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Podstawa prawna: 

 

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148).  

Art. 26. 1. Szkoły oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3–5, 7 i 8, realizują program wychowawczo--profilaktyczny obejmujący: 

1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz 
2) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną 

diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przedszkoli i szkół dla dorosłych. 

 

 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 (Dz. U. Z 2015 r. ,poz. 1249) 

 

 Rozporządzenie MEN z dnia 22 stycznia 2018r. zmieniające rozporządzenie 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 2018 r. , poz. 214) 

 

 Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2019/2020: 

1) Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. 

2) Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. 

3) Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.  

4) Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.  

5) Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii 

informacyjno- komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.  

6) Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach 

szkolnictwa branżowego.  
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7) Statut Szkoły Podstawowej im. Kardynała Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Siedlinie.  

8) Inne dokumenty regulujące pracę szkoły. 

Podstawą do podejmowania działalności wychowawczej oraz profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej była 

przeprowadzona diagnoza środowiska wychowawczego (diagnoza przeprowadzona – wrzesień 2019r.) 

1. Wprowadzenie  do programu. 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej im. Kardynała Prymasa Stefana Wyszyńskiego opiera się na 

hierarchii wartościach przyjętych wspólnie przez nauczycieli, rodziców i uczniów. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są 

spójne ze Statutem Szkoły. 

 

Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem 

realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. 

Zadaniem szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie działań 

wychowawczych rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, 

intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i 

młodzieży. 

 

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie 

zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i 

ceremoniału szkoły związanego z patronem. 
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2. Misja i wizja szkoły. 

Misja szkoły 

 Dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest człowiekiem społeczności szkolnej. 

 Uczymy poszanowania kultury i tradycji narodu polskiego. 

 Przestrzegamy ceremoniału szkoły związanego z naszym patronem. 

 Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego. 

 Wychowujemy  ucznia posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie. 

 Zwracamy szczególną uwagę na rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy naszych uczniów. 

 Uczymy języków obcych, otwartości na inne kraje i kulturę, współpracujemy ze szkołami z innych krajów. 

 Propagujemy wśród uczniów zdrowy styl życia. 

 Dbamy o bezpieczeństwo uczniów. 

Wizja szkoły 

Nasza szkoła jest nowoczesną, przyjazną placówką, przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym. Program 

wychowawczo- profilaktyczny szkoły ukierunkowany jest na ucznia i jego potrzeby. Jego realizacja ma  umożliwić  uczniowi wszechstronny rozwój. 

Uczniowie naszej szkoły wyrosną na ludzi mających poczucie własnej wartości i odpowiedzialności ze własne zachowanie. Wykorzystujemy 

najnowsze zdobycze techniki informacyjnej i informatycznej, stosujemy nowoczesne metody nauczania i wychowania aby uczeń mógł rozwijać swoje 

zainteresowania, umiejętności, zdolności i pasje. W pracy z uczniem nauczyciel podejmuje twórcze działania, które pozwolą realizować misję szkoły. 

Nasi uczniowie będą świadomi nierozerwalnego współistnienia ze środowiskiem przyrodniczym, świadomi własnego pochodzenia, dumni z bycia 

Polakami, Europejczykami i członkami swojej "małej ojczyzny". Będą szanować kulturę i tradycję. Szczególnie dbamy o rozwój fizyczny psychiczny i 

duchowy uczniów, aby w przyszłości propagowali zdrowy styl życia i potrafili dokonywać słusznych wyborów. 
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3. Model absolwenta 

Nasz absolwent jest: 

1) aktywny: posiada zainteresowania, pasje jest twórczy, wykazuje się samodzielnością, ciekawy świata,  korzysta z różnych źródeł informacji, 

wykorzystuje zdobytą wiedzę 

2) odpowiedzialny: umie samodzielnie rozwiązywać problemy, podejmuje działania i przewiduje ich konsekwencje 

3) otwarty: potrafi uważnie słuchać, rozmawiać umie współpracować w grupie, prezentuje swój punkt widzenia i szanuje poglądy innych 

4) optymistyczny: pozytywnie patrzy na świat, lubi siebie i innych 

5) tolerancyjny: szanuje inne rasy i nacje oraz ich poglądy, jest wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka 

6) świadomy swoich praw i praw innych ludzi: zna swoją wartość, swoje prawa, zna i respektuje prawa innych 

7) posługuje się sprawnie jednym językiem obcym 

8) wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne 

 

4. Analiza dotychczasowych działań szkoły. 

 

Dotychczasowe działania wychowawczo – profilaktyczne szkoły obejmowały: 

1. Realizację zadań wynikających z programów profilaktycznego i wychowawczego szkoły. 

2. Objęcie uczniów adekwatną pomocą psychologiczno – pedagogiczną na terenie szkoły. 

3. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, również związanych z ceremoniałem szkolnym i patronem szkoły. 

4. Organizowanie uczniom czasu wolnego. 

5. Prowadzenie profilaktyki w zakresie uzależnień m.in. poprzez realizację programów, zajęć, kampanii profilaktycznych. 
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6. Ochronę dziecka przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej poprzez systematyczna diagnozę zagrożeń oraz działania  

profilaktyczne skierowane do uczniów i rodziców, w tym realizacja procedury Niebieskiej Karty. 

7. Pedagogizację rodziców. 

8. Współpracę z instytucjami. 

9. Systematyczne diagnozowanie sytuacji opiekuńczo – wychowawczej. 

10. Poszerzanie wiedzy i umiejętności nauczycieli i innych pracowników szkoły na temat aktualnych zagrożeń. 

 

5. Zdiagnozowanie aktualnej sytuacji wychowawczej i potencjalnych zagrożeń. 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, 

 z uwzględnieniem: 

 badania dotyczącego wartości wyznawanych przez społeczność szkolną 

 ankietowania społeczności szkolnej dotyczącego atmosfery panującej w szkole, edukacji zdrowotnej, warunków i organizacji nauki 

 diagnozy zagrożeń społecznych na terenie gminy Płońsk wykonanej w zakresie problemu spożywania alkoholu zarówno przez  

dorosłych jak i młodzież, dostępności produktów alkoholowych na terenie gminy, problemu przyjmowania narkotyków przez młodzież 

jak również ich dostępności na terenie gminy, opinii i postaw wobec substancji psychoaktywnych, zjawiska przemocy w rodzinie,  

postaw i opinii względem tego problemu 

 wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora 
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 wniosków i analiz (np. wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych) 

 wniosków i obserwacji wychowawców, pedagoga, nauczycieli 

 wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2018/2019 

 kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 

 innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (np. uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

specjalistów, uczniów, rodziców). 

Wartości akceptowane przez całą społeczność szkolną: 

 

 poszanowanie wartości i godności ludzkiej 

 aktywne działania na rzecz klasy, szkoły 

 uczciwość, szczerość 

 prawdomówność 

 sprawiedliwość 

 szacunek do języka, kultury i tradycji narodowej 

 wrażliwość na piękno przyrody ojczystej 

 ogólnoludzkie normy i wartości religijne 

 doskonalenie własnej osoby 

 kierowanie się własnym sumieniem 

 pomoc potrzebującym 

 umiejętność współżycia w rodzinie i społeczności 
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 inicjatywa 

 rzetelność i odpowiedzialność 

 zdrowy styl życia 

 wykształcenie i nauka 

Wnioski z ankietowania dotyczącego atmosfery panującej w szkole, edukacji zdrowotnej, warunków i organizacji nauki: 

 Zarówno rodzice jak i uczniowie uważają, że zdrowie i dobre samopoczucie jest sprawą ważną w naszej szkole. 

 Społeczność szkolna rozumie co to znaczy, że nasza placówka jest szkołą promująca zdrowie. 

 Nauczyciele ustalają zasady pracy na lekcjach zarówno z uczniami jakich rodzicami. 

 Nauczyciele pytają uczniów i ich rodziców o zdanie w sprawach, które ich dotyczą, biorą pod uwagę ich opinię. Rodzice są zachęcani  

do współpracy. 

