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WSTĘP 
 

Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje 

wszystkie 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 wychowawców klas podczas godzin z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich 

przedmiotów, pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką szkolną i pozostałymi specjalistami, pracownikami szkoły oraz przy współpracy z rodzicami 

i środowiskiem lokalnym. 
 

 

AKTY PRAWNE 

 

1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. poz.59).  

2. Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) 
3. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, ( Dz. U. z 2004r. nr 256.poz 2572, z późniejszymi zmianami).  
4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r, poz. 967). 

5. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego, (Dz. U. nr 111 poz. 535, z późn. zm.). 
6. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ( Dz. U. z 2002r. nr 147, poz. 1231, 

z późn. zm.). 

7. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (dz. U. z 2002r. nr 11, poz. 109, z późn. zm.). 
8. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. nr 179, poz. 1485, z późn. zm.). 

9. Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. nr 10, poz. 55, z późn. 

zm.) . 
10. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180, poz. 1493). 
11. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 

2003r. nr 6, poz. 69). 

12. Rozporządzenie MEN z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą. 

13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 
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3 października 2011 poz. 1245). 
14. Konwencja Praw Dziecka. 
15. Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.  

16. Rozporządzenie MENiS z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach , szkołach i placówkach. 
17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w zakresu i form prowadzenia w szkołach i 

placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. 
19. Statut szkoły. 
 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 

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

i obowiązków. Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia.  
2. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie do życia 

w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej. Kształtowanie postaw, respektowanie norm społecznych i wychowanie do wartości.  
3. Wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki, upowszechnianie czytelnictwa, szanowanie dorobku narodowego 

przy jednoczesnym otwarciu się na wartości europejskie. Zapobieganie zachowaniom agresywnym.  
4. 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.  

5. Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów, wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji. 

Zapewnienie mu bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego. Wspieranie ucznia w procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw 

i nawyków, które zapewniają mu przygotowanie do racjonalnego i godnego życia oraz kontynuacji nauki na dalszym etapie. 
 

MISJA SZKOŁY  

 

 Celem działalności Szkoły jest doprowadzenie do tego, aby uczniowie poprzez wiedzę, umiejętności i postawy społeczne zdobyte w procesie 

dydaktyczno- wychowawczym byli przygotowani do życia w warunkach współczesnego świata. 

 

 



Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno” w Piastowie 

 

Strona 4 

 

 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY 

 

 Staramy  się  wykształcić  i  wychować  ucznia posiadającego   rzetelną  wiedzę, potrafiącego wykorzystać posiadane wiadomośc i w sytuacjach 

problemowych, kreatywnego, społecznie  aktywnego, tolerancyjnego, prezentującego patriotyczną i obywatelską postawę, wrażliwego  na  potrzeby  drugiego  

człowieka, dbającego o bezpieczeństwo własne i innych, promującego zdrowy styl życia, odpowiedzialnego  za  podejmowane  decyzje, radzącego sobie 

z problemami życia codziennego.  

 Uczeń kończący naszą szkołę dobrze funkcjonuje w swoim środowisku, w domu i w szkole. Jest pogodny, ma pozytywny, choć nie bezkrytyczny 

stosunek do otaczającej go rzeczywistości. Posiada umiejętność efektywnego komunikowania, współpracy oraz kontrolowania własnych emocji. Jest świadomy 

dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata. Dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną. Traktuje zdobywanie wiedzy jako podstawę własnego 

rozwoju. Działania zawarte w programie wychowawczo - profilaktycznym zmierzają do ukształtowania takiego modelu absolwenta, który niezależnie od 

indywidualnych cech osobowości, predyspozycji i talentów będzie wyposażony w zespół cech uniwersalnych, warunkujących właściwe funkcjonowanie we 

współczesnym świecie. 
 

UCZESTNICY PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY 
 

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 proponowany przez szkołę; 

• wspierają dziecko w 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. 

