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WSTĘP
Pierwszymi  wychowawcami  swoich  dzieci  są  rodzice.  Nauczyciele  wspomagają  ich

wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby

drugiego człowieka, żyje nie tylko z drugim, ale i dla drugich.

Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej,

intelektualnej, duchowej i społecznej,  które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez

działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży.

Profilaktyka  to  proces  wspomagania  człowieka  w  radzeniu  sobie  z  trudnościami

zagrażającymi  prawidłowemu  rozwojowi  i  zdrowemu  życiu,  a  także  ograniczenie

i  likwidowanie  czynników blokujących i  zaburzających  zdrowe życie.  Profilaktyka winna

wspomagać  proces  wychowania,  a  wychowanie  tworzy  integralną  całość  z  wiedzą

i  kreowaniem  umiejętności,  poprzez  które  formuje  się  osobowość  młodego  człowieka.

Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane

jest doświadczenie.

Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych

uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania

o  charakterze  wychowawczym i  profilaktycznym.  Program wychowawczo-  profilaktyczny

uwzględnia udział rodziców w jego tworzeniu.

Chcielibyśmy, aby nasza szkoła była bezpieczna, panował w niej klimat sprzyjający pracy

uczniów i nauczycieli. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli kulturalni, odpowiedzialni,

komunikatywni,  kreatywni  i empatyczni,  aby panowało poczucie przynależności  do grupy

(klasy, szkoły), którą łączą więzi koleżeństwa i przyjaźni. Ważne jest też, aby nasi uczniowie

przestrzegali  zasad  zdrowego  stylu  życia,  nie  ulegali  nałogom,  kształtowali  postawy

obywatelskie,  postawy poszanowania  tradycji  i  kultury własnego narodu, a  także postawy
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poszanowania  dla innych kultur  i  tradycji,  pogłębiali  świadomość ekologiczną,  poznawali

polskie dziedzictwo kulturowe, Europy i świata oraz rozwijali swoje zainteresowania i pasje.

Program  przeznaczony  jest  do  realizacji  przez  wychowawców  klas  podczas  godzin

z  wychowawcą  we  współpracy  z  nauczycielami  wszystkich  przedmiotów,  pedagogiem,

psychologiem,  pielęgniarką  szkolną  i  pozostałymi  pracownikami  szkoły,  w  zależności

od stanu zasobów ludzkich, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem

lokalnym.

KIERUNKI  REALIZACJI  POLITYKI  OŚWIATOWEJ  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  postawy  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 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.

KIERUNKI PRACY WYCHOWAWCZEJ

1. Wychowanie jest procesem, który odbywa się w każdym momencie życia dziecka.

2. Zadaniem szkoły jest wychowanie dzieci i młodzieży do  wartości: bezpieczeństwo,

dyscyplina,  kreatywność,  odpowiedzialność,  miłość,  lojalność,  nauka,  zrozumienie,

wspólnota,  piękno,  sprawiedliwość,  mądrość,  przyjaźń,  wiedza,  uczciwość,

poważanie, tradycja, wolność, pasja, niezależność, prawość, rodzina, rozwój, prawda,

porządek, patriotyzm.

3. Kształtowanie  postaw:  obywatelskich,  poszanowania  tradycji  i  kultury  własnego

narodu,  poszanowania  dla  innych  kultur  i  tradycji  oraz  zapobieganie  wszelkim
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przejawom dyskryminacji. 

4. Podstawą uruchomienia procesu wychowawczego jest relacja nauczyciela z uczniami.

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA 

WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

Brwinów  to  miejscowość  podwarszawska,  określana  często  jako  „sypialnia  Warszawy”.

Obserwuje  się  duże  dysproporcje  w  zamożności  mieszkańców.  Pojawiają  się  problemy

z  trudną  sytuacją  materialną  rodzin.  Rodzice  najczęściej  pracują  do  późnych  godzin.

Uczniowie uczęszczają na liczne zajęcia dodatkowe. Dzieci pochodzą gównie z południowej

części  Brwinowa  oraz  dowożone  są  z  Parzniewa.  Większość  dzieci  korzysta  z  obiadów

w szkolnej  stołówce.  Duża rozpiętość wieku wśród uczniów wynika  z połączenia dwóch

szkół (szkoły podstawowej, w tym oddziałów przedszkolnych oraz liceum). Szkoła kształtuje

postawy zgodne   z  wartościami  i  normami społeczeństwa demokratycznego,  uczy  zasad

obowiązujących   w  grupie  i  w  społeczeństwie.  Jak  wykazała  ewaluacja  działania  szkoły

zapewniają  uczniom bezpieczeństwo  fizyczne  i  psychiczne,  a  relacje  między  wszystkimi

członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

Oddziały Przedszkolne w Zespole Szkół Ogólnokształcących liczą  4 klasy. Dzieci uczą się w

systemie dwuzmianowym: pierwsza zmiana w godzinach: 7.30 – 12.30, druga zmiana: 12. 00

– 17.00. Uczniowie z Oddziałów Przedszkolnych mogą korzystać z opieki w wyznaczonym

oddzielnym pomieszczeniu, które działa w godzinach: 7.00 – 17.30.

W Szkole Podstawowej dzieci młodsze uczą się w systemie dwuzmianowym, dlatego istotną

rolę odgrywa działalność świetlicy. Uczniowie przebywają w niej od godziny 7.00 do 17.30.

W trzech pomieszczeniach starano się  stworzyć jak najlepsze warunki do odpoczynku, by

dzieci, które przebywają w szkole cały dzień, czuły się komfortowo. Wychowawcy świetlicy

dbają o rozwój dzieci. Każdego miesiąca realizują inny blok tematyczny, który łączy zajęcia

muzyczne,  plastyczne,  literackie  oraz  teatralne.  Rodzice  na  bieżąco  są  informowani  o

świetlicowych  zajęciach,  a  co  kwartał  wydawana  jest  świetlicowa  gazetka,  która

podsumowuje odbyte zajęcia. Rodzice najmłodszych uczniów bardzo chętnie uczestniczą w

życiu szkolnym swoich dzieci. Ta współpraca zaowocowała wspólnym występem teatralnym,

w którym to role otrzymali rodzice, uczniowie i nauczyciele. Klasy I-III już od najmłodszych

lat uczą się samorządności i mają swój Samorząd Uczniowski, który organizuje takie święta

jak: Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, mikołajki, walentynki, a także bale karnawałowe. Klasy
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IV-VIII mają oddzielne zebrania Samorządu Uczniowskiego i ze względu na wiek uczniów,

działają  bardziej  samodzielnie  i  dojrzalej.  Samorząd  Uczniowski  organizuje

najsympatyczniejsze dni w roku: mikołajki, walentynki (to okazja, kiedy szkoła przemieniła

się w szekspirowską Weronę). Na Dzień Nauczyciela uczniowie przygotowują przedstawienie

teatralne  oraz  własnoręcznie  wykonane  prezenty.  Samorząd  Uczniowski  bierze  udział  w

akcjach  charytatywnych.  Są  to:  Szlachetna  Paczka,  Paczka  dla  Kombatanta  (uczniowie

przygotowują  paczki  żywnościowe,  które   za  pomocą  zaprzyjaźnionego  ze  szkołą,

kombatanta,  trafiają  do Polaków -  żołnierzy,  mieszkających pod Lwowem),  Góra  Grosza.

Samorząd  Uczniowski  organizuje  dyskoteki,  nagrywa   też  okolicznościowe  płyty

"Rozśpiewana  Dwójka",  gdzie  śpiewają  uczniowie,  rodzice   i  nauczyciele,  przeprowadza

demokratyczne wybory do władz Samorządu Uczniowskiego.

Szkoła ma swoje sukcesy:

x udział w powiatowych i gminnych konkursach, np. "Ocalić od zapomnienia",  konkursy

recytatorskie,  w  kole  teatralnym  i  recytatorskim.  Dla  uczniów  otwarta  jest  czytelnia,

w której mają warunki do cichej pracy i miłego spędzania czasu z książką;

x udział w ogólnopolskim konkursie "Kangur matematyczny" oraz wielu innych konkursach.

Uczniowie osiągają sukcesy nie tylko gminne, ale także powiatowe, wojewódzkie, krajowe

a nawet  europejskie.  Nauczyciele przyrody dbają o: popularyzowanie ekologii (zbiórka

zużytych  telefonów,  "Sprzątanie  świata").  Organizują  akcję  "Paczka  dla  zwierzaczka"

- czyli zbiórka karmy i koców dla pupili z milanowskiego schroniska;

x blok języków obcych przygotowuje do licznych konkursów, np. Mazowieckiego Konkursu

Lingwistycznego,  High  Flier,  Ogólnopolskiego  Konkursu  Języka  Niemieckiego  "Edi

Pingwin", "English Ace". Atutem szkoły jest to, że już uczniowie klas czwartych uczą się

dwóch języków obcych. Mają do wyboru: niemiecki, francuski oraz rosyjski, a nauczyciele

to prężnie działający zespół, który organizuje konkursy, festiwale i obchody Dnia Języków

Obcych;

x liczne osiągnięcia sportowe na szczeblu gminnym jak i również ogólnopolskim. Szkoła

jest  współorganizatorem  gminnych  imprez  sportowych  oraz  zawodów  Stowarzyszenia

Gmin Zachodniego Mazowsza "Mazovia".

Szkoła  Podstawowa  nosi  imię  Jarosława  Iwaszkiewicza.  Nauczyciele  dbają,  by  pamięć  

o  pisarzu  była  wciąż  żywa.  Co  roku,  zgodnie  z  zapisem  w  Statucie  szkoły,  uczniowie

odwiedzają Stawisko, w którym siedzibę ma Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów.
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Szkoła kultywuje długą tradycję sięgającą 1937 r. Przywiązuje dużą wagę do wychowania

patriotycznego.  Co  roku,  w  dniu  poprzedzającym  11  listopada,  odbywa  się  ślubowanie

uczniów klas pierwszych. 