 Zdaniem większości uczniów nauczyciele są dla nich życzliwi, podobnie uważają rodzice uczniów. 

 Nauczyciele starają się dostrzegać dobre i mocne strony uczniów, pomagają im w razie problemów. 

 Nauczyciele udzielają rodzicom wyczerpujących informacji nt. ich dzieci oraz pomocy w razie występowania trudności. 

 Uczniowie w większości maja poczucie, że koledzy z klasy są dla nich życzliwi, czują się akceptowani takimi jakimi są, gdy inni maja  

jakiś kłopot starają się pomóc. 

 Uczniowi zgłaszają problem dokuczania sobie nawzajem, widzą, że czasami ktoś pozostaje na uboczu życia klasy. 

 Uczniowie na lekcjach różnych przedmiotów oraz godzinach wychowawczych  zajmują się tematami dotyczącymi zdrowia i  

samopoczucia. Te zajęcia są dla nich ciekawe i zachęcają ich do dbania o zdrowie. Nauczyciel konsultują tematy zdrowia z rodzicami 

uczniów. 

 Zdaniem większości uczniów w szkole jest czysto, a uczniowie w większości dbają o porządek (nie śmiecą, nie niszczą sprzętu). 

 Rodzice są zachęcani do udziału w imprezach i uroczystościach szkolnych dotyczących zdrowia. 

 Przy sprzyjającej pogodzie uczniowie mogą spędzać czas na świeżym powietrzu.  
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 Większość uczniów dobrze czuje się w szkole i czują się w szkole bezpiecznie. 

 Rodzice poleciliby naszą szkołę innym rodzicom jako miejsce przyjazne dzieciom i ich rodzicom. 

 

Wnioski z przeprowadzonej diagnozy zagrożeń: 

1. Z otrzymanych wyników badań, przeprowadzonych wśród młodych mieszkańców gminy można wnioskować, że najważniejszy zdaje się być 

problem picia alkoholu – 35% uczniów szkoły podstawowej deklaruje, że inicjację alkoholową ma już za sobą. Bardzo duża część badanej młodzieży 

,52% uczniów szkoły podstawowej jest zdania, ze picie piwa jest mniej groźne niż napojów wysokoprocentowych. Dodatkowo zarówno wśród 

uczniów szkoły podstawowej są osoby deklarujące picie bieżące, a także przyznające się do incydentów upijania się. Jest to alarmujący sygnał dla 

władz lokalnych, który powinien skutkować podjęciem działań z zakresu profilaktyki wśród młodzieży. 

2. Szczególną uwagę trzeba też zwrócić na fakt, iż część młodych respondentów deklaruje, że po raz pierwszy alkohol pili z rodzicami – takiej 

odpowiedzi udzieliło 38% uczniów szkoły podstawowej (uczniowie, którzy wcześniej deklarowali inicjację alkoholową), lub innymi dorosłymi 

członkami rodziny, zwłaszcza uczniowie szkoły podstawowej wyrazili taką opinię. Można zatem mówić o pewnym przyzwoleniu dorosłych na picie 

wśród młodzieży. Dlatego ważne zdaje się być skierowanie działań edukacyjnych także w stronę dorosłych mieszkańców gminy, ponieważ żadne 

działania profilaktyczne nie przyniosą zamierzonych rezultatów, jeśli podstawowa instytucja profilaktyczna jaką są rodzice będzie dawała 

przyzwolenie na zachowania ryzykowne wśród młodych ludzi. 

3. Alkohol jest także przez młodych ludzi traktowany jako sposób, na dobrą zabawę, 54% uczniów szkoły podstawowej wyraziło taką opinię, 

dlatego ważne jest by wyczulić rodziców i innych dorosłych na to w jaki sposób młodzież spędza czas wolny. 

4. Problem pośród młodych mieszkańców gminy stanowią także inne substancje psychoaktywne. Do palenia papierosów przyznaje się 12% 

uczniów szkoły podstawowej. Co jeszcze bardziej niepokojące 2% uczniów szkoły podstawowej miało kontakt z narkotykami . Dodatkowo młodzi 

ludzie przyznają, że znają w swoim otoczeniu osoby, które „biorą” narkotyki. Nasuwa się zatem potrzeba informowania ich o niebezpieczeństwach 

jakie wiążą się z choćby jednorazowym zażywaniem narkotyków (zwłaszcza jeśli mowa o nadal „popularnych” wśród młodzieży dopalaczach), piciem 

alkoholu czy paleniem papierosów. 
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5. Potrzebę edukacji potęguje fakt, że część osób dorosłych pytana o poziom własnej wiedzy na temat narkotyków ocenia ją jako wystarczającą 

(75% respondentów udzieliło takiej odpowiedzi), jednocześnie twierdząc, że używanie narkotyków nie jest niebezpieczne jeśli zdarza się rzadko – tak 

twierdzi 5% badanych. Może to sugerować, że działania profilaktyczne muszą mieć bardziej kompleksowy charakter i obejmować wszystkie grupy 

mieszkańców gminy, zwłaszcza rodziców. Bardzo ważne, by zachęcać rodziców do rozmów na temat uzależnień z młodzieżą. 

6. Godna podkreślenia jest postawa dorosłych mieszkańców gminy wobec zachowań przemocowych. Mieszkańcy dość zgodnie zadeklarowali, ze 

stosowanie kar fizycznych nie jest dobrą metodą wychowawczą – 88% respondentów jest tego zdania. Ważne by wzmacniać taką postawę, a 

jednocześnie nadal nie ustawać w trudzie edukowania mieszkańców gminy. Tym bardziej, że napytanie czy znają w swoim otoczeniu osobę doznającą 

przemocy ze strony najbliższych, 43% udzieliło twierdzącej odpowiedzi. To ważny sygnał dla osób zajmujących się w gminie profilaktyką, by 

informować mieszkańców o nowelizacjach prawnych odnośnie przemocy, sposobach reagowania i możliwościach pomocy pokrzywdzonym. 

7. Dorośli mieszkańcy gminy Płońsk jako jedne z najważniejszych problemów w środowisku lokalnym wskazali picie alkoholu przez młodzież, 

przemoc w rodzinie oraz przemoc i agresję na ulicy. Warto zwrócić na to uwagę lokalnych władz. Mieszkańcy oczekują działań mających na celu 

ograniczenie problemów alkoholowych (69% wyraziło taką opinię), a jednocześnie 52% dorosłych mieszkańców nie wie jakie działania podejmują 

lokalne władze by wyeliminować ten problem. 

8. Istotne jest także zwrócenie uwagi na sprzedaż alkoholu na terenie gminy oraz zaostrzenie kontroli sprzedaży. Sami sprzedawcy twierdzą, że 

sprawdzają dokument tożsamości, chociaż są osoby, które wiedzą o przypadkach sprzedaży alkoholu osobie nieletniej. 4% uczniów szkoły 

podstawowej deklaruje, ze samodzielnie kupiło alkohol. Dodatkowo sprzedawcy przyznają, że dochodzi do sytuacji picia alkoholu w obrębie ich 

punktów. Należy niezwłocznie podjąć kroki ograniczenia wymienionych sytuacji, zwłaszcza, że są one niezgodne z obowiązującymi przepisami. W 

tym miejscu należy także dodać opinię dorosłych mieszkańców gminy, którzy są zdania, że osoby pijące stanowią zagrożenie (26% wyraziło taką 

opinię), natomiast by zapobiegać problemom związanym w piciem alkoholu należy kontrolować punkty sprzedaży – tak twierdzi 47% dorosłych 

mieszkańców gminy Płońsk. 

