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I WSTĘP 

 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej 

nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę 

pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole 

koncepcji pracy. Treści Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego są spójne ze 

statutem szkoły w tym warunkami i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego.  

Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności 

szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, 

która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety 

edukacyjne państwa.  

Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój 

każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie 

rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku 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.  

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze 

szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie 

programowej.  

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny określa sposób realizacji celów 

kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których 

uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.  

 

II DIAGNOZA POTRZEB 

 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny został opracowany na podstawie 

diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów,  

w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń 

związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych 

substancji psychoaktywnych oraz innych problemów występujących w środowisku szkolnym, 

z uwzględnieniem: 

1. Analizy dokumentów szkolnych (dziennik pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego, 

teczki indywidualne uczniów, charakterystyka klas, protokoły zespołów 

wychowawczych, protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej). 

2. Obserwacji bieżącej nauczycieli, rodziców, uczniów oraz pracowników obsługi. 

3. Analizy uwag rodziców pod adresem szkoły, zgłaszanych na zebraniach  

z wychowawcą klasy, podczas rozmów z nauczycielami uczącymi, podczas konsultacji 

z pedagogiem szkolnym.  

4. Ankiet dla uczniów, rodziców i nauczycieli.  
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Analizując sytuację w czasie lockdownu spowodowanego pandemią COVID-19 diagnozę 

potrzeb oparto również na 3 raportach: 

 

I. Ekspertyza dotycząca wskazań w zakresie prowadzenia działań i programów 

profilaktycznych adresowanych do dzieci młodzieży dotyczących zachowań 

ryzykownych w czasie pandemii COVID – 19, z uwzględnieniem nauczania dzieci  

w trybie on-line – dr Wiesław Poleszak 

II. Analiza potrzeb dotycząca metodyki działań profilaktycznych prowadzonych w sposób 

zapośredniczony w czasie lockdownu spowodowanego pandemią COVID-19 -  

Prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski Wydział Studiów Edukacyjnych UAM 

III. Raport „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla 

wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego”. Instytut Profilaktyki Zintegrowanej 

 

Program wychowawczo- profilaktyczny dostosowany jest do nauczania stacjonarnego, jak 

i konieczności przejścia na nauczanie zdalne. 

 

Efektem diagnozy jest wskazanie w środowisku szkolnym czynników chroniących  

i czynników ryzyka:  

a. Czynniki chroniące to indywidualne właściwości uczniów i środowiska społecznego, których 

występowanie wzmacnia ogólny potencjał zdrowotny uczniów i zwiększa jego odporność na 

działanie czynników ryzyka.  

b. Czynniki ryzyka to indywidualne właściwości uczniów i środowiska społecznego, które 

wiążą się z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia zachowań problemowych, 

stanowiących zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania 

społecznego. 

Czynniki chroniące: 

➢ dobra atmosfera  

➢ pomoc i opieka wychowawców nauczycieli, psychologa i pedagogów  

➢ poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkole  

➢ rozwój samodyscypliny i pracy samokształceniowej podczas zdalnego nauczania, przez 

dużą część młodzież  

➢ rozwój umiejętności informatycznych uczniów i nauczycieli  

➢ urozmaicenie narzędzi do pracy podczas nauczania zdalnego  

➢ wykorzystywanie nowoczesnych technologii informacyjnych w celu kontaktowania się 

z rodzicami, uczniami, prowadzenia szkoleń, rad pedagogicznych, spotkań zespołów  

(np. za pośrednictwem Teams)  

➢ dobre relacje uczeń – nauczyciel większości uczniów  

➢ znajomość dróg poszukiwania pomocy w sytuacjach kryzysowych  

➢ zadowalający poziom zaufania do pedagoga, psychologa szkolnego 

 

Czynniki ryzyka: 

➢ problemy szkolne uczniów spowodowane trudnościami w nauce podczas nauczania 

zdalnego słabe umiejętności samokształcenia u części uczniów,  

➢ trudności z organizacją czasu, trudności z koncentracją i samodyscypliną  
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➢ mała motywacja do nauki  

➢ opuszczanie lekcji, przez dużą część młodzieży, z innych powodów niż choroba  

➢ problematyczne użytkowanie Internetu i mediów elektronicznych, nasilone 

koniecznością pracy zdalnej oraz incydenty cyberprzemocy  

➢ problemy emocjonalne uczniów o różnym podłożu ( obniżony nastrój, niska 

samoocena, nieśmiałość, poczucie osamotnienia)  

➢ izolacja społeczna związana z pandemią i brakiem kontaktów i wsparcia ze strony 

innych  

➢ słabe umiejętności radzenia sobie z lękiem, stresem oraz rozwiązywaniem sytuacji 

problemowych  

➢ obawy o jakość zdobytej wiedzy podczas zdalnego nauczania  

➢ niepełna wiedza rodziców dotycząca działań szkoły i problemów dzieci.  

➢ większa niż zazwyczaj ilość uczniów zgłaszających problemy zdrowotne, związane ze 

zbyt dużą ilością czasu spędzonego przed monitorem (problemy wad postawy, bóle 

kręgosłupa, problemy z prawidłowym widzeniem, brak ruchu fizycznego etc.)  

➢ problemy z agresją u większej niż zazwyczaj grupy młodzieży, zwłaszcza z agresją 

słowną i hejtem 

 

Program Wychowawczo – Profilaktyczny SP 1 realizuje założenia zgodnie z kierunkami 

polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021- 2022 

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą 

organizację zajęć edukacyjnych, wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań 

programu wychowawczo-profilaktycznego. 

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw 

szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. 

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia 

w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz 

poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze  

i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych. 

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-

pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 

w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat 

szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia  

z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie 

informacyjno-komunikacyjne. 

5. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy 

odpowiedzialności za środowisko naturalne. 
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Opracowując program wychowawczo – profilaktyczny uwzględniono dotychczas 

poruszane zagadnienia, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, na które wpłynęła 

sytuacja związana z pandemią spowodowana COVID – 19: 

 Sfera emocjonalna- kryzys psychologiczny rozumiany jako przeszkoda w realizacji 

celów, emocje , doświadczenie lęku, stresu, szoku, paniki, zaburzenia zachowania , 

myśli samobójcze, ograniczenie zaspokajania naturalnych potrzeb rozwojowych, obawa 

przed trudnościami, samodzielnym poradzeniem sobie z wymaganiami bez pomocy 

rodziców , rówieśników i nośników cyfrowych. Zagrożenie w środowisku rodzinnym- 

choroba , przemoc psychiczna i fizyczna, molestowanie, przeżywanie traumy z powodu 

choroby, śmierci bliskich , utraty pracy przez rodziców, obawa o własne zdrowie  

i bliskich, brak prywatności, samotność 

 Sfera społeczna- odbudowa więzi , relacji z rówieśnikami, nauczycielami, 

zapobieganie wykluczeniu, stworzenie płaszczyzny zaufania, adaptacja do życia 

szkolnego, odnalezienie się w klasie, przestrzeganie  norm społecznych. 

