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1. Podstawa prawna 

 

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78,  

poz. 483 ze zm.). 

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

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające prawo oświatowe  

(Dz.U. z 2017 r. Poz. 60). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  lub znacznym, 

kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego  dla szkoły 

specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej  

r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz. U. 2017 r. poz. 356). 

 Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526) 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu 

i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 

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

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

 Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487). 

 Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu 

i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 957). 

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

 

 

 

 

 



 

 

 
 

   Program wychowawczo-profilaktyczny w Szkole Podstawowej nr 264 w Warszawie             3 

ROZDZIAŁ I 

1. Wprowadzenie do programu wychowawczo – profilaktycznego 

 Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami dziecka. W tym zadaniu  

w naszej szkole wspomaga rodziców wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. 

Współpraca z rodzicami opiera się na idei partnerstwa. Stawiamy na wszechstronny rozwój 

osobowości ucznia, szanując przy tym jego indywidualne cechy. Wspieranie wartości 

rodzinnych i kształtowanie tożsamości narodowej jest dla nas kluczowe w rozwoju naszych 

uczniów. 

Stawiając na wszechstronny rozwój osobowości, propagujemy i dbamy o rozwój 

zainteresowań i zdolności uczniów, kształtujemy zasady moralne, postawy patriotyczne  

i altruistyczne, promujemy zdrowy styl życia oraz umiejętności budowania dobrych relacji  

z innymi. Pragniemy, aby w  szkole panowała atmosfera przyjaźni, wzajemnej akceptacji  

i szacunku. Naszym celem jest rozbudzenie ciekawości świata w każdym uczniu. Chcemy 

wychować młodego człowieka z bogatą wyobraźnią, otwartego na pomysły i inspiracje płynące  

od innych osób oraz gotowego szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań. Stawiamy 

na tolerancję wobec różnorodności, traktując ją jako źródło inspiracji i rozwoju kulturalnego. 

Nasza szkoła wyposaża absolwenta w wiedzę i umiejętności niezbędne do 

samodzielnego funkcjonowania w zmieniającym się otaczającym go świecie. 

 

 

1. Diagnoza środowiska wychowawczo-profilaktycznego 

 Wartości ważne dla środowiska szkolnego 

 

Diagnozę potrzeb wychowawczych przeprowadzono we wrześniu 2017 r. wśród uczniów, 

rodziców i nauczycieli za pomocą ankiet. Wyłoniliśmy wartości najważniejsze dla społeczności 

szkolnej. 

Wnioski:  

Najczęściej wskazywane wartości przez nauczycieli, rodziców i uczniów to: prawda  

i rodzina. Kolejne ważne wartości według ankietowanych, to zdrowie, bezpieczeństwo  

i przyjaźń, a także tolerancja i patriotyzm.  

Za najistotniejszą treść poruszaną na godzinach wychowawczych nauczyciele i rodzice uznali 

temat szacunku dla osób starszych. 
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Według nauczycieli ważniejszymi tematami, jakie powinny być poruszane na godzinach 

wychowawczych są treści związane z bezpieczeństwem w sieci oraz pielęgnowaniem  

w uczniach uczciwości i prawdomówności. 

Rodzice wybrali treści dotyczące godnego reprezentowania szkoły i kraju oraz tematy związane 

z udzielaniem pierwszej pomocy. 

Ankietowani uczniowie oczekują tematów o relacjach rówieśniczych i współpracy w grupie. 

Istotnym tematem dla wszystkich grup ankietowanych jest rozpoznawanie zagrożeń ze strony 

świata dorosłych i grup rówieśniczych oraz profilaktyka uzależnień. 

W pytaniu dotyczące rozszerzenia treści w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły 

wszystkie grupy ankietowanych wybrały tematykę dotyczącą: akceptacji różnorodności, 

pierwszej pomocy, szacunku, bezpieczeństwa w sieci, współpracę w grupie, uczciwość  

i profilaktykę uzależnień. 

Wartości ważne dla środowiska szkolnego 

Najważniejsze wartości według nauczycieli, rodziców i uczniów to: Prawda i Rodzina. 

Kolejne ważne wartości według ankietowanych, to: Zdrowie, Bezpieczeństwo i Przyjaźń. 

 

„My, dorośli, na wiele potrzebnych nam rzeczy możemy poczekać.  

Dziecko nie może. Właśnie teraz formują się jego kości, tworzy krew, rozwija umysł.  

Nie możemy mu powiedzieć jutro. Jego imię brzmi dzisiaj.” 

 (Gabriela Mistral) 

 

ROZDZIAŁ II 

 

1. Misja szkoły 

Jesteśmy szkołą przyjazną, zapewniającą harmonijny i wszechstronny rozwój 

osobowości i uzdolnień każdego ucznia, by przygotować go do życia w otaczającym, 

zmieniającym się świecie. 

Kształcimy naszych uczniów według najlepszych programów nauczania  

i wzorców, korzystając z atrakcyjnych i skutecznych metod. Oferujemy atrakcyjne zajęcia 

lekcyjne i pozalekcyjne, dzięki którym mogą oni rozbudzać swoją ciekawość, zdobywać 
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wiedzę oraz umiejętności umożliwiające im sukces w dalszej edukacji. Kształtujemy  

w wychowankach pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie. 

Troszczymy się o każdego ucznia. Promujemy bezpieczny i zdrowy styl życia. 

Rozwijamy uczniów społecznie, uczymy wrażliwości, pomagamy uwierzyć w siebie. 

