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I WSTĘP 
 

PODSTAWY PRAWNE 

Podstawą prawną do wprowadzenia działań profilaktycznych w ramach szkolnego programu  wychowawczo-profilaktycznego stanowią: 

ü Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.) 
ü Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz.526) 
ü Ustawa z dania 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 1996 r. nr 67, poz.329 z późniejszymi zmianami) 
ü Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. Z 11 stycznia 2017, poz.59) 
ü Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r.-Karta Nauczyciela (tekst jedn; Dz.U. z 2017 r. poz.1189) 

ü Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487). 
ü  
ü Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół 

(Dz. U. 2001 nr 61 poz.624) 
ü Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli 

(Dz. U. 2017 poz.649) 
ü Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz 

zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, 
życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. 2017 
poz. 1117) 

ü Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2013 r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 
publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013 poz.532) 

ü Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017 poz.1643) 

ü Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022 (Dz. U. 
2017 poz.458) 
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ü Uchwała nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 
lata 2014-2020 do Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005 nr 180 poz. 1493) 

ü  Ministerstwo Edukacji Narodowej- kierunki realizacji polityki oświatowej państwa  w roku szkolnym  2018/2019 
ü Statut Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej 

 

II ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE PROGRAMU 
 

Wstęp 
 
Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej opiera się na hierarchii 
wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego 
programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania. Istotą działań wychowawczych i 
profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, 
która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest 
dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów 
w rozwoju ku  dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez 
działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.  
 
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w 
podstawie programowej.  
Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do 
uczniów, rodziców i nauczycieli.  
 
Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z 
uwzględnieniem: 

• wyników ewaluacji wewnętrznej , 
• wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 
• ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczego i programu profilaktyki realizowanych w roku szkolnym 2016/17, 
• analiz i wniosków z pracy zespołów wychowawczych i psychologiczno-pedagogicznego), 
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• koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły.  
Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie 
zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest kultywowanie tradycji szkoły. 
Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują: 

• powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły, 
• zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie, 
• respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski), 
• współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną 

szkoły),  
• współodpowiedzialność za efekty realizacji programu, 
• inne (ważne dla szkoły, wynikające z jej potrzeb, specyfiki). 

 
I. Misja szkoły 
 
Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa 
kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także 
przedstawicielami innych kultur. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, 
zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i 
w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez 
kultywowanie i tworzenie jej tradycji. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy 
odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.  
 
II. Sylwetka absolwenta 
 
Dążeniem Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu 
społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy: 

• kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności, 
• zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia, 
• szanuje siebie i innych, 
• jest odpowiedzialny, 
• zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły, przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia, 
• zna i rozumie zasady współżycia społecznego,  
• jest tolerancyjny, 
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• korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne, 
• jest ambitny, 
• jest kreatywny, 
• jest odważny, 
• jest samodzielny, 
• posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo 

własne i innych, 
• szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy, 
• jest odporny na niepowodzenia, 
• integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole, 
• jest przygotowany na wyzwania czekające go w dalszym życiu 

 
III. Cele ogólne 
 
Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego 
rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 

1) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia  wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania 
zachowań prozdrowotnych, 

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, 
zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej, 

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, 

4) aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia 
sensu istnienia. 
 

 
Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności: 
 

1) współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta, 
2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w 

życiu , a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych, 
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3) współpracę z rodzicami/opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i 
promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych, 

4) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną, 
5) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, 

wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców / opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz 
nauczycielami i wychowawcami, 

6) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami 
oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów, 

7) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli , wychowawców oraz rodziców/opiekunów 
8) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu 

uczestnictwu uczniów w życiu społecznym, 
9) przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej, 
10) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych. 

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów , ich rodziców /opiekunów, nauczycieli i 
wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. 
          11/ Wspieranie pracy wolontarystycznej uczniów na rzecz pomocy innym uczniom i instytucjom współpracującym ze szkołą 
 
Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności: 
 

1) poszerzenie wiedzy rodziców/opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju psycho-edukacyjnego , zaburzeń  dzieci i 
młodzieży, bezpieczeństwa, odpowiedzialnego korzystania z Internetu i mediów społecznościowych, budowania prawidłowych relacji rówieśniczych, 
zapobiegania agresji. 

2) rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów, 
3) kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych 

emocji, 
4) kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, 

zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, 
5) prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie prawidłowości rozwoju psychoedukacyjnego i 

zaburzeń dzieci i młodzieży, bezpieczeństwa, odpowiedzialnego korzystania z Internetu i mediów społecznościowych, budowania prawidłowych 
relacji rówieśniczych, zapobiegania agresji i przemocy rówieśniczej, zapobiegania zachowaniom ryzykownym takim jak: picie alkoholu, palenie 
tytoniu( e-papierosy), używanie substancji i środków psychoaktywnych , wandalizmowi, wagarom. 

6) Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości 
psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i sposobów rozwiązywania problemów związanych z korzystaniem z Internetu, mediów  
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społecznościowych, budowaniu prawidłowych relacji rówieśniczych, zapobieganiu agresji, skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub 
opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły. 
7)działania propagujące aktywne i kreatywne sposoby spędzania czasu wolnego 

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności: 
 

1) dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom/opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań 
wychowawczych i profilaktycznych związanych z bezpiecznym i odpowiedzialnym korzystaniem z Internetu i mediów społecznościowych, budową 
prawidłowych relacji rówieśniczych, zapobieganiem agresji i przemocy rówieśniczej, zapobieganiem zachowaniom ryzykownym takim jak: picie 
alkoholu, palenie tytoniu( e-papierosy), używanie substancji i środków psychoaktywnych , wandalizmowi, wagarom. 

2)  prawidłowości rozwoju psycho-edukacyjnego i zaburzeń dzieci i młodzieży. 
3) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku wystąpienia 

problemów w zakresie korzystania z Internetu i mediów społecznościowych (cyberprzemoc, ryzyko uzależnienia) czy funkcjonowania społeczno-
emocjonalnego, 

4) przekazanie informacji uczniom , ich rodzicom/opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z 
naruszeniem godności, własności intelektualnej czy innych dóbr związanych z korzystaniem z Internetu,  

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 Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Poradnią Zdrowia Psychicznego czy Policją w sytuacjach 
zagrożenia bezpieczeństwa korzystania z Internetu i mediów społecznościowych, wystąpienia nieprawidłowości rozwoju psychoedukacyjnego dzieci i 
młodzieży. 

6) Informowanie rodziców uczniów o możliwości kontaktowania się z rodzicami poprzez telefony stacjonarne : sekretariat, świetlica ( ze względu na 
zakaz korzystania z telefonów komórkowych) 
 

 
Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. 
 
Działalność profilaktyczna obejmuje: 
 

1) wspieranie wszystkich uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia , kształtowanie i rozwijanie nawyków zdrowego odżywiania oraz 
podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od częstotliwości i poziomu ryzyka korzystania przez nich 
z Internetu i mediów społecznościowych,  

2) wspieranie uczniów , którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni 
na ryzyko zachowań ryzykownych, 
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3) wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano symptomy ryzykownego korzystania z Internetu/mediów społecznościowych, w tym 
naruszenia zasad bezpieczeństwa zagrażających właściwemu funkcjonowaniu ucznia w środowisku. 

4. zapobieganie agresji i przemocy rówieśniczej, zapobieganiem zachowaniom ryzykownym takim jak: picie alkoholu, palenie tytoniu( e-papierosy), 
używanie substancji i środków psychoaktywnych , wandalizmowi, wagarom. 

5. przeciwdziałanie wszelkim przejawom agresji słownej- używania wulgaryzmów przez uczniów 
 
Działania te obejmują w szczególności: 

1) realizowanie wśród uczniów  oraz ich rodziców / opiekunów programów profilaktycznych dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych na 
temat bezpiecznego korzystania z Internetu, budowania prawidłowych relacji rówieśniczych, zapobiegania agresji, 

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 nadużywaniu korzystania z internetu i mediów społecznościowych oraz podejmowania innych 
zachowań ryzykownych , konsekwentne przestrzeganie zakazu korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły 

4) doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez 
uczniów zachowań ryzykownych 

5) egzekwowanie przestrzegania szkolnych regulaminów i zasad obowiązujących w szkole przez nauczycieli 
 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na: 
• wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej, 
• przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie), 
• wzbudzanie poczucia przynależności do grupy, 
• rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości, 
• budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, 
• przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom, w tym od korzystania z Internetu, gier, mediów społecznościowych, 
• przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, 
• troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców. 

 
Zadania profilaktyczne programu to: 

• zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole, 
• znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły, 
• promowanie zdrowego stylu życia, 
• kształtowanie nawyków prozdrowotnych, 



9 
 

• rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych,  
• eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej, 
• niebezpieczeństwa związane z nadmiernym korzystaniem z 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. 