Wychowawcy klas: 

• dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie; 

• wspierają rozwój uczniów i usamodzielnianie się; 

• prowadzą dokumentację nauczania; 

• opracowują i realizują Program wychowawczo-profilaktyczny; 

• koordynują pracę wychowawczo - profilaktyczną w zespole klasowym; 

• dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia; 

• podejmują działania w przypadkach przemocy wobec niego, zaniedbań opiekuńczych, ujawnionych nałogów; 
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• wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno - pedagogiczną uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych; 

• informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno- pedagogicznej; 

• integrują i kierują zespołem klasowym; 

• wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniają zachowania uczniów; 

• wdrażają do samooceny postępów w zachowaniu, nadzorują realizację obowiązku szkolnego;  

• promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów; 

• inspirują pracę zespołową w klasie, przydzielają zespołom zadania na rzecz klasy, szkoły i środowiska oraz wspólnie oceniają stopień ich realizacji; 

• współdziałają z nauczycielami uczącymi w klasie; 

• współpracują z rodzicami; włączają rodziców w sprawy programowe i organizacyjne klasy; 

• współpracują z dyrekcją szkoły, pedagogiem, psychologiem i pielęgniarką; 

• współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, policją, poradnią psychologiczno - pedagogiczną, sądami rodzinnymi; 

• sugerują kierunki rozwoju oraz kształcenia dziecka na podstawie predyspozycji dziecka.  

 

Nauczyciele: 

• oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji dydaktycznych;  

• odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, podczas wyjść i wyjazdów szkolnych;  

• udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów, informują o potrzebach związanych 

z problemami w nauce oraz o przejawianych zdolnościach; 

• wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania;  

• inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności; 

• kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu; 

• reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań; 

• dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów; 

• wspólnie z pedagogiem i psychologiem zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, dostosowują wymagania edukacyjne 

do specyficznych potrzeb ucznia; 

• współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą, kompetencją i postawą; 

• proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią; 

• realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły. 
 

Uczniowie: 

• znają Regulamin Szkoły i Prawa i obowiązki Ucznia 
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• współorganizują imprezy i akcje szkolne; 

• znają i przestrzegają norm zachowania obowiązujących członków społeczności szkolnej; 

• akceptują innych uczniów i szanują ich prawa, wydają opinie w przypadku przyznawanych kar zgodnie ze Statutem Szkoły; 

• współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności; 

• kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni; 

• prowadzą zdrowy tryb życia i dbają o swoje środowisko; 

• mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej; 

• uczestniczą w opiniowaniu dokumentów szkolnych (Statut Szkoły, Program wychowawczo-profilaktyczny). 

 

Pedagog i psycholog szkolny: 

• prowadzą badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozują indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;  

• diagnozują sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;  

• udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; 

• podejmują działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci; 

• minimalizują skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiegają zaburzeniom zachowania oraz inicjują różne formy pomocy w środowisku szkolnym 

i pozaszkolnym uczniów; 

• inicjują i prowadzą działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych;  

• pomagają rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

• wspierają nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
 

Program wychowawczo - profilaktyczny obejmuje następujące obszary działań: 

1.   Zdrowie – edukacja zdrowotna. 

2.  Relacje – kształtowanie postaw społecznych oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy. 

3. Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych. 

4.  Kultura – wartości, normy, wzory zachowań. 

5.  Pomoc uczniom mającym problemy w nauce. 
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Obszar I.  Zdrowie: edukacja zdrowotna 

     

Zadania Sposób realizacji Odbiorca Osobista 

odpowiedzialność 

Termin realizacji 

Motywowanie 

uczniów do dbałości o 

higienę 

P   Przeprowadzenie  zajęć i lekcji wychowawczych 

poświęconych higienie osobistej; 
Ø   Systematyczne szczotkowanie zębów w oddziałach 

przedszkolnych; 

Fluoryzacja.;  

Wykorzystywanie literatury dziecięcej 

poruszającej temat higieny osobistej; 

Regularne przypominanie o myciu rąk przed posiłkami 

oraz po skorzystaniu z toalety (np. poprzez zabawę, 

plansze, tematyczne rysunki wykonane przez dzieci). 