Szkoła dysponuje:

x  świetnie wyposażoną halą sportową i profesjonalnymi boiskami;

x  bogato wyposażoną biblioteką i czytelnią, biblioteką multimedialną z siecią komputerów 

 z dostępem do Internetu, z której uczniowie mogą korzystać poza lekcjami; 

x  nowoczesną pracownią informatyczną.

Poza  obowiązkowymi  zajęciami  lekcyjnymi  szkoła  stwarza  uczniom  możliwość

uczestniczenia  w  wszelkiego  rodzaju  zajęciach  pozalekcyjnych,  zarówno  dla  tych

utalentowanych,  

jak  i  tych  mających  różne  potrzeby  edukacyjne.  Atutem szkoły  jest  przyjazna  atmosfera,

bezpieczne  warunki  nauki  i  odpoczynku,  możliwość  korzystania  z  tanich  "domowych"

obiadów  przygotowywanych  w  szkolnej  stołówce  i  opieka  wykwalifikowanej  kadry

pedagogicznej.  Uwagę  zwraca  dbałość  o  estetykę  i  czystość  w  szkole,  co  jest  zasługą

pracowników niepedagogicznych.

WIZJA SZKOŁY

„Nie ma wolności                                                                                                              

bez odpowiedzialności”                                                                                                    

(Jan Paweł II)

Priorytet

Szkoła  stwarza  uczniom  szansę  wszechstronnego  rozwoju  oraz  nabycia  umiejętności

kluczowych  dla  człowieka  XXI  wieku,  które  są  niezbędne  do  świadomego     

i  odpowiedzialnego  funkcjonowania  we  współczesnym  świecie  oraz  odnalezienia  się  

na ustawicznie zmieniającym się rynku pracy. Umożliwia uczniowi stawanie się człowiekiem

wolnym oraz odpowiedzialnym za siebie i innych.
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Założenia

Szkoła jest:

x otwarta i pomocna – wspomagająca indywidualny rozwój każdego ucznia, dostosowując

się do jego potrzeb i możliwości, szczególną troską otaczająca młodzież ze specjalnymi

potrzebami edukacyjnymi;

x przyjazna i partnerska – życzliwa wychowankom, szanująca podmiotowość ucznia;

x bezpieczna  –  monitorowana;  walcząca  z  używkami,  nałogami,  agresją,  wulgaryzmami

i przemocą; wymagająca asertywności;

x wychowująca  –  kształtująca  model  wartości  wsparty  tradycją  polskiego  dziedzictwa

kulturowego;

x kompetentna – zatrudniająca kompetentną i wykwalifikowaną kadrę, która profesjonalnie

przygotowuje do egzaminów;

x spełniająca oczekiwania środowiska – współpracująca z rodzicami oraz dbająca o dobrą

opinię w środowisku;

x nowoczesna  –  przygotowująca  uczniów  do  współczesnych  zadań  i  zmieniających  się

warunków życia.

Nasza szkoła:

x wykształca u uczniów potrzebę i postawę stałego uczenia się i doskonalenia umiejętności,

czyli uczy młodego człowieka, jak się uczyć;

x jest kreatorem własnej drogi rozwoju ucznia. Postrzega ucznia jako aktywnego uczestnika

procesu  uczenia  się,  a  nauczyciela  jako  profesjonalnego  doradcę  w  procesie

samokształcenia;

x stwarza  uczniom  bezpieczne  i  optymalne  warunki  do  rozwoju  postaw  ważnych  

dla obywatela Europy;

x jest  postrzegana w środowisku jako placówka oferująca usługi edukacyjne na wysokim

poziomie jakości;

x kadrę szkoły  tworzy zespół  nauczycieli  nastawionych innowacyjnie,  którzy  chętnie  się

dokształcają i doskonalą;

x jest  otwarta  na  środowisko  i  współpracę  ze  strukturami  samorządowymi  i  innymi

organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej;
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x uczy  szacunku  do  drugiego  człowieka,  środowiska  naturalnego  oraz  do  dziedzictwa

kulturowego narodu, Europy i świata;

x przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych i umożliwia im dalsze kształcenie się.

REALIZATORZY I  UCZESTNICY SZKOLNEGO PROGRAMU 

WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO 

Adresatami Programu są zarówno uczniowie, rodzice jak i nauczyciele. Współodpowiedzialni

za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy uczestnicy programu: 

1. Rodzice: 

x mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i moralnymi,

jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka; 

x znają i akceptują program wychowawczo-profilaktyczny proponowany przez szkołę; 

x wspierają  dziecko  we  wszystkich  jego  poczynaniach  i  zapewniają  mu  poczucie

bezpieczeństwa; 

x wspierają wychowawców i nauczycieli  w podejmowanych przez nich działaniach, służą

wiedzą, doświadczeniem i pomocą; 

x aktywnie uczestniczą w życiu szkoły; 

x dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci.

2. Wychowawcy klas: 

x dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie; 

x wspierają rozwój uczniów i usamodzielnianie się;

x prowadzą dokumentację nauczania; 

x opracowują i realizują Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny;

x koordynują pracę wychowawczo - profilaktyczną w zespole klasowym; 

x dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia; 

x podejmują  działania  w  przypadkach  przemocy  wobec  niego,  zaniedbań  opiekuńczych,

ujawnionych nałogów; 

x wnioskują  o  objęcie  pomocą  psychologiczno-  pedagogiczną  uczniów  o  specjalnych

potrzebach edukacyjnych; 
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x informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

x integrują i kierują zespołem klasowym;

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

x wdrażają  do  samooceny  postępów  w  zachowaniu,  nadzorują  realizację  obowiązku

szkolnego; 

x promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów; 

x inspirują pracę zespołową w klasie, przydzielają zespołom zadania na rzecz klasy, szkoły

i środowiska oraz wspólnie oceniają stopień ich realizacji;

x współdziałają z nauczycielami uczącymi w klasie; 

x współpracują  z  rodzicami;  włączają  rodziców  w  sprawy  programowe  i  organizacyjne

klasy; 

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

x współdziałają  z  instytucjami  pracującymi  na  rzecz  dziecka,  policją,  poradnią

psychologiczno- pedagogiczną, sądami rodzinnymi.

3. Nauczyciele: 

x oddziałują  wychowawczo  na  uczniów  niezależnie  od  przypisanych  im  funkcji

dydaktycznych;

x odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, podczas

wyjść i wyjazdów szkolnych; 

x udzielają  pomocy w przezwyciężaniu  niepowodzeń  szkolnych w oparciu  o rozpoznane

potrzeby  uczniów,  informują  o  potrzebach  związanych  z  problemami  w  nauce  oraz

o przejawianych zdolnościach; 

x wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów,

ich zdolności i zainteresowania; 

x inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności;

x kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu; 

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

x dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich

uczniów; 

x wspólnie z pedagogiem i psychologiem zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej

i materialnej dla uczniów, dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb

ucznia; 
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x współtworzą  atmosferę  życzliwości  i  zrozumienia,  budzą  szacunek  swoją  wiedzą,

kompetencją i postawą; 

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

x realizują  w  toku  pracy  wychowawczej  treści  i  cele  programu  wychowawczo-

profilaktycznego szkoły.

4. Uczniowie, Samorząd Uczniowski:

x współorganizują imprezy i akcje szkolne; 

x znają i przestrzegają norm zachowania obowiązujących członków społeczności szkolnej;

x akceptują innych uczniów i szanują ich prawa, wydają opinie w przypadku nałozonych kar

zgodnie ze Statutem Szkoły; 

x współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności;

x kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni; 

x prowadzą zdrowy tryb życia i dbają o swoje środowisko;

x mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej; 

x uczestniczą  w  opiniowaniu  dokumentów  szkolnych  (Statut  Szkoły,  Szkolny  Program

Wychowawczo-Profilaktyczny).

5. Pedagog i psycholog szkolny:

x prowadzą  badania  i  działania  diagnostyczne  uczniów,  w  tym diagnozują  indywidualne

potrzeby  rozwojowe  i  edukacyjne  oraz  możliwości  psychofizyczne  uczniów  w  celu

określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów; 

x diagnozują  sytuacje  wychowawcze  w  szkole  w  celu  rozwiązywania  problemów

wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 

x udzielają  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  w  formach  odpowiednich

do rozpoznanych potrzeb; 

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

x minimalizują  skutki  zaburzeń  rozwojowych,  zapobiegają  zaburzeniom  zachowania

oraz inicjują różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 

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

x pomagają  rodzicom  i  nauczycielom  w  rozpoznawaniu  i  rozwijaniu  indywidualnych

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

x wspierają  nauczycieli  i  innych  specjalistów  w  udzielaniu  pomocy  psychologiczno-

pedagogicznej.
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Skutecznej  realizacji  założeń  Programu  sprzyjać  będzie  współpraca  z  instytucjami

wspierającymi  szkołę  (Policja,  Straż  Miejska,  Poradnia  Psychologiczno-Pedagogiczna,

Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej- realizator GPPiRPA oraz PN, Gminna Komisja

Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych,  Świetlica  Socjoterapeutyczna  w  Brwinowie).

Program  swoimi  założeniami  wpisuje  się  w  realizację  Gminnego  Programu  Profilaktyki

i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii  w Gminie

Brwinów.

Nauczyciel lub wychowawca w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły wybiera formę, w której

realizuje działalność profilaktyczną, uwzględniając wykorzystanie aktywnych metod pracy, z

tym że w zakresie zagrożeń związanych z używaniem substancji  psychotropowych, środków

zastępczych  oraz  nowych  substancji  psychoaktywnych  prowadzi  działania  skierowane  do

uczniów, rodziców we współpracy z przedstawicielem lub przedstawicielami państwowych

wojewódzkich i państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych, Policji lub podmiotów

posiadających doświadczenie w prowadzeniu tych działań, w szczególności w realizowaniu

programów rekomendowanych o potwierdzonej naukowo  skuteczności.

OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (zwłaszcza art.72).

2. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572

z późn.  zmianami) -  art.54 ust.2 pkt 1.

3. Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: DzU 2006 nr 97,

poz. 674 ze zm.). 

4. Konwencja  o  Prawach  Dziecka,  przyjęta  przez  Zgromadzenie  Ogólne  Narodów

Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526, z późn.

zm., art. 33). 

5. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r.

6. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 23 marca 1976 r.

7. Program polityki prorodzinnej państwa z dnia 17.11.1998 r. 

8. Ustawa  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  z  dnia

26 października 1982 r. (tekst jednolity – Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231; Dz.U.

z 2007 r. Nr 70, poz.473).
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9. Ustawa o  przeciwdziałaniu  narkomanii  z  dnia  29 lipca  2005 r.  (Dz.U.  z  2005 r.  

Nr 179, poz. 1485 z późniejszymi zmianami: Dz. U. z 2006 r. Nr 7 poz. 47 i 48; Dz.

U. z 2006 r. Nr 66 poz. 469; Nr 120 poz. 826).

10. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. (tekst

jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 z późniejszymi zmianami).

11. Ustawa  o  ochronie  zdrowia  przed  następstwami  używania  tytoniu  i  wyrobów

tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r. (tekst jednolity: Dz.U. Nr 10. z 1996 r., poz. 55

z późniejszymi zmianami: 1997r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770; 1999 r. Nr 96,

poz.1107; 2003 r. Nr 229, poz. 2274). 

12. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 23 lipca 2008 r.

(Dz. U. z 2008r. Nr 180 poz. 1108). 

13. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr

180, poz. 1493).

14. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe.

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

podstawy  programowej  wychowania  przedszkolnego  oraz  podstawy  programowej

kształcenia  ogólnego  dla  szkoły  podstawowej,  w  tym  dla  uczniów

z  niepełnosprawnością  intelektualną  w  stopniu  umiarkowanym  lub  znacznym,

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

specjalnej  przysposabiającej  do  pracy  oraz  kształcenia  ogólnego  dla  szkoły

policealnej).

16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie

zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych

w publicznych przedszkolach, szkołach placówkach.

17. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  28  sierpnia  2017  roku

zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  zasad  organizacji  i  udzielania  pomocy

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

18. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  24  lipca  2015 r.  w  sprawie

warunków  organizowania  kształcenia,  wychowania  i  opieki  dla  dzieci

niepełnosprawnych,  niedostosowanych społecznie  i  zagrożonych niedostosowaniem

społecznym (Dz. U., poz. 1113).

19. Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  20  sierpnia  1996  r.  w  sprawie  sposobu

organizowania i prowadzenia działalności w zakresie promocji zdrowia psychicznego

i zapobiegania zaburzeniom psychicznym (Dz. U. Nr 112, poz. 537).
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20. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 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.

21. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 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).

22. Uchwała  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia  7  maja  1998  r.  w  sprawie

przeciwdziałania i zwalczania zjawisk patologicznych wśród nieletnich. 

23. Nowelizacja z dnia 25 maja 2018 r. ustawy Prawo Oświatowe wprowadziła przepisem

art. 108a uregulowanie zasad stosowania przez publiczne szkoły  i placówki systemu

oświaty monitoringu wizyjnego.

24. Statut Szkoły (ewaluowany na bieżąco zgodnie z rozporządzeniami MEN). 

25. Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  4  sierpnia  2016  w  sprawie  Narodowego

Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020 (Dz. U. Poz.1492).

26. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  31  października  2018  r.

zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  w  publicznych

i niepublicznych szkołach i placówkach.

27. Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Narkomanii Na Rok 2019. 

DIAGNOZA

Najważniejsze  ogniwa  łączące  profilaktykę  i  wychowanie  są  wartości  i  normy,  

w  nawiązaniu  do  których  prowadzone  są  działania  szkoły.  Dzięki  wprowadzaniu  norm  

i wartości w swoje życie, wychowanek zyskuje jasny obraz życia człowieka i funkcjonowania

społeczeństwa.

Pragniemy, aby celem wychowania była internalizacja norm moralnych i etycznych, które

nasi uczniowie będą wcielać w swoje życie. 

Diagnozy dokonano na podstawie analizy: 
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• dokumentów szkolnych (dzienniki pedagoga i psychologa szkolnego, dzienniki lekcyjne  

i  protokoły Rad Pedagogicznych,  wyniki  testów wewnątrzszkolnych,  wyniki  olimpiad  

i  konkursów  oraz  zawodów  sportowych,  wyniki  badania  uzdolnień  uczniów,  dane  

z dzienników szkolnych, aktywność uczniów na rzecz innych (wolontariat, samorządność,

pomoc rówieśnicza);

• wyników  badań  ankietowych  przeprowadzonych  wśród  uczniów  naszej  szkoły  na

podstawie  Raportu  z  Ewaluacji  Problemowej,  który  był  przeprowadzony  

przez Kuratorium Oświaty w Warszawie w październiku 2016 roku. 

• diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych

• analizy wyników ewaluacji wewnętrznej dotyczących zagadnień  Cyberprzestrzeni 

• analizy osiągnięć szkolnych uczniów: sportowych, dydaktycznych, udział w wolontariacie,

samorządzie szkolnym; 

• informacji z zebrań Zespołów Wychowawczych Klas;

• informacji z posiedzeń Rad Pedagogicznych;

• informacji z rozmów z rodzicami;

• obserwacji  zachowania  uczniów  w  szkole  i  na  terenie  wokół  szkoły  dokonanej  

przez specjalistów; 

• uwag rodziców pod adresem szkoły zgłaszanych na zebraniach z wychowawcami klas oraz

na spotkaniach Rady Rodziców;

• dotychczasowych doświadczeń szkoły;

• przewidywanych  zmian  w szkole,  środowisku  i  kraju,  mogące  mieć  wpływ na  proces

wychowania.

Identyfikacja niepokojących objawów: 

• wskaźniki  lekceważenia  zasad  i  obowiązków  szkolnych  (brak  samodyscypliny  

na niektórych lekcjach, spóźnienia, wagary);

• wskaźniki zagrożeń w środowisku uczniów:

-   trudności w radzeniu sobie z emocjami,

-   trudności w komunikowaniu się z rówieśnikami,

-   agresja w słowach, gestach, zachowaniu,

-  uzależnienie  od  „ekranów”,  izolowanie  się  z  relacji  rówieśniczych  lub  sytuacje

cyberprzemocy.
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Wnioski z Raportu Ewaluacji Problemowej Kuratorium Oświaty:

1. Szkoła podejmuje działania  wychowawcze  i  profilaktyczne  odpowiadające  na  potrzeby

dzieci i wynikające z problemów i zagrożeń występujących w środowisku lokalnym.

2. Dzieci  uczą  się  w  szkole  bezpiecznie,  co  świadczy  o  tym,  że  relacje  pomiędzy

poszczególnymi członkami społeczności szkolnej oparte są na szacunku i zaufaniu.

3. W szkole nie ma przypadków dyskryminacji na co wpływ ma zarówno wychowanie dzieci

przez  rodziców  jak  i  działania  wychowawcze  prowadzone  w  szkole.  Działania

antydyskryminacyjnej są prowadzone w szkole profilaktycznie.

4. Szkoła prowadzi diagnozę indywidualnej sytuacji uczniów, a następnie wykorzystuje jej

wyniki  w  procesie  kierowania  rozwojem  każdego  ucznia.  Organizuje  zajęcia  zarówno

służące  niwelowaniu  trudności  (wychowawcze,  specjalistyczne),  jak  i  rozwijające

zainteresowania.

5. Nauczyciele obejmują uczniów indywidualizacją w procesie nauczania poprzez stosowanie

zróżnicowanych  metod,  form  pracy  oraz  środków  dydaktycznych  uwzględniających

zróżnicowane style uczenia się uczniów (wzrokowcy, słuchowcy, kinestetycy).

6. Szkoła diagnozuje  możliwości  i  potrzeby  edukacyjne  i  rozwojowe,  sytuację  społeczną,

sposoby uczenia  się  uczniów, czego dowodem są wyniki  ankiety dla rodziców, jednak

dzieci uważają, że zbyt rzadko są pytane o ich zainteresowania oraz w jaki sposób lubią się

uczyć. 

7. Przeważająca większość uczniów i rodziców uważa, że wsparcie otrzymywane w szkole

odpowiada ich potrzebom.

8. Uczniowie są aktywni. 

9. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne. 

10. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój  uczniów,  z  uwzględnieniem ich indywidualnej

sytuacji. 

11. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

12. Promowana jest wartość edukacji.

13. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki. 

14. Wykorzystywane  są  zasoby  szkoły  lub  placówki  oraz  środowiska  lokalnego  na  rzecz

wzajemnego rozwoju.
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 Wnioski  z  Raportu  Ewaluacji  Wewnętrznej  w  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących

w  Brwinowie w roku szkolnym 2017/2018:

W ZSO przeprowadzono w ramach ewaluacji następujące działania:
x Profilaktyka: „Cyberprzemoc” –klasy VII s.p. i I, II gimnazjum, (grudzień 2017)
x Dzień Bezpiecznego Internetu w szkole.
x Profilaktyka: „Lajk, Hejt i Globalna wioska. Jak odnaleźć się w internetowym 

świecie?„ LO (luty 2018).
x Godziny wychowawcze na temat: „Bezpieczeństwo w sieci”.

Wnioski : 

Większość uczniów spędza w Internecie więcej niż trzy godziny dziennie. Rodzice niestety

nie maja o tym wiedzy, chociaż 82 % rodziców deklaruje, że kontroluje czas spędzany przez

dziecko w Internecie. Natomiast 54% uczniów twierdzi, że nie omawiało z rodzicami zasad i

czasu, jakie mogą spędzić w Internecie.  54% uczniów rozmawia z rodzicami o tym, co robią

w Internecie i z kim się kontaktują, 28% nigdy tego nie robi, natomiast 89 % rodziców uważa,

że wie, z jakich portali społecznościowych korzysta ich dziecko. Natomiast tylko 43% zna

hasła dostępu logowania swojego dziecka. 

