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„W wychowaniu chodzi właśnie o to ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej był, a nie tylko miał, aby poprzez wszystko, co 

ma, co posiada umiał bardziej być człowiekiem, to znaczy, ażeby bardziej być, nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.” 
                                                                                        Jan Paweł II Przemówienie w UNESCO 2 czerwca 1980r. 

 
 

,,Wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał wielkich przeżyć i wiele myśli” 

Janusz Korczak



 

 

WPROWADZENIE 

  

 

 

Program Wychowawczo – Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego, 

obejmuje treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym. Chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, panował w niej klimat 

sprzyjający pracy uczniów i nauczycieli. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli kulturalni, odpowiedzialni, komunikatywni, kreatywni i 

empatyczni, aby panowało poczucie przynależności do grupy (klasy, szkoły), którą łączą więzi koleżeństwa i przyjaźni. Program przeznaczony 

jest do realizacji przez nauczycieli, specjalistów – w tym pedagoga, pielęgniarki szkolnej oraz pozostałych pracowników szkoły, w zależności od 

stanu zasobów, potrzeb klas oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. 

Wychowanie to ,,wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno 

być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży” (art. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe) 

Profilaktyka to - według prof. Zbigniewa Gasia - kompleksowa interwencja kompensująca niedostatki wychowania, która obejmuje trzy obszary 

działania: 
 

• Wspomaganie wychowanka w radzeniu sobie z trudnościami 

• Ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują zdrowy styl życia 

• Inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących 

 

Wychowanie i profilaktykę łączy przede wszystkim  aspekt wartości i norm. Dzięki nim wychowanek zyskuje spójne środowisko wychowawcze, 

to dzięki nim wychowawcy mogą współpracować. W świetle wartości i norm życie człowieka oraz funkcjonowanie społeczeństwa stają się dla 

wychowanka zrozumiałe. Wychowanie ukierunkowane na wartości zakłada przede wszystkim podmiotowe traktowanie ucznia, a wartości 

skłaniają człowieka do podejmowania odpowiednich wyborów czy decyzji. 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny jest dynamiczny i opiera się na dialogu – nauczycieli, uczniów i rodziców. 

Nasza szkoła ma swoją tożsamość, nieustannie ją buduje i realizuje w programie wychowania. W wyniku działalności diagnostycznej wiemy, że 

dla społeczności szkolnej , szczególnie dla uczniów i rodziców, wartości rodzinne, przyjaźni miłości i życzliwości są najważniejsze. W ankietach 

rodzice podkreślają, że wysyłają swoje dzieci do naszej szkoły, ponieważ kojarzy im się z atmosferą życzliwości i tradycji. 

Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie 

i jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka. 

 



W pracy wychowawczo-profilaktycznej naszej szkoły opieramy się także na autorytetach -  na systemie wychowawczym patrona szkoły Janusza 

Korczaka, w którym odnajdujemy zasady, których celem jest zaspokojenie nie tylko fizycznych, ale i psychicznych potrzeb dziecka. Korczak 

uważał, że niezbędnym warunkiem właściwego wychowania dziecka jest empatia, wczuwanie się w świat przeżyć dzieci, współodczuwanie i 

współprzeżywanie. Twierdził, że bez tej umiejętności nie ma prawdziwego wychowawcy i nie ma prawdziwego wychowania. Janusz Korczak 

doszedł do tej wiedzy opierając się na żmudnej obserwacji dzieci w ciągu wielu lat. Dlatego system wychowawczo-profilaktyczny w naszej szkole 

realizowany jest poprzez działania zgodne z zasadami sformułowanymi przez Patrona Szkoły – Janusza Korczaka oraz zasad ujętych w Statucie 

Szkoły.  

Drugą postacią, której system wartości oraz myśl wychowawcza są dla społeczności naszej szkoły drogowskazem, to św. Jan Paweł II. Dla Jana 

Pawła II nadrzędną wartością jest człowiek w jego człowieczeństwie. Papież stwierdza, że tak rozumiane wychowanie do wyboru wartości ma 

"[...] kształtować osobę ze względu na jej najwyższy cel i najwznioślejsze dążenia społeczeństwa, w których będzie ona żyła jako człowiek dorosły; 

harmonijnie rozwijać wszystkie jej zdolności, zdolność do wysiłku i poczucie odpowiedzialności; pomóc jej w osiągnięciu panowania nad własną 

wolnością. Wychowywać do wyboru wartości – to znaczy pomagać komuś w odkryciu własnych "możliwości", pomagać w zrozumieniu, kim 

człowiek powinien "być". 

 

Podstawowe akty prawne: 

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.). • Konwencja o Prawach Dziecka, 

przyjęta przez Zgromadzenie  

- Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 nr 120, poz. 526.).                                                                 

- Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1379).                                                                                                                                               

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

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

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977).                                                                                                                                                                                              

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzanie w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2016 r. poz. 895).                                                                                                                                                     

- Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 487).                                                              

- Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 783).                                                                                                                                   

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

2015 r. poz. 289).                                                                                                                                                                                                            

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 



1591).                                                                                                                                                                     - Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 22.01.2018r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach 

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

narkomanii.                                                                                                                                                                                           - 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i 

opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 

2017 r., poz. 1578). 4                                                                                                                                                                                                     

- Priorytety Ministra Edukacji Narodowej (uwzględnione w planach działań wychowawczo-profilaktycznych na dany rok szkolny)                                                                                                                                                                                                                      

- Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka we Wronkach  

 

 

I. Wizja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka we Wronkach: 

 

Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną i z tradycjami. Pracujemy jako zespół, szanując i wspierając się nawzajem. Uczymy kreatywności, z 

jednoczesnym naciskiem na odpowiedzialność za własne decyzje. Jesteśmy  

otwarci na świat i zmiany w nim zachodzące, chętni do czerpania z jego dorobku naukowego i kulturowego. Nasza szkoła jest zakorzeniona w 

tradycji lokalnej i narodowej. Kształcimy swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie systemu wartości, 

dziedzictwa kulturowego i historycznego. Każdy uczeń w naszej szkole osiąga sukces na miarę swoich możliwości, uczy się żyć w środowisku i 

dla środowiska. Kształtujemy w uczniach wrażliwość na dobro, prawdę i piękno. Najwyższym dobrem jest dla nas uczeń. 