Wszyscy 

uczniowie 
Uczniowie 

klas 0 

 

Uczniowie 

klas 

młodszych 

Wychowawcy, 

pielęgniarka 
Cały rok szkolny 

Zapobieganie 

chorobom 
Przygotowanie przez uczniów referatów i plansz 

poświęconych tematyce chorób zakaźnych; 

Analiza artykułów poświęconych chorobom i 

profilaktyce chorób. 

Uczniowie 

klas 4, 5, 7, 8 
Wychowawcy, 

pedagog 
Cały rok szkolny 

Promowanie wśród 

uczniów racjonalnego 

odżywiania 

Udział szkoły w programie „Szkoła Promująca 

Zdrowie”; 
Udział w Ogólnopolskim konkursie „Meditest”; 
Udział szkoły w programie „Owoce w szkole”; 

Szkolny konkurs dla klas „Ćwicz i jedz dla zdrowia!”; 

Udział w programie profilaktyki otyłości „Trzymaj 

formę!”; 
Spotkania z dietetykiem; 
Prezentacje multimedialne; 

Pogadanki i dyskusje; 
Akcja „Zdrowe piątki”; 

Wszyscy 

uczniowie 

Wychowawcy, 

pielęgniarka, 
Nauczyciele w - f 
 

Według 

harmonogramu 

rocznego planu 

pracy 
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Udział w programach „Żyj smacznie i zdrowo” i 

„Znajdź właściwe rozwiązanie”; 
Szkolne i pozaszkolne konkursy o tematyce zdrowotnej. 

 

Działania mające na 

celu dbałość o 

właściwy rozwój 

fizyczny 

Or Organizowanie szkolnych imprez sportowych; 
W ramach zajęć wych. fiz. kształtowanie sprawności i 

kondycji fizycznej, budowanie postaw pro-sportowych 

oraz nawyku i przyjemności z uprawiania sportu u 

uczniów; 

Ø   Udział uczniów w różnego typu zawodach na różnych 

szczeblach; 
Ø   Organizowanie wycieczek pieszych, rowerowych i 

lekcji w terenie; 

      Organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych i 

dodatkowych zabaw ruchowych dla dzieci oddziałów 

przedszkolnych i uczniów klas młodszych; 
Kształtowanie potrzeby przebywania na świeżym 

powietrzu – spacery i zabawy w oddziałach 

przedszkolnych. 

Wszyscy 

uczniowie 
Wychowawcy, 

nauczyciele w – f 
Nauczyciele biologii 

Cały rok szkolny 

Uświadomienie 

uczniom 

cywilizacyjnych 

zagrożeń  dla 

człowieka i przyrody 

 

Propagowanie wiedzy dotyczącej ochrony środowiska 

przyrodniczego – gazetki, filmy przyrodnicze; 
Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan 

środowiska przyrodniczego, osobiste zaangażowanie w 

działania proekologiczne, realizowanie działań 

korzystnych dla środowiska naturalnego najbliższej 

okolicy: sprzątanie świata, zbiórka makulatury; 

Współpraca z instytucjami lokalnymi- straż pożarna, 

urząd miasta. 

Wszyscy 

uczniowie 
Wychowawcy, 
Nauczyciele w – f 
Samorząd Uczniowski 

Cały rok szkolny 

Nabycie podstawowej 

wiedzy na temat 

stresu.  

Co to jest stres i jak sobie z nim radzić – trening 

relaksacyjny metodą Jacobsona. 

Uczniowie 

klas 8 i III  

psycholog II semestr 
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Obszar II. Relacje – kształtowanie postaw społecznych oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy 

Kształtowanie 

umiejętności 

komunikacyjnych 

stanowiącej podstawę 

współdziałania. 
 

Czym jest zdrowa komunikacja – warsztaty podczas 

godzin wychowawczych; 

Zasady komunikacji – warsztaty podczas godzin 

wychowawczych; 

Bariery komunikacyjne – warsztaty podczas godzin 

wychowawczych. 

Uczniowie 

klas 4, 5, 7, 8 
Wychowawcy, 

pedagog, psycholog 
Cały rok szkolny 

Kształtowanie 

umiejętności 

przestrzegania 

obowiązujących reguł 

 

Ustalenie zasad i norm obowiązujących w klasie i w 

szkole podczas godzin z wychowawcą klasy i wdrażanie 

ich w życie. 