W wyniku analizy innych obszarów diagnozy i ewaluacji wyłoniono następujące mocne strony pracy szkoły oraz obszary problemowe: 
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Mocne strony pracy szkoły: 

 dbałość o szeroko pojęte zdrowie uczniów 

 dbałość o bezpieczeństwo uczniów 

 zauważanie przez wychowawców potrzeb uczniów 

 pomoc nauczycieli w rozwiązywaniu problemów uczniów 

 prawidłowa reakcja na niepożądane zachowania 

 zindywidualizowane podejście do uczniów 

 stosowanie adekwatnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

 integrowanie klas przez różnego typu imprezy, wycieczki, wyjazdy, imprezy środowiskowe 

 empatia, wrażliwość na potrzeby innych, zwłaszcza uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

 

Obszary problemowe: 

 brak motywacji do nauki niektórych uczniów 

 niskie potrzeby edukacyjne uczniów i rodziców 

 przypadki nierespektowania przez uczniów norm społecznych (dokuczanie sobie nawzajem, sprzeczki, wulgaryzmy, izolowanie) 

 niska frekwencja rodziców w zebraniach rodzicielskich 

 wysoka absencja na zajęciach lekcyjnych niektórych uczniów 

 incydentalne przypadki palenia papierosów na terenie szkoły 

 szybka inicjacja alkoholowa (często w domu rodzinnym) 

 niestosowanie wspólnych strategii wychowawczych przez rodziców i nauczycieli 
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6. Założenia, zadania, cele Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego. 

 

Założenia ogólne. 

Zgodnie ze wskazaniami działalność wychowawczo-profilaktyczna w naszej szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz 

wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 

 fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na  prowadzenie zdrowego stylu życia i  

unikania zachowań ryzykownych 

 psychicznej - ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia 

własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi  zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata,  

poczucia siły, chęci do życia i witalności 

 społecznej - ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i 

norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych 

 aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie  znaczenia zdrowia oraz 

poczucia sensu istnienia 

 

Szkoła będzie prowadzić systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i 

innych pracowników szkoły. Działalność ta odbywać się będzie w formie bieżącej pracy z uczniem, pogadanek, zajęć warsztatowych, treningów 

umiejętności, szkoleń, spektakli, a także w innych postaciach uwzględniających wykorzystywanie aktywnych metod pracy. 

Zadania: 

1) budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia 

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu 

3) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą (ceremoniałem szkolnym) oraz społecznością lokalną 

4) rozwijanie i wspieranie działalności wolontariatu 



14 

 

5) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i 

nauczycieli, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz  

nauczycielami i wychowawcami 

 

Cele szczegółowe: 

Uczeń naszej szkoły: 

 jest życzliwy, dostrzega potrzeby drugiego człowieka 

 udziela pomocy rówieśnikom 

 szanuje ludzi i respektuje ich prawa 

 jest tolerancyjny wobec drugiego człowieka 

 jest odpowiedzialny 

 potrafi rozwiązywać konflikty 

 potrafi sobie radzić z trudnymi uczuciami (złość, gniew, strach) 

 jest asertywny 

 potrafi komunikować się z innymi, dyskutować, bronić i uzasadniać własny punkt widzenia 

 godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz 

 zna ceremoniał szkoły związany z patronem 

 kieruje się miłością do Ojczyzny, poszanowaniem dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na inne kultury  

 czuje się bezpiecznie w swoim środowisku szkolnym 

 odróżnia dobro od zła 

 dba o higienę osobistą, estetykę ubioru, pomieszczeń 

 może rozwijać swoje zdolności i zainteresowania, być kreatywnym. 
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Kryteria efektywności. 

1. Wszyscy  uczniowie naszej szkoły są poddani oddziaływaniom tego programu. 

2. Wszyscy nauczyciele realizują Program Wychowawczo - Profilaktyczny, a w szczególności nauczyciele wychowawcy uwzględniają 

jego treści podczas planowania i realizacji klasowych planów pracy. 

3. Rodzice uczniów naszej szkoły znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy jego realizacji. 

 

Zadania i obowiązki podmiotów realizujących program. 

Dyrektor szkoły: 

a) dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery  

pracy w szkole 

b) wspiera finansowo i organizacyjnie działania profilaktyczne w środowisku szkolnym 

c) stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia  tożsamości 

narodowej, etnicznej i religijnej 

d) kontroluje wypełnianie  przez uczniów obowiązku szkolnego 

e) organizuje szkolenia dla nauczycieli 

f) dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły 

 

Pedagog szkolny: 

a) ma obowiązek niesienia wszechstronnej pomocy dzieciom 

b) ma obowiązek ścisłej współpracy z instytucjami wspierającymi wychowanie 

c) diagnozuje problemy wychowawcze 

d) doskonali swoje kompetencje w zakresie wychowania i profilaktyki 

e) koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej 
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Nauczyciel: 

a) ma obowiązek reagowania na przejawy u dzieci niedostosowania społecznego 

b) wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów 

c) udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń  szkolnych, w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów 

d) odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem 

e) świadczy pomoc psychologiczno - pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem 

 

Wychowawca klasy: 

a) prowadzi we współdziałaniu z pedagogiem szkolnym konsultacje dla rodziców 

b) dąży w  swojej pracy do integracji zespołu  klasowego, sprawuje opiekę wychowawczą nad powierzonymi mu uczniami szkoły poprze 

tworzenie warunków wspomagających ich rozwój i  przygotowują uczniów do życia w rodzinie i w społeczeństwie 

c) poznaje warunki życia i nauki swoich wychowanków 

d) uczy pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości 

e) realizuje w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu wychowawczo-profilaktycznego  szkoły 

f) koordynują pomoc psychologiczno - pedagogiczną w swojej klasie 

 

Rodzice: 

a) współdziałają z nauczycielami i wychowawcą w sprawach wychowania i kształcenia swoich dzieci 

b) dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego swoich dzieci 

c) ściśle współpracują z nauczycielami i wspierają szkołę 
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7. Treści i działania o charakterze  wychowawczo –profilaktycznym dla uczniów i rodziców klas  I - III oraz klas IV – VIII 

 

Harmonogram działań wychowawczo – profilaktycznych w klasach I – III SP 

 

Obszar Zadania Sposób realizacji Termin Odpowiedzialni 

 

I.  

Zdrowie –  

edukacja  

zdrowotna 

 

1. Zapoznanie z podstawowymi 

zasadami dbałości o zdrowie własne 

i innych, kształtowanie umiejętności 

kreowania środowiska sprzyjającego 

zdrowemu stylowi życia 

 

 pogadanki, zajęcia z wychowawcą 

 zajęcia z edukacji przyrodniczej 

 informowanie uczniów sposobach 

uniknięcia choroby poprzez podnoszenie 

odporności i przestrzeganie 

podstawowych zasad higieny 

 

Cały rok 

 

Wychowawcy, 

pielęgniarka szkolna 

 

 

Zdrowie –  

edukacja  

zdrowotna 

 

2. 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 

 

 pogadanki, zajęcia z wychowawcą 

 wspólne przygotowywanie i spożywanie 

posiłków 

 realizacja programu „Zdrowo jem, 

więcej wiem” 

 udział w zajęciach sportowych 

 zajęcia z edukacji przyrodniczej 

 udział w projekcie ,,Szklanka mleka”,    

,, Owoce w szkole” 

 uświadomienie, że każdy rodzaj ruchu 

sprzyja zdrowiu i kształtuje charakter. 

 prawidłowe korzystanie z urządzeń 

sanitarnych na terenie szkoły i w innych 

miejscach użyteczności publicznej 

(pogadanka,  rozmowa z pielęgniarką) 

 realizacja programów profilaktycznych 

 

Cały rok wg 

planu pracy 

wychowawcy 

lub 

harmonogramu 

akcji  

 

Wychowawcy,  

opiekunowie akcji  
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„Nie pal przy mnie proszę”, 

 realizacja programów profilaktycznych 

„Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie 

wróży”. 