 

II. Misja Szkoły: 

 

Każdego dnia wspólnie pracujemy na sukces naszych uczniów i zadowolenie rodziców, a wskaźnikiem tego jest ich satysfakcja i prestiż naszej 

szkoły w środowisku. Priorytetem w naszej szkole jest wysoka efektywność kształcenia, przygotowanie do dalszej edukacji, zapewnienie 

warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia. 

 

III.  Koncepcja wychowania i profilaktyki w szkole uwzględnia następujące założenia: 

 

1. dotychczasowe doświadczenia szkoły 

2. zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycje dotyczące głównych problemów wychowawczych i profilaktycznych w szkole i 

środowisku  



3.  przeprowadzone badania na temat sytuacji wychowawczej, zagrożeń oraz bezpieczeństwa w szkole i środowisku  

4.  przewidywane zmiany w szkole, środowisku i kraju, mogące mieć wpływ na proces wychowania; 

 

IV.  Główne cele programu Wychowawczo-Profilaktycznego: 

 

1. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, lokalnej  i regionalnej, przynależności do społeczności szkolnej świadomości swoich praw i 

obowiązków. 

2.  Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia. Zapobieganie zachowaniom 

agresywnym. 

3.  Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie 

do życia w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej. 

4. Wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki, szanowanie dorobku narodowego przy jednoczesnym 

otwarciu się na wartości europejskie.  

5. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie 

własne i innych ludzi, propagowanie ekologicznego stylu życia. Motywowanie do zdrowego stylu życia. 

6.  Wprowadzanie uczniów w świat wartości rodziny, przyjaźni, współpracy, solidarności, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie 

wzorców postępowania. Ukierunkowanie ucznia ku wartościom oraz ich urzeczywistnianie. 

7. Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych 

8. Wdrażanie do przestrzegania norm, zasad społecznych i moralnych 

 

V. Cele  szczegółowe Programu Wychowawczo-Profilaktycznego:                                                                                                                                                                                                                                                     

• kształtowanie postaw patriotycznych, wzbudzanie dumy z języka ojczystego, symboli narodowych, tradycji, kultury, historii i 

tożsamości narodowej i lokalnej, w naszym Programie ojczyznę rozumiemy jako każdy kraj, który dany uczeń uważa za swoją 

ojczyznę (Ukraina),                                                                                                                                                                                                              

• zdobywania wiedzy, rozwijania pasji i zainteresowań,                                                                                                                                                                                                                          

• motywowanie do samodzielnego rozwiązywania problemów, kształtowanie odpowiedzialności,                                                                                                                 

• rozwijanie kompetencji językowych, umiejętności słownych i zainteresowań czytelniczych,                                                                                                                                                     

• kształtowanie umiejętności odpowiedzialnego wykorzystywania technologii informatycznej, urządzeń cyfrowych, świadomego 

korzystania z zasobów dostępnych w Internecie, telewizji i telefonach komórkowych oraz bezpiecznego poruszania się w 



przestrzeni cyfrowej z poszanowaniem praw i godności innych użytkowników                                                                                                                                                  

• rozwijanie i wzmacnianie indywidualnej relacji z uczniem, rozpoznawanie i rozwijanie potencjału ucznia stosownie do jego 

potrzeb, możliwości oraz predyspozycji i zasobów, jakie posiada,                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• uwrażliwienie uczniów na potrzebę bezpieczeństwa w wymiarze państwowym, indywidualnym i zbiorowym, znajomość zasad 

postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń pochodzenia naturalnego i wywołanych przez człowieka,                                                                                                                                                                             

• kształtowanie wśród uczniów potrzeby dbania o własne zdrowie fizyczne i psychiczne oraz zachowań zagrażających zdrowiu i ich 

konsekwencji,                                                                                                                                                                                                                                   

• motywowanie uczniów do nauki i wywiązywania się z obowiązków szkolnych,                                                                                                                                                                                                               

• kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych,                                                                                                                                                                                                               

• kształtowanie umiejętności poprawnej komunikacji w relacjach rówieśniczych,                                                                                                                                                                            

• rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła i dokonywania właściwych wyborów,                                                                                                                                                                                         

• ukazywanie zgubnych konsekwencji agresji i przemocy rówieśniczej,                                                                                                                                                                                                                 

• uczenie szacunku i tolerancji dla innych (ich sposobu bycia, poglądów, wartości, przekonań, rasy, koloru skóry, narodowości),                                                                                                                                                                                                               

• ukazywanie wartości płynących z koleżeństwa i przyjaźni                                                                                                                                                                                                                      

• promowanie i uczenie właściwych norm zachowania, poszukiwania wartości i autorytetów,                                                                                                                                                                      

