniami 

zachowania; 

 kształtowanie 

właściwych postaw 

wobec zagrożeń; 

 współpraca ze 

świetlicami 

socjoterapeutycznymi, 

Poradniami 

Psychologiczno-

Pedagogicznymi, 

Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej, 

asystentami rodziny, 

sądem dla nieletnich, 

kuratorami, sekcją ds. 

nieletnich i patologii, 

Komisariatem Policji; 

 prowadzenie lekcji 

wychowawczych dot. 

problemu uzależnień 

(narkotyki, dopalacze, 

nikotyna, alkohol), 

 prowadzenie lekcji nt. 

przeciwdziałania 

przemocy w 

środowisku 

rówieśniczym i w 

kontaktach z 

dorosłymi; 

 ochrona przed 
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5. Kształtowanie postaw 

społecznych, 

patriotycznych. 

 

negatywnym 

wpływem mediów; 

 kształtowanie 

właściwych postaw 

wobec zagrożeń; 

 zapobieganie 

cyberprzemocy 

poprzez wskazywanie 

konsekwencji 

prawnych 

wynikających z 

„zabaw” obraźliwymi 

SMS-ami, e-mailami, 

zrobionymi zdjęciami;  

 

 

 

 zapoznanie uczniów 

ze Statutem Szkoły 

oraz szkolnym 

Programem 

wychowawczo-

profilaktycznym; 

 uświadamianie praw i 

obowiązków uczniów 

w szkole, w życiu 

rodzinnym i w 

społeczeństwie; 

 tworzenie zwyczajów 

i tradycji szkoły; 

 kształtowanie 

poczucia 

przynależności do 

wspólnoty klasowej i 

szkolnej; 

 kreowanie 

pozytywnego 

wizerunku szkoły i 

godne 

reprezentowanie jej na 

zewnątrz; 

 kształtowanie 

poczucia 

współodpowiedzial-

ności za grupę 

 wdrażanie do 

poszanowania 

przestrzeni publicznej 

i mienia wspólnego; 

 stymulowanie 
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aktywności uczniów w 

społeczności szkolnej 

i lokalnej (m.in. 

wolontariat); 

 realizacja programu 

przygotowującego do  

pełnienia ról w 

rodzinie (WDŻ);  

 kształtowanie postaw 

przywiązania do 

ojczyzny i jego 

dziedzictwa 

kulturowego; 

 tworzenie sytuacji 

kształtujących 

postawy moralne, 

obywatelskie i 

patriotyczne w oparciu 

o normy etyczne i 

przyjęty system 

wartości; 

VIII. Współpraca z 

rodzicami. 

1. Informowanie 

rodziców o sytuacji 

dziecka na terenie 

szkoły. 

 

 

 

 

 

2. Podnoszenie 

kompetencji 

wychowawczych 

rodziców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Włączanie rodziców 

w społeczność 

szkolną. 

 

 

 

 

 

 zebrania z rodzicami; 

 rozmowy 

indywidualne; 

 stałe informowanie o 

postępach i 

trudnościach w nauce; 

 

 

 

 konsultacje ze 

specjalistami; 

 organizowanie 

wykładów i 

warsztatów dla 

rodziców; 

 zapoznanie z 

realizacją programu 

„Chronimy dzieci”; 

 

 

 

 włączanie rodziców 

do 

współorganizowania 

wybranych zajęć 

dydaktycznych; 

 współpraca w 

przygotowywaniu 
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4. Wspieranie 

wychowawczej 

funkcji rodziny. 

wycieczek, festynów, 

apeli 

okolicznościowych, 

uroczystości 

klasowych i 

szkolnych; 

 współpraca z Radą 

Rodziców w różnych 

sferach jej 

działalności; 

 

 

 

 wspieranie rodziców 

przez specjalistów w 

sytuacjach trudnych 

pod względem 

edukacyjno-

wychowawczym; 

 monitorowanie zmian, 

dzielenie się wiedzą, 

doświadczeniami oraz 

dobrymi praktykami; 

 udzielanie informacji 

na temat pomocy 

psychologiczno – 

pedagogicznej; 

 informowanie 

rodziców o formach 

pomocy socjalnej; 

 

 

Ewaluacja szkolnego Programu wychowawczo-profilaktycznego. 
 

Sposoby ewaluacji: 

 

 Obserwacja pedagogiczna i wywiady. 

 Ankiety przeprowadzane wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. 

 Analiza dokumentów. 

 Badanie opinii uczniów na zebraniach samorządu uczniowskiego. 

 Rozmowy z nauczycielami, uczniami i rodzicami. 

 