Wychowujemy, mając na uwadze szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie 

uniwersalnego systemu wartości i stylu życia, dbałość o tradycje i dziedzictwo kulturowe. 

Współdziałamy ze środowiskiem lokalnym na rzecz edukacji i wychowania dzieci 

i młodzieży. 

Podejmujemy działania, aby obiekty sportowe - boiska, sala gimnastyczna, sala 

zabaw, sala integracji sensorycznej służyły nie tylko uczniom naszej szkoły, ale były 

również dostępne dla społeczności lokalnej. 

2. Wizja szkoły 

Chcemy stworzyć szkołę z partnerską i bezpieczną atmosferą wśród uczniów, rodziców  

i nauczycieli, opartą na bazie wzajemnej akceptacji i szacunku, wzajemnej współpracy oraz 

pomocy. Dołożymy wszelkich starań, aby każdy uczeń, rodzic i pracownik czuł się w niej 

dobrze i bezpiecznie. 

3. Sylwetka absolwenta SP 264 

Uczeń, który ukończy naszą szkołę jest aktywny, ciekawy świata, tolerancyjny, 

odpowiedzialny, prawdomówny, świadomy swoich praw i obowiązków oraz praw innych 

ludzi. 

Nasz uczeń: 

1. Jest przygotowany do podjęcia dalszej edukacji i dalszego rozwoju: 

 respektuje normy społeczne; 

 współdziała z innymi ludźmi; współpracuje w grupie, działa zgodnie  

z obowiązującymi zasadami, ma poczucie współodpowiedzialności; 

 potrafi funkcjonować w nowym środowisku; 

 jest samodzielny, punktualny, pogodny, wytrwały w dążeniu do celu, ambitny, potrafi 

panować nad własnymi emocjami i pokonywać słabości, 

 rozwiązuje różne problemy; myśli samodzielnie, twórczo i krytycznie; sprawnie 

posługuje się językiem polskim, otwarcie wygłasza swoje zdanie; 
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 czyta ze zrozumieniem, korzysta z różnych źródeł informacji, zdobywa, przetwarza  

i wykorzystuje wiedzę; przetwarza informacje i posługuje się programami 

komputerowymi; 

 korzysta z nowoczesnych technologii komunikacyjnych; 

 ma świadomość potrzeby nieustannego rozwoju i kształcenia; 

 potrafi zaplanować swoją dalszą drogę edukacyjną; 

 uczestniczy w zajęciach rozwijających jego zainteresowania, wiedzę i talenty; 

 chętnie się uczy i jest świadomy swoich możliwości; 

 zna prawa i obowiązki ucznia; 

 zachowuje się kulturalnie, zna zasady dobrego wychowania; 

 buduje przyjazne relacje z rówieśnikami, nazywa swoje emocje, jest wrażliwy na 

potrzeby innych; 

 uczestniczy w rożnych formach kultury, jest przygotowany do odbioru mass mediów; 

 

2. Zna i szanuje tradycje lokalne i narodowe: 

 zna historię własnego kraju, regionu, miasta, osiedla; ma poczucie przynależności do 

grupy, regionu i narodu; 

 kultywuje święta państwowe; zachowuje się godnie, stosownie do sytuacji; 

 ma świadomość przynależności narodowej; 

 czuje więź ze społecznością lokalną; 

 

3. Szanuje siebie i innych 

 szanuje obce kultury, jest wobec nich tolerancyjny w ramach uniwersalnego systemu 

wartości; 

 jest tolerancyjny wobec odrębności innych, w tym wobec cudzoziemców, osób 

starszych czy niepełnosprawnych; 

 dba o swój wygląd, ubiera się schludnie i odpowiednio do czasu  

i miejsca; 

 buduje przyjazne relacje z rówieśnikami, umie nazywać swoje emocje, pokojowo 

rozwiązuje konflikty, jest wrażliwy na potrzeby innych; 

 zachowuje się kulturalnie, zna zasady dobrego wychowania; 

 dobrze funkcjonuje w swoim otoczeniu, czuje się członkiem społeczności lokalnej; 

obywatelem Polski i Europy, jest ciekawy świata; 
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 dba o zdrowie własne i innych, kształtuje właściwe nawyki żywieniowe  

i higieny; 

 wie, co sprzyja, a co szkodzi zdrowiu, umie właściwie zachować się  

w sytuacji zagrożenia, unika nałogów i konfliktów;  

 podejmuje działania proekologiczne; wie, że należy chronić przyrodę, jest wrażliwy na 

jej piękno i ją szanuje; 

 jest odpowiedzialny za siebie i innych; 

4. Zna i szanuje tradycje lokalne i narodowe: 

 zna historię własnego kraju, regionu, miasta, osiedla; ma poczucie przynależności 

grupowej, regionalnej i narodowej; 

 kultywuje święta państwowe; zachowuje się godnie; 

 ma świadomość przynależności narodowej; 

 czuje więź ze społecznością lokalną; 

 

5. Uczestniczy w akcjach na rzecz dobra innych ludzi, zwierząt, przyrody: 

 rozumie potrzeby innego człowieka, jest empatyczny; 

 uczestniczy w wolontariacie; w akcjach charytatywnych; 

 opiekuje się zwierzętami; 

 

6. Potrafi zorganizować swój czas nauki i czas wolny: 

 właściwie gospodaruje czasem; 

 jest aktywny fizycznie i artystycznie; 

 rozumie, że odpoczynek jest konieczny do efektywnej pracy; 

 wolny czas wykorzystuje na rozwijanie swoich pasji; 

 zdrowo, bezpiecznie i aktywnie spędza czas wolny. 