• wzmacnianie poczucia własnej wartości i godności,                                                                                                                                                                                                                                

• wyrabianie poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje czyny,                                                                                                                                                                                                          

• wdrażanie do rozumienia własnych, pozytywnych i negatywnych emocji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych,                                                                                                                             

• wdrażanie do przestrzegania norm, zasad społecznych i moralnych,                                                                                                                                                                                               

• kształtowanie kultury osobistej,                                                                                                                                                                                                                                                                  

• informowanie o zagrożeniach płynących ze środków multimedialnych i skutków wynikających z niewłaściwego z nich 

korzystania,                                                                                                                                                                                                                

• wyrównywanie deficytów i dysfunkcji rozwojowych u dzieci z trudnościami w nauce,                                                                                                         

• kształtowanie poprawnej komunikacji w relacjach nauczyciel – uczeń – rodzic,                                                                                                                      



• kształtowanie umiejętności pomocy i współpracy z innymi,                                                                                                                                                     

• rozwijanie związków z grupą społeczną i poczucia odpowiedzialności za grupę, do której jednostka przynależy (rodzina, grupa 

rówieśnicza, społeczność lokalna,),                                                                                                                                                                                                   

• stworzenie klimatu zaufania między nauczycielami, uczniami i rodzicami,                                                                                                                            

• dostarczenie wiedzy o substancjach uzależniających, psychotropowych, środkach zastępczych oraz substancjach 

psychoaktywnych i zagrożeniach wynikających z ich zażywania,                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

• uświadomienie i poszerzenie wiedzy na temat szkodliwości palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków,                                                                                                                                                                                                                   

• uświadomienie rodzicom ich roli w kształtowaniu właściwych postaw u swoich 

dzieci,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

• wdrażanie do przestrzegania zasad higieny i zdrowego stylu życia,                                                                                                                                                                                                             

• promowanie aktywności fizycznej ważnej dla prawidłowego rozwoju psychomotorycznego dziecka i sposobu spędzania wolnego 

czasu 

 

VI.  Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu wychowania i profilaktyki poprzez:  

 

1) realizację przyjętego w szkole Programu Wychowawczo-Profilaktycznego;                                                                                                                                   

2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;                                                                                                                    

3) realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we współpracy ze specjalistami, instytucjami, organizacjami 

działającymi na rzecz dziecka i rodziny;  

4) programy poszczególnych przedmiotów                                                                                                                                                                                   

5) działania opiekuńcze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji między rówieśnikami; 

6) współpracę z instytucjami wspierającymi wychowanie i działalność profilaktyczną  

7) udzielaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną 

8) promocję zdrowia, zasad zdrowego żywienia;                                                                                                                                                                        

9)polski i  prowadzenie profilaktyki stomatologicznej;                                                                                                                                                                              

10) prowadzenie profilaktyki uzależnień 

11) programy profilaktyczne wewnętrzne i zewnętrzne 

12) organizację czasu wolnego uczniów np.: koła zainteresowań, programy i projekty wewnątrzszkolne i zewnętrzne 



13) posiadanie systemu monitoringu wizyjnego, który jest uzupełnieniem realizowanych zadań w szkole dotyczących bezpieczeństwa 

14) ścisłą współpracę i komunikację w relacji nauczyciel - uczeń – rodzic 

15) podejmowanie rozmów o wojnie i zagrożeniu kiedy uczniowie mają taką potrzebę nierozbudzanie niepotrzebnego lęku czy chaosu (uczniowie 

z Polski i Ukrainy 

16) podstawowy czynnik w odbudowaniu poczucia bezpieczeństwa – integracja z zespołem klasowym i środowiskiem szkolnym (dotyczy dzieci 

z Polski i Ukrainy) 

VII. Model absolwenta: 

 

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka we Wronkach jest człowiekiem umiejącym żyć  godnie i poruszać się w otaczającym 

go świecie oraz: 

• jest przygotowany do podjęcia nauki na wyższym szczeblu edukacji; 

• czerpie radość z nauki; 

• przestrzega ogólnie przyjętych wartości moralnych; 

• potrafi samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje; 

• potrafi wyrażać i uzasadniać własne zdanie; 

• zgodnie współpracuje z innymi; 

• jest ciekawy świata i wrażliwy na drugiego człowieka; 

• jest życzliwy i tolerancyjny, szanuje godność własną i drugiego człowieka; 

• rozumie wartość uczenia się i potrzebę własnego rozwoju; 

• dba o zdrowie psychiczne i fizyczne oraz o bezpieczeństwo własne i innych; 

• potrafi wykorzystać wiedzę w sytuacjach życiowych. 

 
 

VIII. Planowane efekty realizowanej misji, wizji i modelu absolwenta:  

  
Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy uczestnicy programu: 

 
 

1.      Uczniowie: 
 

• Odnoszą sukcesy sportowe  

• Potrafią zachować się asertywnie 



• Łatwo nawiązują kontakty międzyludzkie 

• Radzą sobie w trudnych sytuacjach. 

• Potrafią wskazać właściwe i niewłaściwe zachowanie swoje i kolegów.  

• Wiedzą, że dbanie o higienę i właściwe odżywianie wpływają na zdrowie.  

• Umieją sobie radzić z emocjami. 

• Umieją współpracować w grupie i służą pomocą innym. 

• Wymieniają czynniki zagrażające zdrowiu, znają negatywne skutki ich działania. 

• Reagują na sytuacje agresywne i przemoc w szkole i poza szkołą. 