 

Wszyscy 

uczniowie 
Wychowawcy, 

pedagog, psycholog 
I semestr 
 

II semestr 

Kształtowanie 

umiejętności 

nawiązywania i 

podtrzymywania 

relacji z 

rówieśnikami, 

rozpoznawania ich 

potrzeb, zgodnej 

współpracy z innymi, 

z zachowaniem 

obowiązujących norm 

i reguł kultury 

osobistej  

Trening Umiejętności Społecznych; 

Organizowanie pomocy koleżeńskiej; 

Wspólne realizowanie projektów podczas lekcji i zajęć 

dodatkowych; 

Działalność Samorządu szkolnego; 

Organizacja i uczestnictwo w imprezach klasowych i 

szkolnych. 

 

Uczniowie 

klas 1-2, 4-5, 

7-8 

 

Uczniowie 

klas 4-5,7-8 
 

Wszyscy 

uczniowie 

Wszyscy 

uczniowie 

Wychowawcy, 

pedagog, psycholog 
 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotowi 
Opiekun Samorządu 

Uczniowskiego 

Wychowawcy  

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

Zapoznanie z 

podstawowymi 

prawami i 

obowiązkami 

wynikającymi z roli 

Zapoznanie uczniów i rodziców podczas godzin 

wychowawczych i zebrań z podstawowymi aktami 

prawnymi szkoły: Statut, Program wychowawczo -  

profilaktyczny, prawa i obowiązki ucznia; 
Konkursy i projekty artystyczne dotyczące pełnienia roli 

Wszyscy 

uczniowie, 

rodzice 

Dyrektor, 

wychowawcy, 

pedagog, psycholog 

IX/X 2018 

 

Cały rok szkolny 
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ucznia oraz członka 

szkolnej społeczności, 

rodziny i kraju  

 

ucznia, członka rodziny i narodu. 

Rozwijanie 

umiejętności 

dostrzegania pozytyw-

nych aspektów 

działania zespołowego 

poprzez docenienie 

różnic zdań i wiedzy, 

doświadczeń, 

Wyjazd integracyjny dla klas 4 i 7; 

Zajęcia integracyjne dla klasy; 

Udział w imprezach klasowych i szkolnych. 

 

Uczniowie 

klas 4 i 7 
Wszyscy 

uczniowie 

Wszyscy 

uczniowie 

Wychowawcy, 

pedagog, psycholog 
Wrzesień 2018  
 

 

Cały rok 

Rozwijanie 

wrażliwości na 

potrzeby i trudności 

innych ludzi. 

Działania w ramach wolontariatu; 

Udział w akcjach charytatywnych; 
Pomoc edukacyjna. 
 

Wszyscy 

uczniowie 

Opiekun wolontariatu 

p. A. Żukowska 

Cały rok szkol 

Systematyczne 

diagnozowanie 

zapotrzebowania 

uczniów na 

informacje 

edukacyjne 

i zawodowe oraz 

pomoc w planowaniu 

kształcenia i kariery 

zawodowej; 

Spotkania diagnozujące z uczniami na poziomie  
wszystkich klas; 
Ankiety badające zainteresowania i preferencje 

ucznióww oraz stan wiedzy w zakresie edukacji 

zawodowej; 

Testy preferencji zawodowych; 

Dostarczanie wiedzy o ograniczeniach 
i przeciwwskazaniach zdrowotnych;  

Wspomaganie ucznia w zakresie samopoznania  

– rozpoznawanie  własnych zainteresowań,  
preferencji, stylu uczenia się i pracy,  
sposobów komunikacji, podejmowania decyzji; 
Zajęcia aktywizujące przygotowujące uczniów  

do świadomego planowania dalszej edukacji  
także zawodowej; 

Wszyscy 

uczniowie 
 

Doradca zawodowy 
Ewelina Małek, 
wychowawcy 

 

Cały rok szkolny 
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Badania predyspozycji zawodowych. 
 