 

ROZDZIAŁ III 

 

1. Cele ogólne programu wychowawczo – profilaktycznego 

Realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego w SP 264 polega na wspomaganiu 

ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferach: 

1. fizycznej – zdobycie przez uczniów wiedzy i umiejętności pozwalających na 
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prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowanie działań prozdrowotnych; 

2. psychicznej – zbudowanie u uczniów równowagi i harmonii psychicznej, wzmacnianie 

poczucia tożsamości indywidualnej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, 

poczucia własnej sprawczości, witalności, rozwijanie indywidualnego potencjału oraz 

kształtowanie środowiska sprzyjającego jego rozwojowi, zdrowiu  

i dobrej kondycji psychicznej; 

3. społecznej – ukształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym opartej na 

umiejętności samodzielnej analizy wzorców i norm społecznych, dokonywania 

wyborów, poczucia godności własnej osoby, a także doskonaleniu umiejętności 

wypełniania ról społecznych oraz postawy szacunku i wobec ludzi; 

4. aksjologicznej – zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym 

docenianie znaczenia zdrowia, aktywności, odpowiedzialności i poczucia sensu 

istnienia. 

 

2. Cele szczegółowe programu wychowawczo – profilaktycznego 

1. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią. 

2. Kształtowanie pozytywnych relacji w stosunkach międzyludzkich - uczenie efektywnego 

komunikowania się i wyrażania swoich uczuć. 

3. Zapobieganie zagrożeniom używania substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy oraz 

promocja zdrowia i zdrowego trybu życia. 

4. Ograniczanie i eliminowanie zachowań agresywnych i dysfunkcyjnych uczniów. 

5. Wykształcenie umiejętności i zachowań umożliwiających zdrowy styl życia. 

6. Wspomaganie zdrowego rozwoju psychicznego dzieci. 

7. Zapewnienie uczniom  pomocy wychowawczej i terapeutycznej. 

8. Aktywizacja środowiska szkolnego w zakresie oddziaływań profilaktycznych. 

9. Wspieranie rodziców w procesie wychowania. 

10. Kształtowanie więzi z krajem ojczystym oraz poszanowania dla dziedzictwa narodowego. 

 

3. Zadania i obowiązki podmiotów realizujących program 

         Strategia wychowawcza szkoły 

Realizatorami działań profilaktycznych w szkole są: dyrektor szkoły, pedagog, specjaliści 

pracujący w szkole,  pielęgniarka szkolna, nauczyciele i wychowawcy przy współudziale  

rodziców. Ponadto szkoła współpracuje w zakresie działań profilaktycznych z Policją, Strażą 
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Miejską, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 9 i innymi poradniami specjalistycznymi, 

Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Ochota, Młodzieżowym Domem  

Kultury Ochota oraz fundacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. 

 

 

Działania profilaktyczne i wychowawcze są realizowane przez: 

1. włączanie treści profilaktycznych w codzienne działania dydaktyczno-wychowawcze 

wychowawców i nauczycieli oraz w inne wydarzenia mające miejsce na terenie szkoły; 

2. wdrażanie programów informacyjno-edukacyjnych i profilaktycznych; 

3. organizację zajęć warsztatowych dla uczniów i szkoleń dla nauczycieli oraz zajęć 

aktywizujących; 

4. organizowanie zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów  

i pozwalających odnosić im osobiste sukcesy; 

5. organizowanie spotkań ze specjalistami z dziedziny profilaktyki; 

6. pedagogizację rodziców - konsultacje dla rodziców; 

7. wdrażanie i egzekwowanie norm i zasad obowiązujących w naszej placówce; 

8. interwencje prowadzone w szkole i w poradniach profilaktycznych; 

9. współpracę między różnymi instytucjami (szkołami, poradniami, policją, samorządem 

itd.). 

 

Zadania ogólnoszkolne: 

 integracja społeczności szkolnej wokół jej celów; 

 stworzenie warunków bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniów na terenie 

szkoły; 

 wykorzystanie systemu oceniania jako środka do osiągania celów wychowawczych, 

promowanie postępów w uczeniu się i zachowaniu, prezentowanie osiągnięć uczniów; 

 tworzenie warunków do wykorzystania zdobytych kompetencji w praktycznych sytuacjach; 

 tworzenie atrakcyjnej oferty zajęć pozalekcyjnych, organizowanie imprez szkolnych: 

- konkursów, przeglądów, debat, 

- uroczystego ślubowania klas pierwszych, 

- obchodów Narodowego Dnia Niepodległości, 

- przedstawień jasełkowych i spotkań z Mikołajem, 

- udział w Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
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- balów karnawałowych i dyskotek dla klas starszych, 

- uroczystości z okazji Dnia Matki/Ojca, Babci/Dziadka, Dnia Wiosny, Dnia Ziemi,  

   Święta Patronki Szkoły,   

- Dnia Sportu / Dziecka,  

- uroczystości zakończenia roku szkolnego; 

 wspieranie samorządności uczniów; 

 reagowanie na każdy zaobserwowany przejaw nieprawidłowości oraz informowanie  

o tym, w razie potrzeby, odpowiednich osób: rodziców, dyrektora szkoły, wychowawców, 

specjalistów. 