 Promowanie zdrowego stylu życia ( wartość zdrowia, zdrowe odżywianie, aktywność 

fizyczna, higiena ,  wzmacnianie wiedzy i  zachowań prozdrowotnych ); 

 Rozwijanie kompetencji radzenia sobie w cyberprzestrzeni ( cyberprzemoc, 

uzależnienie  behawioralne od komputera, smartfona, telefonu, gier, przeniesienie się 

do wirtualnego świata, próba odzwierciedlenia go w rzeczywistości, infradźwiękowe 

dopalacze streamowe, celebrycki styl życia- śledzenie youtuberów ) 

 Objęcie szczególną opieką uczniów z chorobą przewlekłą, dysfunkcjami lub 

wykluczonych. Edukowanie nauczycieli w zakresie umiejętności rozpoznawania 

sytuacji kryzysowych uczniów i kierowania ich do pomocy specjalistycznej  

w sytuacjach krytycznych. 

 Zadbanie o dobrostan nauczycieli- napięcie i stres spowodowane pozostawaniem  

w ciągłej gotowości do odbierania powiadomień od uczniów i rodziców, zróżnicowane 

umiejętności cyfrowe , poświęcanie dodatkowego czasu na przygotowanie się do 

zdalnych lekcji , obawa o brak możliwości właściwego oddziaływania wychowawczego 

na uczniów, osłabienie funkcji wychowawczej- szkolenia zewnętrzne, WDN, wsparcie 

specjalistów, webinary. 

 Gotowość na zmianę i rozwój , wykorzystanie nowych technologii i kompetencji 

cyfrowych w profilaktyce, edukowaniu rodziców, uczniów i samodoskonaleniu  

(platforma teams, zebrania zespołów on line, webinary)  

 Diagnoza potrzeb i oczekiwań 

 

 

III MISJA SZKOŁY 

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu 

odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa 

kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie 

umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. 

Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, 

psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom.  

Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia  

w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania 

postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie 

i tworzenie jej tradycji. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań 
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ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska  

o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.  

Wysoki priorytet ma także profilaktyka i działania pomocowe na rzecz wsparcia 

psychicznego uczniów w trakcie i po wygaśnięciu epidemii COVID-19.  

Misją szkoły jest „osiągnięcie zaburzonej równowagi między przewartościowanym 

nauczaniem a niedowartościowanym wychowaniem uzupełnianym o profilaktykę” (patrz: 

Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? 

Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego.”). 

 

IV SYLWETKA ABSOLWENTA 

Dążeniem szkoły jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu 

społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za 

własny rozwój. Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy: 

• kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności, 

• zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia, 

• szanuje siebie i innych, jest odpowiedzialny za siebie i innych,  

• prezentuje aktywną postawę w promowaniu dbałości o środowisko naturalne, 

• zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły,  

• przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia, a także ochrony przed chorobami 

zakaźnymi (np. COVID-19), 

• zna i rozumie zasady współżycia społecznego,  

• jest tolerancyjny, 

• korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia  

i technologie informatyczne, 

• jest ambitny, kreatywny, odważny, samodzielny, 

• posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, 

podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych,  

• zna zasady ochrony zdrowia psychicznego (w tym w sytuacji kryzysowej wywołanej 

epidemią COVID-19) oraz czynniki chroniące przed zagrożeniami wynikającymi  

z długotrwałej izolacji społecznej i reżimu sanitarnego), 

• rozumie związek między pogorszeniem się stanu zdrowia psychicznego  

a podejmowaniem zachowań ryzykownych i problemów z tym związanych  

(np. stosowanie substancji psychoaktywnych, przemocy, uzależnień 

bahawioralnych), 

• szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy, 

• jest odporny na niepowodzenia, 

• integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole, 

 

V CELE OGÓLNE 

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu 

promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym 

na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 
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1) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy  

i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowanie 

zachowań prozdrowotnych, w tym w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się 

epidemii COVID-19, 

2) psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, 

osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, 

ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, kształtowanie 

środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej, 

poszerzanie kompetencji i świadomości znaczenia wsparcia w sytuacji kryzysowej osób 

z najbliższego otoczenia uczniów (rodziców, nauczycieli i wychowawców, specjalistów 

w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rówieśników), 

3) społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu 

społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych 

oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról 

społecznych, kreowanie postaw pro społecznych w sytuacji kryzysowej (np. epidemia 

COVID-19), 

4) aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu 

wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia, rozwijanie 

poczucia odpowiedzialności społecznej w sytuacjach kryzysowych zagrażających 

całemu społeczeństwu (np. rozprzestrzenianie się epidemii COVID-19). 

 

VI ZADANIA SZKOŁY 

Zadania wychowawcze: 

• wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej, 

• wzbudzanie poczucia przynależności do grupy, 

• odbudowanie i umacnianie u uczniów prawidłowego funkcjonowania w grupie 

społecznej w szkole, klasie (reintegracja), 

• utrwalanie u uczniów świadomego respektowania reguł sanitarnych przyjętych na 

czas epidemii COVID-19,                        

• rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości, 

• budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, 

• przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom, 

• przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, 

• troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców. 

 

Zadania profilaktyczne: 

• zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole, 

• znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły, 

• promowanie zdrowego stylu życia, 

• kształtowanie nawyków prozdrowotnych,  

• rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków 

psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu  

i narkotyków), 
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• eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej, 

• niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów 

komórkowych i telewizji, 

• wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych 

doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną 

tożsamość, 

• uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem 

• uczenie dbałości o zdrowie psychiczne oraz wzmacnianie poczucia oparcia  

w najbliższym środowisku (rodzina, nauczyciele, specjaliści) w sytuacjach trudnych. 

 

Zadania edukacyjne: 

• poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat 

prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży,  

• rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także 

suplementów diet i leków   

• rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,  

• doskonalenie kompetencji nauczycieli, wychowawców, rodziców w zakresie 

profilaktyki oraz rozpoznawania wczesnych symptomów depresji u dzieci i starszej 

młodzieży, 

• poszerzanie wiedzy uczniów, nauczycieli, rodziców na temat wpływu sytuacji 

kryzysowej (np. wywołanej pandemią COVID-19) na funkcjonowanie każdego 

człowieka oraz możliwości uzyskania pomocy w szkole i poza szkołą, 

• kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, 

radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji, 

• kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków  

w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających 

prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, 

• poszerzanie wiedzy uczniów na temat metod zapobiegania rozprzestrzenianiu się 

epidemii COVID-19, 

• prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli  

i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej,  

• doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki 

używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, 

nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia 

psychicznego wieku rozwojowego, 

 

Zadania informacyjne: 

• dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub 

opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych  

substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 
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psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych, a także działań podejmowanych 

na rzecz kompensowania negatywnych skutków przedłużającej się epidemii,  

• udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów  

i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych, 

• udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów  

i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku obniżonej kondycji 

psychicznej, depresji, innych problemów psychologicznych i psychiatrycznych, 

• przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz 

nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych  

z naruszeniem przepisów ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, 

• informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów  

o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz  

o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią. 