Gromadzenie, 

aktualizacja i 

udostępnianie 

informacji 

edukacyjnych i 

zawodowych 

właściwych dla 

danego poziomu 

kształcenia; 

Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji 

edukacyjnych i zawodowych właściwych dla poziomu 

gimnazjum; 
Dostarczanie informacji o rynku pracy, orientacji w 

świecie zawodów, przygotowanie ucznia do planowania 

kariery zawodowej; 

Wskazywanie dodatkowych źródeł informacji; 

oferta szkół ponadgimnazjalnych – gazetka ścienna; 
Udział w targach edukacyjnych: PERSPEKTYWY 2019. 

Uczniowie 

klas 8 i III 

Ewelina Małek  

Ewa Jarocka – 

Sadowska  
 

 

 

Doradca zawodowy 

 

Ewelina Małek  
 

Cały rok szkolny 

Prowadzenie zajęć 

związanych z 

wyborem kierunku 

kształcenia i zawodu 

oraz 

planowaniem 

kształcenia i kariery 

zawodowej; 

Rozbudzanie wyobraźni i  pomysłowości uczniów na 

temat przyszłej aktywności zawodowej;   

Rozwijanie świadomości szans i możliwości 

oferowanych przez szkoły ponadgimnazjalne i średnie 

informowanie o możliwościach kształcenia; 

„Spotkanie z zawodem” – udział w prelekcji 

przygotowanej przez rodziców na temat ich karier 

zawodowych; 

Cykl warsztatów dla uczniów klas VIII i III 

dotyczących samopoznania mocnych stron,  

zainteresowań, pasji, uświadomienie sobie swoich 

aspiracji, zapoznanie z klasyfikacją zawodów. 

Uczniowie 

klas 8 i III 

Ewelina Małek  

Ewa Jarocka – 

Sadowska  
 

 

 

 

 

 

 

Ewelina Małek  
 

 

 

 

 

 

 

Ewelina Małek  

Cały rok szkolny 

Obszar III. Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych  

Podnoszenie poziomu Przypominanie o zasadach bezpieczeństwa – udział w Wszyscy Wychowawcy, Wrzesień 
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świadomości uczniów 

na temat przyczyn i 

skutków 

nieszczęśliwych 

wypadków 

próbnej ewakuacji. Nauka wzywania pomocy ( straż, 

policja, pogotowie – jak poinformować o 

wypadku/pożarze, gdzie dzwonić, itd.)  - spotkanie ze 

strażakiem z jednostki ratowniczo gaśniczej; 

Realizowanie na zajęciach tematyki poruszającej 

bezpieczeństwo na drodze, podstawowe zasady ruchu 

drogowego; 

Kurs na kartę rowerową. 

Zorganizowanie spotkania z przedstawicielem policji;  

Spisanie zasad dotyczących zabawy i wspólnej pracy w 

grupach przedszkolnych; 

Omawianie zasad bezpieczeństwa    w czasie spacerów i 

wycieczek; 

Zajęcia warsztatowe - udzielanie I pomocy, spotkania z 

ratownikiem medycznym; 

I pomoc, wykorzystanie elementów I pomocy na 

zajęciach lekcyjnych. 

uczniowie 
 

 

 

 

Wszyscy 

uczniowie 
 

 

 

Chętni 

uczniowie 
 

Uczniowie 

klas 5-6, 7-8 
 

Klasy 0 

 

 

 

 

Klasy 5, 7,8, 

III 
 

 

Wszyscy 

uczniowie 

nauczyciele 

przedmiotowi, 

nauczyciele w –f 

 

 

Wychowawcy, 

pedagog 
 

Wychowawcy klas 0 

 

P. A. Żukowska 
 

Wychowawcy, 

pedagog 

/październik 2018 
 

 

 

 

 

I semestr  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II semestr  

Podnoszenie poziomu 

bezpieczeństwa na 

terenie szkoły 

 

 

Kontrolowanie stanu bezpieczeństwa placówki przed 

rozpoczęciem roku szkolnego pod względem BHP i 

p.poż podczas trwania roku szkolnego; 

Pełnienie przez nauczycieli oraz uczniów klas starszych 

Wszyscy 

uczniowie 

 

 

Wszyscy 

Komisja do spraw 

BHP 

 

 

 