 
IV. Struktura oddziaływań wychowawczych 

1. Dyrekcja szkoły: 
• stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole, 
• sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o 

prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,  
• inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań 

programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów, 
• stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, 

których celem  jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i 
innowacyjnej szkoły, 

• współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w 
realizacji zadań, 

• czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, 
• nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły, 
• nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 
 

2. Rada pedagogiczna: 
• uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych, 
• opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą rodziców , 
• opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością 
• uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego, 
• uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 

 
3. Nauczyciele: 
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• współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-
Profilaktycznego, 

• reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia, 
• reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów, 
• przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, 
• udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 
• kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, 
• rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach, 
• wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia, 

 
4. Wychowawcy klas: 

• diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, 
• rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów, 
• na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan 

pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów, 
• przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy, 
• zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły, 
• są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu, 
• oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami, 
• współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o 

specjalnych potrzebach, 
• wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji, 
• rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców, 
• dbają o dobre relacje uczniów w klasie, 
• podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych, 
• współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży, 
• podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych 
 

5. Zespół wychowawców: 
• opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami 

i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen 
zachowania i innych, 
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• analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze, 
• ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy, 
• przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły, 
• inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły. 

 
6. Pedagog szkolny/psycholog: 

• diagnozuje środowisko wychowawcze, 
• zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach, 
• współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki, 
• zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, 
• współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom 

uczniów, 
• współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze 

profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,  
 

7. Rodzice: 
• współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny, 
• uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły, 
• uczestniczą w zebraniach klasowych/ spotkaniach  organizowanych przez szkołę, 
• zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole, 
• współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie, 
• dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, 
• rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 

 
8. Samorząd uczniowski: 

• jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi 
potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem, 

• uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły, 
• współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,  
• prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,  
• reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego, 
• propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji, 
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• dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję, 
• może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 

 
V. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego 
Ewaluacja programu polega na systematycznym zbieraniu i analizowaniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia 
skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:  

1) obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian, 
2) analizę dokumentacji ( sprawozdania z realizacji rocznych planów wychowawczo-profilaktycznych przygotowanych przez wychowawców, 

sprawozdania pedagoga, psychologa szkolnego) 
3) rozmowy z rodzicami, 
4) wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, 
5) analizę przypadków 

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego powołany przez 
dyrektora. W skład zespołu ds. ewaluacji wchodzą:  wicedyrektor szkoły, pedagog/psycholog szkolny, przedstawiciele rady pedagogicznej, przedstawiciele 
rady rodziców Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu w formie 
raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana rada pedagogiczna i rada rodziców. 
 
Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną  Szkoły Podstawowej im. Bohaterów 
Warszawy w  Podkowie Leśnej  w dniu …………………………………..………. 
 
 

 

VI. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

ROLA I ZADANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE 

• Promowanie zdrowego stylu życia oraz nawyków zdrowego odżywiania 
• Zapobieganie agresji i przemocy ( agresji  fizycznej oraz słownej: używanie wulgaryzmów) 
• Dbanie o pozytywny klimat szkoły 
• Zapobieganie niepowodzeniom dydaktycznym 
• Zapobieganie uzależnieniom od alkoholu i innych substancji uzależniających 
• Dbanie o bezpieczeństwo dzieci i pracowników 
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• Dbanie o bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni 
• Propagowanie aktywnych i kreatywnych  sposobów spędzania czasu wolnego 

W ramach profilaktyki zdrowotnej w szkole realizowane są następujące programy: 

• Owoce w szkole 
• Mleko w szkole 

Ponadto raz do roku organizowany jest dzień sportu. 

Poniższe uroczystości i przedsięwzięcia są realizowane zgodnie z rocznym planem pracy szkoły 

• Ślubowanie klas pierwszych- październik   
• Święto Edukacji Narodowej- październik 
• Święto Odzyskania Niepodległości- 11 Listopada 
• Kiermasz Świąteczny- grudzień 
• Wigilie klasowe- grudzień 
• Święto Wiosny- marzec 
• Święta Wielkanocne-tradycje- kwiecień 
• Święto Konstytucji 3 Maja 
• Święto Szkoły- maj 
•  Dzień Dziecka- czerwiec 
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WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE 
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Tabela nr 1. Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji w klasie I 

OBSZAR ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE 

SPOSOBY 
DOKUMENTACJI 

TERMIN 

 
Zdrowie 
edukacja 
zdrowotna. 
Dbałość o 
środowisko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Zapoznanie z podstawowymi zasadami 
dbałości o zdrowie własne i innych, 
kształtowanie umiejętności kreowania 
środowiska sprzyjającego zdrowemu 
stylowi życia; 

• Zapoznanie z zasadami zdrowego, 
racjonalnego odżywiania się, higieny 
osobistej i aktywności fizycznej; 

• Przygotowanie do podejmowania działań 
mających na celu zdrowy styl życia w 
aspekcie fizycznym i psychicznym; 

• Kształtowanie postawy 
odpowiedzialności za własne zdrowie; 

• Rozwijanie umiejętności podejmowania 
działań na rzecz ochrony przyrody w 
swoim środowisku; 

• Kształtowanie umiejętności analizy 
zjawisk przyrodniczych, rozumowania 
przyczynowo-skutkowego; 

• Uświadamianie wpływu przyrody 
nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i 
roślin; 

• Poznawanie fauny i flory na terenie 
własnej miejscowości 

• Kształtowanie wytrwałości w działaniu i 
dążeniu do celu, umiejętności 
adekwatnego zachowania się w 
sytuacjach zwycięstwa i porażki; 

• Pogadanki i zajęcia 
warsztatowe. 

• Spotkania z pielęgniarką 
szkolną: 
- zasady przestrzegania 
higieny osobistej  
- fluoryzacja zębów. 

• Kształtowanie higienicznych 
nawyków w trakcie 
szkolnych wyjazdów.  

• Przestrzeganie badań 
okresowych uczniów,  
badanie profilaktyczne 
słuchu. 

• Udział w programach 
ogólnokrajowych „Szklanka 
mleka”, „ Owoce w szkole”. 

• Udział w konkursach dot. 
zdrowego trybu zycia oraz 
ochrony środowiska. 

• Wycieczki lokalne 
• Udział w projekcie 

eduakcyjnym- ekologicznym 
lub przyrodniczym  
( Fundacja Uniwersytet 
Dzieci) 
 

Wychowawca klasy,  
nauczyciele 
przedmiotowi, 
nauczyciele 
świetlicy, 
pielęgniarka szk. 
 

 

 

Krótkie relacje, 
sprawozdania, 
prace konkursowe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scenariusze zajęć 
warsztatowych, 
zdjęcia 
 
 
 

Cały rok szkolny 
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Relacje 
kształtowanie 
postaw 
społecznych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Kształtowanie podstawowych 
umiejętności komunikacyjnych; 

• Rozwijanie umiejętności formułowania 
prostych wniosków na podstawie 
obserwacji i własnych doświadczeń; 

• Kształtowanie umiejętności 
przestrzegania obowiązujących reguł; 

• Kształtowanie umiejętności 
nawiązywania i podtrzymywania relacji z 
rówieśnikami, rozpoznawanie ich 
potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z 
zachowaniem obowiązujących norm i 
reguł kultury osobistej; 

• Przygotowanie do sprawiedliwego i 
uczciwego zachowania własnego i innych 
ludzi; 

• Zapoznanie z podstawowymi prawami i 
obowiązkami wynikającymi z roli ucznia 
oraz członka szkolnej społeczności, 
rodziny, kraju; 

• Rozwijanie empatii, umiejętności 
podejmowania działań mających na celu 
pomoc słabszym i potrzebującym, 
umiejętności rozwiązywania konfliktów i 
sporów. 

• Organizowanie zajęć 
warsztatowych w klasie:  

• Zajęcia integracyjne, 
wzmacnianie własnej 
wartości, rozwijanie empatii 
i zrozumienia oraz 
właściwych relacji z innymi. 

• Uczenie zachowań 
asertywnych, 
uświadamianie uczniom 
mechanizmu i negatywnych 
skutków nacisku 
grupowego.  

• Uczenie umiejętności 
rozwiązywania konfliktów.  

• Udział w zajęciach edukacji 
filmowej ”Filmowi 
bohaterowie”. 

• Udział w zajęciach 
profilaktycznych: 
”Przyjaciele Zippiego”. 
 
 

Wychowawca klasy,  
nauczyciele 
przedmiotowi, 
nauczyciele 
świetlicy, 
pedagog i psycholog 
szkolny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psycholog szkolny, 
wychowawcy klas 
 

Krótkie relacje, 
sprawozdania, 
prace 
podsumowujące 
zajęcia. 
 