 

Zdrowie –  

edukacja  

zdrowotna 

 

3. Rozwijanie umiejętności 

podejmowania działań na rzecz 

ochrony przyrody w swoim 

środowisku; kształtowanie 

umiejętności analizy zjawisk 

przyrodniczych 

 

 

 akcja „Sprzątanie świata” 

 systematyczne pielęgnowanie roślin w 

klasie 

 dokarmianie ptaków zimą 

 organizowanie wycieczek po okolicy w 

celu zauważenia zmian zachodzących w 

przyrodzie w różnych porach roku, 

 opieka nad zwierzętami domowymi 

(pogadanka). 

 oszczędzanie wody (pogadanka) 

 

Cały rok wg 

planu pracy 

wychowawcy 

lub 

harmonogramu 

akcji 

 

Wychowawcy klas 

 

II.  

Relacje – 

kształtowanie 

postaw 

społecznych 

 

1.Kształtowanie umiejętności 

przestrzegania obowiązujących 

reguł, zapoznanie z podstawowymi 

prawami i obowiązkami 

wynikającymi z roli ucznia oraz 

członka szkolnej społeczności, 

rodziny i kraju 

 

 zapoznanie/ przypomnienie praw 

dziecka, praw i obowiązków ucznia 

 reagowanie na codzienne zachowania 

uczniów (stosowanie punktowej oceny 

zachowania, nagrody 

i kary zgodnie ze Statutem Szkoły) 

 

Początek roku  

lub według 

potrzeb 

 

 

 

 

Wychowawcy klas 

 

 

Relacje – 

kształtowanie 

postaw 

społecznych 

 

2. Kształtowanie umiejętności 

nawiązywania i podtrzymywania 

relacji z rówieśnikami, 

rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej 

współpracy z innymi, z 

zachowaniem obowiązujących norm 

i reguł kultury osobistej 

 

 

 

 udział w zabawach integrujących grupę 

lub zespół klasowy 

 udział w uroczystościach klasowych i 

szkolnych 

 udział w spotkaniach integracyjnych 

 konkursy i zawody klasowe i 

międzyklasowe 

 stosowanie podczas zajęć metody pracy 

w grupach 

 

Cały rok  

 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele  
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 pełnienie dyżurów w klasie 

 reprezentowanie szkoły na zewnątrz 

(konkursy, zawody sportowe) 

 aktywne uczestnictwo w organizacji 

uroczystości klasowych szkolnych, 

 

Relacje – 

kształtowanie 

postaw 

społecznych 

 

3. Rozwijanie empatii, umiejętności 

podejmowania działań mających na 

celu pomoc słabszym 

 

 

udział w akcjach charytatywnych 

 zbieranie korków 

 udział w akcji ,,Góra grosza” 

 zorganizowanie pomocy koleżeńskiej 

uczniom słabszym 

 

Cały rok 

 

Wychowawcy klas,  

opiekunowie akcji 

 

III. 

 Kultura – 

wartości, normy, 

wzory zachowań 

 

1. Kształtowanie postaw  

obywatelsko –patriotycznych 

 

 

 

 

 

 

 poznanie niektórych elementów historii 

regionu (pogadanki, wywiad z 

rodzicami, dziadkami) 

 udział w Gminnych Dożynkach 

 udział w imprezach i uroczystościach o 

charakterze lokalnym 

 poznanie symboli narodowych i 

europejskich. 

 uczestnictwo w uroczystościach o 

 charakterze szkolnym i  państwowym 

 

Cały rok wg. 

planu pracy 

wychowawcy 

lub wg. 

harmonogramu 

uroczystości  

 

 

 

Wychowawcy klas 

 

Kultura – 

wartości, normy, 

wzory zachowań 

 

2. Wyrabianie postawy tolerancji 

wobec innych narodowości;  

popularyzacja wiedzy na temat UE 

 

 

 poznanie symboli narodowych i 

europejskich. 

 rozmowy kierowane i samorzutne 

podczas opracowywania tekstów o 

tematyce dotyczącej życia i zabawy 

dzieci z innych państw 

 zapoznanie z tematyką i symboliką 

unijną 

 szerzenie haseł tolerancji dla ludzi 

innych narodowości 

 uczestniczenie w apelu – Dzień 

 

Cały rok wg. 

planu pracy 

wychowawcy 

lub wg. 

harmonogramu 

uroczystości  

 

 

Wychowawcy klas 
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Europejski 

 

 

Kultura – 

wartości, normy, 

wzory zachowań 

 

3. Poznawanie różnych dzieł 

kulturalnych oraz współtworzenie 

ich na poziomie swoich możliwości 

 

 

 projekty edukacyjne 

 pogadanki 

 literatura, filmy, wystawy tematyczne, 

gazetki 

 udział w uroczystościach 

 wycieczki krajoznawcze 

 wycieczki do teatru i muzeum 

 

Cały rok wg. 

Planu pracy 

wychowawcy 

 

Wychowawcy klas 

 

Kultura – 

wartości, normy, 

wzory zachowań 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kształtowanie właściwej postawy 

dziecka jako członka rodziny 

 

 rozmowy kierowane i samorzutne 

podczas opracowywania tekstów o 

tematyce dotyczącej rodziny, 

 pamięć o tych, którzy odeszli – złożenie 

kwiatów i zapalenie zniczy przy tablicy 

pamiątkowej na terenie szkoły 

 zapraszanie rodziców na uroczystości 

szkolne i klasowe 

 wykonywanie upominków dla babci i 

dziadka, rodziców 

 kultywowanie tradycji rodzinnych 

 wspólne redagowanie  i składanie 

życzeń, gromadzenie pamiątek 

rodzinnych 

 

Cały rok wg. 

planu pracy 

wychowawcy 

lub wg. 

harmonogramu 

uroczystości  

 

 

Wychowawcy klas 

 

Kultura – 

wartości, normy, 

wzory zachowań 

 

5. Wyrabianie poczucia 

przynależności do społeczności 

Szkoły podstawowej im. Ks. 

Prymasa Kard. S. Wyszyńskiego w 

Siedlinie 

 

 

 przedstawienie sylwetki patrona 

 nauka hymnu szkoły 

 udział w pielgrzymce szkół  im. Kard. S. 

Wyszyńskiego na Jasną Górę 

 udział w uroczystości ,,Dzień Patrona” 

 organizacja wycieczek do miejsc 

związanych z patronem 

 udział w konkursach wiedzy o patronie 

 

Cały rok wg. 

planu pracy 

wychowawcy 

lub wg. 

harmonogramu 

uroczystości  

 

 

Wychowawcy klas 



21 

 

 

Kultura – 

wartości, normy, 

wzory zachowań 

 

6. Kształtowanie poczucia własnej 

wartości dziecka, podtrzymywanie 

ciekawości poznawczej, rozwijanie 

kreatywności i przedsiębiorczości 

oraz brania odpowiedzialności za 

swoje decyzje i działania 

 

 

 wspomaganie umiejętności 

samopoznania poprzez   

wykorzystywanie sytuacji szkolnych do 

treningu rozpoznawania własnych 

emocji, uczuć, predyspozycji i 

deficytów, 

 stymulowanie rozwoju samoakceptacji i 

samokontroli: wdrażanie do samooceny  

 motywowanie do nauki szkolnej 

 stwarzanie warunków do realizowania 

działań wynikających z zainteresowań 

 zajęcia pozalekcyjne, innowacje 

pedagogiczne 

 

Cały rok wg. 

planu pracy 

wychowawcy 

 

Wychowawcy klas 

 

Kultura – 

wartości, normy, 

wzory zachowań 

 

7. Rozwijanie zainteresowań 

czytelniczych; kształtowanie  

umiejętności korzystania 

z różnych środków 

informacji 

 

 odwiedziny w bibliotece szkolnej 

 zachęcanie do czytania książek, 

czasopism dla dzieci w czasie wolnym 

od zajęć 

 wspólne przygotowywanie się do zajęć 

poprzez zdobywanie i gromadzenie 

materiałów, książek i czasopism 

 systematyczne wykorzystywanie na 

zajęciach różnych źródeł informacji 

 korzystanie z komputerowych 

programów multimedialnych 

 systematyczne wykorzystywanie w 

pracy lekcyjnej różnych źródeł 

informacji 

 korzystanie z komputerowych 

programów edukacyjnych 

 

 

 

Cały rok wg. 

planu pracy 

wychowawcy 

 

Wychowawcy klas, opiekun 

biblioteki szkolnej 
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IV. 