Na bieżąco  
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dyżurów w czasie przerw; 

Monitorowanie obecności pod szkołą osób /młodzieży 

niebędącej uczniami szkoły (ciągła obserwacja i 

zwracanie uwagi na „podejrzane” osoby). 

uczniowie 
 

Uczniowie 

nauczyciele 

Dyrektor, 

wychowawcy, 
nauczyciele 

Organizowanie 

aktywnych form 

spędzania czasu 

wolnego 

Prowadzenie zajęć SKS; 

Prowadzenie gier i zabaw ruchowych dla klas 

młodszych; 

Organizowanie dyskotek i zabaw szkolnych. 

Uczniowie 

klas 4-5,7-8,III 
Uczniowie 

klas 0 – 2 

 

Wszyscy 

uczniowie 

Nauczyciele w – f 
 

Wychowawcy klas 1, 

0 

 

Wychowawcy, 

Samorząd 

Cały rok szkolny 

Eliminowanie i 

przeciwdziałanie 

zachowaniom 

agresywnym 

Zapoznanie uczniów i rodziców  z procedurami 

postępowania w przypadku zachowań agresywnych; 
Spotkanie z Policjantem  - odpowiedzialność karna 

nieletnich. 

 

 

Realizacja programu – Trening Zastępowania Agresji; 
Realizacja programu – Trening Umiejętności 

Społecznych; 

Szkolenie dla nauczycieli w zakresie realizacji Treningu 

Zastępowania Agresji i Treningu Umiejętności 

Społecznych. 

Uczniowie 

klas 4-5, 7-8, 

III 
Rodzice 

uczniów klas 

4-5, 7-8,III 
Wybrani 

uczniowie 
 

Nauczyciele 

klas 1-2 i 4 - 5 

Pedagog 
 

 

 

 

 

 

Pedagog/psycholog 
 

 

Pedagog/psycholog 

IX/X 2018 
 

 

 

 

 

Cały rok 
 

 

Zapoznanie uczniów i 

rodziców z rodzajami 

i skutkami uzależnień, 

sposoby zapobiegania 

uzależnieniom 

(papierosy, alkohol, 

środki psychoaktywne 

Przekazywanie wiedzy dotyczącej szkodliwości 

stosowania papierosów (w tym e-papierosów), alkoholu, 

napojów energetycznych i innych substancji 

psychoaktywnych , w tym narkotyków, dopalaczy– 

pogadanki podczas godzin wychowawczych, konkursy 

plastyczne; 
Współpraca z pracownikami szkoły w sytuacji 

Uczniowie 

klas 4-5,7-8, 

III, rodzice 
 

 

 

 

Pedagog, psycholog, 

wychowawcy 

Cały rok szkolny 
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w tym narkotyki i 

dopalacze). 
Przeciwdziałanie 

uzależnieniom 

zaobserwowania niepożądanych zachowań uczniów – 

zapoznanie uczniów z procedurą postępowania; 
Udział uczniów i rodziców w warsztatach 

profilaktycznych: 
   

    Archipelag skarbów; 
  

Szkolenie dla wychowawców: „Domowi Detektywi”. 

 

 

 

 

XI/XII 2018 

III/IV 2019 
 

 

 

Propagowanie 

właściwego 

korzystania z portali 

społecznościowych 

wyłącznie pod 

kontrolą i za zgodą 

rodziców/prawnych 

opiekunów 

Pogadanki na temat zagrożeń wynikających z 

aktywności na portalach społecznościowych; 
Odpowiedzialność prawna, konsekwencje stosowania 

cyberprzemocy – spotkanie z Policjantem; 

Wdrażanie do właściwego wykorzystania portali 

społecznościowych. 

 

 

Uczniowie 

klas 4-5, 7-8, 

III 

wychowawcy Cały rok szkolny 

Dostarczanie wiedzy 

na temat osób i 

instytucji 

świadczących pomoc 

w trudnych 

sytuacjach.  

 

Indywidualne konsultacje dla uczniów, rodziców, 

nauczycieli; 

 

Zorganizowanie tablicy informacyjnej, aktualizacja na 

stronie internetowej. 