 

VII STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH  

 

1. Dyrektor szkoły: 

• stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole, 

• sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy 

poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,  

• inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań  

w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, 

organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji 

uczniów, 

• stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń  

i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form 

działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły, 

• współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, 

oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań, 

• czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,  

• nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad 

oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły, 

• motywuje nauczycieli i specjalistów do opracowania modelu wsparcia i pomocy 

uczniom przeżywającym trudności psychiczne, 

• stwarza warunki do poszukiwania optymalnych rozwiązań w zakresie budowania 

systemu działań wspierających kondycję psychiczną uczniów, 

• inspiruje wszystkie grupy społeczności szkolnej do budowania dobrych wzajemnych 

relacji w środowisku szkolnym, jako czynnika zwiększającego  skuteczność  

i efektywność udzielanego wsparcia, 
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• stwarza warunki do przestrzegania w szkole „Wytycznych MEiN, MZ i GIS” 

obowiązujących w okresie pandemii, zapewnia równowagę pomiędzy wymaganiami 

reżimu sanitarnego a działaniami chroniącymi zdrowie psychiczne uczniów (patrz: 

Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku 

epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia 

psychicznego”), 

• dostosowuje ofertę zajęć pozalekcyjnych do oczekiwań uczniów w celu stworzenia 

warunków do realizacji pasji, udziału z zajęciach sportowych, kontaktu z przyrodą, 

a także kontaktu bezpośredniego uczniów ze sobą, z zachowaniem zasad sanitarnych, 

• dokonuje analizy obciążeń nauczycieli, wychowawców i pedagogów czynnościami 

formalnymi (np.  prowadzeniem dokumentacji uzupełniającej, sprawozdań), w miarę 

możliwości redukuje ich ilość, analizuje dotychczasowe procedury i regulaminy, aby 

odciążyć kadrę na rzecz tworzenia warunków do nawiązywania indywidualnych 

relacji z uczniami i klasami (patrz: Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak 

wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, 

profilaktyki i zdrowia psychicznego”),  

• czuwa nad wykorzystaniem lekcji wychowawczych do budowania systemu wsparcia 

psychicznego uczniów – wg Raportu Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak 

wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, 

profilaktyki i zdrowia psychicznego” rekomendowane są „zwykłe rozmowy, 

zainteresowanie przeżyciami uczniów, proste zabawy integracyjne, wstępne 

rozpoznanie dotyczące liczby uczniów o bardzo złej kondycji psychicznej”, 

• czuwa nad intensyfikowaniem współpracy nauczycieli i wychowawców  

z pedagogiem, psychologiem szkolnym oraz pracownikami poradni psychologiczno-

pedagogicznych w celu szybkiego i skutecznego reagowania na zaobserwowane 

problemy uczniów, 

• czuwa nad wykonywaniem zadań  przez specjalistów szkoły – pedagog, psycholog  

i inni specjaliści powinni aktywnie włączać się do bezpośredniej pracy 

profilaktycznej i bezpośredniego wsparcia uczniów i rodziców, służyć doradztwem 

dla nauczycieli, wspierać ich w identyfikowaniu problemów uczniów i prowadzeniu 

z uczniami zajęć wspierających, integracyjnych, profilaktycznych, 

• inicjuje utworzenie systemu wsparcia nauczycieli, wychowawców, innych 

psychologów czy pedagogów, którym trudno jest wspierać uczniów z uwagi na to, 

że sami przeżywają stan silnego przygnębienia epidemią, przemęczenia lub 

przechodzą inny kryzys psychiczny (patrz: Raport Instytutu Profilaktyki 

Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje 

dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego”), 

• nadzoruje realizację Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

2. Rada pedagogiczna: 

• uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie 

działań profilaktycznych, w tym w zakresie działań wspierających kondycję 

psychiczną uczniów po okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji od 

bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami, 
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• dostosowuje wymagania związane z realizacją podstawy programowej do 

zmniejszonej efektywności kształcenia wynikającej z osłabionej kondycji 

psychicznej uczniów oraz niższej efektywności zdalnego nauczania (patrz: Raport 

Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? 

Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego”), 

• dokonuje wyboru programów profilaktycznych wspierających uczniów psychicznie 

i uczących umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami czasu epidemii oraz adaptacji 

do zmieniających się warunków nauki, 

• opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go  

w porozumieniu z Radą rodziców, 

• opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli  

w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, a także 

depresją, 

• uczestniczy w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 

• uczestniczy w ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

3. Nauczyciele: 

• współpracują z wychowawcami klas, innymi nauczycielami, pedagogiem, 

psychologiem, innymi specjalistami w zakresie realizacji zadań wychowawczych  

i profilaktycznych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego, 

• reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają 

zagrożenie dla ucznia, 

• reagują na przejawy depresji, agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień 

uczniów, 

• przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach 

zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, a także depresją i innymi 

negatywnymi skutkami epidemii COVID-19, 

• przestrzegają reguł sanitarnych określonych w „Wytycznych MEiN, MZ, GIS”, 

obowiązujących w szkole w okresie epidemii COVID-19, 

• udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, skutków 

długotrwałej izolacji społecznej, ograniczeń i nieprzewidywalnych zmian 

związanych z epidemią COVID-19, 

• zapewniają atmosferę współpracy, zaufania, otwartości, wzajemnego wspomagania, 

• kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, 

• rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach  

w nauce na swoich zajęciach, 

• wspierają zainteresowania, pasje i rozwój osobowy ucznia, 

4. Wychowawcy klas: 

• diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, zapewniają atmosferę współpracy, 

zaufania, otwartości, wzajemnego wspomagania, 

• rozpoznają potrzeby uczniów w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym 

zagrożenia wynikające z długotrwałej izolacji społecznej w okresie epidemii 

COVID-19, 
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• rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe uczniów, w tym czynników 

chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń 

związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz 

nowych substancji psychoaktywnych, 

• na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym 

Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej 

dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu 

klasowego i potrzeby uczniów, 

• przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do 

dalszej pracy, 

• zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym  

i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły, 

• są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez 

przewodniczącego zespołu, 

• oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole 

procedurami - uwzględniają trudności w funkcjonowaniu uczniów w szkole 

wynikające z długotrwałego trwania w stanie epidemii COVID-19,  

• współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, 

pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych 

potrzebach, 

• wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji, 

• rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców, 

• dbają o dobre relacje uczniów w klasie, utrzymywanie kontaktów rówieśniczych, 

rozwijanie wzajemnej pomocy i współpracy grupowej, 

• podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym 

zachowaniom podopiecznych, 

• współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz 

dzieci i młodzieży, 

• podejmują działania w zakresie poszerzania własnych kompetencji 

wychowawczych. 