 

Zadania dla wychowawców:  

 diagnozowanie potrzeb zespołu klasowego oraz poszczególnych uczniów; 

 kształcenie nawyków przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz odpowiedniego 

zachowania się w różnych sytuacjach; 

 wykorzystywanie potencjału zespołu do wspierania poszczególnych uczniów; 

 koordynowanie działań wszystkich nauczycieli uczących w jego klasie, 

 koordynowanie udzielanej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

 przeprowadzenie zajęć zapoznających z prawami i obowiązkami: ucznia, dziecka, 

człowieka, 

 planowanie i prowadzenie lekcji wychowawczych zgodnie z planem pracy oraz  

z zakładanymi celami, 

 współpraca z rodzicami uczniów, specjalistami ze szkoły i spoza niej oraz instytucjami 

działającymi na rzecz dzieci, 

 inspirowanie pracy zespołowej w klasie, przydzielanie zespołom prac na rzecz klasy, szkoły 

lub innych podmiotów, 

 wnioskowanie o organizowanie pomocy dla uczniów, jeśli zachodzi potrzeba jej udzielenia, 

 przygotowanie ciekawej oferty zajęć i wydarzeń pozalekcyjnych dla swoich zespołów 

klasowych, 

 przygotowywanie uroczystości i spotkań z udziałem gości, 

 prowadzenie działań promujących naszą szkołę w środowisku lokalnym, miejskim. 

 

Zadania dla innych nauczycieli:  
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 realizowanie treści programowych zgodnie ze specyfiką zajęć, służące realizacji celów 

wychowawczych, dostarczanie wiedzy, kształtowanie umiejętności i postaw, 

 współpraca z wychowawcami, stała wymiana informacji o sytuacji w klasie, 

 przygotowywanie uroczystości, zawodów, konkursów związanych z realizowanymi 

zagadnieniami, 

 współorganizowanie wyjść do kina, teatru, na wystawę, do muzeum, organizowanie 

wycieczek dydaktycznych, 

 realizowanie strategii wychowawczych danej klasy, 

 respektowanie obowiązujących zasad i podejmowanych ustaleń, 

 formułowanie oczekiwań wobec uczniów, dotyczących ich osiągnięć szkolnych  

i zachowania, 

 wnioskowanie o udzielenie pomocy, zgłaszanie trudności w pracy indywidualnej  

z uczniem lub z całym zespołem klasowym, 

 współpraca ze specjalistami, 

 wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego  

uczniów, 

 udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie 

potrzeb uczniów. 

 

Zadania dla specjalistów:  

 bieżąca współpraca z wychowawcami, nauczycielami zajęć edukacyjnych, dyrekcją oraz 

ośrodkami pomagającymi dziecku i rodzinie, 

 poszerzanie wiedzy, kształcenie umiejętności i postaw uczniów, nauczycieli, rodziców, 

 diagnozowanie przyczyn trudności w nauce, zachowaniu, i eliminowanie ich poprzez 

prowadzone działania naprawcze, 

 rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań uczniów, 

 wspomaganie wychowawców w diagnozie, planowaniu i realizacji programów 

wychowawczych, 

 współpraca z rodzicami uczniów oraz przedstawicielami środowiska lokalnego. 

 

4. Treści działań wychowawczo-profilaktycznych 

 

Klasy I–III 
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Edukacja wczesnoszkolna obejmuje pierwsze trzy lata nauki dziecka w szkole i ma za zadanie 

stopniowo przygotować dziecko do uczestnictwa w życiu społeczności szkolnej  

i środowiska lokalnego, a w dalszej perspektywie – do pełnoprawnego uczestnictwa w życiu 

społecznym. Cele wychowania i sposób ich realizacji w niższych klasach szkoły podstawowej 

są dostosowane do indywidualnych możliwości intelektualnych, emocjonalnych, społecznych 

i zdrowotnych dziecka będącego w młodszym wieku szkolnym. 

Zakres wiadomości i umiejętności, jakimi ma dysponować uczeń kończący klasę III szkoły 

podstawowej oraz postaw, które ma przejawiać, ustalono tak, aby wszyscy uczniowie, 

niezależnie od poziomu ich rozwoju psychofizycznego, mieli możliwość zrozumienia 

podstawowych procesów społecznych zachodzących w najbliższym i dalszym otoczeniu oraz 

przejawiania adekwatnego do danej sytuacji zachowania. 

Tabela nr 1. Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji w klasach I–III 

OBSZAR ZADANIA – KLASY I–III 

Zdrowie – 

edukacja 

zdrowotna 

• 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;  

• uświadomienie 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. 

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, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy  
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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, 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 rodzin- nym, 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, wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego 

wizerunku i otoczenia; 

 

 

Kultura – 

wartości, normy, 

wzory zachowań 

 

• przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach codziennych wymaga 

jących umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi 

różnych zawodów; 

• przygotowanie do podejmowania działań mających na celu 

identyfikowanie i rozwijanie własnych zainteresowań; 
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• 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. 

 

 

 

 

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 utrzymywania ładu i porządku wokół 

siebie, w miejscu nauki i zabawy. 