Bezpieczeństwo – 

profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych/ 

problemowych 

 

1. Zapoznanie z podstawowymi 

zasadami bezpieczeństwa w różnych 

sytuacjach życiowych, kształtowanie 

właściwego zachowania się w 

sytuacji zagrożenia życia i zdrowia 

oraz sytuacjach nadzwyczajnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 włączenie się w akcję „Kręci mnie 

bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” 

- współpraca ze Strażą Pożarną i Policją 

 poznanie zasad bezpiecznego poruszania 

się po drogach i ulicach – spotkanie z 

Policjantem (pogadanka tematyczna) 

 gazetka nt. przestrzegania zasad ruchu 

drogowego  

 apel dotyczący bezpiecznych ferii 

 przypomnienie najważniejszych 

numerów alarmowych 

 udział w organizowanych konkursach 

 ostrzeganie przed kontaktami z 

nieznajomymi (pogadanka) 

 warsztaty pierwszej pomocy 

 

Początek roku 

szkolnego, cały 

rok szkolny 

wg. planu 

pracy 

wychowawcy i 

pedagoga 

szkolnego, 

uroczystości 

szkolnych 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny, specjalista 

udzielania pierwszej pomocy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo – 

profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych/ 

problemowych 

 

2. Kształtowanie umiejętności 

wyszukiwania, porządkowania i 

wykorzystywania informacji z 

różnych źródeł, korzystania z 

technologii informacyjno-

komunikacyjnych 

 

 

 zajęcia dla uczniów „Bezpieczeństwo w 

Internecie -odpowiedzialne korzystanie 

z mediów społecznościowych” 

 pogadanki nt. zagrożeń wynikających z 

nieodpowiedzialnego korzystania z 

Internetu i mediów społecznościowych 

 

Cały rok wg. 

planu pracy 

wychowawcy 

 

Wychowawcy klas 
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Harmonogram działań wychowawczo – profilaktycznych w klasach IV – VIII SP  

 

Obszar Zadania Sposób realizacji Termin Odpowiedzialni 

 

I.  

Zdrowie – 
edukacja 

zdrowotna 

 

1. Kształtowanie właściwych 

nawyków higienicznych 

 

 

 

 

 

 

- 

 pogadanki wychowawcy 

 informowanie na lekcjach przyrody, 

biologii nt. chorób 

zakaźnych spowodowanych 

nieprzestrzeganiem zasad higieny 

 pogadanki na temat higieny w okresie 

dojrzewania 

 

Cały rok wg. 

planu pracy 

wychowawcy 

klasy lub 

rozkładów 

materiału 

 

Wychowawcy, nauczyciel 

przyrody, biologii, 

nauczyciel WDŻ 

pielęgniarka 

 

 

 

 

Zdrowie – 
edukacja 

zdrowotna 

 

2. Kształtowanie potrzeby i 

umiejętności dbania 

o własne ciało, zdrowie i sprawność 

fizyczną 

 

 

 pogadanki dotyczące aktywnego i 

zdrowego trybu życia 

 lekcje WDŻ nt. ,, Anoreksja, bulimia” 

 lekcje wychowawcze nt. różnego 

sposobu spędzania wolnego czasu 

 udział w zajęciach 

sportowych i rekreacyjnych 

 realizacja programu profilaktycznego: 

„Trzymaj formę” 

 realizacja programu antynikotynowego 

„Znajdź właściwe rozwiązanie”  

 

Cały rok wg. 

planu pracy 

wychowawcy 

klasy, 

pedagoga, 

rozkładów 

materiału 

 

Wychowawcy, nauczyciel 

WDŻ, opiekunowie kół 

sportowych, pielęgniarka, 

realizatorzy programów 

profilaktycznych 

 

 

Zdrowie – 
edukacja 

zdrowotna 

 

3. Wdrażanie do przestrzegania 

zasad 

bezpieczeństwa i wyrabianie 

czynności wobec zagrożeń dla 

zdrowia fizycznego, 

psychicznego i duchowego 

 

 

 pogadanki i analiza dokumentów na 

temat bezpieczeństwa w szkole i poza 

nią 

 omawianie na godzinach 

wychowawczych sytuacji zagrożeń i 

reakcji na nie (pogadanki, prezentacje, 

filmy edukacyjne) 

 

Cały rok wg. 

planu pracy 

wychowawcy 

klasy  

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny, przedstawiciel 

Policji i Straży 
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 spotkania z przedstawicielami Policji, 

Straży Pożarnej 

 próby ewakuacyjne 

 

Zdrowie – 
edukacja 

zdrowotna 

 

4. Rozbudzanie dbałości o estetykę 

otoczenia. 

 

 

 udział w akcjach „Sprzątanie świata” 

 wyznaczanie zadań dla dyżurnych  

klasowych 

 wspólne dekorowanie sal 

 

 

Cały rok wg. 

planu pracy 

wychowawcy 

klasy lub 

harmonogramu 

akcji 

 

Wychowawcy 

 

 

Zdrowie – 
edukacja 

zdrowotna 

 

5. Kształtowanie nawyków 

racjonalnego żywienia 

 

 pogadanki specjalistów o zdrowej 

żywności, spotkanie z dietetykiem 

 wyszukiwanie i prezentowanie 

informacji o zdrowym żywieniu 

 udział w programach edukacyjnych     

np. program „Trzymaj formę”,  

,,Szklanka mleka” 

 

Cały rok wg. 

planu pracy 

wychowawcy 

klasy lub 

harmonogramu 

akcji 

 

 

Wychowawcy, pielęgniarka, 

realizatorzy programów 

profilaktycznych 

 

 

II.  

Relacje- 
kształtowanie 

postaw 

społecznych 

 
POSZANOWANIE 

GODNOŚCI WŁASNEJ 

I 

PRAW KAŻDEGO 

CZŁOWIEKA 

 

1. Zapoznanie z prawami i 

obowiązkami człowieka 

 

 

 

 

 

 

 

 analiza różnych dokumentów m.in. 

Konwencji Praw Dziecka, Statutu 

Szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu 

Oceniania,  

 zapoznanie uczniów z listą adresów 

instytucji pomocowych (godziny 

wychowawcze, konsultacje z 

pedagogiem) 

 indywidualne poradnictwo (pedagog, 

wychowawca, dyrekcja 

 

Cały rok wg. 

planu pracy 

wychowawcy 

klasy  

 

 

 

Wychowawcy, pedagog, 

dyrekcja 

 

 

 

Relacje- 
kształtowanie 

postaw 

społecznych 

 

2. Kształtowanie szacunku dla 

siebie i dla innych; kształtowanie 

postawy zrozumienia i tolerancji dla 

każdego ludzkiego istnienia 

 

 uświadamianie potrzeby szacunku do 

własnej osoby (ochrona własnych 

granic, nauka asertywności) 

 uświadamianie różnic 

 

Cały rok wg. 

planu pracy 

wychowawcy 

klasy  

 

Wychowawcy, pedagog, 

nauczyciel biologii, 

przyrody, WDŻ 
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POSZANOWANIE 

GODNOŚCI WŁASNEJ 

I 

PRAW KAŻDEGO 

CZŁOWIEKA 

 
 

i podobieństw w przeżywaniu świata 

 rozmowy dyskusje, burze mózgów na 

temat indywidualnych potrzeb 

 

 

 

Relacje- 
kształtowanie 

postaw 

społecznych 

 
POSZANOWANIE 

GODNOŚCI WŁASNEJ 

I 

PRAW KAŻDEGO 

CZŁOWIEKA 
 

 