Cały rok szkolny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cały rok szkolny 
 

Kultura  
wartości, 
normy, wzory 
zachowań 

• Kształtowanie umiejętności właściwego 
komunikowania się w różnych sytuacjach 
społecznych, dbałość o język i kulturę 
wypowiadania się; 

Pogadanki podczas zajęć 
lekcyjnych, połączone z 
pokazem multimedialnym. 
Wycieczki do teatru, kina 

Wychowawca klasy,  
nauczyciele 
przedmiotowi, 
nauczyciele świetlicy 

Krótkie relacje, 
sprawozdania, 
prace plastyczne 
 

Cały rok szkolny 
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• Kształtowanie umiejętności analizy 
prostych sytuacji wychowawczych, 
odróżniania dobra od zła; 

• Kształtowanie gotowości do 
uczestnictwa w kulturze, poszanowania 
tradycji i kultury własnego narodu, a 
także poszanowania innych kultur i 
tradycji, określanie swojej przynależności 
kulturowej poprzez kontakt z wybranymi 
dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w 
środowisku rodzinnym, szkolnym, 
lokalnym, uczestniczenie w życiu 
kulturalnym środowiska rodzinnego, 
szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach 
organizowanych przez najbliższą 
społeczność; 

• Kształtowanie wrażliwości estetycznej 
poprzez kontakt z dziełami literackimi i 
wytworami kultury, zapoznanie z 
wybranymi dziełami architektury i sztuk 
plastycznych należących do polskiego i 
europejskiego dziedzictwa kultury, 
wyzwalanie potrzeby kontaktu z 
literaturą i sztuką dla dzieci; 

• Kształtowanie postaw wyrażających 
szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, 
statusu materialnego, wieku, wyglądu, 
poziomu rozwoju intelektualnego i 
fizycznego oraz respektowania ich praw, 
podejmowanie działań w celu 
zapobiegania dyskryminacji; 

• Inspirowanie do podejmowania 
aktywności i inicjatyw oraz pracy 

muzeum. 
Udział w akademiach, 
uroczystościach szkolnych i 
środowiskowych.  
Współpraca z Biblioteką Miejską 
i CKiO. 
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zespołowej, wspomaganie działań 
służących kształtowaniu własnego 
wizerunku i otoczenia; 

• Przygotowanie do radzenia sobie w 
sytuacjach codziennych wymagających 
umiejętności praktycznych, budzenie 
szacunku dla pracy i ludzi różnych 
zawodów; 

• Przygotowanie do podejmowania działań 
mających na celu identyfikowanie i 
rozwijanie własnych zainteresowań; 

• Wstępne kształtowanie postaw 
wyrażających szacunek do symboli i 
tradycji narodowych oraz tradycji 
związanych z rodziną, szkołą i 
społecznością lokalną; 

• Kształtowanie umiejętności wyrażania 
własnych emocji w różnych formach 
ekspresji; 

• Kształtowanie poczucia własnej wartości 
dziecka, podtrzymywanie ciekawości 
poznawczej, rozwijanie kreatywności i 
przedsiębiorczości oraz brania 
odpowiedzialności za swoje decyzje i 
działania; 

• Kształtowanie świadomości odmienności 
osób niepełnosprawnych, innej 
narodowości, wyznania, tradycji 
kulturowej oraz ich praw. 
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Bezpieczeństwo  
Profilaktyka 
zachowań 
ryzykownych 
(problemowych) 
 
 
 
 
 
 

• Zapoznanie z podstawowymi zasadami 
bezpieczeństwa w różnych sytuacjach 
życiowych, kształtowanie właściwego 
zachowania się w sytuacji zagrożenia 
życia i zdrowia oraz sytuacjach 
nadzwyczajnych; 

• Kształtowanie umiejętności 
wyszukiwania, porządkowania i 
wykorzystywania informacji z różnych 
źródeł, korzystania z technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, 
kształtowanie świadomości negatywnego 
wpływu pracy przy komputerze na 
zdrowie i kontakty społeczne oraz 
niebezpieczeństw wynikających z 
anonimowości kontaktów, 
respektowanie ograniczeń dotyczących 
korzystania z komputera, Internetu i 
multimediów; 

• Przygotowanie do bezpiecznego i 
rozsądnego korzystania z narzędzi i 
urządzeń technicznych, bezpiecznego 
organizowania zajęć ruchowych i 
poruszania się po drogach; 

• Przygotowanie do bezpiecznego 
korzystania ze środków komunikacji, 
zapobiegania i przeciwdziałania 
sytuacjom problemowym; 

• Kształtowanie umiejętności utrzymania 
ładu i porządku wokół siebie, w miejscu 
nauki i zabawy. 

Zajęcia warsztatowe na 
zajęciach lekcyjnych. 
 Zajęcia warsztatowe 
prowadzone przez 
zaproszonych gości: policjant, 
pedagog, psycholog. 
Współpraca z miejscowym 
komisariatem policji 
Okresowe sprzątanie szafek 
uczniowskich  

 

Wychowawca klasy,  
nauczyciele 
przedmiotowi, 
nauczyciele 
świetlicy, 
pedagog i psycholog 
szkolny 
 

Krótkie relacje, 
prace uczniów  

Cały rok szkolny 
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Profilaktyka 
niepowodzeń 
szkolnych 

• Zauważanie uczniów mających trudności 
w uczeniu się 

Stałe monitorowanie postępów 
uczniów. 
Indywidualizacja pracy na 
lekcjach . 
Badanie diagnostyczne pod 
kątem ryzyka wystąpienia 
dysleksji. 
Zajęcia wyrównawcze lub 
specjalistyczne w ramach 
pomocy pedagogiczno - 
psychologicznej . 
Indywidualne rozmowy z 
rodzicami. 

Wychowawca klasy,  
nauczyciele 
przedmiotowcy, 
psycholog, pedagog 
szkolny, terapeuta 
pedagogiczny 
 
 

Karty pracy. 
 Karty badania 
umiejętności i 
diagnozy  
 

Cały rok szkolny 
 

 

 

Tabela nr 2. Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji w klasie II 

OBSZAR ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE 

SPOSOBY 
DOKUMENTACJI 

TERMIN 

 
Zdrowie 
edukacja 
zdrowotna. 
Dbałość o 
środowisko. 
 
 
 
 
 
 

• Zapoznanie z podstawowymi 
zasadami dbałości o zdrowie własne i 
innych, kształtowanie umiejętności 
kreowania środowiska sprzyjającego 
zdrowemu stylowi życia; 

• Zapoznanie z zasadami zdrowego, 
racjonalnego odżywiania się, higieny 
osobistej i aktywności fizycznej; 

• Przygotowanie do podejmowania 
działań mających na celu zdrowy styl 
życia w aspekcie fizycznym i 
psychicznym; 

Rozmowy, filmy edukacyjne 
 
 
 
 
Rozmowa z pielegniarką, z 
nauczycielem w-f 
 
 
Rozmowy, 
pogadanki,plansze 
edukacyjne, ,,burza 

Wychowawca klasy 2a ,  
 
 
 
Wychowawca kl.2a 
Pielęgniarka szkolna 
 
 
 
 
Wychowawca kl..2a  
 

Zdjęcia 
 
 
 
 
Scenariusze zajęć, 
zdjęcia 
 
 
 
 
 

Wrzesień- 
październik 2019 
 
 
 
 
 
 
 
Marzec 2019 
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• Kształtowanie postawy 
odpowiedzialności za własne zdrowie; 

• Rozwijanie umiejętności 
podejmowania działań na rzecz 
ochrony przyrody w swoim 
środowisku; 

• Kształtowanie umiejętności analizy 
zjawisk przyrodniczych, rozumowania 
przyczynowo-skutkowego; 

• Uświadamianie wpływu przyrody 
nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i 
roślin; 

• Kształtowanie wytrwałości w działaniu 
i dążeniu do celu, umiejętności 
adekwatnego zachowania się w 
sytuacjach zwycięstwa i porażki; 

mózgów” 
 

Rozmowy z nauczycielem, 
filmy edukacyjne 

 
Spotkanie z ekologiem- 
 
Pokazy udzielania pierwszej 
pomocy 
Zajęcia pozalekcyjne 
umożliwiające prawidłowy 
rozwój psychofizyczny, ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
różnorodnych form zajęć 
sportowych  
Spotkania z pielęgniarką 
- Realizacja Programu 
,,Owoce w szkole” 

 
Wychowawca kl. 2a,  
 
 
 
 
 
 
Wychowawca kl. 2b, 
pielęgniarka szkolna 
Nauczyciele świetlicy 

Zdjęcia 
 
 
 
 
 
Scenariusze zajęć, 
zdjęcia 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisy w dzienniku 