Informacje  uzyskane poprzez  badanie  uczniów i  rodziców wykazało,  że  dane  nie  zawsze

pokrywają się, szczególnie w kwestii czasu spędzanego przez ich dziecko w Internecie i tym,

czym zajmuje się dziecko podczas korzystania z Internetu.

Należy:

x Zwrócić uwagę rodziców na to, aby bardziej kontrolowali aktywność swojego dziecka

w cyberprzestrzeni.

x Zaplanować zajęcia profilaktyczne, pogadanki na zebraniach z rodzicami dotyczące 

bezpiecznego korzystania z Internetu przez ich dziecko.

x Nadal kontynuować zajęcia profilaktyczne dotyczące cyberprzemocy zarówno dla 

uczniów i rodziców.

x Zorganizować zajęcia podczas godzin wychowawczych „Jestem kulturalny w sieci”.

x Przedstawić na zebraniach z rodzicami wnioski ewaluacji, aby zachęcić ich do brania 

udziału w warsztatach i tematycznych zebraniach dotyczących cyberprzemocy. 

x Ujednolicić z rodzicami przekaz i informacje kierowaną do uczniów odnośnie 

zagrożeń wynikających korzystania z cyberprzestrzeni.

Podstawę do  podejmowania  działalności  w  zakresie  przeciwdziałania  narkomanii  stanowi

diagnoza  w  zakresie  występujących  w  środowisku  szkolnym  czynników  chroniących  i
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czynników  ryzyka,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  zagrożeń  związanych  z  używaniem

substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych,

dotycząca  uczniów,  rodziców  lub  opiekunów,  nauczycieli,  wychowawców  i  innych

pracowników  szkoły  lub  placówki,  opracowywana  we  współpracy  z  podmiotami

wspierającymi pracę szkoły w tym zakresie.

W  grudniu  2018r.  dokonano  diagnozy  w  zakresie  zagrożeń  związanych  z  używaniem

substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.

Wnioski z DIAGNOZY LOKALNYCH ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH przeprowadzonej na

zlecenia  Środowiskowego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  przez  Centrum  Rozwiązywania

Problemów Społecznych z uwzględnieniem wyników ankiet dla uczniów ZSO w Brwinowie.

Wyniki  przeprowadzonych  badań  pokazują  wzrost  poczucia  bezpieczeństwa  dzieci  i

młodzieży w gminie Brwinów. Dzieci deklarują w ogromnej większości  bardzo dobre lub

raczej  dobre  relacje  z  opiekunami  (uczniowie  szkół  podstawowych  –  100%;  uczniowie

gimnazjów –  92%).  Dobre  relacje  z  rodzicami  to  niewątpliwie  zasób  chroniący.  Równie

obiecujące  są  wyniki  dotyczące  poziomu  zaufania  do  rodzica/opiekuna  w  wypadku

przeżywania  poważnego  problemu.  Łącznie  88% uczniów szkoły  podstawowej  oraz  80%

uczniów klas gimnazjalnych chciałoby lub raczej chciałoby podzielić się wątpliwościami z

rodzicami.

Głównymi problemami definiowanymi przez dzieci  i młodzież są nadmierne korzystanie z

Internetu i zjawisko cyberprzemocy, w mniejszym stopniu natomiast występowanie przemocy

rówieśniczej.

Najważniejszymi  potrzebami  dzieci  i  młodzieży  są  godne  i  bezpieczne  warunki  życia,

akceptacja, dobry kontakt z rodzicami i rówieśnikami. Konieczne jest kontynuowanie działań

mających na celu podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców, poprawy standardu

życia  dzieci  i  młodzieży,  uzupełniania  zaległości  w  nauce,  rozwijania  zainteresowań  i

nabywania  umiejętności  współżycia  społecznego.  Istotny  jest  również  dostęp  do

alternatywnych form spędzania czasu wolnego, w tym zajęć umożliwiających rozwijanie pasji

i zainteresowań, a także do placówek kulturalnych.
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Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2018/2019

Ocena prawidłowości zapewnienia uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2018/2019 dotyczący oceny prawidłowości
zapewnienia uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej wykazał:

Mocne strony
• 100% nauczycieli zapoznaje się z opiniami i orzeczeniami z Poradni Pedagogiczno- 

Psychologicznej.
• Nauczyciele na swoich zajęciach realizują zalecenia z poradni.
• Nauczyciele diagnozują możliwości edukacyjne swoich uczniów i wykorzystują różne

metody takiej diagnozy.
• Uczniowie chętnie biorą udział w zajęciach dodatkowych oferowanych przez szkołę, 

dużym powodzeniem cieszyło się kółko kulinarno- filmowe, czytelnicze, koła 
językowe i matematyczne.

• Rodzice są informowani o formach pomocy organizowanych przez szkołę.
• Rodzice są świadomi w jaki sposób można uzyskać pomoc specjalisty w naszej 

szkole.

Słabe strony :
• Dzieci wymagające pomocy specjalistycznej nie pracują systematycznie, brakuje 
współpracy ze strony rodzica.
• Brakuje odpowiednich sal na przeprowadzenie zajęć specjalistycznych.
• 45% uczniów nie rozmawia z nikim o swoich problemach i potrzebach.

Rekomendacje i wnioski:

• Zachęcanie  rodziców dzieci,  które mają kłopoty w nauce  do wdrożenia dzieci  do  

systematycznej  pracy  oraz  do  współpracy  z  nauczycielami,  pedagogami  i  

psychologami.

• Usprawnienie  przepływu  informacji  pomiędzy  rodzicami  a  szkołą  w  zakresie  

podejmowanych   działań  profilaktyczno-wychowawczych  na  terenie  szkoły  oraz  

bieżących  działań  podejmowanych  wobec  dzieci  wymagających  pomocy  

specjalistycznej.

• Uświadamianie uczniów, dlaczego warto mówić o swoich problemach i potrzebach  

oraz do kogo mogą się z nimi zwrócić. 

• Zwrócenie  szczególnej  uwagi  na  przeprowadzanie  rozmów   z  dziećmi  o  ich  

trudnościach. 

• Położenie  większego  nacisku  na  utrwalanie  prawidłowych  norm  społecznych  w  

relacjach międzyludzkich. 
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• Nauka umiejętności rozpoznawania i wyrażania emocji. 

• Rozwijanie  empatii  u dzieci. 

• Organizacja spotkań z interesującymi, ciekawymi ludźmi. 

• Praca  nad  zaangażowaniem  większej  części  uczniów w wolontariat  i  działalność  

charytatywną. 

• Zwiększenie świadomości zdrowego trybu życia. 

• 100% nauczycieli zapoznaje się z opiniami i orzeczeniami z Poradni Pedagogiczno- 

Psychologicznej. 

• Systematyczne rozbudowywanie placówki w celu stworzenia nowych pomieszczeń  

dydaktycznych.

• Nauczyciele na swoich zajęciach realizują zalecenia z poradni.
• Nauczyciele diagnozują możliwości edukacyjne swoich uczniów i wykorzystują różne

metody takiej diagnozy.
• Uczniowie chętnie biorą udział w zajęciach dodatkowych oferowanych przez szkołę, 

dużym powodzeniem cieszyło się kółko kulinarno- filmowe, czytelnicze, koła 
językowe i matematyczne.

• Rodzice są informowani o formach pomocy organizowanych przez szkołę.
• Rodzice są świadomi w jaki sposób można uzyskać pomoc specjalisty w naszej 

szkole.                                                                                                                       
• Rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych np. kółek i informacje o zajęciach na stronie 

szkoły.
• Zapewnienie uczniom stałych sal przeznaczonych np. do zajęć rewalidacyjnych i 

innych zajęć dodatkowych i specjalistycznych.

NAJWAŻNIEJSZE CELE WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI
 

Cele ogólne:

• przygotowanie do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich;

• organizacja  procesu  wychowania  i  profilaktyki  dziecka  w  środowisku  lokalnym  przy

współpracy z rodzicami w celu tworzenia wspólnego Szkolnego Programu Wychowawczo

- Profilaktycznego;

• rozwijanie patriotyzmu oraz zasad poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego, przy

jednoczesnym otwarciu na wartości kulturowe Europy i świata;

• upowszechnianie  wiedzy  ekologicznej  oraz  kształtowanie  właściwych  postaw  wobec

problemów ochrony środowiska.

20



Cele szczegółowe:

• poznanie siebie samego:

-  pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów oraz ich twórczego

wykorzystania,

-   pomoc w samopoznaniu i samoocenie,

-  inspirowanie  dzieci  do  aktywności  twórczej,  rozwijanie  umiejętności  twórczego

myślenia, samorealizacja poprzez twórcze działanie,

-   kształtowanie postaw asertywnych,

-  przygotowanie  dziecka  do  przyjmowania  pochwały  i  krytyki,  do  dawania

i przyjmowania wsparcia,

-   przygotowanie ucznia do samodzielności;

• współdziałanie:

-  współdziałanie w grupie klasowej i szkolnej,

-  prawa i obowiązki poszczególnych członków rodziny,

-  wdrażanie do samorządności,

-  kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania,

-  kształtowanie umiejętności komunikowania się,

-  nauczanie wyrażania pochwały i krytyki,

-  rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów i prowadzenia negocjacji,

-  integrowanie  zespołu  klasowego  i  tworzenie  pozytywnego  klimatu  emocjonalnego  

w grupie;

• kształtowanie postaw:

-  przestrzeganie norm społecznych i przepisów prawa,

-  poznanie i kultywowanie wartości ogólnoludzkich (pojęcie dobra i zła),

-  kształtowanie postawy tolerancji i poszanowania poglądów innych ludzi,

-  budzenie szacunku dla dobra wspólnego jako postawy życia społecznego,

-  kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne uczynki, postępowanie,

 -  uczenie właściwych, bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach,

-  uczenie kultury życia codziennego,

-  poszanowanie cudzej własności;

• umiejętności:

-  poprawa posługiwania się językiem ojczystym i językami obcymi,

-  kształtowanie umiejętności korzystania ze źródeł informacji,
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-  uczenie umiejętnego i bezpiecznego korzystania z dóbr kultury,

-  uczenie planowania swoich działań i realizacji planów,

-  kształtowanie asertywności,

-  kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie,

-  przyjmowanie odpowiedzialności za swoje czyny;

• promocja zdrowia:

 - propagowanie zdrowego trybu życia, kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych,

-   propagowanie wiedzy o tym, jak uniknąć chorób cywilizacyjnych,

-  ostrzeżenia  przed  uzależnieniami  takimi  jak:  narkomania,  alkoholizm,  nikotynizm,

lekomania, uzależnienie od komputera;

• inne:

-  tworzenie poczucia bezpieczeństwa „Stop Agresji”,

-  rozbudzanie ciekawości poznawczej i przedsiębiorczości,

-  edukacja regionalna,

-  edukacja teatralna,

-  edukacja czytelniczo-medialna,

-  przygotowanie do życia w rodzinie,

-  wychowanie komunikacyjne,

-  edukacja ekologiczna,

-  współdziałanie  rodziców  z  nauczycielami  w  realizacji  zadań  wychowawczo-

profilaktycznych i dydaktycznych szkoły,

-  angażowanie rodziców do współorganizowania uroczystości klasowych i szkolnych,

-  uwrażliwianie na niesienie bezinteresownej pomocy innym.

SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY

Absolwent  naszej szkoły umie odnaleźć się  we współczesnym świecie, przestrzega  zasad

tolerancji i jest świadomy jej granic (np. nałogi, agresja, krzywdzenie drugiego człowieka,

postawy aspołeczne). Skutecznie komunikuje się oraz dąży do dalszego swojego rozwoju,

odpowiedzialnie  wykorzystując  zdobytą  wiedzę  i  umiejętności.  Potrafi  patrzeć  na  świat  

z różnych punktów widzenia i rozumie ludzi posiadających odmienny punkt widzenia.

Racjonalnie broni własnego stanowiska nie naruszając godności adwersarza. Charakteryzuje

się kulturą osobistą i okazuje szacunek każdemu człowiekowi. Umie pracować w zespole nie
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zatracając  poczucia  własnej  indywidualności.  Doskonali  umiejętność  posługiwania  się

obcymi  językami,  ale  nie  zapomina  o  ćwiczeniu  umiejętności  sprawnego  i  poprawnego

władania ojczystym językiem. 

MODEL ABSOLWENTA
Nasz absolwent:

…jest aktywny - posiada zainteresowania i rozwija je na miarę swoich możliwości

- ma swoje upodobania jako twórca i odbiorca sztuki

- wykazuje się samodzielnością

…jest ciekawy świata - stara się poszerzać swoje wiadomości korzystając z różnych źródeł

- lubi i chce się uczyć

- wrażliwy na piękno przyrody (świadomość ekologiczna)
…jest odpowiedzialny - umie podejmować działania i przewidywać ich konsekwencje 

- umie rozwiązywać problemy

- cieszy się z sukcesów i potrafi akceptować porażki 

- zna swoje słabe strony i potrafi nad nimi pracować 

- umie dokonać samooceny
…jest otwarty - łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami 

- umie współdziałać w grupie 

- prezentuje swój punkt widzenia i rozważa poglądy innych

 - jest dobrym organizatorem
…jest optymistą - jest pogodny 

- pozytywnie patrzy na świat 

- wierzy w siebie 

- umie odróżniać dobro od zła
…jest prawy - cechuje go uczciwość i prawdomówność 

- zna normy dobrego zachowania się i według nich postępuje 

- zna symbole narodowe, regionalne i wie jak się wobec nich 

zachować
…jest tolerancyjny - rozumie, że różnice między ludźmi są czymś naturalnym 

- jest wrażliwy na potrzeby innych (np. bierze udział w akcjach 

charytatywnych, jest uczynny itp.)
…jest krytyczny - selekcjonuje i porządkuje zdobyte informacje, ocenia ich przydatność

do określonego celu
…jest świadomy nie tylko 

swoich praw, ale i praw 

- zna swoją wartość 

- zna i respektuje prawa innych 
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innych ludzi

…korzysta z technologii 

informacyjno-

komunikacyjnej 

- rozumie media 

- umie wyszukać, analizować i zarządzać informacją 

- jest świadomy zagrożeń
…współpracuje w ramach 

grupy i społeczności

- rozwiązuje problemy 

- umie konstruktywnie krytykować i przyjmować krytykę 

- docenia pracę, wysiłek, osiągnięcia innych
…dba o dobre imię szkoły - reprezentuje szkołę poprzez udział w konkursach, olimpiadach, 

zawodach sportowych, uroczystościach, akcjach społecznych itp.

ZADANIA SZKOŁY

Realizacja treści wychowawczo-profilaktycznych w SP 

OBSZAR ZADANIA 

KLASY O – III

SPOSÓB

REALIZACJI

TERMIN

REALIZACJI

OSOBY

ODPOWIEDZIALNE

Zdrowie              

– edukacja 

zdrowotna

- zapoznanie                         

z podstawowymi zasadami 

dbałości 

o zdrowie własne i innych, 

kształtowanie umiejętności 

kreowania środowiska 

sprzyjającego zdrowemu 

stylowi życia; 

- zapoznanie z zasadami 

zdrowego, racjonalnego 

odżywiania się, higieny 

osobistej i aktywności 

fizycznej; 

- przygotowanie do 

podejmowania działań 

mających 

na celu zdrowy styl życia  w 

aspekcie fizycznym               

i psychicznym; 

- kształtowanie postawy 

- rozmowy, 

pogadanki 

na zajęciach;

- spotkania          

z pedagogiem      

i psychologiem 

szkolnym;

- lekcje                 

z wychowawcą;

- zajęcia               

ze specjalistami 

wspierającymi 

pracę szkoły

- rok szkolny - wychowawca,

specjaliści
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odpowiedzialności 

za własne zdrowie; 

- rozwijanie umiejętności 

podejmowania działań na 

rzecz ochrony przyrody        

w swoim środowisku; 

- kształtowanie umiejętności 

analizy zjawisk 

przyrodniczych, 

rozumowania przyczynowo 

skutkowego; 

- uświadomienie wpływu 

przyrody nieożywionej 

na życie ludzi, zwierząt         

i roślin; 

- kształtowanie wytrwałości 

w działaniu i dążeniu

do celu, umiejętności 

adekwatnego zachowania się

w sytuacjach zwycięstwa i 

porażki

Relacje 

– kształtowanie 

postaw 

społecznych

- kształtowanie 

podstawowych umiejętności 

komunikacyjnych; 

- rozwijanie umiejętności 

formułowania prostych 

wniosków na podstawie 

obserwacji i własnych 

doświadczeń; 

- kształtowanie umiejętności 

przestrzegania 

obowiązujących reguł; 

- kształtowanie umiejętności 

nawiązywania 

i podtrzymywania relacji z 

rówieśnikami, 

- rozmowy, 

pogadanki 

na zajęciach;

- spotkania        z 

pedagogiem         

i psychologiem 

szkolnym;

- lekcje                 

z wychowawcą;

- zajęcia ze 

specjalistami 

wspierającymi 

pracę szkoły

- rok szkolny - wychowawca, 

specjaliści
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rozpoznawania ich potrzeb, 

zgodnej współpracy              

z innymi, z zachowaniem 

obowiązujących norm           

i reguł kultury osobistej; 

- przygotowanie 

do sprawiedliwego                

i uczciwego oceniania 

zachowania własnego           

i innych ludzi; 

- zapoznanie                          

z podstawowymi prawami    

i obowiązkami 

wynikającymi z roli ucznia 

oraz członka szkolnej 

społeczności, rodziny            

i kraju; 

- rozwijanie empatii, 

umiejętności podejmowania 

działań mających na celu 

pomoc słabszym                  i 

potrzebującym, umiejętności

rozwiązywania konfliktów  i 

sporów

- kształtowanie poczucia 

obowiązku i motywowanie 

do odpowiedzialności za 

własny rozwój (w 

porozumieniu z rodzicami)

Kultura                

– wartości, 

normy, wzory 

zachowań

- kształtowanie umiejętności 

właściwego komunikowania 

się                 w różnych 

sytuacjach społecznych, 

dbałość                o język 

i kulturę wypowiadania się; 

- kształtowanie umiejętności 

- rozmowy, 

pogadanki 

na zajęciach;

- spotkania           

z pedagogiem      

i psychologiem 

szkolnym;

- rok szkolny - wychowawca,

specjaliści
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analizy prostych sytuacji 

wychowawczych, 

odróżniania dobra od zła;

- kształtowanie gotowości do

uczestnictwa w kulturze, 

poszanowania tradycji           

i kultury własnego narodu, a 

także poszanowania innych 

kultur i tradycji, określanie 

swojej przynależności 

kulturowej poprzez kontakt  

z wybranymi dziełami 

sztuki, zabytkami i tradycją 

w środowisku rodzinnym, 

szkolnym i lokalnym, 

uczestniczenie w życiu 

kulturalnym środowiska 

rodzinnego, szkolnego, 

lokalnego                            

oraz wydarzeniach 

organizowanych przez 

najbliższą społeczność; 

- kształtowanie wrażliwości 

estetycznej poprzez kontakt 

z dziełami literackimi            

i wytworami kultury, 

zapoznanie 

z wybranymi dziełami 

architektury i sztuk 

plastycznych należących do 

polskiego i europejskiego 

dziedzictwa kultury, 

wyzwalanie potrzeby 

kontaktu z literaturą              

i sztuką dla dzieci; 

- kształtowanie postaw 

- lekcje              z 

wychowawcą;

- zajęcia               

ze specjalistami 

wspierającymi 

pracę szkoły
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wyrażających szacunek dla 

ludzi  niezależnie od religii, 

statusu materialnego, wieku, 

wyglądu, poziomu rozwoju 

intelektualnego          i 

fizycznego oraz 

respektowanie ich praw, 

podejmowanie działań          

w celu zapobiegania 

dyskryminacji; 