5. Zespół wychowawców: 

• opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży 

demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami 

działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania 

nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych, 

• analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze, promuje metodę 

pozytywnego dyscyplinowania uczniów, 

• ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, 

w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy, 

• przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej  

i profilaktycznej szkoły, 

• uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego 

systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów, 
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• inne, wynikające ze specyfiki potrzeb szkoły. 

6. Pedagog szkolny/psycholog: 

• diagnozuje środowisko wychowawcze, w tym stan kondycji psychicznej uczniów, 

• uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego 

systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów, 

• zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach, 

• współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski 

wychowawczej lub stałej opieki, wsparcia psychologicznego, 

• zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, 

• współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, 

udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów, 

• współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy 

szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym, w tym  

z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 

• wpiera nauczycieli, wychowawców, inne osoby pracujące z uczniami w identyfikacji 

problemów uczniów, w tym wczesnych objawów depresji, a także w udzielaniu im 

wsparcia,  

• rozwija współpracę z nauczycielami, wychowawcami, a także pracownikami poradni 

psychologiczno-pedagogicznych w celu szybkiego i skutecznego reagowania na 

zaobserwowane problemy uczniów, 

• aktywnie włącza się do bezpośredniej pracy profilaktycznej i bezpośredniego 

wsparcia uczniów i rodziców, służy doradztwem dla nauczycieli, wspiera ich  

w identyfikowaniu problemów uczniów i prowadzeniu z uczniami zajęć 

wspierających, integracyjnych, profilaktycznych, 

• wspiera nauczycieli, wychowawców, innych psychologów czy pedagogów, którym 

trudno jest wspierać uczniów w związku z tym, że sami przeżywają stan silnego 

przygnębienia epidemią, przemęczenia lub przechodzą inny kryzys psychiczny 

(patrz: Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku 

epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia 

psychicznego”),  

• promuje budowanie dobrych, wzajemnych relacji pomiędzy wszystkimi grupami 

społeczności szkolnej, jako czynnika zwiększającego  skuteczność i efektywność 

udzielanego wsparcia. 

7. Rodzice: 

• współtworzą Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny, 

• uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły, 

• uczestniczą w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego 

systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów, 

• uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę, 

• zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole, 

• współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie, 

• dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, 
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• Rada Rodziców ‒ uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolny Program 

Wychowawczo-Profilaktyczny. 

8. Samorząd uczniowski: 

• jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności 

oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami  

i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem, 

• uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły, 

• uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego 

systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów, 

• współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,  

• prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,  

• reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego, 

• propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji, 

• dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję, 

• może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 

9. Współpraca ze środowiskiem lokalnym 

Formy współpracy ze środowiskiem lokalnym: 

− współpraca z władzami samorządowymi, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, Policją 

Centrum Pomocy Rodzinie, Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii, Centrum 

Wolontariatu, szkołami i przedszkolami 

− organizowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnomiejskim 

− współpraca z instytucjami lokalnymi 

− organizowanie Dni otwartych 

− uczestnictwo w ważnych wydarzeniach lokalnych 

− współpraca z mediami 

− uczestnictwo młodzieży w sesjach Rady Miasta 

− zapraszanie przedstawicieli władz lokalnych na uroczystości szkolne 

 

VIII ZADANIA WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNE 

1.  Wartości, normy, wzory zachowań 

ZADANIA DZIAŁANIA ODPOWIEDZIALNI 

Kształtowanie rozwoju 

moralnego (zdolności 

wartościowania, umiejętności 

oceny własnych zachowań, 

gotowości do poświęceń, 

odwagi cywilnej, otwartości, 

ufności, autentyzmu działań) 

Opracowanie programu cyklu zajęć 

dla uczniów, godziny do dyspozycji 

wychowawcy, 

Kształtowanie postaw w 

codzienności życia szkolnego, 

interakcjach nauczyciel-uczeń, 

wolontariat, system pomocy 

wychowawcy,  

nauczyciele, 

pedagog, 

psycholog 
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koleżeńskiej, akcje charytatywne, 

psychoedukacja rodziców 

Kształtowanie rozwoju 

emocjonalnego (poznanie 

własnej sfery uczuciowej, 

umiejętności okazywania 

uczuć, umiejętności 

panowania nad emocjami) 

Realizowane w czasie zajęć 

integracyjnych, na zajęciach wdż, 

wos, uczestnictwo w uroczystościach 

szkolnych i klasowych 

wychowawcy,  

nauczyciele, 

pedagog, 

psycholog 

Kształtowanie rozwoju 

intelektualnego 

(poszukiwanie prawdy, 

poszerzanie zainteresowań, 

umiejętność uczenia się, 

umiejętność obserwowania, 

koncentracja uwagi            

upowszechnianie 

czytelnictwa) 

Wychowawcze treści przedmiotów 

nauczania, zajęć dodatkowych, 

promowanie uczniów zdolnych, 

uczestnictwo w konkursach, 

kształtowanie umiejętności 

korzystania ze źródeł 

Konkursy, akcje czytelnicze 

wychowawcy,  

nauczyciele, 

pedagog, 

psycholog 

Kształtowanie rozwoju 

duchowego (poznanie zasad 

wiary, poznanie dorobku 

kultury, myślenie refleksyjne, 

twórcza postawa, zdolność do 

głębokiego kontaktu   z 

drugim człowiekiem) 

Udział w lekcjach religii, 

rekolekcjach, udział         w ważnych 

wydarzeniach kulturalnych miasta i 

regionu, twórczość własna uczniów,  

zajęcia kół zainteresowań 

wychowawcy,  

nauczyciele, 

pedagog, 

psycholog 

Kształtowanie rozwoju woli 

(porządek, ład, punktualność, 

rzetelność, wytrwałość, 

pracowitość, umiejętność 

stawiania sobie celów i ich 

osiągania) 

Konsekwencja wychowawcza, 

dyżury klasowe i szkolne, opieka nad 

salami lekcyjnymi, działalność 

SZOK 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog, 

psycholog 

Rozwijanie postaw 

patriotycznych i 

obywatelskich, wzmacnianie 

poczucia tożsamości 

narodowej oraz więzi ze 

społecznością lokalną 

1.Poznanie historii, tradycji, kultury 

„małej ojczyzny” i regionu: 

odwiedzanie i troska o miejsca 

pamięci narodowej, upamiętnianie 

postaci, wydarzeń z przeszłości, 

lekcje w MZSi PBnB, MKW, 

wycieczki, realizacja projektów 

edukacyjnych, udział w miejskich 

obchodach świąt narodowych, 

konkursy,  

2.Kultywowanie tradycji szkolnych: 

udział w obchodach Święta Szkoły, 

rola szkolnego sztandaru.  

wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog, 

psycholog 
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3.Budzenie szacunku dla symboli 

narodowych (flaga, hymn, godło) i 

europejskich: (postawa, strój galowy, 

śpiewanie hymnu).  