 

 

Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 14 lutego  2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego  

oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej 

 

 



 

 

 
 

   Program wychowawczo-profilaktyczny w Szkole Podstawowej nr 264 w Warszawie             15 

Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji podczas godzin będących w dyspozycji wychowawcy, z podziałem na klasy  4-8.  Materiał uwzględnia 

prawidłowości rozwoju oraz specyfikę zmian zachodzących w danym okresie życia. Uwzględnienie zadań rozwojowych pomaga nauczycielom nie tylko  

w dokonywaniu autorefleksji, ale przede wszystkim w rozumieniu wychowanków. Realizując prezentowane poniżej treści wychowawczo-profilaktyczne, 

nauczyciele wspierają rozwój dzieci i młodzieży, m.in. przez poznawanie ich zasobów, a także wzmocnienie potencjału rozwojowego. W   kreowanym przez nas 

obrazie oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych wychowawca staje się kreatorem uczniowskiej rzeczywistości – z jednej strony jest uosobieniem 

przedstawianych wartości i cnót, a z drugiej potrafi delikatnie zwrócić uwagę na podejmowane wybory i wskazać, w którym kierunku iść. 

Tabela nr 2. Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji podczas godzin do dyspozycji wychowawcy w klasach IV–VIII 

OBSZARY 

ZADANIA 

Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII Klasa VIII 

 

 

 

Zdrowie – 

edukacja 

zdrowotna 

Nabycie podstawowej 

wiedzy na temat stresu. 

 

Inspirowanie młodzieży do 

myślenia o własnej 

motywacji do działania. 

 

 Nabywanie umiejętności 

gromadzenia i porządko- 

wania wiedzy o sobie.  

 

Kształtowanie postaw 

otwartych na poszukiwanie 

pomocy oraz porady, kiedy 

zaczynają się trud ności  

i kiedy wybór jest ważny 

 i trudny.  

 

Kształtowanie postaw 

prozdrowotnych poprzez 

promowanie aktywnego 

i zdrowego stylu życia. 

Zachęcanie uczniów do 

pracy nad własną motywacją 

oraz analizą czynników, 

które ich demotywują.  

 

Kształtowanie umiejęt ności 

podejmowania i realizacji 

zachowań prozdrowotnych.  

 

Prezentowanie sposobów 

pokonywania własnych 

słabości oraz akceptowa nia 

ograniczeń 

 i niedoskonałości. 

 

 

 

 

 

Rozwijanie właściwej po- 

stawy wobec zdrowia 

 i życia jako 

najważniejszych wartości. 

Doskonalenie  

i wzmacnianie zdrowia 

fizycznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie postawy 

proaktywnej, w której 

uczeń przejmuje 

inicjatywę, ale też 

odpowiedzial-ności za 

swoje działania, decyzje.  

 

Kształtowanie umiejętno 

ści świadomego wyzna-

czania sobie konkretnych 

celów. 

 

Rozwijanie umiejętności 

hierarchizacji zadań. 

 

Podnoszenie poczucia 

własnej wartości poprzez 

określanie osobistego 

potencjału.  

 
Kształtowanie świado- 

mości własnego ciała 

Kształtowanie postawy 

uczniów nastawionej na 

rozwiązania – 

charakteryzującej się 

samoświadomością, 

wyobraźnią, 

kreatywnością.  

 

Kształtowanie 

umiejętności wyznaczania 

sobie celów krótko-  

i długoterminowych. 

 

Rozwijanie umiejętności 

ustalania priorytetów, 

uwzględniając kryteria 

ważności i pilności. 

 

Rozwijanie umiejętności 

oceny własnych możli- 

wości. 
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z uwzględnieniem zmian 

fizycznych i psychicznych 

w okresie dojrzewania. 

Kształtowanie świadomo- 

ści dotyczącej wyko- 

rzystania ruchu w życiu 

człowieka jako skutecz- 

nego sposobu dbania 

o zdrowie psychiczne. 
Obszar Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII Klasa VIII 

 

 

 

 

Relacje - 

kształtowanie 

postaw 

społecznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie 

umiejętno- 

ści właściwej komunika- 

cji, stanowiącej 

podstawę 

współdziałania. 

 

Kształtowanie 

umiejętno- 

ści asertywnego wyraża- 

nia własnych potrzeb. 

 

Rozwijanie wrażliwości 

na potrzeby i trudności 

innych ludzi. 

 

Kształtowanie postawy 

szacunku i zrozumienia 

wobec innych osób. 

 

Rozwijan ie zdolności 

do inicjowania i pood-

trzymywania znaczących 

głębszych relacji. 

 

Rozwijanie umiejętności 

rozumienia innych, która 

sprzyja efektywnej współ- 

pracy. 

 

Wyzwalanie chęci do 

działania na rzecz innych 

osób w celu poprawy ich 

sytuacji (wolontariat). 

 

Rozwijanie poczucia przy- 

należności do grupy (sa- 

morząd 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. 

Kształtowanie umiejętno- 

ści współpracy w dążeniu 

do osiągnięcia celu. 

 

Uwrażliwianie na różne 

obszary ludzkich proble- 

mów i potrzeb poprzez 

krzewienie potrzeby 

udzielania pomocy (wo- 

lontariat). 
 

Rozwijanie umiejętności 

komunikacyjnych: 

wyrażanie włąsnych 

opinii, przekonań  

i poglądów 

 

Rozwijanie świadomości 

roli i wartości rodziny  

w życiu człowieka. 

 

Rozwijanie 

samorządności. 

Kształtowanie umiejęt- 

ności wchodzenia  

w interakcje z ludźmi  

w sposób zapewniający 

zadowolenie obydwu 

stron. 

 

Kształtowanie umiejęt- 

ności szukania 

inspiracji, 

rozwijanie własnej kre- 

atywności. 

 

Rozwijanie 

odpowiedzialności za 

siebie i innych (wo- 

lontariat). 