- inspirowanie do 

podejmowania aktywności  i 

inicjatyw oraz pracy 

zespołowej, wspomaganie 

działań służących 

kształtowaniu własnego 

wizerunku i otoczenia; 

- przygotowanie do radzenie 

sobie w sytuacjach 

codziennych wymagających 

umiejętności praktycznych, 

budzenie szacunku dla pracy

ludzi różnych zawodów; 

- przygotowanie do 

podejmowania działań 

mających 

na celu identyfikowanie        

i rozwijanie własnych 

zainteresowań; 

- wstępne kształtowanie 

postaw wyrażających 

szacunek 

do symboli i tradycji 

narodowych oraz tradycji 

związanych z rodziną, szkołą

i społecznością lokalną; 
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- kształtowanie umiejętności 

wyrażania własnych emocji 

w różnych formach 

ekspresji; 

- kształtowanie poczucia 

własnej wartości dziecka, 

podtrzymywanie ciekawości 

poznawczej, rozwijanie 

kreatywności        i 

przedsiębiorczości oraz 

brania odpowiedzialności za 

swoje decyzje                     i 

działania; 

- kształtowanie świadomości

odmienności osób 

niepełnosprawnych, innej 

narodowości, wyznania, 

tradycji kulturowej oraz ich 

praw

Bezpieczeństwo 

– profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych 

(problemowych)

- zapoznanie                          

z podstawowymi zasadami 

bezpieczeństwa 

w różnych sytuacjach 

życiowych, kształtowanie 

właściwego zachowania się 

w sytuacji zagrożenia życia 

i zdrowia oraz sytuacjach 

nadzwyczajnych; 

-kształtowanie umiejętności 

wyszukiwania, 

porządkowania                      

i wykorzystywania 

informacji z różnych źródeł, 

korzystania                  z 

technologii informacyjno-

komunikacyjnych, 

- rozmowy, 

pogadanki

na zajęciach;

- spotkania          

z pedagogiem

i psychologiem 

szkolnym;

- lekcje                 

z  wychowawcą;

- zajęcia 

ze specjalistami 

wspierającymi 

pracę szkoły

- rok szkolny - wychowawca,

specjaliści
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kształtowanie świadomości 

negatywnego wpływu pracy 

przy komputerze na zdrowie 

i kontakty społeczne           

oraz niebezpieczeństw 

wynikających                        

z anonimowości kontaktów, 

respektowanie ograniczeń 

dotyczących korzystania       

z komputera, internetu          

i multimediów;

- przygotowanie do 

bezpiecznego i rozsądnego 

korzystania z narzędzi i 

urządzeń technicznych, 

bezpiecznego  

organizowania zajęć 

ruchomych i poruszania  się 

po drogach; 

- przygotowanie do 

bezpiecznego  korzystania ze

środków komunikacji, 

zapobieganie  i 

przeciwdziałania sytuacjom 

problemowym  

- kształtowanie umiejętności 

utrzymywani  ładu i 

porządku wokół siebie,  w 

miejscu nauki  i zabawy

- Uświadamianie dzieciom 

korzyści z komunikowania 

własnych potrzeb i trudności

oraz informowanie do kogo 

mogą  je kierować

Profilaktyka 
uzależnień

- zapoznanie z zagrożeniami

związanymi z uzależnieniem

- rozmowy, 

pogadanki

- rok szkolny - wychowawca, 

nauczyciele 
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od różnego rodzaju mediów 

elektronicznych;

- inspirowanie dzieci do 

kreatywnego spędzania 

wolnego czasu bez 

używania technik 

komputerowych;

- wstępne zapoznanie z 

zagrożeniami związanymi z 

nadużywaniem alkoholu, 

tytoniu oraz substancji 

psychoaktywnych;

na zajęciach;

- spotkania          z

pedagogiem

i psychologiem 

szkolnym;

- lekcje                  

z  wychowawcą;

- zajęcia 

ze specjalistami 

wspierającymi 

pracę szkoły

przedmiotowi,

pedagodzy                    

i psycholodzy szkolni

Wychowanie do 

wartości i 

kształtowanie 

postaw 

obywatelskich 

oraz 

patriotycznych

- nabycie podstawowej 

wiedzy na temat 

uniwersalnych wartości 

etycznych

- kształtowanie postawy 

patriotycznej poprzez 

poznawanie historii naszego 

kraju oraz jego kultury;

- rozwijanie wrażliwości 

patriotycznej oraz szacunku 

do polskiej kultury;

- stwarzanie warunków do 

uczestniczenia w 

wydarzeniach związanych z 

kulturą i historią Polski

- rozmowy, 

pogadanki

na zajęciach;

- spotkania          z

pedagogiem

i psychologiem 

szkolnym;

- lekcje                  

z  wychowawcą;

- zajęcia 

ze specjalistami 

wspierającymi 

pracę szkoły

- rok szkolny - wychowawca, 

nauczyciele 

przedmiotowi,

pedagodzy                    

i psycholodzy szkolni

OBSZAR ZADANIA KLASA IV SP SPOSÓB 

REALIZACJI

TERMIN

REALIZACJI

OSOBY

ODPOWIEDZIALNE
Zdrowie             

– edukacja 

zdrowotna

- nabycie podstawowej 

wiedzy na temat stresu;

- inspirowanie młodzieży 

do myślenia o własnej 

motywacji do działania;

- nabywanie  umiejętności 

- rozmowy,

 pogadanki 

 na zajęciach;

- spotkania         

z pedagogiem

i psychologiem 

- rok szkolny - wychowawca, 

nauczyciele 

przedmiotowi,

pedagodzy                 

i psycholodzy szkolni
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gromadzenia                        

i porządkowania wiedzy

o sobie;

- kształtowanie postaw 

otwartych na poszukiwanie 

pomocy oraz porady, kiedy 

zaczynają się trudności  

i kiedy wybór jest ważny 

i trudny;

- kształtowanie postaw 

prozdrowotnych poprzez 

promowanie aktywnego

 i zdrowego stylu życia

szkolnym;

- lekcje               

z wychowawcą;

- zajęcia 

ze specjalistami 

wspierającymi 

pracę szkoły

Relacje 

– kształtowanie 

postaw 

społecznych

- kształtowanie 

umiejętności właściwej 

komunikacji, stanowiącej 

podstawę współdziałania;

- kształtowanie 

umiejętności asertywnego 

wyrażania własnych 

potrzeb;

- rozwijanie wrażliwości 

na potrzeby i trudności 

innych ludzi;

- kształtowanie postawy 

szacunku i zrozumienia 

wobec innych osób;

- rozwijanie zdolności         

do inicjowania                     

i podtrzymywania 

znaczących głębszych 

relacji;

- budowanie atmosfery 

wzajemnego szacunku w 

społeczności szkolnej

- kształtowanie poczucia 

obowiązku i motywowanie 

- rozmowy,

 pogadanki 

na zajęciach;

- spotkania         

z pedagogiem    

i psychologiem 

szkolnym;

- lekcje 

z wychowawcą;

- zajęcia 

ze specjalistami 

wspierającymi 

pracę szkoły

- rok szkolny - wychowawca, 

nauczyciele 

przedmiotowi,

pedagodzy                 

i psycholodzy szkolni
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do odpowiedzialności za 

własny rozwój (w 

porozumieniu z rodzicami)
Kultura 

– wartości, 

normy i wzory 

zachowań

- rozwój zainteresowań, 

poszerzenie autonomii        

i samodzielności;

- rozwijanie umiejętności 

krytycznego myślenia       

w kontekście analizy 

wpływów rówieśników       

i mediów na zachowanie;

- dokonywanie analizy 

postaw, wartości, norm 

społecznych, przekonań      

i czynników które na nie 

wpływają;

- rozwijanie szacunku 

dla kultury i dorobku 

narodowego

- rozmowy,

 pogadanki 

na zajęciach;

- spotkania 

z pedagogiem    

i psychologiem 

szkolnym;

- lekcje

 z wychowawcą;

- zajęcia 

ze specjalistami 

wspierającymi 

pracę szkoły

- rok szkolny - wychowawca, 

nauczyciele 

przedmiotowi,

pedagodzy                 

i psycholodzy szkolni

Bezpieczeństwo

– profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych 

(problemowych)

- redukowanie 

agresywnych zachowań 

poprzez uczenie sposobów 

rozwiązywania problemów;

- budowanie atmosfery 

otwartości  i przyzwolenia 

na dyskusję;

- uświadamianie zagrożeń 

wynikających z korzystania

z nowoczesnych 

technologii 

informacyjnych;

- zwiększanie wiedzy 

na temat środków 

uzależniających i zagrożeń 

z nimi związanych;

- rozwijanie umiejętności 

troski o własne 

- rozmowy,

 pogadanki 

 na zajęciach;

- spotkania 

z pedagogiem 

i psychologiem 

szkolnym;

- lekcje 

z wychowawcą;

- zajęcia 

ze specjalistami 

wspierającymi 

pracę szkoły

- rok szkolny - wychowawca, 

nauczyciele 

przedmiotowi,

pedagodzy                 

i psycholodzy szkolni
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bezpieczeństwo w relacjach

z innymi

- Uświadamianie dzieciom 

korzyści z komunikowania 

własnych potrzeb i 

trudności oraz 

informowanie do kogo 

mogą je kierować
Profilaktyka 

uzależnień

- zapoznanie z 

zagrożeniami związanymi z

uzależnieniem od różnego 

rodzaju mediów 

elektronicznych;

- inspirowanie dzieci do 

kreatywnego spędzania 

wolnego czasu bez 

używania technik 

komputerowych;

- wstępne zapoznanie z 

zagrożeniami związanymi z

nadużywaniem alkoholu, 

tytoniu oraz substancji 

psychoaktywnych;

- kształtowanie postawy 

asertywnej wobec wpływu 

rówieśników;

- zapoznanie z aspektami 

prawnymi nadużywania 

substancji 

psychoaktywnych

- rozmowy,

 pogadanki 

na zajęciach;