3. Kształtowanie postawy 

proekologicznej 
 

 

 przekazywanie informacji podczas 

godzin wychowawczych i lekcji 

przyrody, biologii na temat roli 

człowieka w przekształcaniu 

siebie i środowiska 

 udział w akcjach „Sprzątanie Świata”, 

„Dzień Ziemi” 

 udział w różnych konkursach 

szkolnych, międzyszkolnych 

 przyrodnicze projekty edukacyjne 

 

Cały rok wg. 

planu pracy 

wychowawcy 

klasy, 

harmonogramu 

akcji, 

projektów 

szkolnych 

 

 

Wychowawcy, pedagog, 

nauczyciel biologii, 

przyrody, opiekunowie 

projektów, akcji 

 

Relacje- 
kształtowanie 

postaw 

społecznych 

 
POSZANOWANIE 

GODNOŚCI WŁASNEJ 

I 

PRAW KAŻDEGO 

CZŁOWIEKA 

 

4. Kształtowanie kultury osobistej 

 

 udział w życiu klasy, szkoły 

 pełnienie różnych funkcji w klasie i 

szkole 

 stosowanie punktowego systemu 

oceniania zachowania w szkole 

 rozwiązywanie konfliktów metodą 

mediacji 

 

 

Cały rok wg. 

planu pracy 

wychowawcy 

klasy 

 

Wychowawcy, pedagog, 

wszyscy nauczyciele 

 

Relacje- 
kształtowanie 

postaw 

społecznych 

 
POSZANOWANIE 

WSPÓLNEGO DOBRA 
 

 

5. Kształtowanie nawyków dbania o 

wspólne dobro, kształtowanie 

poczucia odpowiedzialności za 

mienie klasy i szkoły 

 

 

 

 

 zapoznanie uczniów z regulaminami 

szkolnymi  

 propagowanie prawa szkolnego 

 nagradzanie wyróżniających się uczniów 

 stosowanie punktowego systemu 

oceniania zachowania w szkole 

 wspólne dbanie o wystrój klasy, szkoły 

 

Cały rok  

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog, 

wszyscy nauczyciele 
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  przygotowywanie gazetek na korytarzu 

szkolnym 

 

 

 

Relacje- 
kształtowanie 

postaw 

społecznych 

 
POSZANOWANIE 

WSPÓLNEGO DOBRA 
 

 

6. Stwarzanie sytuacji sprzyjających 

nabywaniu postaw patriotycznych 

 

 

 wycieczki do kina, teatru, muzeum,  

 uczestniczenie i przygotowywanie 

uroczystości szkolnych -,, Dzień 

Edukacji Narodowej”,, 11listopada”,, 

„Dzień patrona”, ,, Wigilie szkolna i 

klasowa”, ,,Dzień dziecka” itp. 

 znajomość zabytków i bohaterów 

lokalnych, pomniki historii naszej 

miejscowości 

 znajomość symboli narodowych:  godło, 

flaga, hymn (umieszczanie i 

wykonywanie podczas świąt i 

uroczystości oficjalnych). 

 udział w życiu gminy, kraju itp. 

 udział w uroczystościach 

okolicznościowych 

 obchody ,,Dnia języków obcych” 

i ,, Dnia Europejskiego” 

 

Cały rok wg. 

planu pracy 

wychowawcy 

klasy, 

rozkładów 

materiału lub 

harmonogramu 

uroczystości 

szkolnych 

 

 

Wychowawcy, nauczyciele 

historii, nauczyciele języków 

obcych 

 

Relacje- 
kształtowanie 

postaw 

społecznych 

 
POSZANOWANIE 

WSPÓLNEGO DOBRA 
 

 

7. Rozwijanie poczucia 

odpowiedzialności za siebie 

i innych 

 

 

 powierzanie uczniom funkcji w klasie      

i w szkole związanych z utrzymaniem 

ładu, porządku i dyscypliny 

 udział uczniów w przygotowaniu 

imprez szkolnych, konkursów 

 przestrzeganie zasady 

odpowiedzialności za wyrządzone 

zniszczenia 

 działalność w samorządzie 

 propagowanie idei wolontariatu i 

pomocy koleżeńskiej 

 

Cały rok wg. 

planu pracy 

wychowawcy 

klasy, 

rozkładów 

materiału lub 

harmonogramu 

uroczystości 

szkolnych 

 

 

Wychowawcy, wszyscy 

nauczyciele 
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Relacje- 
kształtowanie 

postaw 

społecznych 

 
POSZANOWANIE 

WSPÓLNEGO DOBRA 
 

 

8. Kształcenie postawy szacunku 

dla przeszłości i tradycji literackiej 

jako postawy tożsamości 

narodowej. 

 

 lektury z podręcznika języka polskiego 

oraz lektury spoza 

podręcznika wg harmonogramu 

ustalonego przez nauczycieli 

 omawianie różnych tekstów kultury 

podczas lekcji 

 dbałość o podręczniki szkolne i książki 

wypożyczone z biblioteki 

 wykorzystywanie tekstów kultury do 

budzenia szacunku dla osiągnięć 

dawnych pokoleń (dostrzeganie 

ponadczasowości utworów), 

 dostrzeganie związków literatury lub 

twórców ze środowiskiem lokalnym, 

ojczyzną, historią, 

 udział w życiu społeczności lokalnej, np. 

spektakle teatralne, wiersze i piosenki 

polskie 

 dbanie o piękno i poprawność języka 

polskiego 

 zachęcanie do samokształcenia 

poprzez docieranie do informacji 

zawartych w tekstach kultury i innych 

źródłach. 

 

Cały rok wg. 

planu pracy 

wychowawcy 

klasy, 

rozkładów 

materiału lub 

harmonogramu 

uroczystości 

szkolnych 

 

 

Wychowawcy, nauczyciele j. 

polskiego, historii, 

nauczyciel biblioteki, 

nauczyciel muzyki 

 

Relacje- 
kształtowanie 

postaw 

społecznych 

 
WRAŻLIWOŚĆ I 

ODRÓŻNIANIE 

DOBRA OD ZŁA 

 

9. Kształtowanie umiejętności 

hierarchizacji wartości i 

uświadomienie pojęć: dobro i zło, 

uwrażliwianie na krzywdę innych 

 

 

 rozmowa na godzinach wychowawczych 

na temat wartości świeckich i 

religijnych 

 odwołania do bohaterów historycznych 

lub literackich 

 propagowanie idei wolontariatu: pomoc 

osobom potrzebującym,  

 

Cały rok wg. 

planu pracy 

wychowawcy 

klasy, 

rozkładów 

materiału  

 

Wychowawcy, nauczyciel j. 

polskiego, historii, religii 
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Relacje- 
kształtowanie 

postaw 

społecznych 

 
WRAŻLIWOŚĆ I 

ODRÓŻNIANIE 

DOBRA OD ZŁA 
 

 

10. Kształtowanie umiejętności 

postrzegania rodziny 

jako miejsca socjalizacji młodego 

człowieka 

 

 pogadanki i rozmowy na godzinach 

wychowawczych 

 zajęcia edukacyjne WDŻ 

„O funkcji rodziny” 

 przygotowywanie uroczystości z okazji 

świąt rodzinnych 

 redagowanie i składanie życzeń 

 

Cały rok wg. 

planu pracy 

wychowawcy 

klasy, 

rozkładów 

materiału lub 

harmonogramu 

uroczystości  

 

Wychowawcy, nauczyciel 

WDŻ, j. polskiego 

 

Relacje- 
kształtowanie 

postaw 

społecznych 

 
KOMUNIKATYWNOŚ

Ć I UMIEJĘTNOŚĆ 

SŁUCHANIA 
 

 

11. Zapoznanie uczniów z kanałami 

i  różnymi formami komunikacji, 

kształtowanie postawy dialogu,  

wspólnego rozwiązywania 

problemów 

 

 

 

 zajęcia  na godzinach wychowawczych 

dotyczące komunikacji (słowo, gest, 

mimika, itp.) 

 scenki, symulacje na lekcjach języka 

polskiego 

 układanie dialogów, pisanie listów, 

sprawozdań 

 rozwiązywanie konfliktów metodą 

mediacji 

 

Cały rok wg. 