 
 
 
Cały rok szkolny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cały rok szkolny 
 
 
 

 
Relacje 
kształtowanie 
postaw 
społecznych 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Kształtowanie podstawowych 
umiejętności komunikacyjnych; 

• Rozwijanie umiejętności 
formułowania prostych wniosków na 
podstawie obserwacji i własnych 
doświadczeń; 

• Kształtowanie umiejętności 
przestrzegania obowiązujących reguł; 

• Kształtowanie umiejętności 
nawiązywania i podtrzymywania 
relacji z rówieśnikami, rozpoznawanie 
ich potrzeb, zgodnej współpracy z 
innymi, z zachowaniem 

Scenki, pogadanki  

 

Warsztaty z Panią Pedagog 

 

 

 
 

• zajęcia integracyjne  
• rozmowy z 

Wychowawcy kl. 2 
 pedagog szkolny 
 
 
 
 
 
 
 
 

• wychowawcy kl. 
2b 

• nauczyciele 

Zdjęcia, 
scenariusze zajęć 
 
 
 
 
 
Zdjęcia 
 
 
 
 
 

Cały rok szkolny 
 
 
 
 
 
 
Październik 2019 
 
 
 
 
 



22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obowiązujących norm i reguł kultury 
osobistej; 

• Przygotowanie do sprawiedliwego i 
uczciwego zachowania własnego i 
innych ludzi; 

• Zapoznanie z podstawowymi prawami 
i obowiązkami wynikającymi z roli 
ucznia oraz członka szkolnej 
społeczności, rodziny, kraju; 

• Rozwijanie empatii, umiejętności 
podejmowania działań mających na 
celu pomoc słabszym i potrzebującym, 
umiejętności rozwiązywania 
konfliktów i sporów. 

wychowawcą 
•  konsultacje 

pedagoga  
• konsultacje 

psychologa 
• wycieczki, imprezy 

klasowe i szkolne 
 

przedmiotów  
• pedagog , 

psycholog 
• wychowawcy 

świetlicy 
 

Zapisy w dzienniku Cały rok szkolny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kultura  
wartości, 
normy, wzory 
zachowań 
 
 

• Kształtowanie umiejętności 
właściwego komunikowania się w 
różnych sytuacjach społecznych, 
dbałość o język i kulturę 
wypowiadania się; 

• Kształtowanie umiejętności analizy 
prostych sytuacji wychowawczych, 
odróżniania dobra od zła; 

• Kształtowanie gotowości do 
uczestnictwa w kulturze, 
poszanowania tradycji i kultury 
własnego narodu, a także 
poszanowania innych kultur i tradycji, 
określanie swojej przynależności 
kulturowej poprzez kontakt z 
wybranymi dziełami sztuki, zabytkami 
i tradycją w środowisku rodzinnym, 
szkolnym, lokalnym, uczestniczenie w 
życiu kulturalnym środowiska 

• Spotkanie z   
nauczycielem etyki, 
rozmowa , filmy 
edukacyjne, 
plansze, wystawy, 
krzyżówki, zagadki 
 

• Rozmowy na lekcji, 

• Zabawy 
integracyjne 

• Udział w 
warsztatach 
teatralnych w 
Teatrze „Guliwer” 

 
 

Wychowawcy kl. 2 
 
 
 
 
 
 
Wychowawcy kl.2,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wychowacy kl.2 

Zdjęcia, notatki, 
wystawa 
 
 
 
 
Prace plastyczne 
 
 
 
Film, zdjęcia 
 
Dyplomy, 
certyfikaty 
 
Zdjęcia 
 
 
 

Cały rok szkolny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cały rok szkolny 
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rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz 
wydarzeniach organizowanych przez 
najbliższą społeczność; 

• Kształtowanie wrażliwości estetycznej 
poprzez kontakt z dziełami literackimi 
i wytworami kultury, zapoznanie z 
wybranymi dziełami architektury i 
sztuk plastycznych należących do 
polskiego i europejskiego dziedzictwa 
kultury, wyzwalanie potrzeby 
kontaktu z literaturą i sztuką dla 
dzieci; 

• Kształtowanie postaw wyrażających 
szacunek dla ludzi, niezależnie od 
religii, statusu materialnego, wieku, 
wyglądu, poziomu rozwoju 
intelektualnego i fizycznego oraz 
respektowania ich praw, 
podejmowanie działań w celu 
zapobiegania dyskryminacji; 

• Inspirowanie do podejmowania 
aktywności i inicjatyw oraz pracy 
zespołowej, wspomaganie działań 
służących kształtowaniu własnego 
wizerunku i otoczenia; 

• Przygotowanie do radzenia sobie w 
sytuacjach codziennych 
wymagających umiejętności 
praktycznych, budzenie szacunku dla 
pracy i ludzi różnych zawodów; 

• Przygotowanie do podejmowania 
działań mających na celu 
identyfikowanie i rozwijanie własnych 

• Przedstawienie z 
Okazji Święta 
Odzyskania 
Niepodległości 

 
 

 

• Spotkanie z p. 
Psycholog 

 

 

• rozmowy  z 
wychowawcą  

• uroczyste obchody 
świąt narodowych, 
ważnych wydarzeń 
historycznych, 
religijnych 

• konkursy, wystawy 
• opieka nad 

miejscami pamięci 
narodowej 
 

• Zapraszanie gości- 
rodziców 
opowiadających o 
swojej pracy, 
pasjach, 

 
 
 
Wychowawcy kl.2,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nauczyciele świetlicy 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wychowawca kl.2a,2b  
 
 
 

 
 
 
 
 
Zdjęcia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisy w dzienniku 
 
 
 
 
 
 
Zapisy w dzienniku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cały rok szkolny 
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zainteresowań; 
• Wstępne kształtowanie postaw 

wyrażających szacunek do symboli i 
tradycji narodowych oraz tradycji 
związanych z rodziną, szkołą i 
społecznością lokalną; 

• Kształtowanie umiejętności wyrażania 
własnych emocji w różnych formach 
ekspresji; 

• Kształtowanie poczucia własnej 
wartości dziecka, podtrzymywanie 
ciekawości poznawczej, rozwijanie 
kreatywności i przedsiębiorczości oraz 
brania odpowiedzialności za swoje 
decyzje i działania; 

• Kształtowanie świadomości 
odmienności osób 
niepełnosprawnych, innej 
narodowości, wyznania, tradycji 
kulturowej oraz ich praw. 

 

 
 
 
 

 

Zdjęcia 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Cały rok szkolny 

 
Bezpieczeństwo  
Profilaktyka 
zachowań 
ryzykownych 
(problemowych) 
 
 
 
 
 
 
 

• Zapoznanie z podstawowymi 
zasadami bezpieczeństwa w różnych 
sytuacjach życiowych, kształtowanie 
właściwego zachowania się w sytuacji 
zagrożenia życia i zdrowia oraz 
sytuacjach nadzwyczajnych; 

• Kształtowanie umiejętności 
wyszukiwania, porządkowania i 
wykorzystywania informacji z różnych 
źródeł, korzystania z technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, 
kształtowanie świadomości 
negatywnego wpływu pracy przy 

• rozmowy  z 
wychowawcą  

• współpraca z policją 
• udział w 

programach 
dotyczących 
bezpieczeństwa 
uczniów 

 
• Spotkanie z 

nauczycielem 
informatyki 

 

Wychowawcy klas kl.2a i 
2b 
 nauczyciele świetlicy, 
pedagog szkolny 
 
 
 
 
 
Wychowawca kl. 2a, 
Nauczyciel informatyki 
 
 

Zapisy w dzienniku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notatki, zdjęcia 
 
 

Cały rok szkolny 
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komputerze na zdrowie i kontakty 
społeczne oraz niebezpieczeństw 
wynikających z anonimowości 
kontaktów, respektowanie ograniczeń 
dotyczących korzystania z komputera, 
Internetu i multimediów; 

• Przygotowanie do bezpiecznego i 
rozsądnego korzystania z narzędzi i 
urządzeń technicznych, bezpiecznego 
organizowania zajęć ruchowych i 
poruszania się po drogach; 

• Zapoznanie z podstawowymi 
Przygotowanie do bezpiecznego 
korzystania ze środków komunikacji, 
zapobiegania i przeciwdziałania 
sytuacjom problemowym; 

• Kształtowanie umiejętności 
utrzymania ładu i porządku wokół 
siebie, w miejscu nauki i zabawy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Pogadanka z panem 
odpowidzialnym za 
bezpieczne 
przejście do szkoły 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wychowawca kl.2a, 2b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wrzesień , 
Październik 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabela nr 3. Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji w klasie III 

OBSZAR ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE 

SPOSOBY 
DOKUMENTACJI 

TERMIN 

 
Zdrowie 
edukacja 
zdrowotna. 
Dbałość o 
środowisko. 
 