- spotkania         

z pedagogiem    

i psychologiem 

szkolnym;

- lekcje               

z wychowawcą;

- zajęcia 

ze specjalistami 

wspierającymi 

pracę szkoły

- rok szkolny - wychowawca, 

nauczyciele 

przedmiotowi,

pedagodzy                 

i psycholodzy szkolni

Wychowanie do

wartości i 

kształtowanie 

postaw 

obywatelskich 

oraz 

patriotycznych

- nabycie podstawowej 

wiedzy na temat 

uniwersalnych wartości 

etycznych

- kształtowanie postawy 

patriotycznej poprzez 

poznawanie historii 

- rozmowy,

 pogadanki 

 na zajęciach;

- spotkania         

z pedagogiem    

i psychologiem 

szkolnym;

- rok szkolny - wychowawca, 

nauczyciele 

przedmiotowi,

pedagodzy                 

i psycholodzy szkolni
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naszego kraju oraz jego 

kultury;

- rozwijanie wrażliwości 

patriotycznej oraz szacunku

do polskiej kultury;

- stwarzanie warunków do 

uczestniczenia w 

wydarzeniach związanych z

kulturą i historią Polski

- lekcje               

z wychowawcą;

- zajęcia 

ze specjalistami 

wspierającymi 

pracę szkoły

OBSZAR ZADANIA KLASA V SP SPOSÓB

REALIZACJI

TERMIN

REALIZACJI

OSOBY

ODPOWIEDZIALNE
Zdrowie 

– edukacja 

zdrowotna

- zachęcanie uczniów 

do pracy nad własną 

motywacją oraz analizą 

czynników, które ich 

demotywują;

- kształtowanie 

umiejętności 

podejmowania      

i realizacji zachowań 

prozdrowotnych; 

- prezentowanie sposobów 

pokonywania własnych 

słabości 

oraz akceptowania 

ograniczeń              

i niedoskonałości

- rozmowy,

 pogadanki 

na zajęciach;

- spotkania         

z pedagogiem    

i psychologiem 

szkolnym;

- lekcje               

z wychowawcą;

- zajęcia 

ze specjalistami 

wspierającymi 

pracę szkoły

- rok szkolny - wychowawca, 

nauczyciele 

przedmiotowi,

pedagodzy                 

i psycholodzy szkolni

Relacje

– kształtowanie 

postaw 

społecznych

- rozwijanie umiejętności 

rozumienia innych, która 

sprzyja efektywnej 

współpracy;

- wyzwalanie chęci do 

działania na rzecz innych 

osób w celu poprawy ich 

sytuacji (wolontariat);

- rozmowy,

 pogadanki 

 na zajęciach;

- spotkania         

z pedagogiem    

i psychologiem 

szkolnym;

- lekcje               

- rok szkolny - wychowawca, 

nauczyciele 

przedmiotowi,

pedagodzy                 

i psycholodzy szkolni
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- rozwijanie poczucia 

przynależności do grupy 

(samorząd uczniowski, 

klub, drużyna, wspólnota);

- kształtowanie otwartości 

na doświadczenia innych 

ludzi, ich sposobów 

rozwiązywania problemów,

na nową wiedzę;

- rozwijanie świadomości 

dotyczącej roli osób 

znaczących i autorytetów

- kształtowanie poczucia 

obowiązku i motywowanie 

do odpowiedzialności za 

własny rozwój (w 

porozumieniu z rodzicami)

z wychowawcą;

- zajęcia 

ze specjalistami 

wspierającymi 

pracę szkoły 

Kultura

– wartości, 

normy i wzory 

zachowań

- rozwijanie zainteresowań 

i pasji uczniów;

- budowanie 

samoświadomości 

dotyczącej praw, wartości, 

wpływów oraz postaw;

- rozwijanie umiejętności 

wyrażania własnych 

emocji;

- rozwijanie umiejętności 

właściwego zachowania się

z  uwzględnieniem sytuacji 

i miejsca

- rozmowy,

 pogadanki 

 na zajęciach;

- spotkania         

z pedagogiem    

i psychologiem 

szkolnym;

- lekcje               

z wychowawcą;

- zajęcia 

ze specjalistami 

wspierającymi 

pracę szkoły

- rok szkolny - wychowawca, 

nauczyciele 

przedmiotowi,

pedagodzy                 

i psycholodzy szkolni

Bezpieczeństwo

– profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych 

(problemowych)

- rozwijanie umiejętności 

prowadzenia rozmowy 

w sytuacji konfliktu;

– podstawy negocjacji         

i mediacji;

- rozwijanie umiejętności 

- rozmowy,

 pogadanki 

 na zajęciach;

- spotkania         

z pedagogiem    

i psychologiem 

- rok szkolny - wychowawca, 

nauczyciele 

przedmiotowi,

pedagodzy                 

i psycholodzy szkolni
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identyfikowania przyczyn 

własnego postępowania;

- dokonywanie analizy 

wpływu nastawienia 

do siebie i innych 

na motywację 

do podejmowania 

różnorodnych zachowań;

- rozwijanie poczucia 

osobistej 

odpowiedzialności, 

zachęcanie

do angażowania się 

w prawidłowe i zdrowe 

zachowania;

- Uświadamianie dzieciom 

korzyści z komunikowania 

własnych potrzeb i 

trudności oraz 

informowanie do kogo 

mogą je kierować

szkolnym;

- lekcje               

z wychowawcą;

- zajęcia 

ze specjalistami 

wspierającymi 

pracę szkoły

Profilaktyka 

uzależnień

- zapoznanie z 

zagrożeniami związanymi z

uzależnieniem od różnego 

rodzaju mediów 

elektronicznych;

- inspirowanie dzieci do 

kreatywnego spędzania 

wolnego czasu bez 

używania technik 

komputerowych;

- wstępne zapoznanie z 

zagrożeniami związanymi z

nadużywaniem alkoholu, 

tytoniu oraz substancji 

psychoaktywnych;

- kształtowanie postawy 

- rozmowy,

 pogadanki 

 na zajęciach;

- spotkania         

z pedagogiem    

i psychologiem 

szkolnym;

- lekcje               

z wychowawcą;

- zajęcia 

ze specjalistami 

wspierającymi 

pracę szkoły

- rok szkolny - wychowawca, 

nauczyciele 

przedmiotowi,

pedagodzy                 

i psycholodzy szkolni
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asertywnej wobec wpływu 

rówieśników;

- zapoznanie z aspektami 

prawnymi nadużywania 

substancji 

psychoaktywnych
Wychowanie do

wartości i 

kształtowanie 

postaw 

obywatelskich 

oraz 

patriotycznych

- nabycie podstawowej 

wiedzy na temat 

uniwersalnych wartości 

etycznych

- kształtowanie postawy 

patriotycznej poprzez 

poznawanie historii 

naszego kraju oraz jego 

kultury;

- rozwijanie wrażliwości 

patriotycznej oraz szacunku

do polskiej kultury;

- stwarzanie warunków do 

uczestniczenia w 

wydarzeniach związanych z

kulturą i historią Polski

- rozmowy,

 pogadanki 

 na zajęciach;

- spotkania         

z pedagogiem    

i psychologiem 

szkolnym;

- lekcje               

z wychowawcą;

- zajęcia 

ze specjalistami 

wspierającymi 

pracę szkoły

- rok szkolny - wychowawca, 

nauczyciele 

przedmiotowi,

pedagodzy                 

i psycholodzy szkolni
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OBSZAR ZADANIA

KLASA VI SP

SPOSÓB

REALIZACJI

TERMIN

REALIZACJI

OSOBY

ODPOWIEDZIALNE

Zdrowie 

– edukacja 

zdrowotna

- kształtowanie 

umiejętności rozpoznawania

własnych cech osobowości;

- kształtowanie 

konstruktywnego obrazu 

własnej osoby, np. 

świadomości mocnych

 i słabych stron;

- rozwijanie właściwej 

postawy wobec zdrowia 

i życia jako 

najważniejszych wartości;

-  doskonalenie

 i wzmacnianie zdrowia 

fizycznego

- rozmowy,

 pogadanki 

 na zajęciach;

- spotkania        

z pedagogiem    

i psychologiem 

szkolnym;

- pogadanki;

- lekcje              

z wychowawcą

- rok szkolny - wychowawca, 

nauczyciele 

przedmiotowi,

pedagodzy                 

i psycholodzy 

szkolni

Relacje 

– kształtowanie 

postaw 

społecznych

- kształtowanie 

umiejętności współpracy 

w dążeniu do osiągnięcia 

celu;

- uwrażliwianie na różne 

obszary ludzkich 

problemów i potrzeb 

poprzez krzewienie 

potrzeby udzielania pomocy

(wolontariat);

- rozwijanie umiejętności 

komunikacyjnych: 

wyrażanie własnych opinii, 

przekonań  i poglądów;

- rozwijanie świadomości 

roli  i wartości rodziny         

w życiu człowieka;

- rozwijanie samorządności

- kształtowanie poczucia 

obowiązku i motywowanie 

- rozmowy,

 pogadanki 

 na zajęciach;

- spotkania        

z pedagogiem    

i psychologiem 

szkolnym;

- pogadanki;

- lekcje              

z wychowawcą

- rok szkolny - wychowawca, 

nauczyciele 

przedmiotowi,

pedagodzy                 

i psycholodzy 

szkolni
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do odpowiedzialności za 

własny rozwój (w 

porozumieniu z rodzicami)
Kultura

– wartości, 

normy i wzory 

zachowań

- zapoznanie z rolą 

zainteresowań w życiu 

człowieka;

- uwrażliwianie na kwestie 

moralne, np. mówienia 

prawdy, sprawiedliwego 

traktowania;

- kształtowanie 

pozytywnego stosunku do 

procesu kształcenia;

- kształtowanie potrzeby 

uczestnictwa w kulturze

- rozmowy,

 pogadanki 

 na zajęciach;

- spotkania        

z pedagogiem    

i psychologiem 

szkolnym;

- pogadanki; 