planu pracy 

wychowawcy 

klasy, 

rozkładów 

materiału 

 

 

 

Wychowawcy, nauczyciel 

WDŻ, j. polskiego, pedagog 

 

 

 

 

 

 

 

Relacje- 
kształtowanie 

postaw 

społecznych 

 
KOMUNIKATYWNOŚ

Ć I UMIEJĘTNOŚĆ 

SŁUCHANIA 
 

 

12. Kształcenie umiejętności 

porozumiewania się 

(słuchania, czytania, mówienia i 

pisania) w różnych 

sytuacjach oficjalnych i 

nieoficjalnych 

 

 

 aktywne słuchanie podczas pracy na 

lekcji 

 tworzenie wypowiedzi ustnych i 

pisemnych, 

 recytacja z pamięci tekstu  poetyckiego  

 udział w seansach, spektaklach, 

 tworzenie scenek, 

 czytanie z podziałem na role 

 prezentacje własnych prac pisemnych i 

innych na forum 

 

Cały rok wg. 

rozkładów 

materiału 

 

 

Wychowawcy, nauczyciel j. 

polskiego 

 

 

Relacje- 
kształtowanie 

postaw 

 

13. Przygotowanie uczniów do 

pełnienia ról społecznych 

-w klasie 

 

 wybór samorządu klasowego, 

szkolnego 

 przydzielenie obowiązków uczniom 

 

Początek roku 

lub cały rok 

wg. potrzeb 

 

Opiekun SU, wychowawcy, 

nauczyciel WDŻ, 

opiekunowie grup 
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społecznych 

 
SAMODZIELNOŚĆ W 

PEŁNIENIU RÓL 

SPOŁECZNYCH 

-w szkole 

-w rodzinie 

-w środowisku lokalnym 

-w państwie 

 praca w różnych organizacjach 

 zajęcia w ramach WDŻ 

 

 

 

 

 

 

 

Relacje- 
kształtowanie 

postaw 

społecznych 

 
SAMODZIELNOŚĆ W 

PEŁNIENIU RÓL 

SPOŁECZNYCH 

 

14. Kształtowanie 

umiejętności pomagania innym oraz 

szacunku dla osób starszych 

 

 

 akcje, zbiórki charytatywne na rzecz 

innych 

 odwiedziny chorych kolegów i 

koleżanek 

 współpraca z rodzicami, rodziną 

 przygotowanie kart świątecznych i 

życzeń dla emerytowanych nauczycieli 

 

Cały rok wg. 

potrzeb 

 

 

Wychowawcy, opiekunowie 

akcji charytatywnych 

 

Relacje- 
kształtowanie 

postaw 

społecznych 

 
SAMODZIELNOŚĆ W 

PEŁNIENIU RÓL 

SPOŁECZNYCH 
 

 

15. Przygotowanie uczniów do 

wyboru dalszej drogi kształcenia i 

zawodu 

 

 

 diagnoza preferencji zawodowych  

 zajęcia grupowe służące rozbudzeniu 

świadomości konieczności planowania 

własnego rozwoju i kariery zawodowej, 

umożliwiające poznanie siebie i swoich 

predyspozycji zawodowych 

 warsztaty doskonalące umiejętności w 

zakresie komunikacji interpersonalnej i 

współdziałania w grupie, radzenie sobie 

ze stresem 

 udostępnianie informacji o zawodach, 

szkołach 

 udzielanie indywidualnych porad 

uczniom 

 

Wg. planu 

pracy 

wychowawcy 

oraz 

harmonogramu 

zajęć z 

doradztwa 

zawodowego 

 

Wychowawcy, doradca 

zawodowy 

 

Relacje- 
kształtowanie 

postaw 

społecznych 

 

 

16. Kształtowanie umiejętności 

uczestniczenia w kulturze polskiej i 

europejskiej, 

szczególnie w jej wymiarze 

symbolicznym i 

 

 wyszukiwanie w tekstach ważnych 

postaw w tym pełnionych przez 

bohaterów ról społecznych 

 wypełnianie przydzielonych ról 

podczas pracy w grupach lub parach 

 

Cały rok wg. 

rozkładów 

materiału 

 

 

Wychowawcy, nauczyciel j. 

polskiego, historii 
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SAMODZIELNOŚĆ W 

PEŁNIENIU RÓL 

SPOŁECZNYCH 
 

aksjologicznym 

 
 wypowiedzi ustne na temat lektury 

 opowiadanie odtwórcze i twórcze 

 prezentacja prac na forum klasy: 

pisemnych, ustnych, plastycznych i inne 

 

III.  

Kultura- wartości, 

normy i wzory 

zachowań 

 
POCZUCIE WIĘZI Z 

KRAJEM I 

REGIONEM ORAZ 

SZACUEK DLA 

INNYCH KULTUR I 

NARODOWOŚCI 
 

 

1. Zapoznanie z najbliższą okolicą 

szkoły, wyposażenie uczniów w 

wiedzę o regionie oraz o innych 

kulturach i narodowościach, 

kultywowanie tradycji związanej z 

krajem i regionem, poszanowanie 

dla historii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 wycieczki po najbliższej okolicy 

 układanie planów, tras wycieczek 

 praca z mapą 

 wyjścia do muzeów, na wystawy 

 uroczystości szkolne 

 lekcje przyrody, historii, j. polskiego, 

geografii 

 udział w życiu codziennym regionu, 

kraju, społeczności lokalnej, wspólnoty 

europejskiej 

 udział w rocznicach, uroczystościach, 

wydarzeniach i lub zainteresowanie nimi 

 organizowanie lekcji, akademii, apeli, 

imprez upamiętniających ważne 

wydarzenia z historii kraju i regionu 

 udział przedstawicieli uczniów                                

w uroczystościach patriotycznych 

organizowanych przez władze gminne 

 czytanie legend, podań 

 nauka piosenek, tańców regionalnych 

 przygotowywanie różnych imprez i 

spotkań klasowych 

 czczenie świąt związanych z tradycjami 

rodzinnymi 

 

Cały rok wg. 

planu pracy 

wychowawcy 

klasy oraz wg. 

rozkładów 

materiału, 

uroczystości 

szkolnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, nauczyciel 

geografii, historii, j. 

polskiego, przyrody, 

biologii, muzyki, 

opiekunowie uroczystości 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultura- wartości, 

normy i wzory 

zachowań 

 

2. Wyrabianie poczucia 

przynależności do społeczności 

Szkoły Podstawowej im. Ks. 

 

 przedstawienie sylwetki Patrona – 

prezentacja multimedialna, wykonanie 

gazetki ściennej 

 

Cały rok wg. 

planu pracy 

wychowawcy 

 

Wychowawcy, nauczyciel 

historii, j. polskiego, religii, 

muzyki, opiekunowie 
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POCZUCIE WIĘZI Z 

KRAJEM I 

REGIONEM ORAZ 

SZACUEK DLA 

INNYCH KULTUR I 

NARODOWOŚCI 
 

Prymasa Kard. S. Wyszyńskiego w 

Siedlinie 

 

 udział w pielgrzymce szkół  im. Kard. S. 