 
 

2.        Nauczyciele: 
 

• Prowadzą ciekawe lekcje, aktywizujące uczniów  

• Lubią uczniów, szanują ich odrębność,   

• Wykazują się postawą życzliwości                                                            

• Działają zespołowo 

• Wiedzą o sukcesach i problemach szkoły 

• Podejmują działania pozaszkolne i pozalekcyjne  

• Są otwarci na propozycje uczniów i zmiany 

• Wzbogacają swój warsztat aktualizując swoją wiedzę 

• Kluczową rolę w budowaniu środowiska szkolnego sprzyjającego wychowaniu i profilaktyce pełnią           

nauczyciele.                                                                                                                                                                                 

• Dbają o zdrowie fizyczne i psychiczne uczniów oraz o ich bezpieczeństwo 

 

 

3. Rodzice: 

 

•  Mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i moralnymi, 

 jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka 

•  Znają i akceptują Program Wychowawczy-Profilaktyczny proponowany przez szkołę 

•  Wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa 



•  Wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą wiedzą,   

                                doświadczeniem i pomocą 

•  Aktywnie uczestniczą w życiu szkoły 

•  Dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci  

 (np. czuwają nad bezpiecznym korzystaniem z internetu) 

 
 
 
          4.      Samorząd Uczniowski – członkowie: 
 

• Przestrzegają regulaminu szkoły 

• Współorganizują imprezy i akcje szkolne 

• Znają i przestrzegają normy zachowania obowiązujących członków społeczności szkolnej 

• Współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności 

• Kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni 

• Prowadzą zdrowy tryb życia, dbają o swoje środowisko 

• Mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej 

 

 5.       Środowisko lokalne - pomoc w oddziaływaniach profilaktycznych i wychowawczych: 
 

• Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i filia we Wronkach 

• Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich w Szamotułach 

• Policja 

• Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

• Miejska Biblioteka Publiczna 

• Przedsiębiorstwo Komunalne 

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

• Urząd Miejski i inne instytucje współpracujące ze szkołą przy realizacji programu (poradnie specjalistyczne, 

stowarzyszenia i instytucje wspierające działania ekologiczne i promujące zdrowy styl życia np.:sanepid,) 

• Muzeum Regionalne we Wronkach 



 

IX. Realizowane programy, podejmowane akcje, przedsięwzięcia o charakterze wychowawczo-

profilaktycznym: 

 

1.  Realizacja Programu „ Bezpieczna szkoła”, ,,Szkoła Promująca Zdrowie” 

2.  Akcje: „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”, Tydzień Profilaktyki 

3.  Program edukacyjny z profilaktyki zdrowotnej „Trzymaj formę”. 

4.  Programy edukacji antynikotynowej  „Nie pal przy mnie proszę” 

5. Udział szkoły w programie:” Owoce i warzywa w szkole”, „Szklanka mleka” 

6. Program dla klas I ,,Akademia Bezpiecznego Puchatka” 

7. Programy profilaktyczne ,,Spójrz inaczej”, ,,Strażnicy Uśmiechu”, ,,Bezpieczny Internet”, coroczna kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł 

8. Programy czytelnicze : ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – program rządowy, coroczna akcja ,,Jak  nie czytam, jak czytam”, 

,,Cała szkoła czyta” – w ramach Tygodnia Czytania, Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 

9. Program Edukacyjno-Terapeutyczny ,,Ortograffiti” 

10.Programy - ,,Szkoła Współpracy – Rodzice i Uczniowie Kapitałem Społecznym Nowoczesnej Szkoły”, ,,Szkoła Przyjazna Rodzinie”, 

11.Projekt „Mój młodszy kolega, koleżanka”  

12.Realizowanie kalendarza imprez i uroczystości szkolnych zgodnie z harmonogramem 

13.Dzień Patrona 

14. Konkursy i wystawy dotyczące Jana Pawła II – październik 

15. Wigilie klasowe, jasełka. 

16.Spotkania z ciekawymi ludźmi -świetlica szkolna 

17. Działalność półkolonii – w ramach środowiskowej – świetlica letnia 

18. Działalność kół zainteresowań np.: teatralne, artystyczne, techniczne, SKS, regionalne 

19. Akcja „Szkoła z Pozytywną Uwagą”  

20. Program WŻR



Warunki realizacji 
 

1. Mocne strony: 

 

• Dobrze przygotowana kadra nauczycielska w sferach dydaktyki oraz wychowania i profilaktyki 

• Prawidłowe relacje międzyludzkie 

• Kadra nastawiona na zmiany 

• Dyrektor – otwarty, menadżer 

• Umiejętne wykorzystanie wyników nauczania 

• Nauczyciel kierujący się w swojej pracy dobrem ucznia oraz postawą życzliwości 

• Tradycyjne i przyjazne nastawienie 

• Otwartość na innowacje  

 

2. Słabe strony: 

 

• Ograniczona baza lokalowa (brak sali gimnastycznej) 

 

 

X. Sposoby realizacji programu: 

 

• Kodeks Zachowań w klasach 

• Zajęcia grupowe,klasowe 

• Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne 

• Rozmowy  indywidualne 

• Praca wychowawcza i profilaktyczna nauczycieli 

• Przypominanie  praw i obowiązków dziecka 

• Pogadanki 



• Treści wychowawczo- profilaktyczne na przedmiocie wychowanie do życia w rodzinie, 

przyrody, wychowaniu fizycznym, godzinach wychowawczych oraz na pozostałych 

przedmiotach 

• Pedagogizacja rodziców 

• Testy socjometryczne – w klasach IV i w miarę potrzeb 

• Ankiety, wnikliwa obserwacja uczniów, wymiana informacji między nauczycielami na temat uczniów 