 

 

 

Rozwijanie umiejętno- 

ści poszukiwania takich 

rozwiązań, które stwa- 

rzają korzyści dla 

obydwu stron. 

 

Rozwijanie 

umiejętności 

dostrzegania pozytyw- 

nych aspektów 

działania 

zespołowego poprzez 

docenienie różnic zdań 

i wiedzy, doświadczeń, 

specjalizacji, 

kompetencji. 

 

Rozwijanie potrzeby 

ciągłego doskonalenia 

siebie jako jednostki, 

członka rodziny  

i społeczeństwa. 
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Budowanie atmosfery 

wzajemnego szacunku w 

społeczności szkolnej. 
Obszar Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII Klasa VIII 

Kultura - 

wartości, normy  

i wzory zachowań 

 

 

 

 

 

Zapoznanie z rolą 

zainteresowań w życiu 

człowieka. 

 

Uwrażliwienie na 

kwestie moralne, np. 

mówienia prawdy, 

sprawiedliwego 

traktowania. 

 

Kształtowanie 

pozytywnego stosunku 

do procesu kształcenia. 

 

Kształtowanie potrzeby 

uczestnictwa w kulturze. 

 

 

 

 

 

Rozwijanie zainteresowań 

i pasji uczniów.   

 

Budowanie 

samoświadomości 

dotyczącej praw, wartości, 

wpływów i postaw. 

 

Rozwijanie umiejętności 

wyrażania własnych 

emocji. 

 

Rozwijanie umiejętności 

właściwego zchowania się 

z uwzględnieniem sytuacji 

i miejsca. 

 

 

 

 

 

Rozwój zainteresowan , 

poszerzenie autonomii i 

samodzielności. 

 

Rozwijanie umiejętności 

krytycznego myślenia w 

kontekście analizy 

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. 

 

 

Popularyzowanie 

alternatywnych form 

spedzania czasu 

wolnego. 

 

Rozwijanie 

pozytywnego stosunku 

do procesu kształcenia i 

samokształcenia, 

zaangażowania w 

zdobywanie wiedzy i 

umiejętności. 

 

Rozwijanie takich cech 

jak: pracowitość, 

wytrwałość, 

odpowiedzialność, 

prawdomówność. 

 

Umacnianie więzi ze 

społecznością lokalną. 

Popularyzowanie 

wiedzy o rónicach 

kulturowych oraz 

rozwijanie umiejetności 

korzystania z niej w 

kontekście z 

przedstawicielami 

innych narodowości. 

 

Popularyzowanie 

wiedzy i rozwijanie 

świadomości na temat 

zasad humanitaryzmu. 

 

Rozwijanie poczucia 

odpowiedzialności 

społecznej poprzez 

podejmowanie działań 

na rzecz lokalnej 

społeczności. 

 

Obszar Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII Klasa VIII 

 

 

 

Redukowanie 

agresywnych zachowań 

poprzez uczenie 

sposobów 

Rozwijanie umiejętności 

prowadzenia rozmowy  

w sytuacji konfliktu - 

podstawy negocjacji 

 i mediacji. 

Dostarczanie wiedzy na 

temat osób i instytucji 

świadczących pomo  

w trudnych sytuacjach. 

 

Rozwijanie postaw 

opartych na 

odpowiedzialności za 

dokonywane wybory  

i postępowanie. 

Propagowanie wiedzy 

na temat prawnych  

i moralnych skutków 

posiadania, zażywania 

 i rozprowadzania 
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Bezpieczeństwo - 

profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych 

(problemowych) 

 

 

 

 

 

 

 

rozwiązywania 

problemów. 

 

Budowanie atmosfery 

otwartości 

 i przyzwolenia na 

dyskusję. 

 

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 innymii.  

 

 

 

Rozwijanie umiejętności 

identyfikowania przyczyn 

włąsnego 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. 

 

 

Budowanie atmosfery 

wsparcia i zrozumienia  

w sytuacji problemowej 

oraz promowania 

rzetelnej wiedzy mającej 

na celu zredukowanie 

lęku. 

 

Rozwijanie umiejętności 

radzenia sobie z 

własnymi negatywnymi 

emocjami oraz 

zachowaniami 

agresywnymi. 

 

Kształtowanie przekonań 

dotyczących znaczenia 

posiadanych informacji, 

których wyjkorzystanie 

pomaga w redukowaniu 

lęku w sytuacjach 

kryzysowych. 

 

Rozwijanie świadomości 

dotyczącej prawa do 

prywatności, w tym do 

ochrony danych 

osobowych oraz 

ograniczonego zaufania 

do osób poznanych  

w sieci. 

 

Dostarczenie wiedzy  

z zakresu prawa 

dotyczącego 

postępowania w 

sprawach nieletnich. 

 

Przeciwdziałanie 

ryzykownym 

zachowaniom 

seksualnym. 

 

Rozwijanie 

umiejętności reagownia 

w sytuacjach 

kryzysowych, niesienia 

pomocy dotkniętym 

nimi osobom oraz 

minimalizowanie ich 

negatywnych skutkow. 

 

Rozwijanie 

umiejętności lepszego 

rozumienia siebie 

poprzez poszukiwanie  

i udzielanie odpowiedzi 

na pytania: kim jestem? 

jakie sa moje cele i 

zadnia życiowe? 

środków 

psychoaktywnych. 

 

Rozwijanie 

umiejętności 

wykorzystywania 

elementów negocjacji  

i mediacji w sytuacji 

rozwiązywania 

konfliktu.  