Wszyscy 

uczniowie, 

rodzice, 

nauczyciele 

Pedagog, psycholog, 

wychowawcy 

Na bieżąco 

Obszar IV.  Kultura – wartości, normy, wzory zachowań 

Kształtowanie postaw 

patriotycznych i 

szacunku do własnego 

kraju. 

Poznanie i poszanowanie symboli narodowych – lekcje 

przedmiotowe i godziny z wychowawcą; 

Udział w konkursach przedmiotowych i szkolnych 

Uroczyste obchody dnia Patrona Szkoły. 

Wszyscy 

uczniowie 
Wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotowi 

Cały rok szkolny 

Kształtowanie u Kształcenie szacunku do tradycji narodowych, Wszyscy Wychowawcy, Cały rok szkolny 
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uczniów 

przynależności do 

społeczności szkolnej  

i środowiska 

lokalnego, regionu , 

kraju. 

regionalnych i kultywowania ich; 
Udział w uroczystościach szkolnych, regionalnych, 

państwowych; 

Udział w uroczystościach związanych z rocznicą 

śmierci patrona Zbigniewa Gęsickiego „Juno” – Święto 

Szkoły ; 
Klub Miłośników Armii Krajowej; 
Współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej i muzeum 

Dulag 121; 

Udział w Rajdzie „Szlakiem naszej historii” . 
 

nauczyciele 
 

 

 

 

 

 

 

 

Klasy 7-8 

nauczyciele 

przedmiotowi 
 

 

 

 

 

 

P. D. Myszkowska 

 

 

 

I/II 2019 

 

 

Według 

harmonogramu 

Uświadomienie 

uczniom znaczenia – 

rodziny, ojczyzny  i 

ich wartości w życiu 

człowieka. 

Organizowanie uroczystości szkolnych z okazji rocznic 

narodowych, lokalnych, szkolnych. 

 

Wszyscy 

uczniowie 
Wychowawcy, 

nauczyciele 
Według 

harmonogramu 

Kształtowanie więzi z 

krajem ojczystym 
 

Ochrona własnego 

dziedzictw 

kulturowego. 

Przygotowanie uczniów do świadomego i 

odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa; 
Zapoznanie uczniów z kulturą innych narodów; 

Tworzenie sytuacji wyzwalających emocjonalny 

związek z krajem ojczystym. 

Wszyscy 

uczniowie 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

Cały rok szkolny 

Budzenie 

zainteresowania 

sztuką, literaturą, 

filmem 

Konkursy czytelnicze; 
Udział w akcji Cała Polska czyta dzieciom; 

Przystąpienie do Projektu PoczytajMY; 
Szkolny Klub Książki; 

Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną w 

Piastowie, Multimedialną Biblioteką dla Dzieci i 

Młodzieży nr 31 w Warszawie, Pedagogiczną 

Biblioteką Wojewódzką im. KEN w Warszawie; 

Udział w projektach czytelniczych np. Zakazane 

Książki, Maraton pisania listów itp.; 

Wszyscy 

uczniowie 
Wychowawcy, 

nauczyciele 

Bibliotekarze  
Nauczyciele języka 

polskiego 

Cały rok szkolny 
 

 

 

 

 

 

Według 

harmonogramu 

pracy biblioteki 
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Wycieczki i wyjścia do muzeum, kina, teatru: 

współpraca z Teatrem Lalka, współpraca z Narodowym 

Teatrem Edukacji – organizacja przedstawień 

dla uczniów; 

 

Realizacja programów autorskich: teatralny ”W świecie 
teatru” i z j. polskiego „Sztuka Pisania”. 
 

szkolnej 

Obszar V. Pomoc uczniom mającym problemy w nauce 

Zapobieganie problem

om  w nauce 
Wzmacnianie 

motywacji uczniów  

do nauki – 

eliminowanie 

negatywizmu 

szkolnego 

Wzmacnianie 

poczucia własnej 

wartości 

Di Diagnozowanie uczniów i dzieci z oddziałów 

przedszkolnych oraz wspieranie ich rozwoju;  
 

Ø    Zorganizowanie dodatkowych doraźnych lub stałych 

zajęć wyrównawczych, terapii pedagogicznej, zajęć 

logopedycznych, zajęć z pedagogiem i psychologiem, 

praca indywidualna z uczniami. 
 