• Zapoznanie z podstawowymi 
zasadami dbałości o zdrowie własne i 
innych, kształtowanie umiejętności 
kreowania środowiska sprzyjającego 
zdrowemu stylowi życia; 

• Zapoznanie z zasadami zdrowego, 
racjonalnego odżywiania się, higieny 

• Wspólne wycieczki 
i wyjścia klasowe. 

• Zajęcia w klasie 
dot. zdrowego 
trybu życia , 
odżywiania się 

• Udział w 

• Wychowawca 
klasy 

• Nauczyciele klas 
1-3 

• Pielęgniarka 
szkolna 

• Nauczyciel 

• Krótkie 
relacje, 
sprawozdan
ia z 
wycieczek 

• Zdjęcia, 
prace 

 
Cały rok 
szkolny 
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osobistej i aktywności fizycznej; 
• Przygotowanie do podejmowania 

działań mających na celu zdrowy styl 
życia w aspekcie fizycznym i 
psychicznym; 

• Kształtowanie postawy 
odpowiedzialności za własne zdrowie, 
kształtowanie nawyków zdrowego 
odżywiania 

• Rozwijanie umiejętności 
podejmowania działań na rzecz 
ochrony przyrody w swoim 
środowisku; 

• Kształtowanie umiejętności analizy 
zjawisk przyrodniczych, rozumowania 
przyczynowo-skutkowego; 

• Uświadamianie wpływu przyrody 
nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i 
roślin; 

• Kształtowanie wytrwałości w działaniu 
i dążeniu do celu, umiejętności 
adekwatnego zachowania się w 
sytuacjach zwycięstwa i porażki; 

konkursach dit. 
Zdrowego trybu 
zycia oraz ochrony 
środowiska 

• Konkurs plastyczny 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Udział w konkursie 

przyrodniczym 
”Świetlik” 
 

wspomagający 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wychowawca 
klasy, nauczyciel 
przyrody 

 

konkursowe 
 
 
 
 

 
Relacje 
kształtowanie 
postaw 
społecznych 
 
 
 
 
 

• Kształtowanie podstawowych 
umiejętności komunikacyjnych; 

• Rozwijanie umiejętności 
formułowania prostych wniosków na 
podstawie obserwacji i własnych 
doświadczeń; 

• Kształtowanie umiejętności 
przestrzegania obowiązujących reguł; 

• Kształtowanie umiejętności 
nawiązywania i podtrzymywania 

Wspólne realizowanie 
projektów z uczniami 
 
Włącznie rodziców (w 
miarę możliwości) do 
realizacji zadań 
 
Imrezy integracyjne z 
innymi klasami ( np. 
Wspólne wycieczki, 

• Wychowawca 
klasy, nauczyciel 
wspomagający 

• Nauczyciele klas 
1-3 

• Psycholog, 
pedagog szkolny 

 Scenariusz zajęć, 
zdjęcia 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cały rok 
szkolny 
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relacji z rówieśnikami, rozpoznawanie 
ich potrzeb, zgodnej współpracy z 
innymi, z zachowaniem 
obowiązujących norm i reguł kultury 
osobistej; 

• Przygotowanie do sprawiedliwego i 
uczciwego zachowania własnego i 
innych ludzi; 

• Zapoznanie z podstawowymi prawami 
i obowiązkami wynikającymi z roli 
ucznia oraz członka szkolnej 
społeczności, rodziny, kraju; 

• Rozwijanie empatii, umiejętności 
podejmowania działań mających na 
celu pomoc słabszym i potrzebującym, 
umiejętności rozwiązywania 
konfliktów i sporów. 

zabawy, zajęcia ruchowe)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kultura  
wartości, 
normy, wzory 
zachowań 
 
 

• Kształtowanie umiejętności 
właściwego komunikowania się w 
różnych sytuacjach społecznych, 
dbałość o język i kulturę 
wypowiadania się; 

• Kształtowanie umiejętności analizy 
prostych sytuacji wychowawczych, 
odróżniania dobra od zła; 

• Kształtowanie gotowości do 
uczestnictwa w kulturze, 
poszanowania tradycji i kultury 
własnego narodu, a także 
poszanowania innych kultur i tradycji, 
określanie swojej przynależności 
kulturowej poprzez kontakt z 
wybranymi dziełami sztuki, zabytkami 

Lekcja wychowawcza dot. 
różności , odmienności 
kulturowych 

 

 

 

 

 

 

Wychowawca klasy, 
nauczyciel opiekun 
uczniów cudzoziemskich 
Nauczyciel wspomagający 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scenariusze zajęć, 
zdjęcia, plakaty 

Luty, marzec 
2020 
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i tradycją w środowisku rodzinnym, 
szkolnym, lokalnym, uczestniczenie w 
życiu kulturalnym środowiska 
rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz 
wydarzeniach organizowanych przez 
najbliższą społeczność; 

• Kształtowanie wrażliwości estetycznej 
poprzez kontakt z dziełami literackimi 
i wytworami kultury, zapoznanie z 
wybranymi dziełami architektury i 
sztuk plastycznych należących do 
polskiego i europejskiego dziedzictwa 
kultury, wyzwalanie potrzeby 
kontaktu z literaturą i sztuką dla 
dzieci; 

• Kształtowanie postaw wyrażających 
szacunek dla ludzi, niezależnie od 
religii, statusu materialnego, wieku, 
wyglądu, poziomu rozwoju 
intelektualnego i fizycznego oraz 
respektowania ich praw, 
podejmowanie działań w celu 
zapobiegania dyskryminacji; 

• Inspirowanie do podejmowania 
aktywności i inicjatyw oraz pracy 
zespołowej, wspomaganie działań 
służących kształtowaniu własnego 
wizerunku i otoczenia; 

• Przygotowanie do radzenia sobie w 
sytuacjach codziennych 
wymagających umiejętności 
praktycznych, budzenie szacunku dla 
pracy i ludzi różnych zawodów; 

Udział w przedstawieniach 
teatralnych w Centrum 
Kultury i Inicjatyw 
Obywatelskich w Podkowie 
Leśnej, zwiedzanie wystaw 
czasowych 
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• Przygotowanie do podejmowania 
działań mających na celu 
identyfikowanie i rozwijanie własnych 
zainteresowań; 

• Wstępne kształtowanie postaw 
wyrażających szacunek do symboli i 
tradycji narodowych oraz tradycji 
związanych z rodziną, szkołą i 
społecznością lokalną; 

• Kształtowanie umiejętności wyrażania 
własnych emocji w różnych formach 
ekspresji; 

• Kształtowanie poczucia własnej 
wartości dziecka, podtrzymywanie 
ciekawości poznawczej, rozwijanie 
kreatywności i przedsiębiorczości oraz 
brania odpowiedzialności za swoje 
decyzje i działania; 

• Kształtowanie świadomości 
odmienności osób 
niepełnosprawnych, innej 
narodowości, wyznania, tradycji 
kulturowej oraz ich praw. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Udział w zajęciach : 
trening 
umiejętności 
społecznych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psycholog szkolny, 
nauczyciele 
wspomagający 
prowadzący zajęcia TUS 

 
Bezpieczeństwo  
Profilaktyka 
zachowań 
ryzykownych 
(problemowych) 
 
 
 
 

• Zapoznanie z podstawowymi 
zasadami bezpieczeństwa w różnych 
sytuacjach życiowych, kształtowanie 
właściwego zachowania się w sytuacji 
zagrożenia życia i zdrowia oraz 
sytuacjach nadzwyczajnych; 

• Kształtowanie umiejętności 
wyszukiwania, porządkowania i 
wykorzystywania informacji z różnych 
źródeł, korzystania z technologii 

• Pogadanki 
codzienne 
indywidualne i 
klasowe 
(przypomnienie 
ogólnych zasad) 

• Odgrywanie scenek 
na godzinach 
wychowawczych, 
omawianie 

• Wychowawca 
klasy nauczyciel 
wspomagający 

• Pedagog 
• Psycholog 

 
 
 
 
 

Notatka nauczyciela 
wychowawcy 
Notatka pedagoga i 
psychologa 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Cały rok 
szkolny 
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informacyjno-komunikacyjnych, 
kształtowanie świadomości 
negatywnego wpływu pracy przy 
komputerze na zdrowie i kontakty 
społeczne oraz niebezpieczeństw 
wynikających z anonimowości 
kontaktów, respektowanie ograniczeń 
dotyczących korzystania z komputera, 
Internetu i multimediów; 

• Przygotowanie do bezpiecznego i 
rozsądnego korzystania z narzędzi i 
urządzeń technicznych, bezpiecznego 
organizowania zajęć ruchowych i 
poruszania się po drogach; 

• Przygotowanie do bezpiecznego 
korzystania ze środków komunikacji, 
zapobiegania i przeciwdziałania 
sytuacjom problemowym; 

• Kształtowanie umiejętności 
utrzymania ładu i porządku wokół 
siebie, w miejscu nauki i zabawy. 

konkretnych 
zachowań 
obserwowanych w 
klasie czy w szkole 
Współpraca z 
pedagogiem i 
psychologiem 
(zajęcia 
tematyczne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Profilaktyka 
niepowodzeń 
szkolnych 
 

 
Zauważanie uczniów mających 
trudności w uczeniu się 

Stałe monitorowanie 
postępów uczniów. 
 