- lekcje              

z wychowawcą

- rok szkolny - wychowawca, 

nauczyciele 

przedmiotowi,

pedagodzy  

psycholodzy szkolni

Bezpieczeństwo

– profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych 

(problemowych

- dostarczanie wiedzy 

na temat osób i instytucji 

świadczących pomoc 

w trudnych sytuacjach;

- budowanie atmosfery 

wsparcia i zrozumienia 

w sytuacji problemowej 

oraz promowanie rzetelnej 

wiedzy mającej na celu 

zredukowanie lęku;

- rozwijanie umiejętności 

radzenia sobie z własnymi 

negatywnymi emocjami 

oraz  z  zachowaniami 

agresywnymi;

- kształtowanie przekonań 

dotyczących znaczenia 

posiadanych informacji, 

których wykorzystanie 

pomaga w redukowaniu 

lęku w sytuacjach 

kryzysowych;

- rozmowy,

 pogadanki 

 na zajęciach;

- spotkania        

z pedagogiem    

i psychologiem 

szkolnym;

- pogadanki; 

- lekcje              

z wychowawcą

- rok szkolny - wychowawca, 

nauczyciele 

przedmiotowi,

pedagodzy                 

i psycholodzy 

szkolni
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- rozwijanie świadomości 

dotyczącej prawa 

do prywatności, w tym 

do ochrony danych 

osobowych 

oraz ograniczonego 

zaufania do osób poznanych

w sieci

- Uświadamianie dzieciom 

korzyści z komunikowania 

własnych potrzeb i 

trudności oraz 

informowanie do kogo 

mogą je kierować
Profilaktyka 

uzależnień

- zapoznanie z zagrożeniami

związanymi z 

uzależnieniem od różnego 

rodzaju mediów 

elektronicznych;

- inspirowanie dzieci do 

kreatywnego spędzania 

wolnego czasu bez 

używania technik 

komputerowych;

- wstępne zapoznanie z 

zagrożeniami związanymi z 

nadużywaniem alkoholu, 

tytoniu oraz substancji 

psychoaktywnych;

- kształtowanie postawy 

asertywnej wobec wpływu 

rówieśników;

- zapoznanie z aspektami 

prawnymi nadużywania 

substancji 

psychoaktywnych

- rozmowy,

 pogadanki 

 na zajęciach;

- spotkania        

z pedagogiem    

i psychologiem 

szkolnym;

- lekcje              

z wychowawcą;

- zajęcia 

ze specjalistami

wspierającymi 

pracę szkoły

- rok szkolny - wychowawca, 

nauczyciele 

przedmiotowi,

pedagodzy 

i psycholodzy 

szkolni

Wychowanie - nabycie podstawowej - rozmowy, - rok szkolny - wychowawca, 
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do wartości i 

kształtowanie 

postaw 

obywatelskich 

oraz 

patriotycznych

wiedzy na temat 

uniwersalnych wartości 

etycznych

- kształtowanie postawy 

patriotycznej poprzez 

poznawanie historii naszego

kraju oraz jego kultury;

- rozwijanie wrażliwości 

patriotycznej oraz szacunku 

do polskiej kultury;

- stwarzanie warunków do 

uczestniczenia w 

wydarzeniach związanych z

kulturą i historią Polski

 pogadanki 

 na zajęciach;

- spotkania        

z pedagogiem    

i psychologiem 

szkolnym;

- lekcje              

z wychowawcą;

- zajęcia 

ze specjalistami

wspierającymi 

pracę szkoły

nauczyciele 

przedmiotowi,

pedagodzy 

i psycholodzy 

szkolni
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OBSZAR ZADANIA

KLASA VII i VIII SP

SPOSÓB

REALIZACJI

TERMIN

REALIZACJI

OSOBY

ODPOWIEDZIALNE
Zdrowie

 – edukacja 

zdrowotna

- kształtowanie postawy 

aktywnej, w której uczeń 

przejmuje inicjatywę,

ale też odpowiedzialności 

za swoje działania, decyzje;

- kształtowanie 

umiejętności świadomego 

wyznaczania sobie 

konkretnych celów;

-rozwijanie umiejętności 

hierarchizacji zadań;

-podnoszenie poczucia 

własnej wartości poprzez 

określanie osobistego 

potencjału;

- kształtowanie 

świadomości własnego 

ciała  z  uwzględnieniem 

zmian fizycznych 

i psychicznych          

 w okresie dojrzewania

- rozmowy,

 pogadanki 

 na zajęciach;

- spotkania         

z pedagogiem 

i psychologiem 

szkolnym;

- pogadanki; 

- lekcje 

z wychowawcą

- rok szkolny - wychowawca, 

nauczyciele 

przedmiotowi,

pedagodzy                 

i psycholodzy szkolni

Relacje 

– kształtowanie 

postaw 

społecznych

- kształtowanie 

umiejętności wchodzenia

w interakcje z ludźmi 

w sposób zapewniający 

zadowolenie obydwu stron;

- kształtowanie 

umiejętności szukania 

inspiracji, rozwijanie 

własnej kreatywności;

- rozwijanie 

odpowiedzialności 

za siebie  i  innych 

- rozmowy,

 pogadanki 

 na zajęciach;

- spotkania 

 z pedagogiem

 i psychologiem 

szkolnym;

- pogadanki; 

- lekcje 

z wychowawcą

- rok szkolny - wychowawca, 

nauczyciele 

przedmiotowi,

pedagodzy

i psycholodzy szkolni
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(wolontariat)
Kultura – 

wartości, normy 

i wzory 

zachowań

- popularyzowanie 

alternatywnych form 

spędzania czasu wolnego;

- rozwijanie pozytywnego 

stosunku do procesu 

kształcenia 

i samokształcenia, 

zaangażowania 

w zdobywanie wiedzy 

i umiejętności;

- rozwijanie takich cech 

jak: pracowitość, 

odpowiedzialność, 

prawdomówność, 

rzetelność  i wytrwałość;

- umacnianie więzi 

ze społecznością lokalną

- kształtowanie poczucia 

obowiązku i motywowanie 

do odpowiedzialności za 

własny rozwój (w 

porozumieniu z rodzicami)

- rozmowy,

 pogadanki 

 na zajęciach;

- spotkania  

z pedagogiem 

i psychologiem 

szkolnym;

- pogadanki ;

- lekcje 

z wychowawcą

- rok szkolny - wychowawca, 

nauczyciele 

przedmiotowi,

pedagodzy 

i psycholodzy szkolni

Bezpieczeństwo 

– profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych 

(problemowych)

- rozwijanie postaw 

opartych 

na odpowiedzialności 

za dokonywane wybory 

i postępowanie;

- dostarczenie wiedzy 

z zakresu prawa 

dotyczącego postępowania 

w sprawach nieletnich;

- przeciwdziałanie 

ryzykownym zachowaniom

seksualnym;

- rozwijanie umiejętności 

reagowania w sytuacjach 

- rozmowy,

 pogadanki 

 na zajęciach;

- spotkania

 z pedagogiem 

i psychologiem 

szkolnym;

- pogadanki; 

- lekcje               

z wychowawcą

- rok szkolny - wychowawca, 

nauczyciele 

przedmiotowi,

pedagodzy 

i psycholodzy szkolni
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kryzysowych, niesienia 

pomocy dotkniętym nimi 

osobom 

oraz minimalizowania ich 

negatywnych skutków;

- rozwijanie umiejętności 

lepszego rozumienia siebie 

poprzez poszukiwanie         

i udzielanie odpowiedzi na 

pytania: Kim jestem? 

Jakie są moje cele 

i zadania życiowe?

- Uświadamianie dzieciom 

korzyści z komunikowania 

własnych potrzeb i 

trudności oraz 

informowanie do kogo 

mogą je kierować
Profilaktyka 

uzależnień

- zapoznanie z 

zagrożeniami związanymi z

uzależnieniem od różnego 

rodzaju mediów 

elektronicznych;

- inspirowanie dzieci do 

kreatywnego spędzania 

wolnego czasu bez 

używania technik 

komputerowych;

- wstępne zapoznanie z 

zagrożeniami związanymi z

nadużywaniem alkoholu, 

tytoniu oraz substancji 

psychoaktywnych;

- kształtowanie postawy 

asertywnej wobec wpływu 

rówieśników;

- zapoznanie z aspektami 

- rozmowy,

 pogadanki 

 na zajęciach;

- spotkania

 z pedagogiem 

i psychologiem 

szkolnym;

- pogadanki; 

- lekcje               

z wychowawcą

- rok szkolny - wychowawca, 

nauczyciele 

przedmiotowi,

pedagodzy 

i psycholodzy szkolni

45



prawnymi nadużywania 

substancji 

psychoaktywnych
Wychowanie do 

wartości i 

kształtowanie 

postaw 

obywatelskich 

oraz 

patriotycznych

- nabycie podstawowej 

wiedzy na temat 

uniwersalnych wartości 

etycznych

- kształtowanie postawy 

patriotycznej poprzez 

poznawanie historii 

naszego kraju oraz jego 

kultury;

- rozwijanie wrażliwości 

patriotycznej oraz szacunku

do polskiej kultury;

- stwarzanie warunków do 

uczestniczenia w 

wydarzeniach związanych 

z kulturą i historią Polski

- rozmowy,

 pogadanki 

 na zajęciach;

- spotkania

 z pedagogiem 

i psychologiem 

szkolnym;

- pogadanki; 

- lekcje               

z wychowawcą

- rok szkolny - wychowawca, 

nauczyciele 

przedmiotowi,

pedagodzy 

i psycholodzy szkolni

1. 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 w czerwcu 2019 r.

i opracować wnioski do pracy na następny rok szkolny.  

 

Narzędzia ewaluacji: 

x sprawozdania  wychowawców  z  realizacji  Szkolnych  Programów  Wychowawczo-

Profilaktycznych klas; 

x analiza  trudności  wychowawczych,  problemów  szkolno-środowiskowych  

i  profilaktycznych  przeprowadzona  przez  Pedagoga  i  Psychologa  szkolnego,  
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