 

Rozwijanie 

umiejętności 

podejmowania działań 

zgodnych ze 

zweryfikowanymi 

źródłami wiedzy. 

 

Utrwalanie 

umiejętności oceny 

konsekwencji 

podejmowanych działań 

dla siebie i innych - 

określanie 

alternatywnych 

rowiązań problemu. 

 

Rozwijanie 

umiejętności 

prowadzenia rozmowy 

w sytuacji konfliktu - 

podstawy negocjacji  
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i mediacji. 
 

Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 14 lutego  2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego  

oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej
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ROZDZIAŁ IV 

 

1. Tryb postępowania w sytuacjach trudnych 

 

Dla poprawy zachowania naszych uczniów, bardzo ważny jest szybki przepływ informacji  

o potencjalnych zagrożeniach lub wystąpieniu zachowań naruszających normy społeczności 

szkolnej. 

Ścisła współpraca między nauczycielami, wychowawcami poszczególnych klas oraz 

pedagogiem i dyrekcją, zapewnia prowadzenie jednolitych oddziaływań wychowawczych 

wobec uczniów naruszających panujące w szkole zasady lub łamiących prawo. 

W sytuacji wystąpienia sytuacji łamiącej zasady współżycia społecznego, wdrażane są 

procedury, opisane szczegółowo w systemie interwencji. 

 

System interwencji 

 

Przez interwencję rozumiemy zestaw rozmów i działań prowadzących do wyeliminowania 

niewłaściwych zachowań ucznia. 

Każdy nauczyciel, widząc łamanie przez ucznia zasad zachowania, ma obowiązek zareagować: 

1. przeprowadzić z uczniem rozmowę wyjaśniającą zajście. Uświadomić uczniowi,  

że ponosi odpowiedzialność za swoje zachowanie; 

2. nauczyciel może zastosować sankcję, o jej nałożeniu powiadamia wychowawcę klasy.  

W przypadku jej niewykonania, wychowawca rozmawia z uczniem; 

3. gdy uczeń uporczywie odmawia wykonania sankcji, wychowawca powiadamia rodziców; 

4. w przypadku poważnych zajść, np. użycia przemocy fizycznej, przemocy słownej, 

zniszczenia mienia szkoły, zażywania środków odurzających, palenia papierosów czy picia 

alkoholu, należy zgłosić sprawę do pedagoga szkolnego oraz niezwłocznie powiadomić 

rodziców zamieszanych uczniów; 

5. pedagog prowadzi rozmowy wyjaśniające, mediacyjne i interwencyjne, może również 

nałożyć na uczniów sankcję; powiadamia o wyniku ustaleń wychowawcę,  

a w poważnych przypadkach dyrektora szkoły, rozmawia z rodzicami uczniów; 

6. w przypadku zniszczenia mienia szkoły lub cudzej własności, uczeń i jego rodzice 

zobowiązani są naprawić szkodę lub pokryć jej koszty; w przypadkach szczególnie 

poważnych i mających znamiona czynu przestępczego, dyrektor szkoły po rozmowie  

z rodzicami może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy na policję i wszczęciu 

postępowania wyjaśniającego; 
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7. w przypadku interwencji dotyczącej palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania 

środków odurzających, należy: 

- dokonać diagnozy mającej na celu zaplanowanie wobec ucznia określonych działań oraz 

ocenić skalę problemu związanego z zażywaniem środków psychoaktywnych, paleniem 

papierosów i piciem alkoholu; 

- udzielić uczniowi porady, w czasie której zostanie jasno wyrażone stanowisko szkoły, 

zabraniające picia alkoholu, palenia papierosów lub brania środków odurzających; 

- przekazać uczniowi informację o bezpośrednich zagrożeniach dla zdrowia a nawet życia; 

- przekazać sprawę rodzicom lub opiekunom prawnym; 

- monitorować dalsze zachowanie ucznia. 

 

W szkole, prowadzone są również działania, które nie są wymienione w systemie 

interwencji, a służące poprawie zachowania uczniów: 

 

1. apele porządkowe, podczas których  uczniowie uzyskują informacje  

o najbardziej istotnych problemach wychowawczych, które miały miejsce w szkole  

w ostatnim okresie; 

2. na wniosek wychowawców poszczególnych klas, zwoływane są zebrania Zespołów 

Klasowych, w których biorą udział wszyscy nauczyciele uczący w danym oddziale, 

pedagog, dyrektor szkoły; podczas tych zebrań ustala się wspólną strategię rozwiązania 

zaistniałego problemu w odniesieniu do pojedynczego ucznia lub całego zespołu; 

3. w przypadku rozwiązywania poważniejszych problemów, zwoływane zostają posiedzenia 

Zespołu Wychowawczego; 

4. wychowawcy na bieżąco rozwiązują istniejące w klasach problemy, wykorzystując do tego 

celu godziny do dyspozycji wychowawcy klasy. 