• Scenariusze zajęć wychowawczo- profilaktycznych 

• Projekty, zajęcia związane z naszym patronem Januszem Korczakiem i Św. Janem Pawłem II 

• Szkolenia nauczycieli 

 

Realizujemy dwa programy profilaktyczne ,,Spójrz inaczej”  i ,,Strażnicy Uśmiechu”. Do ich prowadzenia przygotowani są wszyscy 

nauczyciele, a nowo zatrudnieni szkolą się w ramach współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejsko-

gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

Treści programów realizowane są na godzinach wychowawczych w klasach IV-VIII, zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno-

społeczne, edukacji społecznej w klasach I-III, w oddziale zerowym oraz w świetlicy szkolnej. 

W celu ochrony zdrowia psychicznego uczniów realizujemy także Program Edukacyjno-Terapeutyczny ,,Ortograffiti”. 

 

Programy te zapewniają bezpieczeństwo emocjonalne uczniów a ich założenia zapewniają, że: 

1. Program ,,Spójrz inaczej” – kładzie nacisk na kształtowanie osobowości i wspieranie dziecka w jego rozwoju a jego celem jest taki 

wpływ na dziecko, aby radziło sobie lepiej, bez nadmiernego napięcia z rozwiązywaniem problemów, aby rozumiało siebie, umiało 

współżyć z innymi i potrafiło znajdować w samym siebie oparcie w trudnych sytuacjach 

2. Program ,,Strażnicy Uśmiechu” – pomoże dzieciom przez interakcję podczas zabawy, w osiągnięciu stabilizacji emocjonalnej, 

przezwyciężaniu nieprzyjemnych emocji i konfliktów, w promowaniu wyrażania własnego zdania i porozumiewania się, wzmocnieniu 

poczucia własnej wartości oraz zaufania do siebie i innych oraz wzbogacenia wiedzy o sobie i innych. 

3. Program Edukacyjno-Terapeutyczny ,,Ortograffiti” –  pomaga dzieciom z zaburzeniami pisania i czytania osiągać sukcesy wykorzystując 

techniki relaksacyjno-terapeutyczne oraz stymulację pozytywną. 

 

Poza programami profilaktycznymi w SP nr 1 obowiązuje tryb postępowania w sytuacjach trudnych, określony w procedurach reagowania i 

interwencji oraz Spis Osób i instytucji, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacji wymagającej pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

i wychowawczej 

1. Procedury reagowania w przypadku wystąpienia zewnętrznych i wewnętrznych zagrożeń fizycznych:                                                (zagrożenia 

zewnętrzne: ewakuacja, wtargnięcie napastnika (terrorysty) do szkoły, podłożenie ładunku wybuchowego, podłożenie podejrzanego 



pakunku, wypadek skażenia chemicznego lub biologicznego szkoły ; zagrożenie wewnętrzne: procedura postępowania na wypadek 

wystąpienia agresywnych zachowań w szkole lub tzw. Fali, procedura postępowania na wypadek znalezienia w szkole substancji 

psychoaktywnych, procedura postępowania na wypadek wystąpienia kradzieży lub wymuszenia pieniędzy lub przedmiotów 

wartościowych,  procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków pedofilii w szkole, procedura postępowania na wypadek 

wystąpienia przypadków rozpowszechniania pornografii w szkole przez ucznia w szkole, procedura postępowania na wypadek wystąpienia 

przypadków prostytucji w szkole lub wśród uczniów,  procedura postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole, procedura 

postępowania na wypadek popełnienia przez ucznia czynu karalnego, procedura postępowania na wypadek ucznia będącego ofiarą czynu 

karalnego) 

2. oraz Spis osób i instytucji, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacji wymagającej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i 

wychowawczej (załączniki) 

 

XI. Diagnoza czynników chroniących i czynników ryzyka w SP nr 1 jest corocznie aktualizowana a wnioski są wytycznymi do 

pracy wychowawczo-profilaktycznej (mapa środowiskowa czynników): 

 

 

Grupy czynników 

 

 

Czynniki chroniące  

wynikające z diagnozy 

 

 

Rekomendacje 

 

Czynniki ryzyka  

wynikające z diagnozy 

 

Rekomendacje 

 

Czynniki rodzinne 

 

    

 

Czynniki rówieśnicze  

- relacje z rówieśnikami 

 

    

 

Czynniki związane 

ze szkołą oraz  

środowiskiem  

lokalnym 

    

 

Czynniki indywidualne 

 

    



 

Diagnoza czynników chroniących i czynników ryzyka jest podstawą do podjęcia w szkole działalności wychowawczej, edukacyjnej, 

informacyjnej oraz profilaktycznej, które została ujęte w obszarach i zadaniach planu pracy wychowawczo-profilaktycznej w oddziale 

przedszkolnym oraz klasach I-VIII. Są to obszary:  

a) Zdrowie, edukacja zdrowotna 

b) Relacje, kształtowanie postaw społecznych 

c) Kultura – wartości, normy, wzory zachowań 

d) Bezpieczeństwo, profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 

 

Do sprawdzenia skuteczności podjętych działań należy przeprowadzić ewaluację. 