Indywidualizacja pracy na 
lekcjach . 
 
Badanie diagnostyczne pod 
kątem ryzyka wystąpienia 
dysleksji. 
 
Zajęcia wyrównawcze lub 
specjalistyczne w ramach 

Wychowawca klasy,  
nauczyciele 
przedmiotowcy, 
psycholog, pedagog 
szkolny, terapeuta 
pedagogiczny 
 

Karty pracy, karty 
umiejętności i 
diagnozy 
 

Cały rok 
szkolny 
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pomocy pedagogiczno - 
psychologicznej . 
 
Indywidualne rozmowy z 
rodzicami. 

 

 

 

Tabela nr 4. Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji w klasie IV 

OBSZAR ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE 

SPOSOBY 
DOKUMENTACJI 

TERMIN 

 
Zdrowie 
edukacja 
zdrowotna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Nabycie podstawowej wiedzy na 
temat stresu 

• Inspirowanie młodzieży do myślenia o 
własnej motywacji do działania 

• Nabywanie umiejętności gromadzenia 
i porządkowania wiedzy o sobie 

• Kształtowanie postaw otwartych na 
poszukiwanie pomocy oraz porady, 
kiedy zaczynają się trudności i kiedy 
wybór jest ważny i trudny. 

• Kształtowanie postaw 
prozdrowotnych poprzez promowanie 
aktywnego stylu życia. 

• Kształtowanie nawyków zdrowego 
odżywiania 

 
Spotkanie z pielęgniarką 
szkolną 

Spotkanie z dietetykiem 

 
Wychowawca klas 4,  

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas  4 

Pielęgniarka szkolna 

 
Karty wycieczki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scenariusze zajęć 
 
 
 
 

Listopad 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kwiecień 2019 
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Nauczyciele przyrody 

 
Scenariusze zajęć 

 
Cały rok szkolny 

 
Relacje 
kształtowanie 
postaw 
społecznych 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Kształtowanie umiejętności właściwej 
komunikacji, stanowiącej podstawę 
współdziałania 

• Kształtowanie umiejętności 
asertywnego wyrażania potrzeb 

• Rozwijanie wrażliwości na potrzeby i 
trudności innych 

• Kształtowanie postawy szacunku i 
zrozumienia wobec innych osób 

• Rozwijanie zdolności do inicjowania o 
podtrzymywania znaczących 
głębszych relacji 

• Budowanie atmosfery wzajemnego 
szacunku w społeczności szkolnej. 

• Analiza zapisów 
Statutu Szkoły, 
Wewnątrzszkolnym 
zasadami 
oceniania, 
kryteriami ocen z 
poszczególnych 
przedmiotów 

• Zapoznanie z 
Konwencją Praw 
Dziecka 

• Realizacja projektu 
PAH „Godziny 
wychowawcze z 
klasą”- cykl lekcji  

• Udział klasy w 
projekcie „Ziemia 
naszym domem”- 
warsztaty edukacji 
globalnej 

 Wychowawca klas 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trenerki z Fundacji 
„Muszelka” 
 

Dzienniki zajęć Cały rok szkolny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wrzesień- 
Listopad 2019 
 
 

 •  •     

 
Kultura  
wartości, 
normy, wzory 
zachowań 
 
 

• Zapoznanie z rolą zainteresowań w 
życiu człowieka 

• Uwrażliwienie na kwestie moralne, 
np. mówienia prawdy, 
sprawiedliwego traktowania 

• Kształtowanie pozytywnego stosunku 
do procesu kształcenia 

• Udział w 
przedstawieniach 
teatralnych 

Wychowawca klas 4 
Nauczyciel j. polskiego 
Wychowawca klas 4 
 
 
 
 

Karty wycieczki 
 
Karty wycieczek 
 
 
 
 

Cały rok szkolny 
 
 
 
Cały rok szkolny 
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• Kształtowanie potrzeby uczestnictwa 
w kulturze 

• Kształtowanie otwartości na 
odmienne kultury, tradycje i zwyczaje, 
uwrażliwianie na odmienność innych 
postaw i poglądów, rozumienie 
pojęcia „tolerancja” 

 
 
 
 
 
Wychowawcy klas  
Nauczyciel opiekun 
uczniów cudzoziemskich 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Scenariusze zajęć 

Bezpieczeństwo  
Profilaktyka 
zachowań 
ryzykownych 
(problemowych) 
 
 
 
 
 
 

• Redukowanie agresywnych zachowań 
poprzez uczenie sposobów 
rozwiązywania problemów 

• Budowanie atmosfery otwartości i 
przyzwolenia na dyskusje 

• Uświadomienie zagrożeń 
wynikających z korzystania z 
nowoczesnych technologii 
informacyjnych 

• Zwiększanie wiedzy na temat środków 
uzależniających i zagrożeń z nimi 
związanych 

• Rozwijanie umiejętności troski o 
własne bezpieczeństwo w relacjach z 
innymi. 

 

Zajęcia dot. bezpiecznego 
korzystania z telefonów 
komórkowych oraz 
rozsądnego serfowania po  
Internecie 

 

Rozmowy z rodzicami- 
zebrania klasowe , dni 
otwarte 

 
 

Wychowawcy kl.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scenariusze zajęć 
 
 
 
Zapisy w dzienniku 
elektronicznym 

Grudzień 2019 
 
 
 
Cały rok szkolny 

 

Tabela nr 5. Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji w klasie V 

OBSZAR ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE 

SPOSOBY 
DOKUMENTACJI 

TERMIN 
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Zdrowie 
edukacja 
zdrowotna 
 
 
 
 
 

• Zachęcanie uczniów do pracy nad 
własną motywacją oraz analizą 
czynników, które ich demotywują 

• Kształtowanie umiejętności 
podejmowania i realizacji zachowań 
prozdrowotnych 

• Prezentowanie sposobów 
pokonywania własnych słabości oraz 
akceptowania ograniczeń i 
niedoskonałości 

• Kształtowanie i rozwijanie nawyków 
zdrowego żywienia 

Zajęcia sportowo – 
rekreacyjne  

W  sali gimnasycznej  

-Zajęcia sportowe w 
plenerze 

-Wycieczki rowerowe 

- spotkanie z dietetykiem 

Wychowawca klasy 5b, 
nauczyciel 
wych.fizycznego 

Dzienniki 
wycieczek, karty 
wycieczek 

Cały rok szkolny 

Relacje 
kształtowanie 
postaw 
społecznych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Rozwijanie umiejętności rozumienia 
innych, która sprzyja efektywnej 
współpracy 

• Wyzwalanie chęci do działania na 
rzecz innych osób w celu poprawy ich 
sytuacji (wolontariat) 

• Rozwijanie poczucia przynależności do 
grupy (samorząd uczniowski, klub, 
drużyna, wspólnota) 

• Kształtowanie otwartości na 
doświadczenia innych ludzi, ich 
sposobów rozwiązywania problemów, 
na nową wiedzę. 

• Rozwijanie świadomości dotyczącej 
roli osób znaczących i autorytetów. 

 
-Wolontariat 

-Zajęcia integracyjne w 
trakcie wycieczek 
klasowych 
-Spotkania z autorami 
książek i aktorami oraz 
ludźmi nauki i sztuki 

 

 
 

Wychowawcy klas 5 Zdjęcia  

Nagrody  

Świadectwa  

certyfikaty 

 

Kultura  
wartości, 
normy, wzory 
zachowań 
 
 

• Rozwijanie zainteresowań i pasji 
uczniów. 

• Budowanie samoświadomości 
dotyczącej praw, wartości, wpływów 
oraz postaw. 

• Rozwijanie umiejętności wyrażania 

-szkolne koło teatralne 

- radiowęzeł (rozwijanie 
zainteresowań 
muzycznych) 

Wychowawca klasy 5b Filmy z 
przedstawień 

Dyplomy 

Plakaty 

Cały rok szkolny 
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własnych emocji 
• Rozwijanie umiejętności właściwego 

zachowania się z uwzględnieniem 
sytuacji i miejsca. 