4.Rozwijanie poczucia tożsamości 

narodowej przy jednoczesnym 

otwarciu na wartości kultury innych 

krajów: Dzień Języków 

Europejskich, żywe lekcje historii, 

konkursy, realizacja projektów.  

5.kształtowanie cnót obywatelskich 

(odpowiedzialność, troska o dobro 

wspólne, aktywność, 

przedsiębiorczość, solidarność, 

tolerancja, odwaga cywilna) poprzez 

poznanie działań wybitnych 

Polaków: na wybranych zajęciach 

edukacyjnych, realizacja projektów, 

udział w konkursach.  

6.Kształtowanie postaw szacunku dla 

tradycji literackiej jako podstawy 

tożsamości narodowej: konkursy 

recytatorskie, akcje, projekty i 

konkursy czytelnicze  

 

2. Relacje – kształtowanie postaw społecznych 

ZADANIA 

 
DZIAŁANIA ODPOWIEDZIALNI 

Prowadzenie zajęć 

integrujących w klasach  

 

zajęcia integracyjne dla uczniów 

 np. organizowanie imprez 

integracyjnych: Dzień Chłopca, 

Dzień Kobiet, walentynki, 

andrzejki, dyskoteki szkolne, 

ogniska, wycieczki klasowe; 

zabawa karnawałowa, 

rozgrywki sportowe w ramach 

szkolnych festynów, wycieczki 

pracowników szkoły, 

nocowanie w szkole 

wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog, 

Samorząd 

uczniowski, 

rodzice 

 

 

Kształtowanie rozwoju 

społecznego (umiejętność 

komunikowania się     z 

Zajęcia integracyjne, godziny 

wychowawcze, warsztaty 

poświęcone komunikacji, praca 

w grupach na lekcjach 

wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog 

wolontariusze, 
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ludźmi, kultura bycia, 

umiejętność pracy w grupie, 

aktywność i animacja działań 

na rzecz środowiska, 

odpowiedzialność za 

środowisko) 

wszystkich przedmiotów, 

aktywność w organizacjach 

szkolnych, działalność Klubu 8 

– młodzieżowego wolontariatu, 

działaniach na rzecz środowiska 

lokalnego, projekty 

uczniowskie, ścieżki regionalne,  

gazetka, uczestnictwo           w 

uroczystościach 

wychowawcy 

świetlicy 

Organizowanie i udzielanie 

pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dla uczniów, 

rodziców, nauczycieli, 

wychowawców 

 

zapoznanie się z opiniami PPP; 

zajęcia wyrównawcze, 

konsultacje nauczycielskie,  

samopomoc koleżeńska, 

projekty edukacyjne, 

przygotowanie do konkursów, 

zajęcia terapii pedagogicznej, 

wsparcie psychologa i 

pedagoga, doradztwo zawodowe 

 

wszyscy 

nauczyciele 

 

Realizacja programów 

edukacyjnych rozwijających 

umiejętności psychologiczne 

i społeczne uczniów, 

promowanie wolontariatu 

 

udział uczniów w programach 

profilaktycznych, pogadankach, 

warsztatach 

Udział w różnych inicjatywach 

szkolnych 

 

 

wszyscy 

nauczyciele 

specjaliści 

 

Angażowanie uczniów w 

procesy podejmowania decyzji 

w szkole, aktywizacja 

samorządu uczniowskiego i 

innych form działalności 

uczniowskiej 

 

udział w różnych inicjatywach 

szkolnych 

 

 

wszyscy 

nauczyciele, 

samorząd 

uczniowski, 

opiekun 

samorządu 

uczniowskiego 

 

Doskonalenie kompetencji 

nauczycieli umożliwiających 

budowanie pozytywnych 

relacji z uczniami i ich 

rodzicami 

Doskonalenie kompetencji i 

umiejętności nauczycieli z 

zakresu pomocy 

udział w szkoleniach, kursach, 

warsztatach 

 

dyrekcja,  

wszyscy 

nauczyciele,  

specjaliści 
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psychologiczno-pedagogicznej 

dla uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, w 

tym niedostosowanych 

społecznie lub 

zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym 

 

 

Rozwijanie kompetencje 

wychowawczych rodziców,  

włączanie rodziców w procesy 

podejmowania decyzji w 

szkole oraz w ważne 

wydarzenia i działania na 

rzecz tworzenia bezpiecznej 

i przyjaznej szkoły 

 

psychoedukacja rodziców 

podczas zebrań (tematy 

dostosowane do potrzeb) 

 

udział rodziców w tworzeniu 

programów wychowawczych, 

włączanie w organizowanie 

imprez szkolnych 

 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog, 

psycholog, 

specjaliści 

Tworzenie warunków do 

uspołeczniania szkoły i 

poszerzania współpracy ze 

środowiskiem lokalnym. 

 

nawiązanie współpracy z: PPP, 

Policją, PCPR, POIK, Sądem, 

TZN, Komisją Rozwiązywania 

problemów Alkoholowych, 

Sanepidem, Młodzieżowym 

Centrum Kariery 

dyrekcja, pedagog, 

psycholog, 

wychowawcy 

 

3. Promowanie zdrowego stylu życia  

ZADANIA 

 
DZIAŁANIA ODPOWIEDZIALNI 

Upowszechnianie i realizacja 

programów służących 

promocji zdrowego stylu 

życia 

pogadanki na lekcjach biologii, 

spotkania z dietetykiem, lekcje 

wychowania fizycznego 

realizacja projektu:  

„Jedz zdrowo – żyj sportowo” 

nauczyciele, 

pedagog, 

psycholog, 

wychowawcy 

świetlicy, 

specjaliści 

Promowanie działań 

związanych ze zdrowym 

żywieniem 

organizacja żywienia w szkole, 

zapewnienie ciepłego i zgodnego z 

normami żywieniowymi posiłku, 

dbanie o odpowiedni asortyment 

sklepiku szkolnego 

kierownik 

świetlicy, 

pedagog, 

psycholog, 

wychowawcy 

Kształtowanie rozwoju 

fizycznego (sprawności 

Zajęcia edukacyjne i pozalekcyjne 

organizacja imprez sportowych, 

turnieje międzyklasowe, działalność 

wychowawcy, 

nauczyciele 

wychowania 
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fizycznej, dbałość o zdrowie, 

zdrowy styl życia 

 