 

XII. Ewaluacja –  metody, oceny wdrażania programu i jego skuteczności: 

 

• Zapisy w dziennikach lekcyjnych i innej dokumentacji pedagogicznej 

• Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców, nauczycieli 

• Sprawozdania wychowawców, pedagoga szkolnego, wychowawcy świetlicy, sprawozdania z pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, sprawozdania z zajęć kół zainteresowań, z realizacji projektów i programów 

• Stała obserwacja uczniów 

• Wymiana doświadczeń oraz systematyczna wymiana informacji między nauczycielami na temat uczniów, sytuacji szkolnych np. przez 

Zespół Wspierający 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Plan działań wychowawczo-profilaktycznych 

 

dla klas I-III w SP nr 1



 

OBSZAR ZADANIA – KLASY I-III FORMY I OSOBA TERMINY

 SPOSOBY ODPOWIEDZIALNA REALIZACJI

 REALIZACJI

Zdrowie – edukacja • zapoznanie z podstawowymi zasadami

zdrowotna dbałości o zdrowie własne i innych,

 • kształtowanie umiejętności kreowania

 środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi

 życia;

 • zapoznanie z zasadami zdrowego,

 

racjonalnego odżywiania się, 

• dbanie o prawidłową postawę- odpowiednie 

pakowanie tornistra i przyborów do szkoły, 

dostosowanie wagi plecaka do wieku 

rozwojowego dziecka;    

     

 • przygotowanie do podejmowania działań    

 mających na celu zdrowy styl życia w    

 aspekcie fizycznym i psychicznym;    

 • kształtowanie postawy odpowiedzialności    

 

za własne zdrowie; dbanie o higienę osobistą i 

aktywność fizyczną;    

 • rozwijanie umiejętności podejmowania    

 działań na rzecz ochrony przyrody w swoim    

 środowisku;    

 • kształtowanie wytrwałości w działaniu i    

 dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego    

 zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i    

 porażki.    



Relacje – kształtowanie 

postaw społecznych 

• kształtowanie podstawowych umiejętności 

komunikacyjnych; 

  • kształtowanie umiejętności przestrzegania    

 obowiązujących reguł;    

 • kształtowanie umiejętności nawiązywania i    

 podtrzymywania relacji z rówieśnikami,    

 rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej    

 współpracy z innymi, z zachowaniem    

 obowiązujących norm i reguł kultury    

 osobistej;    

 • przygotowanie do sprawiedliwego i    

 uczciwego oceniania zachowania własnego i    

 innych ludzi;    

 • zapoznanie z podstawowymi prawami i    

 obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz    

 członka szkolnej społeczności, rodziny i    

 kraju;    

 • rozwijanie empatii, umiejętności    

 podejmowania działań mających na celu    

 pomoc słabszym i potrzebującym,    

 umiejętności rozwiązywania konfliktów i    

 sporów.    

Kultura – wartości, • kształtowanie umiejętności właściwego    

normy, wzory komunikowania się w różnych sytuacjach    

zachowań 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 

i 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 respektowanie ich praw, 

podejmowanie działań w celu zapobiegania 

dyskryminacji; 

 

• inspirowanie do podejmowania aktywności i 

inicjatyw oraz pracy zespołowej 

 

• przygotowanie do radzenie sobie w 

sytuacjach codziennych wymagających 

umiejętności praktycznych, budzenie 



 szacunku dla pracy 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 świadomości odmienności    

 osób niepełnosprawnych, innej narodowości,    

 wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw    

     

Bezpieczeństwo – • zapoznanie z podstawowymi zasadami    

profilaktyka bezpieczeństwa w różnych sytuacjach    

zachowań życiowych, kształtowanie właściwego    

ryzykownych zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i    

(problemowych) 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 utrzymywania ładu i 

porządku wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy 

 

Nauczanie zdalne: 

• Wykorzystanie narzędzi i zasobów cyfrowych i 

metod kształcenia na odległość; 

• Bezpieczne korzystanie z technologii cyfrowych; 

• Nauka korzystania z narzędzi do edukacji zdalnej 

np. MS Teams 

 

 

     



 

 

 

 

 

Plan działań wychowawczo-profilaktycznych                                                        

dla klas IV-VIII w SP nr 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

OBSZAR ZADANIA – KLASA IV FORMY I OSOBA TERMINY 

   SPOSOBY ODPOWIEDZIALNA REALIZACJI 

   REALIZACJI   

 

 

 

• Nabycie podstawowej wiedzy na 

  temat stresu;    

 

• Inspirowanie młodzieży do myślenia  o 

własnej motywacji do działania;    

 • Kształtowanie postaw otwartych na    

Zdrowie – edukacja 

zdrowotna 

  poszukiwanie pomocy oraz porady, 

  kiedy zaczynają się trudności i kiedy 

  wybór jest ważny i trudny;    

 

• Kształtowanie postaw prozdrowotnych 

poprzez promowanie aktywne-    

    go zdrowego stylu życia;    

 

• Podejmowanie działań wzmacniających 

zdrowie emocjonalne w warunkach 

izolacji podczas nauczania zdalnego; 

    

      

  

• Rozwijanie umiejętności rozumienia 

innych, która sprzyja efektywnej    

Relacje -  

   współpracy; 

• Układanie klasowych Kodeksów 

  Zachowań i zapoznanie z nimi    



  rodziców w formie elektronicznej; 

kształtowanie  postaw 

społecznych • 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    

  

• Rozwijanie świadomości dotyczącej roli 

osób znaczących i autorytetów; 

• Współpraca rodziców dotycząca 

organizacji uroczystości klasowych i 

szkolnych zgodnie z Planem Pracy 

Szkoły; 

    

Kultura, wartości, 

normy, wzory zachowań 

 

 

  

 