 

 

Recenzje 

Programy radiowe 

 
Bezpieczeństwo  
Profilaktyka 
zachowań 
ryzykownych 
(problemowych) 
 
 
 
 
 
 

• Rozwijanie umiejętności prowadzenia 
rozmowy w sytuacji konfliktu– 
podstawy negocjacji i mediacji 

• Rozwijanie umiejętności 
identyfikowania przyczyn własnego 
postępowania 

• Dokonywanie analizy wpływu 
nastawienia do siebie i innych na 
motywację do podejmowania 
różnorodnych zachowań. 

• Rozwijanie poczucia osobistej 
odpowiedzialności, zachęcanie do 
angażowania się w prawidłowe i 
zdrowe zachowania 

• Doskonalenie umiejętności 
rozpoznawania symptomów 
uzależnienia od komputera i Internetu 

• Postawy asertywne wśród uczniów- 
rozwijanie umiejętności  

Spotkania  na godzinach 
wychowawczych z 
zaproszonymi gośćmi 

 

 
 
 
 

Wychowawca klasy, 
pedagog, psycholog 
szkolny 

 
Baza scenariuszy- 
biblioteka szkolna, 
gabinet 
psychologa/pedago
ga,  filmy 

Cały rok szkolny 
 

 

 

Tabela nr 6. Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji w klasie VI 

OBSZAR ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE 

SPOSOBY 
DOKUMENTACJI 

TERMIN 
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Zdrowie 
edukacja 
zdrowotna 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Kształtowanie umiejętności 
rozpoznawania własnych cech 
osobowości 

• Kształtowanie konstruktywnego 
obrazu własnej osoby, np. 
świadomości mocnych i słabych stron. 

• Rozwijanie właściwej postawy wobec 
zdrowia i życia jako najważniejszych 
wartości. Doskonalenie i wzmacnianie 
zdrowia fizycznego. 

• Kształtowanie i rozwijanie nawyków 
zdrowego żywienia 

 
Jak zdrowo się odżywiać ? 
Przedstawienie prezencjacji  
multimedialnych   
Prezentacja multimedialna. 
Konkursy plastyczne, 
warsztaty 
 
Narkotyki i dopalacze – 
dlaczego są 
niebezpieczne?- 
prezentacja ucznia, filmy 
edukacyjne 

 

 
Wychowawcy klas 6 
Pielęgniarka szkolna 

 
Scenariusze zajęć, 
Prezentacje pp. 

 
Cały rok 
szkolny 

 
Relacje 
kształtowanie 
postaw 
społecznych 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Kształtowanie umiejętności 
współpracy w dążeniu do osiągniecia 
celu 

• Uwrażliwienie na różne obszary 
ludzkich problemów i potrzeb poprzez 
krzewienie potrzeby udzielania 
pomocy (wolontariat) 

• Rozwijanie umiejętności 
komunikacyjnych: wyrażanie 
własnych opinii, przekonań i 
poglądów. 

• Rozwijanie świadomości roli i wartości 
rodziny w życiu człowieka 

• Rozwijanie samorządności 

Na podstwie filmów 
przeprowadzono zajecia z 
psychologiem szkolnym o 
przemocy w szkole. Jaką 
krzywdę może wyrządzic 
wyśmiewanie lub 
plotkowanie.  
 
 Rozmowy o zachowaniu na 
lekcji, przerwach i podczas 
wycieczek np. Ustąpienie 
miejsca w komunikacji 
miejskiej osobom starszym.  
 

 

Wychowawcy klas 6 
Psycholog szkolny – p. 
Agnieszka 
 
 

Zapisy w dzienniku 
elektronicznym 

Wrzesień, 
październik 
2018 

 
Kultura  
wartości, 
normy, wzory 

• Rozwój zainteresowań, poszerzenie 
autonomii i samodzielności 

• Rozwijanie umiejętności krytycznego 
myślenia w kontekście analizy 

Dyskusje na lekcjach 
wychowawczych czym jest 
tolerancja i  jak być 
tolerancyjnym.  

Wychowawcy klas 6 
Nauczyciel bibliotekarz 

Scenariusze zajęć, 
zdjęcia, plakaty 

Październik 
2019 
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zachowań 
 
 

wpływów rówieśników i mediów na 
zachowanie 

• Dokonywanie analizy postaw, 
wartości, norm społecznych, 
przekonań i czynników które na nie 
wpływają 

• Rozwijanie szacunku dla kultury i 
dorobku narodowego 

 
Rozmowy o zachowaniu na 
lekcji, przerwach 
podczas wycieczek np. 
ustąpienie miejsca w 
komunikacji miejskiej 
osobom starszym. 
 
Czy warto być patriotą? - 
rozmowy z uczniami, jak 
ważna jest wolność. 
w 100 lecie odzyskania 
przez Polskę niepodleglosći   
 
 Imperezy i uroczystości 
klasowe: Andrzejki, 
mikołajki, walentynki, 
wigilia – Czym są te 
tradycje.   
 
Na podstawie filmów 
dyskusja na lekcjach 
wychowawczych o 
normach społecznych . 
 
Zajęcia pt.”Czym jest savoir 
vivre. Jak się 
porozumiewać ” 
Dzień Kobiet a dzień 
mężczyzn – dyskusja z 
uczniami 
 
Lekcja biblioteczna  i 

 
 
 
Cały rok 
szkolny 
 
 
 
 
 
 
Cały rok 
szkolny 
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dyskusja- 
„ Dlaczego warto czytać? „ 
 
Organizacja uroczystości 
upamiętniającej 
uchwalenie konstytucji 3go 
maja.  
 
Wycieczki do muzeum- jak 
należy zachować się w 
muzeum 

 
 
 
 
 
 
 
Maj 2020 

 
Bezpieczeństwo  
Profilaktyka 
zachowań 
ryzykownych 
(problemowych) 
 
 
 
 
 
 

• Dostarczanie wiedzy na temat 
osób i instytucji świadczących 
pomoc w trudnych sytuacjach 

• Budowanie atmosfery wsparcia i 
zrozumienia w sytuacji 
problemowej oraz promowanie 
rzetelnej wiedzy mającej na celu 
zredukowanie lęku. 

• Rozwijanie umiejętności 
radzenia sobie z własnymi 
negatywnymi emocjami oraz z 
zachowaniami agresywnymi   

• Przemoc rówieśnicza- 
dostarczenie wiedzy na temat 
form przemocy rówieśniczej i 
sposobów jej zapobiegania 

• Kształtowanie przekonań 
dotyczących znaczenia 
posiadanych informacji, których 
wykorzystanie pomaga w 
redukowaniu lęku w sytuacjach 
kryzysowych 

 Zajęcia wychowawcze z 
uczniami pt- ”Zasady 
bezpieczeństwa w szkole i 
na wycieczkach. ” 
 
Rozmowy na temat ”Czy 
zabraniać uczniom 
korzystania z telefonów 
komórkowych”. Czy jest to 
zagrożenie?  
 
 
 
Bezpieczenstwo w sieci. 
Dyskusje na podstawie 
filmów ”Owca w sieci”  
 Stres – kiedy pomaga 
kiedy przeszkadza? Jak 
sobie z nim radzić? – 
rozmowy i dyskusja w 
trakcie godzin 
wychowawczych 

Wychowawcy klas 6 
Psycholog i pedagog 
szkolny 

Scenariusze zajęć, 
filmy 

Cały rok 
szkolny 
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• Rozwijanie świadomości 
dotyczącej prawa do 
prywatności, w tym do ochrony 
danych osobowych oraz 
ograniczonego zaufania do osób 
poznanych w sieci. 

• Zapobieganie zachowaniom 
ryzykownym takim jak: picie 
alkoholu, palenie tytoniu ( e-
papierosy), używaniem 
substancji i środków 
psychoaktywnych (dopalacze), 
wandalizmowi i wagarom 

 
”Bezpieczeństwo w trakcie 
czasu wolnego: ferie 
zimowe oraz wakacje- 
zajęcia edukacyjne, 
rozmowy, dyskusje 
 
Spotkanie z policją 

 
 
 
 
 
 
 
Luty -Marzec 
2019 

 

 

 

 

 

Tabela nr 7. Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji w klasie VII 

OBSZAR ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE 

SPOSOBY 
DOKUMENTACJI 

TERMIN 

 
Zdrowie 
edukacja 
zdrowotna 
 
 

• Kształtowanie postawy proaktywnej, 
w której uczeń przejmuje inicjatywę, 
ale też odpowiedzialność za swoje 
działania. 