 

Klubu olimpijczyka, zajęcia 

edukacyjne, wdż, wycieczki 

turystyczno- krajoznawcze 

zajęcia edukacyjne, programy 

profilaktyczne 

fizycznego, 

nauczyciele 

biologii 

Podejmowanie działań w celu 

zwiększenia zaangażowania 

uczniów w zajęcia 

wychowania fizycznego 

uatrakcyjnianie zajęć wychowania 

fizycznego, dbanie o przyjazną i 

bezpieczną atmosferę podczas tych 

lekcji 

nauczyciele wych. 

fiz., wychowawcy 

Uzyskanie lub wzmocnienie 

wiedzy i zachowań 

prozdrowotnych związanych z 

koronawirusem wywołującym 

chorobę COVID-19. 

 

Dbałość o bezpieczeństwo 

swoje i innych w czasie 

pandemii 

pogadanki na lekcjach biologii, 

spotkania z pielęgniarką, lekcje 

wychowawcze 

 

psychoedukacja uczniów i rodziców, 

w tym zalecenia dotyczące 

funkcjonowania w czasie pandemii 

 

uwrażliwienie na konieczność 

częstego mycia rąk, zachowywania 

dystansu społecznego, zakrywania 

ust i nosa 

 

zapoznanie uczniów z regulaminem 

dot. bezpieczeństwa na terenie 

szkoły, w tym procedur związanych z 

COVID - 19 

nauczyciele, 

pedagog, 

psycholog, 

wychowawcy, 

specjaliści 

4. Bezpieczeństwo 

a. Profilaktyka agresji, przemocy, w tym cyberprzemocy 

ZADANIA 

 
DZIAŁANIA ODPOWIEDZIALNI 

Wdrażanie podstawowych 

zasad bezpieczeństwa 

1.Zapoznanie uczniów z 

podstawowymi dokumentami 

szkoły dotyczącymi 

bezpieczeństwa: regulaminy sal 

lekcyjnych, Procedury zapewnienia 

bezpiecznego pobytu ucznia w 

szkole i postępowania w sytuacjach 

nietypowych, 

 2. Bezpieczna droga do szkoły: 

pogadanki w ramach godzin 

wychowawczych, apeli 

wychowawczo-informacyjnych.  
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3.Edukowanie uczniów na temat 

przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa podczas wyjść i 

wycieczek szkolnych, ferii, 

wakacji, w sytuacjach 

nietypowych: apele wychowawczo-

informacyjne, godziny 

wychowawcze, spotkanie z 

policjantem. 

 4.Uświadamianie prawnych 

konsekwencji popełnianych 

wykroczeń i przestępstw przez 

nieletnich: spotkania z policjantem 

dla uczniów i rodziców. 

5.Ćwiczenie umiejętności 

udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej w sytuacjach 

zagrożenia zdrowia i życia: 

szkolenia dla nauczycieli i innych 

pracowników szkoły, szkolenia dla 

uczniów organizowane przez SU i 

pielęgniarkę szkolną.  

6.Poznanie zasad właściwego 

zachowania w razie uruchomienia 

sygnałów alarmowych: godziny 

wychowawcze, lekcje edukacji dla 

bezpieczeństwa, próbna ewakuacja 

 

Opracowanie i 

upowszechnianie zbioru 

oczekiwań, zasad i reguł 

dotyczących zachowania w 

środowisku szkolnym, oraz 

konsekwencji w przypadku ich 

nieprzestrzegania – we 

współpracy z uczniami i ich 

rodzicami 

Opracowanie i stosowanie 

procedur reagowania w 

sytuacjach kryzysowych, 

w tym związanych z 

wystąpieniem przemocy w 

szkole 

 

reagowanie zgodnie z określonymi 

procedurami 

Zapoznanie uczniów i rodziców z 

obowiązującymi procedurami 

zespół 

wychowawczy 
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Wdrażanie w szkole 

programów profilaktycznych , 

prowadzenie zajęć z zakresu 

profilaktyki agresji i przemocy 

i cyberprzemocy 

 

godziny wychowawcze, lekcje wdż, 

zajęcia świetlicowe, 

programy i warsztaty 

profilaktyczne, 

Szkolny Dzień bez Przemocy 

wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog, 

opiekunowie 

świetlicy, 

specjaliści 

Realizacja programów 

rówieśniczych, takich jak: 

pomoc koleżeńska w nauce, 

rówieśniczy doradcy, czy 

rówieśniczy mediatorzy 

 

zorganizowanie grupy uczniów, 

która pomaga innym w nauce 

wychowawcy, 

opiekun świetlicy 

Prowadzenie zajęć z zakresu 

edukacji prawnej dla uczniów 

dotyczących m.in. 

konsekwencji prawnych 

stosowania różnych form 

przemocy 

 

spotkania z policją, pogadanki pedagog szkolny, 

wychowawcy 

 Opracowanie i 

upowszechnianie materiałów 

metodycznych dla nauczycieli 

do prowadzenia działań z 

zakresu przeciwdziałania 

przemocy, w tym 

cyberprzemocy. 

 

 

przeprowadzenie wg opracowanych 

scenariuszy godzin 

wychowawczych, poruszanie 

tematów na lekcjach informatyki 

 

pedagog, 

psycholog, 

nauczyciele 

informatyki 

Przeciwdziałanie przemocy w 

rodzinie 

1.Wczesne wykrywanie form 

przemocy wśród uczniów: 

obserwacje, współpraca z 

pielęgniarką szkolną i pedagogiem. 