5. Budynek i teren szkolny objęty jest nadzorem kamer CCTV w celu zapewnienia 

bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. Sposób korzystania z nagrań regulują 

odrębne przepisy. 
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 Formy i zasady nagradzania uczniów wyróżniających się swoim zachowaniem 

 

Zachowanie Forma nagrody 

Pomoc innym                                 Wpływ na ocenę zachowania 

Pochwała ze strony wychowawcy 

Wpis na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

- szczegolne osiągnięcia - praca na rzecz  wolontariatu 

Szczególna aktywność na terenie 

klasy i szkoły                                 

Forma uznania jak wyżej  

Nagroda rzeczowa i wyróżnienie na forum  szkoły 

Udział i sukcesy w konkursach      Wpływ na ocenę z zachowania 

Nagroda na koniec roku 

List pochwalny 

Pomoc kolegom w rozwiązaniu 

konfliktu  

Pochwała pisemna ze strony wychowawcy, pedagoga, 

dyrektora 

Wpływ na ocenę zachowania 

Reprezentowanie szkoły w 

imprezach pozaszkolnych 

Dyplom uznania lub nagroda rzeczowa 

List pochwalny do rodziców 

Wpływ na ocenę zachowania 

Uatrakcyjnianie programu              

uroczystości szkolnych                  

prezentacją umiejętności 

wykształconych i rozwijanych poza 

szkołą 

Podziękowanie od wychowawcy, dyrektora 

List uznania dla rodziców   

Wpływ na ocenę zachowania 

 

 

 

Zachowania przynoszące uszczerbek dla dobrego imienia ucznia i całej szkoły 

 

Mając na uwadze, że każda sytuacja wymaga indywidualnego podejścia, należy rozpocząć 

działania od dokładnej analizy sytuacji i podjęcia działań dostosowanych do danej sytuacji. Do 

dyspozycji nauczycieli są następujące formy działań wychowawczych: 
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Zachowanie: 
Forma motywowania 

do zachowań pozytywnych: 

Wagary, ucieczki  - rozmowa z udziałem rodzica, z wychowawcą, pedagogiem 

- analiza przyczyn ucieczki 

- obowiązek szybkiego uzupełnienia zaległości przez ucznia 

 - wpływ na ocenę z zachowania 

Bójki  - rozmowa, z udziałem rodzica, z wychowawcą, pedagogiem 

- wspolne poszukiwanie przyczyny konfliktu 

- przypomnienie zasad kulturalnego rozwiązywania  konfliktu 

- powiadomienie policji                                                        - 

wpływ na ocenę zachowania 

- zawieszenie, w porozumieniu z rodzicami,  prawa do 

uczestniczenia w imprezach o charakterze rozrywkowym 

Wulgarne słownictwo, 

 wulgarne przezywanie 

 kolegów    

- rozmowa z wychowawcą, rodzicem, pedagogiem 

- dyskusja w klasie na temat kultury słowa 

- zgłoszenie incydentu na policję 

- zawieszenie, w porozumieniu z rodzicami prawa do 

uczestniczenia w imprezach o charakterze rozrywkowym 

- wpływ na ocenę zachowania 

Dewastacja sprzętu  - powiadomienie rodziców 

- naprawienie szkody 

- pokrycie kosztów przy całkowitym zniszczeniu 

- wpływ na ocenę zachowania. 

Wymuszenia, przemoc 

psychiczna                                    

- spotkanie i rozmowa z wychowawcą, pedagogiem, rodzicem 

- powiadomienie policji 

- zawieszenie, w porozumieniu z rodzicami, prawa do 

uczestniczenia w imprezach o charakterze rozrywkowym 

- wpływ na ocenę zachowania. 
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2. Oczekiwane efekty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ponadto: 

 ma  wiedzę na temat zagrożeń oraz możliwości radzenia sobie z nimi; 

 zna zagrożenia, jakie stwarza używanie alkoholu, nikotyny i środków odurzających i nie 

sięga po te środki; 

 jest objęty pełną i kompleksową pomocą psychologiczno- pedagogiczną; 

 identyfikuje się ze środowiskiem klasowym, szkolnym; 

 zna korzyści, płynących ze zdrowego trybu życia; 

 umie bezpiecznie funkcjonować  w  szkole i domu; 

 wie jak zachować się w sytuacjach kryzysowych; 

 zna zasady mediacji i negocjacji; 

 udziela pomocy rówieśnikom; 

 dba o higienę osobistą, estetykę ubioru, pomieszczeń. 

 

ROZDZIAŁ V 

 

Harmonogram uroczystości szkolnych - w załączeniu. 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

 

nasz uczeń  jest 

asertywny 

kulturalny odpowiedzialny obowiązkowy 

uczciwy 

komunikatywny 

aktywny ciekawy świata i siebie pogodny 

kreatywny 

samodzielny 

otwarty 
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Ewaluacja 

 

Ewaluacja polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań 

w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo- profilaktycznego. 

Ewaluacja prowadzona będzie poprzez: 

1. obserwację zachowań ucznia i zachodzących w tym zakresie zmian 

2. analizę dokumentacji 

3. ankietowanie środowisk szkolnych: uczniów, rodziców, nauczycieli 

4. rozmowy z rodzicami, uczniami 

5. wymianę spostrzeżeń w zespołach szkolnych 

6. analizę sprawozdań nauczycieli, wychowawców. 

 

Ewaluacja przeprowadzona będzie  przez zespół ds. ewaluacji powołany przez dyrektora szkoły 

po roku od czasu wdrożenia programu. Zadaniem zespołu będzie opracowanie planu ewaluacji, 

organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu w formie raportu 

zapoznają się Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców. Kolejne ewaluacje prowadzone będą co 

trzy lata. Przedmiot i cele kolejnych ewaluacji ustali Rada Pedagogiczna. 

 

ROZDZIAŁ VII 

 

Postanowienia końcowe 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny jest wprowadzony jest do realizacji  uchwałą Rady 

Rodziców z dnia 28 września 2017r. Poprzedni dokument traci moc. 

 

 

Dyrektor Szkoły         

 

 

  