Ø   Eliminowanie negatywnych zachowań i przyzwyczajeń 

u uczniów; 

Realizacja zaleceń PPP; 
 

Uatrakcyjnienie zajęć przez praktyczne wykorzystanie 

środków dydaktycznych; 
 

Ø   Wdrożenie pomocy koleżeńskiej; 

 

 

Prowadzenie lekcji wychowawczych na temat 

skutecznego uczenia się; 

 

Ø   Wsparcie psychologa szkolnego i pedagoga szkolnego; 
 

Wszyscy 

uczniowie 
 

Uczniowie 

posiadający 

opinie PPP i 

orzeczenia 
 

Wszyscy 

uczniowie 

 

 

Wszyscy 

uczniowie 
 

Uczniowie 

wymagający 

pomocy 
Wszyscy 

uczniowie 

 

Uczniowie 

wymagający 

Wychowawcy, 

pedagog, psycholog 
 

 

Logopeda, terapeuta 

pedagogiczny, 

pedagog, psycholog 
 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

 

 

Nauczyciele 

 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

 

Wychowawcy 
 

 

Pedagog, psycholog 
 

IX/X 2018 
 

 

Cały rok szkolny 
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Współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w 

Pruszkowie. 
wsparcia 
Wszyscy 

uczniowie 

 

Pedagog, psycholog 

Współpraca z 

rodzicami  
Angażowanie 

rodziców do ścisłej 

współpracy ze szkolą 

Systematyczne organizowanie zebrań z rodzicami; 

Przeprowadzanie indywidualnych rozmów  i konsultacji 

dla rodziców;  

 Zorganizowania spotkania dla rodziców  i 

nauczycieli     ze szkolnymi specjalistami: 

1. Jak pomóc w domu dziecku z dysleksją rozwojową; 
2. Jak rozmawiać z dzieckiem, które ma w klasie 

kolegę/koleżankę z dysfunkcją?; 

3. Jak pomóc dziecku zdać egzamin bez stresu?; 
 

4. Asertywność – skuteczność mówienia TAK/NIE w 

stosowanych metodach wychowawczych. 

Rodzice  Dyrektor, 

wychowawcy, 

pedagog. Psycholog 
 

 

 

P. B. Biała – Siwecka 
 

 

P. B. Moczarska 

P. E. Sadowska, A. 

Chudzyńska 
 

P. M. Barcz 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

X 2018 
 

 

XI 2018 

 

II 2019 
 

III 2019 

Dostarczanie wiedzy 

na temat osób i 

instytucji 

świadczących pomoc 

w trudnych 

sytuacjach.  

Indywidualne konsultacje dla uczniów, rodziców, 

nauczycieli; 

Zorganizowanie tablicy informacyjnej, aktualizacja na 

stronie internetowej. 

Uczniowie, 

rodzice, 

nauczyciele 

Wychowawcy, 

pedagog, psycholog 

Cały rok szkolny 

 

Oczekiwane efekty: 

1. Uzyskanie przez uczniów wsparcia psychologiczno-pedagogicznego; 

2. Uczeń utożsamia się ze środowiskiem szkolnym i odczuwa korzyści płynące z prowadzenia zdrowego stylu życia; 

3. Uczeń zna zagrożenia współczesnego świata i potrafi im zapobiegać; 

4. Rodzice i nauczyciele dysponują wiedzą z zakresu profilaktyki uzależnień; 
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5. Uczniowie utożsamiają się ze środowiskiem szkolnym, lokalnym, narodowym; 

6. Świadomy udział rodziców w programach profilaktyki, warsztatach, pogadankach, akcjach profilaktycznych. 

 

EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO 

 Opracowany program zostanie zrealizowany w ciągu roku szkolnego 2018/2019 i będzie poddany ewaluacji na zakończenie  roku szkolnego poprzez diagnozę 

wybranych obszarów. 

Podstawową formą ewaluacji będą: 

• ankiety skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, 

• obserwacja, 

• wywiad, rozmowa, 