2.Ochrona ofiar przemocy: 

rozmowa z uczniem i konsultacje z 

rodzicami, w razie konieczności 

wszczęcie procedury Niebieskiej 

karty, organizowanie szkoleń dla 

rodziców i nauczycieli, współpraca 

z policją, sądem, PCPR  

 

Pedagog, 

psycholog, 

wychowawcy, 

pielęgniarka, 

wszyscy 

nauczyciele 

 

b. Przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych, profilaktyka od gier 

komputerowych, Internetu  
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ZADANIA DZIAŁANIA ODPOWIEDZIALNI 

Realizacja edukacji 

zdrowotnej w zakresie 

przeciwdziałania 

uzależnieniom 

pogadanki, lekcje biologii, 

lekcje religii, lekcje wdż 

nauczyciele przedmiotu, 

wychowawcy, pedagog, 

psycholog 

Wdrażanie programów 

profilaktyki uzależnień z 

zakresu profilaktyki 

uniwersalnej 

wprowadzanie programów 

profilaktycznych, spektakli 

pedagog, psycholog, 

wychowawcy 

Udzielanie pomocy 

psychologiczno – 

pedagogicznej uczniom 

zagrożonym 

niedostosowaniem społecznym 

współpraca z rodzicami i 

instytucjami, rozmowy 

indywidualne, zajęcia 

warsztatowe 

pedagog, psycholog, 

wychowawcy 

Zagospodarowanie czasu 

wolnego uczniów , rozwijanie 

ich pasji i zainteresowań w 

ramach zajęć pozalekcyjnych 

koła zainteresowań, 

wycieczki, SZOK 

pedagog, psycholog, 

wychowawcy, doradca 

zawodowy 

Podnoszenie kompetencji 

nauczycieli w zakresie 

profilaktyki uzależnień 

szkolenia, warsztaty dyrektor, pedagog, psycholog 

Współpraca z Komisją 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, 

Towarzystwem Zapobiegania 

Narkomanii w sprawach 

realizacji zadań z zakresu 

profilaktyki 

współpraca przy 

organizowaniu spektakli, 

warsztatów, pogadanek 

dyrektor, pedagog, psycholog 

Upowszechnianie wśród 

uczniów i rodziców 

materiałów edukacyjnych 

dotyczących środków 

psychoaktywnych i 

bezpiecznego korzystania z 

Internetu 

godziny wychowawcze, 

zebrania z rodzicami, 

lekcje informatyki, 

realizacja projektu Twoje 

dane Twoja sprawa,  

Dzień bezpiecznego 

Internetu 

nauczyciele, wychowawcy, 

pedagog, psycholog, 

koordynator projektu 

nauczyciele informatyki 

 

c. Przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych - dopalacze 

ZADANIA DZIAŁANIA ODPOWIEDZIALNI 

Realizacja edukacji 

zdrowotnej w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniu 

od dopalaczy 

pogadanki, lekcje biologii, 

lekcje religii, lekcje wdż, 

lekcje wychowawcze 

nauczyciele przedmiotu, 

wychowawcy, pedagog, 

psycholog 
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Wdrażanie programów 

profilaktyki uzależnień z 

zakresu profilaktyki 

uniwersalnej 

 

wprowadzanie programów 

profilaktycznych, spektakli 

pedagog, psycholog, 

wychowawcy 

Udostępnianie rodzicom 

/opiekunom materiałów 

informacyjnych 

i edukacyjnych na tematy 

związane z dopalaczami. 

rozmowy indywidualne, 

pedagogizacje, polecanie 

linków na stronie 

internetowej 

wychowawcy, pedagog, 

psycholog 

 

5. Zadania wychowawczo- profilaktyczne w klasach zerowych, klasach 1 - 3 

ZADANIA DZIAŁANIA ODPOWIEDZIALNI 

Rozwijanie umiejętności 

funkcjonowania w grupie 

Zapoznanie uczniów z 

normami życia społecznego 

poprzez promowanie zasad 

bezpiecznego i kulturalnego 

zachowania się 

Doskonalenie kompetencji 

emocjonalnych i 

społecznych poprzez 

wdrażanie do empatii, 

współprace w grupach, 

kształtowanie umiejętności 

efektywnego zachowania się 

w sytuacjach trudnych, 

konfliktowych, 

ryzykownych. 

Pasowanie na ucznia klasy 

pierwszej, gry i zabawy 

integracyjne, uroczystości 

klasowe i szkolne, wspólne 

wyjazdy, wycieczki 

 

wychowawcy klas  

Troska o bezpieczeństwo w 

szkole i poza nią 

Przeciwdziałanie agresji i 

przemocy, zapobieganie 

nałogom i uzależnieniom 

Radzenie sobie w sytuacjach 

trudnych 

Pogadanki o 

bezpieczeństwie, spotkanie z 

policjantem, spotkania z 

udziałem specjalistów, 

zapoznanie z regulaminami 

szkoły 

wychowawcy, 

przedstawiciele policji, 

pedagog,psycholog 
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Wspomaganie rozwoju 

dziecka 

Praca z uczniem zdolnym, z 

uczniem mającym trudności 

w nauce, z uczniem z opinią 

PPP, orzeczeniem PPP 

Indywidualizacja pracy na 

zajęciach, praca w zespołach 

wyrównawczych, 

współpraca z psychologiem i 

pedagogiem, 

wychowawcy, psycholog, 

pedagog 

Poszanowanie tradycji i 

kultury własnego narodu 

 

Budzenie miłości do 

ojczyzny i poczucia 

wspólnoty narodowej 

 

Poznawanie tradycji: 

andrzejkowych, 

bożonarodzeniowych, 

wielkanocnych 

 

Udział w apelach z okazji 

rocznic i świąt państwowych 

Poznawanie symboli 

narodowych, ich historii i 

znaczenia, okazywanie im 

szacunku             

Poznawanie historii miasta i 

regionu  

wychowawcy  

Kształtowanie zachowań 

sprzyjających  zdrowiu 

Pogadanki na temat 

zdrowego trybu życia i 

odżywiania 

Zachęcanie do aktywnego 

spędzania czasu wolnego 

Korygowanie wad budowy, 

postawy oraz wymowy, 

kształtowanie sprawności 

fizycznej: przygotowanie do 

„Pucharu wiosny” 

wychowawcy, pielęgniarka, 

logopeda  
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Uzyskanie lub wzmocnienie 

wiedzy i zachowań 

prozdrowotnych związanych 

z koronawirusem 

wywołującym chorobę 

COVID-19. 

 

Dbałość o bezpieczeństwo 

swoje i innych w czasie 

pandemii 

pogadanki na lekcjach 

biologii, spotkania z 

pielęgniarką, lekcje 

wychowawcze 

 

psychoedukacja uczniów i 

rodziców, w tym zalecenia 

dotyczące funkcjonowania w 

czasie pandemii 

 

uwrażliwienie na 

konieczność częstego mycia 

rąk, zachowywania dystansu 

społecznego, zakrywania ust 

i nosa 

 

zapoznanie uczniów z 

regulaminem dot. 

bezpieczeństwa na terenie 

szkoły, w tym procedur 

związanych z COVID - 19 

dyrekcja, wychowawcy, 

psycholog, pedagog, 

pielęgniarka 

Rozwijanie zainteresowań i 

uzdolnień 

Przygotowania do 

konkursów (np. piosenki 

Dziecięcej w języku 

angielskim), recytowanie 

wierszy, itp 

wychowawcy klas  

Wspomaganie rodziców w 

wychowaniu oraz ich 

aktywny udział w życiu 

klasy 

Pogadanki w ramach 

spotkań indywidualnych, 

włączanie rodziców do życia 

szkoły (festyny, imprezy 

szkolne), spotkania z 

pedagogiem, psychologiem 

dyrekcja, wychowawcy, 

psycholog, pedagog 
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IX WAŻNE WYDARZENIA W ŻYCIU SZKOŁY 