• Zapoznanie z rolą zainteresowań w życiu 

człowieka; 

• Uwrażliwianie na kwestie moralne  

np.: mówienie prawdy, sprawiedliwe 

traktowanie; 

• Kształtowanie pozytywnego stosunku  

do procesu kształcenia; 

• Kształtowanie potrzeb uczestnictwa  w 

kulturze;    

      



 

 

 

 

Bezpieczeństwo 

profilaktyka zachowań 

ryzykownych  

(problemowych)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

• Wykorzystanie treści z programów 

 profilaktycznych „ Strażnicy Uśmiechu” 

  i „ Spójrz Inaczej”; 

• Redukowanie agresywnych zachowań 

poprzez uczenie się rozwiązywania 

problemów; 

• Budowanie atmosfery otwartości i 

pozwolenia na dyskusję; 

• Uświadamianie zagrożeń płynących z 

technologii informacyjnych; 

• Zapoznanie uczniów z pojęciem 

cyberprzemocy w internecie; 

• Wykorzystanie w procesie edukacji 

narzędzi i zasobów cyfrowych oraz 

metod kształcenia na odległość; 

• Zwiększanie wiedzy na temat środków 

uzależniających i zagrożeń   z nim 

związanych; 

• Rozwijanie umiejętności troski o własne 

bezpieczeństwo w relacji z innymi; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nauczanie zdalne 

• Wykorzystanie narzędzi i zasobów 

cyfrowych i metod kształcenia na 

odległość; 

• Bezpieczne korzystanie z technologii 

cyfrowych; 

• Nauka korzystania z narzędzi do 

edukacji zdalnej np. MS Teams 

• Przestrzeganie zasad zachowania 

podczas lekcji online; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

OBSZAR ZADANIA – KLASA V FORMY I OSOBA TERMINY 

   SPOSOBY ODPOWIEDZIALNA REALIZACJI 

   REALIZACJI   

Zdrowie – edukacja 

zdrowotna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Zachęcanie uczniów do pracy nad własną 

motywacją, oraz analizą czynników, 

które je demotywują; 

• Kształtowanie umiejętności 

podejmowania i realizacji zachowań 

prozdrowotnych; 

• Podejmowanie działań wzmacniających 

zdrowie emocjonalne w warunkach 

izolacji podczas nauczania zdalnego; 

• Prezentowanie sposobów pokonywania 

własnych słabości oraz akceptowania 

ograniczeń i niedoskonałości;  

 

    

 

 

    



 

Relacje - kształtowanie  

postaw społecznych 

 

 

•  Rozwijanie umiejętności do rozumienia 

innych, która sprzyja efektywnej 

współpracy; 

•  Układanie klasowych Kodeksów 

Zachowań i zapoznanie z nimi rodziców 

w formie elektronicznej; 

•  Wyzwalanie chęci do działania na rzecz 

poprawy innych osób w celu poprawy ich 

sytuacji (akcje charytatywne); 

•  Rozwijanie poczucia przynależności do 

grupy (samorząd uczniowski, klub, 

drużyna, wspólnota); 

•  Rozwijanie świadomości dotyczącej roli 

osób znaczących i autorytetów; 

•  Współpraca rodziców przy organizacji 

uroczystości klasowych i szkolnych 

zgodnie z Planem Pracy Szkoły;     

      

 

 

Kultura, wartości, 

normy, wzory zachowań 

 

 

  

 

• Rozwijanie zainteresowań i redukowanie 

agresywnych zachowań poprzez uczenie 

sposobów rozwiązywania problemów; 

•  Budowanie atmosfery otwartości i 

przyzwolenia na dyskusję; 

•  Rozwijanie umiejętności właściwego 

zachowania się z uwzględnieniem 

sytuacji i miejsca; 

    

   



 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo 

profilaktyka zachowań 

ryzykownych   

(problemowych)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczanie zdalne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Wykorzystanie treści z programów 

profilaktycznych „Strażnicy Uśmiechu” i 

„Spójrz Inaczej”; 

•  Rozwijanie umiejętności prowadzenia 

rozmowy w sytuacji konfliktu – postawy 

negocjacji i mediacji; 

•  Rozwijanie umiejętności rozpoznawania 

przyczyn własnego postępowania; 

•  Zapoznanie uczniów ze zjawiskiem 

cyberprzemocy w internecie; 

•  Wykorzystanie w procesach 

edukacyjnych narzędzi i zasobów 

cyfrowych oraz metod kształcenia na 

odległość; 

 

 

 

• Wykorzystanie narzędzi i zasobów 

cyfrowych i metod kształcenia na 

odległość; 

• Bezpieczne korzystanie z technologii 

cyfrowych; 

• Nauka korzystania z narzędzi do 

edukacji zdalnej np. MS Teams; 

• Przestrzeganie zasad zachowania 

podczas lekcji online; 

 

    

 

 

 



 

 

 

 

OBSZAR 

 

ZADANIA – KLASA VI 

 

FORMY I 

SPOSOBY 

REALIZACJI  

OSOBA 

ODPOWIEDZIALNA 

TERMINY 

REALIZACJI 

Zdrowie – edukacja 

zdrowotna 

 

• Kształtowanie konstruktywnego obrazu 

własnej osoby np. świadomości 

mocnych i słabych stron; 

• Rozwijanie właściwej postawy wobec 

zdrowia i życia jako najważniejszych 

wartości; 

• Kształtowanie i wzmacnianie zdrowia 

fizycznego i psychicznego; 