Wyszyńskiego na Jasną Górę 

 udział w uroczystości ,, Dzień Patrona” 

 organizacja wycieczek do miejsc 

związanych z patronem 

 przygotowanie i organizacja konkursów 

wiedzy o patronie, 

 nauka ceremoniału szkoły 

klasy oraz wg. 

rozkładów 

materiału, 

uroczystości 

szkolnych 

 

uroczystości 

 

 

Kultura- wartości, 

normy i wzory 

zachowań 

 
UMIEJĘTNOŚĆ 

DBANIA O ROZWÓJ 

SWOICH TALENTÓW 

I ZAINTERESOWAŃ 

 

 

3. Rozwijanie zainteresowań ucznia, 

pobudzanie  i  pielęgnowanie  

inwencji twórczej ucznia 

 

 

 
 

 

 udział w konkursach szkolnych i 

międzyszkolnych 

 udział w zajęciach dodatkowych 

 system  oceniania  motywujący  do 

dalszej aktywności twórczej 

 prezentacja wytworów  własnej  pracy 

 sprzedaż wytworów na kiermaszu 

szkolnym 

 

Cały rok wg. 

planu pracy 

wychowawcy 

klasy oraz wg. 

harmonogramó

w konkursów 

 

 

Wychowawcy, opiekunowie 

kół zainteresowań, 

konkursów 

 

 

 

 

Kultura- wartości, 

normy i wzory 

zachowań 

 
UMIEJĘTNOŚĆ 

DBANIA O ROZWÓJ 

SWOICH TALENTÓW 

I ZAINTERESOWAŃ 

 

4. Promowanie 

zdrowej rywalizacji                                         

i współzawodnictwa 

 

 

 uczestnictwo  w  komisjach  różnych 

konkursów 

 wystawy prac 

 nagradzanie osiągnięć 

 prezentacje uczniowskie 

 zawody sportowe i konkursy 

 

Cały rok wg. 

planu pracy 

wychowawcy 

klasy oraz wg. 

harmonogramó

w konkursów 

 

 

Wychowawcy, opiekunowie 

kół zainteresowań, 

konkursów 

 

 

 

IV. 

Bezpieczeństwo-

profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych 

 

1.Wdrażanie do  przestrzegania 

zasad bezpieczeństwa 

(obsługa urządzeń technicznych, 

rozpoznawanie sygnałów 

alarmujących, przestrzeganie reguł 

w grach zespołowych i 

zabawach, poruszanie się po 

 

 wdrażanie do  przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa na lekcje techniki, 

zajęciach z wychowawcą 

 pogadanka Policji nt. bezpieczeństwa 

 ćwiczenia ewakuacyjne 

 pokazy ratownictwa medycznego 

 

 

Cały rok wg. 

planu pracy 

wychowawcy 

klasy 

 

Wychowawcy klas, pedagog, 

nauczyciel techniki, 

specjaliści udzielania 

pierwszej pomocy 
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drogach, pierwsza 

pomoc) 

 

Bezpieczeństwo-

profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych 

 

2. Rozpoznawanie i eliminowanie 

niebezpiecznych miejsc w szkole 

 

 

 diagnozowanie zagrożeń 

 monitoring miejsc wskazywanych przez 

uczniów jako niebezpieczne 

 wzmocnienie dyżurów w miejscach, w 

których uczniowie czują się zagrożeni. 

 

 

Cały rok wg. 

potrzeb 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas, wszyscy 

nauczyciele, pedagog 

 

Bezpieczeństwo-

profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych 

 

3. Podejmowanie działań z zakresu 

profilaktyki uzależnień (alkohol, 

nikotyna, narkotyki, dopalacze) 

 

 diagnozowanie zagrożeń i zachowań 

ryzykownych podejmowanych przez 

młodzież 

 podejmowanie tematów z profilaktyki 

uzależnień na godzinach 

wychowawczych i zajęciach z 

pedagogiem 

 podejmowanie tematów z zakresu 

profilaktyki na lekcjach WDŻ, biologii, 

przyrody 

 podejmowanie tematów z profilaktyki 

uzależnień na godzinach  

wychowawczych 

 realizacja programów profilaktycznych 

m.in. „Znajdź właściwe rozwiązanie” 

 porady i konsultacje dla rodziców 

dotyczące współczesnych zagrożeń 

dzieci i młodzieży (zwrócenie uwagi 

także na problem uzależnień 

behawioralnych) 

        

 prezentacja multimedialna dla uczniów 

klas IV-VIII na temat ,, Szkodliwość 

palenia papierosów, w tym                     

 

Cały rok wg. 

planu pracy 

wychowawcy 

klasy i 

pedagoga 

szkolnego, wg. 

rozkładów 

materiałów 

 

Wychowawcy, pedagog, 

nauczyciele biologii, 

przyrody, realizatorzy 

programów profilaktycznych 
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e-papierosów.  

 Spotkania uczniów z przedstawicielami 

Sanepidu, Policji, Profilaktycznych 

Punktów Uzależnień.  

 Uczenie uczniów umiejętności 

odmawiania podczas prezentacji scenek 

profilaktycznych.  

 Debaty klasowe o tematyce zagrożeń i 

uzależnień.  

 

 

Bezpieczeństwo-

profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych 

 

 

4. Wzmacnianie umiejętności 

świadomego korzystania z Internetu 

(selekcja informacji, Internet jako 

źródło wiedzy i forma komunikacji, 

dziennik elektroniczny), 

uświadomienie zagrożeń płynących 

z Internetu (cyberprzemoc), 

przestrzeganie 

ustaleń dotyczących 

korzystania z mediów na terenie 

szkoły 

 

 

 

 

 godziny wychowawcze na temat 

bezpiecznego korzystania z  Internetu 

 uświadomienie zagrożeń płynących z 

Internetu na zajęciach informatyki, 

 zajęcia dotyczące uzależnień 

behawioralnych prowadzone przez 

pedagoga 

 konsultacje z rodzicami 

 poinformowanie wszystkich podmiotów 

szkoły o zasadach 

dotyczących korzystania z mediów na 

terenie szkoły 

 monitorowanie przestrzegania ww. zasad 

 

Cały rok wg. 

planu pracy 

wychowawcy 

klasy i 

pedagoga 

szkolnego, wg. 

rozkładów 

materiałów 

 

Wychowawcy, pedagog, 

nauczyciel informatyki 

 

Bezpieczeństwo-

profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych 

 
NIEPOWODZENIA 

SZKOLNE, 

ZAPOBIEGANIE 

DYSKRYMINACJI 

 

5. Zapobieganie wszelkim formom 

dyskryminacji, dotyczącej sytuacji 

rodzinnej, edukacyjnej czy 

zdrowotnej - diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb i 

możliwości uczniów, organizowanie 

pomocy   w niwelowaniu 

deficytów rozwojowych i trudności 

 

 diagnozowanie problemów 

dyskryminacji przez nauczycieli 

 udzielanie uczniom wsparcia poprzez 

organizację pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

 współpraca z innymi instytucjami 

działającymi w środowisku lokalnym 

 

Cały rok wg. 

planu pracy 

wychowawcy, 

pedagoga lub 

według potrzeb  

 

 

 

Dyrektor, wychowawcy klas, 

nauczyciele specjaliści 

pomocy PP, opiekunowie kół 

zainteresowań 
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 szkolnych, wspieranie uczniów 

rozwijających się w sposób 

przyspieszony 

m.in. GOPS, PPP w Płońsku, PCPR 

 lekcje wychowawcze poświęcone 

tematyce tolerancji i edukacji 

włączającej 

 wyłonienie uczniów wymagających 

wsparcia i uczniów zdolnych 

 kierowanie uczniów na badania 

specjalistyczne 

 organizacja zajęć wspomagających w 

szkole: wyrównawczych, 

logopedycznych, rewalidacyjnych, 

terapeutycznych 

 tworzenie klas dwujęzycznych 

 udział uczniów zdolnych w zajęciach 

rozwijających uzdolnienia, innowacjach 

 udział w konkursach 

 

 

 

8. Zasady ewaluacji programu wychowawczo – profilaktycznego. 

 

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia 

skuteczności programu wychowawczo- profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzona będzie poprzez: 

 

1) obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian, 

2) analizę dokumentacji, 

3) przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, 

4) rozmowy z rodzicami,  
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5) wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowanków i nauczycieli,  

6) analizy przypadków. 

Przebieg pracy wychowawczo - profilaktycznej i jej efekty poddawane będą systematycznej obserwacji i ocenie.  Informacje zwrotne pochodzące od 

uczniów, rodziców i nauczycieli będą służyć doskonaleniu pracy i stanowić podstawę do planowania zamierzeń wychowawczych w kolejnym roku 

 

 

 

Siedlin, dn. 02.10.2019r. 

 

Rada Rodziców 
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