Ważne 

wydarzenie 

Zadania wychowawcze, 

 sposoby realizacji 

Oczekiwane efekty wychowawcze 

Uroczyste 

rozpoczęcie    

roku szkolnego 

Uroczyste 

zakończenie 

roku 

udział uczniów w przygotowaniu, 

spotkanie społeczności szkoły, 

spotkanie uczniów i rodziców        

z wychowawcą 

-godne zachowanie, odświętny strój, 

poczucie wspólnoty społeczności 

szkolnej i klasowej, identyfikacja        ze 

szkołą 

 

Święta 

narodowe:     -

Święto 

Niepodległości

-Rocznica 

Uchwalenia 

Konstytucji       

3 Maja 

-przygotowywanie uroczystości/ 

dekoracji/ programu 

-uczestnictwo w uroczystościach 

lokalnych 

-uczestnictwo w uroczystej Mszy 

-składanie kwiatów  

poczucie przynależności, poszanowanie 

symboli narodowych, poszanowanie 

tradycji narodowej, godne zachowanie, 

znajomość Hymnu Państwowego 

Rocznice 

ważnych 

wydarzeń 

historycznych 

-Rocznica 

wybuchu    

II wojny 

 światowej  

i bitwy nad 

Bzurą 

 

 

Okolicznościowe: apel, program 

literacko-muzyczny, wydania 

gazetki szkolnej, wycieczka 

szlakiem pól bitewnych, lekcje   w 

MZSiPBnB, składanie kwiatów, 

sesja historyczna, dekoracja 

tematyczna 

poszanowanie symboli narodowych, 

poczucie tożsamości narodowej              i 

regionalnej, poznawanie tradycji, godne 

zachowanie, aktywne uczestnictwo, 

twórcze podejście, chęć podejmowania 

działania 

Święta Bożego 

Narodzenia, 

Święta 

Wielkanocne 

spotkania społeczności szkolnej, 

spotkania klasowe, dekoracja 

tematyczna, konkursy( kartka, 

dekoracja, stroik) 

szacunek dla tradycji, poczucie 

wspólnoty, gotowość do uczestnictwa    

w przygotowaniach, pozytywne relacje z 

rówieśnikami,  

Tradycje szkoły 

Święto szkoły – 

Dzień Patrona 

dekoracja, spotkanie społeczności 

szkolnej 

poczucie wspólnoty, pozytywne 

relacje z rówieśnikami,  
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Pasowanie na ucznia 

klasy pierwszej, 

czytelnika, 

świetliczaka 

spotkania klasowe, ślubowanie godne zachowanie, poczucie 

przynależności 

Akcje szkolne: 

-  Dzień Ziemi 

-  Sprzątanie świata 

- Zbiórka makulatury 

-Szał Czytania             

-Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy 

- akcje charytatywne 

Planowanie, przygotowanie  

i realizacja metodą projektów 

 

 

 

 

 

gotowość do uczestnictwa, 

otwartość na problemy innych 

ludzi, umiejętność planowania 

działań, poczucie 

 odpowiedzialności 

Konkursy 

wewnątrzszkolne 

konkursy inicjowane przez 

uczniów o różnorodnej tematyce 

odpowiedzialność  

za podejmowane działania 

Spektakle teatralne 

przygotowane przez 

uczniów 

współuczestnictwo  

w przygotowaniach 

aktywne uczestnictwo, 

 współdziałanie w zespole 

Uczestnictwo 

 w wydarzeniach 

 kulturalnych 

wspólne oglądanie spektakli 

filmowych, teatralnych, koncertów 

właściwa postaw i zachowanie, 

kultura bycia 

Wycieczki klasowe    

i międzyklasowe 

Współuczestnictwo uczniów           i 

rodziców w planowaniu, 

przygotowaniach i realizacji 

dokumentowanie 

ciekawość świata, szacunek dla 

kultury narodowej, szacunek dla 

przyrody, godna postawa, 

umiejętności organizacyjne, 

sprawności turysty 

Ważne Dni: 

-Dzień Matki 

-Dzień Ojca 

-Dzień Dziecka  

- Dzień Kobiet 

-Walentynki 

-Dzień Chłopaka 

apele, koncerty, dekoracja, poczta 

szkolna, spotkania 

poczucie wspólnoty, przyjazne 

relacje, kultura bycia, 

okazywanie szacunku, 

 otwartość na innych 

Kroniki klasowe 

 i szkolna 

strona www 

dokumentowanie działań odpowiedzialność za przyjęte 

działania 
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X EWALUACJA 

 

W ustaleniu czy realizowany program przynosi oczekiwane efekty, niezbędna jest jego 

ewaluacja. Należy więc kontrolować zarówno przebieg procesu, jak i osiągnięte wyniki.  

W tym celu na początku roku szkolnego i w trakcie jego trwania należy przeprowadzić wśród 

uczniów, rodziców i nauczycieli ankiety. 

Proces powinien być kontrolowany przez bieżące monitorowanie, a uzyskane 

informacje wykorzystywane do modyfikacji samego programu (jeżeli wystąpi taka potrzeba).  

Ewaluację wyników należy przeprowadzić pod koniec każdego roku szkolnego 

i opracować wnioski do pracy na następny rok szkolny. 

 

Narzędzia ewaluacji: 

− Analiza dokumentów 

− Obserwacje 

− Wywiady z uczniami, rodzicami i nauczycielami 

− Badania ankietowe wśród uczniów, nauczycieli i rodziców /wg potrzeb/ 

− Nadzór Dyrektora 

 

XI PODSTAWA PRAWNA: 

• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 

483 ze zm.). 

• Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

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

• Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 

ze zm.). 

• Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 

ze zm.). 

• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082). 

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

alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.). 

• Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. 

poz. 852 ze zm.). 

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

i wyrobów tytoniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1446 ze zm.). 

• 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 2020 r. poz. 1449). 
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• Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 

2021/2022. 

•  „Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb 

pełny stacjonarny” - zbiór zaleceń uwzględniający sytuację epidemiologiczną, w tym 

dotyczących pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią 

COVID-19. 

• Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawłą II w Sochaczewie 

 

 

USTALENIA KOŃCOWE 

 

Za realizację Programu Wychowawczo - Profilaktycznego szkoły odpowiedzialni są  

wszyscy pracownicy Szkoły zgodnie z przydziałami czynności. Dyrektor Szkoły czuwa nad 

prawidłowością jego realizacji. 

Program ten podlega monitorowaniu i ewaluacji. 

 

Program wychowawczo - profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców  

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 1 w Sochaczewie. 

 

 