• Podejmowanie działań 

wzmacniających zdrowie emocjonalne 

w warunkach izolacji podczas 

nauczania zdalnego; 

 

   

Relacje – kształtowanie 

postaw społecznych  

 

• Kształtowanie umiejętności –                       

współpracy w dążeniu do osiągnięcia 

celu; 

•  Układanie klasowych Kodeksów 

Zachowań i zapoznanie z nimi rodziców 

w formie elektronicznej; 

•  Współpraca rodziców przy                                 

uroczystościach klasowych i szkolnych 

zgodnie z Planem Pracy Szkoły; 

   



•  Uwrażliwianie 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; 

 

Kultura, wartości, 

normy, wzory 

zachowań 

 

•  Dokonywanie analizy postaw, wartości, 

norm społecznych, przekonań i 

czynników, które na nią wpływają; 

•  Rozwijanie szacunku dla kultury i 

dorobku narodowego; 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo – 

profilaktyka zachowań 

 

• Wykorzystywanie treści z programów 

profilaktycznych „Strażnicy Uśmiechu” i 

„Spójrz Inaczej”; 

•  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 i radzenia sobie 

z własnymi negatywnymi emocjami oraz 

z zachowaniami          agresywnymi; 

   



ryzykownych 

(problemowych) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczanie zdalne 

•  Kształtowanie przekonań dotyczących 

znaczenia posiadanych informacji, 

których wykorzystanie pomaga w 

redukowaniu lęku w sytuacjach 

kryzysowych;  

•  Rozwijanie świadomości dotyczącej 

prawa do prywatności w tym ochrony 

danych osobowych oraz ograniczonego 

zaufania do osób poznanych w sieci; 

•  Zapoznanie uczniów ze zjawiskiem 

cyberprzemocy w internecie; 

•  Wykorzystanie w procesach                   

edukacyjnych narzędzi i zasobów     

cyfrowych oraz metod kształcenia na 

odległość; 

 

 

 

• Wykorzystanie narzędzi i zasobów 

cyfrowych i metod kształcenia na 

odległość; 

• Bezpieczne korzystanie z technologii 

cyfrowych; 

• Nauka korzystania z narzędzi do 

edukacji zdalnej np. MS Teams; 

• Przestrzeganie zasad zachowania 

podczas lekcji online; 

  

 

 

 

 



 

 

OBSZAR 

 
ZADANIA – KLASA VII-VIII 

FORMY I 

SPOSOBY 

REALIZACJI  

OSOBA 

ODPOWIEDZIALNA 

TERMINY 

REALIZACJI 

Zdrowie – edukacja 

zdrowotna 

 

• Kształtowanie konstruktywnego obrazu 

własnej osoby np. świadomości 

mocnych i słabych stron; 

• Rozwijanie właściwej postawy wobec 

zdrowia i życia jako najważniejszych 

wartości; 

• Kształtowanie i wzmacnianie zdrowia 

fizycznego i psychicznego; 

• Podejmowanie działań 

wzmacniających zdrowie emocjonalne 

w warunkach izolacji podczas 

nauczania zdalnego; 

 

   

Relacje – kształtowanie 

postaw społecznych  

 

•  Kształtowanie umiejętności –                   

współpracy w dążeniu do osiągnięcia 

celu; 

•  Układanie klasowych Kodeksów  

 Zachowań i zapoznanie z nimi  

 rodziców w formie elektronicznej; 

•  Współpraca rodziców przy                              

uroczystościach klasowych i szkolnych   

 zgodnie z Planem Pracy Szkoły; 

•  Uwrażliwianie 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; 

•  Rozwijanie świadomości, że doradztwo 

zawodowe jest czynnikiem kształtującym  

przyszłość zawodową uczniów oraz 

umacnia ich w rozwijaniu zainteresowań 

• Pomoc w wyborze zawodu na przyszłość 

Kultura, wartości, 

normy, wzory 

zachowań 

 

•  Dokonywanie analizy postaw, warto-ści, 

norm społecznych, przekonań i 

czynników, które na nią wpływają; 

•  Rozwijanie szacunku dla kultury i 

dorobku narodowego; 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo – 

profilaktyka zachowań 

 

•  Wykorzystywanie treści z programów 

profilaktycznych „Strażnicy Uśmiechu” i 

„Spójrz Inaczej”; 

•  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; 

   



ryzykownych 

(problemowych) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczanie zdalne 

 

•  Rozwijanie umiejętności i radzenia sobie 

z własnymi negatywnymi emocjami oraz 

z zachowaniami agresywnymi; 

•  Kształtowanie przekonań dotyczących 

znaczenia posiadanych informacji, 

których wykorzystanie pomaga w 

redukowaniu lęku w sytuacjach 

kryzysowych;  

•  Rozwijanie świadomości dotyczącej 

prawa do prywatności w tym ochrony 

danych osobowych oraz ograniczonego 

zaufania do osób poznanych   w sieci; 

•  Zapoznanie uczniów ze zjawiskiem 

cyberprzemocy w internecie; 

•  Wykorzystanie w procesach                    

edukacyjnych narzędzi i zasobów               

cyfrowych oraz metod kształcenia na  

odległość 

• Bezpieczne korzystanie z technologii 

cyfrowych; 

• Nauka korzystania z narzędzi do 

edukacji zdalnej np. MS Teams; 

• Przestrzeganie zasad zachowania 

podczas lekcji online; 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załączniki: 

 

1. Procedury reagowania w przypadku wystąpienia zewnętrznych i wewnętrznych zagrożeń fizycznych. 

2. Osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i 

wychowawczej. 