• Kształtowanie umiejętności 
świadomego wyznaczania sobie 

• Zajęcia 
wychowacze w 
trakcie godzin 
wychowawczych z 
klasą 
 

Wychowawca kl. 7a, 
nauczyciele przedmiotów 
 
 
 
 

Zapisy w dzienniku 
elektronicznym 
 
 
 
 

Cały rok 
szkolny 
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konkretnych celów 
• Rozwijanie umiejętności hierarchizacji 

zadań 
• Podnoszenie poczucia własnej 

wartości poprzez określanie 
osobistego potencjału 

• Kształtowanie świadomości własnego 
ciała z uwzględnieniem zmian 
fizycznych i psychicznych w okresie 
dojrzewania 

• Kształtowanie umiejętności zdrowego 
żywienia 

 
• Udział w zawodach 

sportowych 
• Udział w 

warsztatach 
zdrowego żywienia 

 
Nauczyciele 
wych.fizycznego 

 
Karty wycieczek, 
dyplomy 

 
 
Cały rok 
szkolny 

 
Relacje 
kształtowanie 
postaw 
społecznych 
 
 
 
 

• Kształtowanie umiejętności 
wchodzenia w interakcje z ludźmi w 
sposób zapewniający zadowolenie z 
obu stron 

• Kształtowanie umiejętności szukania 
inspiracji, rozwijanie własnej 
kreatywności. 

• Rozwijanie odpowiedzialności za 
siebie i innych (wolontariat) 

 
 
 

Wychowawcy kl. 7 Sprawozdanie 
 
 
 
Dokumentacja 
fotograficzna, 
plakaty, info. Na 
stronie 
internetowej szkoły 

 
 
 
 
Grudzień 2019 

 
Kultura  
wartości, 
normy, wzory 
zachowań 
 
 

• Popularyzowanie alternatywnych 
form spędzania czasu wolnego 

• Rozwijanie pozytywnego stosunku do 
procesu kształcenia, zaangażowania w 
zdobywaniu wiedzy i umiejętności 

• Rozwijanie takich cech jak: 
pracowitość, odpowiedzialność, 
prawdomówność, rzetelność i 
wytrwałość. 

• Umacnianie więzi ze społecznością 
lokalną. 

• Dbałość o kulturę słowa- 

• Sprzątanie grobów 
Powstańców w 
Podkowie Leśnej 

• Rekreacyjne 
wyjścia z klasą  

• Udział w 
wycieczkach do 
teatru 

• Udział w realizacji 
uroczystości 
szkolnych i 
wydarzeniach  

Wychowawcy kl. 7 Zapisy w dzienniku 
elektronicznym 
 
 
 
Karty wycieczki 
 
 
 
 
Zdjęcia 

Październik 
2019 
 
 
 
 
Cały rok 
szkolny 
 
 
Cały rok 
szkolny 



41 
 

eliminowanie wulgaryzmów organizowanych 
przez szkołę: 
Święto Odzyskania 
Niepodległosci  11 
Listopada, 
Konstytucji 3 Maja 

 
Bezpieczeństwo  
Profilaktyka 
zachowań 
ryzykownych 
(problemowych) 
 
 
 
 
 
 

• Rozwijanie postaw opartych na 
odpowiedzialności za dokonywane 
wybory i postępowanie 

• Dostarczanie wiedzy z zakresu prawa 
dotyczącego postępowania w 
sprawach nieletnich 

• Rozwijanie umiejętności reagowania 
w sytuacjach kryzysowych, niesienia 
pomocy dotkniętym nimi osobom 
oraz minimalizowania ich 
negatywnych skutków. 

• Rozwijanie umiejętności lepszego 
rozumienia siebie poprzez 
poszukiwanie i udzielanie odpowiedzi 
na pytania: Kim jestem? Jakie są moje 
cele i zadania życiowe?  

• Utrwalanie informacji o bezpiecznych 
zachowaniach podczas korzystania z 
portali społecznościowych oraz 
metodach przeciwdziałania 
cyberprzemocy  

• Rozwijanie postaw aprobujących 
abstynencję i unikanie substancji 
psychoaktywnych w wymiarach: 
emocjonalnym (pozytywny stosunek 
do abstynencji), poznawczym 
(dysponowanie wiedzą na temat 

 
• Lekcje 

wychowawcze 
• Spotkania z p. 

pedagog, doradcą 
zawodowym 

• Zajęcia edukacyjne 
z psychologim 
szkolnym dot. 
cyberprzemocy 

 
 Wychowawcy kl. 7, 
Pedagog, psycholog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spotkanie z policją 

 
Zapisy w dzienniku 

 
Cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Październik 
2019 
 
 
Marzec 2020 
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zagrożeń związanych z używaniem 
substancji psychoaktywnych) i 
behawioralnym (nieużywanie 
substancji psychoaktywnych) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela nr 8. Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji w klasie VIII 

OBSZAR ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE 

SPOSOBY 
DOKUMENTACJI 

TERMIN 

 
Zdrowie 
edukacja 
zdrowotna 
 
 
 

• Kształtowanie postawy uczniów 
nastawionej na rozwiązania – 
charakteryzującej się 
samoświadomością, wyobraźnią i 
kreatywnością 

• Kształtowanie umiejętności 
wyznaczania sobie celów krótko i 

Zorganizowanie zajęć 
edukacyno-wychowaczych 
dla uczniów z udziałem 
pedagoga/psychologa 
szkolnego 

Wychowawcy kl.8 
Pedagog/psycholog 
szkolny 

Scenariusze 
spotkań, 
sprawozdania, 
zapisy w dzienniku 
elektronicznym, 

Cały rok 
szkolny 
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długoterminowych 
• Rozwijanie umiejętności ustalania 

priorytetów, uwzględniając kryteria 
ważności i pilności. 

• Rozwijanie umiejętności oceny 
własnych możliwości 

• Kształtowanie świadomości 
dotyczącej wykorzystania ruchu w 
życiu człowieka jako skutecznego 
sposobu dbania o zdrowie psychiczne 

 
Relacje 
kształtowanie 
postaw 
społecznych 
 
 
 
 

• Rozwijanie umiejętności poszukiwania 
takich rozwiązań, które stwarzają 
korzyści dla obydwu stron 

• Rozwijanie umiejętności dostrzegania 
pozytywnych aspektów działania 
zespołowego poprzez docenianie 
różnic zdań i wiedzy, doświadczeń, 
specjalizacji, kompetencji 

• Rozwijanie potrzeby ciągłego 
doskonalenia siebie jako jednostki, 
członka rodziny i społeczeństwa 

• Kształtowanie umiejętności wyrażania 
emocji oraz ich rozumienia 

 

Udział w akcjach 
charytatywnych wybranych 
przez uczniów ( np. WOŚP) 

  
 
 

Cały rok 
szkolny 
 
 

 
Kultura  
wartości, 
normy, wzory 
zachowań 
 
 

• Popularyzowanie wiedzy o różnicach 
kulturowych oraz rozwijanie 
umiejętności korzystania z niej w 
kontakcie z przedstawicielami innych 
narodowości 

• Popularyzowanie wiedzy i rozwijanie 
świadomości na temat zasad 
humanitaryzmu 

• Rozwijanie poczucia 

Udział w wycieczkach do 
teatru, do muzeum, 
zwiedzanie wystaw 
lokalnych w CKiO w 
Podkowie Leśnej 
- Spotkanie z Janiną 
Ochojską  

Wychowawca kl.8c  Cały rok 
szkolny 
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odpowiedzialności społecznej poprzez 
podejmowanie działań na rzecz 
lokalnej społeczności 

 
 
Bezpieczeństwo  
Profilaktyka 
zachowań 
ryzykownych 
(problemowych) 
 
 
 
 
 
 

• Propagowanie wiedzy na temat 
prawnych i moralnych skutków 
posiadania, zażywania i 
rozprowadzania środków 
psychoaktywnych 

• Rozwijanie umiejętności 
wykorzystywania elementów 
negocjacji i mediacji w sytuacji 
rozwiązywania konfliktów 

• Rozwijanie umiejętności 
podejmowania działań zgodnych ze 
zweryfikowanymi źródłami wiedzy 

• Utrwalanie umiejętności oceny 
konsekwencji podejmowanych działań 
dla siebie i dla innych – określanie 
alternatywnych rozwiązań problemu 

Rozwijanie umiejętności prowadzenia 
rozmowy w sytuacji konfliktu – 
podstawy negocjacji i mediacji 

• Utrwalanie informacji o bezpiecznych 
zachowaniach podczas korzystania z 
portali społecznościowych oraz 
metodach przeciwdziałania 
cyberprzemocy 

•  Rozwijanie postaw aprobujących 
abstynencję i unikanie substancji 
psychoaktywnych w wymiarach: 
emocjonalnym (pozytywny stosunek 
do abstynencji), poznawczym 

zorganizowanie spotkań z 
pedaogogiem  / 
psychologiem podczas 
godzin wychowawczych 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spotkanie z policją 
Warsztaty ze specjalistami 

 
 

 
 

Cały rok 
szkolny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marzec 2020 
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(dysponowanie wiedzą na temat 
zagrożeń związanych z używaniem 
substancji psychoaktywnych) i 
behawioralnym (nieużywanie 
substancji psychoaktywnych) 

 
 
 
Program został uchwalony decyzją Rady Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną  w dniu 11.10.2019 r.  
 
 


