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PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO – PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY  

  

  

Podstawę do sporządzenia niniejszego programu stanowią następujące akty:   

  

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).  

2. Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 

r. nr 120, poz. 526). 

3. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189). 

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

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

6. Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 

487).  

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

8. Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 

2017 r. poz. 957) 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i 

placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 

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

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. 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 2018r. poz.214). 

11. Statut Szkoły  

  

 



WIZJA i MISJA SZKOŁY  

  

Fundamentem pedagogicznym naszej szkoły jest pedagogika humanistyczna stawiająca człowieka w centrum zainteresowania. 

Dlatego bardzo ważne jest tworzenie klimatu psychologicznego sprzyjającego uczeniu się. Najważniejsze są postępy ucznia w uczeniu się 

„jak się uczyć”, tego co chce wiedzieć, a nie czy uczeń nauczył się wszystkiego, a także dążenie do samodyscypliny.  

  

Szkoła Podstawowa w Mysiadle ma za zadanie kształtować myślących, poszukujących, 

kreatywnych i odpowiedzialnych młodych ludzi kierujących się wartościami.  Szanujących siebie, ludzi wokół, dbających o życie i 

zdrowie oraz naturalne środowisko. Otwartych na potrzeby i wyzwania współczesnego świata, świadomego obywatela Polski i Unii 

Europejskiej.  

 

 

1. Uczniowie biorą odpowiedzialność za uczenie się. Organizujemy dla nich działania, dzięki którym nabywają umiejętności uczenia się 

przez całe życie. 

 

2. W procesie uczenia kształcimy umiejętność współpracy niezbędnej w życiu społecznym. 

 

 

Szkoła to miejsce, w którym: 

• podejmuję samodzielne i twórcze działania, aby zdobywać i poszerzać swoją wiedzę, 

• sam się uczę ucząc innych, 

• kreatywnie i odpowiedzialnie wykorzystuję nowe technologie, 

• rozwijam swoje pasje i zainteresowania, 

• potrafię planować i organizować swoją pracę i czas wolny. 

 

 

 



  

SYLWETKA UCZNIA KOŃCZACEGO NAUKĘ  

W KLASIE TRZECIEJ 

  

W sferze intelektualnej (poznawczej)  

• Wyciąga proste wnioski na podstawie obserwacji i doświadczenia, interesuje się różnymi aspektami życia, jest ciekawy 

poznawczo  

• Rozumie podstawowe zjawiska przyrodnicze, ekologiczne i środowiskowe  

• Formułuje wnioski na podstawie obserwacji i konfrontuje z nabytym doświadczeniem  

• Rozumie, że wszystkie działania mają skutek i przyczynę  

• Ma podstawową wiedzę o umiejętnościach życia codziennego  

• Umie mówić na temat i zrozumiale dla swoich rówieśników  

• Wie, że nie wszystkie informacje, z którymi się spotyka, są prawdziwe i wartościowe  

• Rozumie potrzebę posiadania zainteresowań  

• Rozumie znaczenie i potrzebę zachowań twórczych i kreatywnych  

W sferze zdrowia i kultury fizycznej  

• Zna zasady higieny osobistej, jest schludny i zadbany  

• Umie powiedzieć NIE w sytuacji zagrożenia (czynniki patogenne)  

• Zna zdrowe produkty oraz podstawowe informacje o produktach szkodliwych w szczególności cukrów  

• Umie poruszać się w ruchu drogowym (pieszym)  

• Zna i przestrzega ogólnych zasad bezpieczeństwa  

• Zna podstawowe zagrożenia uzależnieniami (Internet; telefon; palenie papierosów; alkohol)  

• Unie zorganizować aktywność fizyczną w bezpieczny sposób i odpowiednią dla wieku  

• Zna zasady dotyczące porządku i czystości wokół siebie  

• Jest odpowiedzialny za własne zdrowie  

W sferze rozwoju emocji  

• Wie, że wytrwałość w działaniu i dążeniu do celu jest ważna  

• Przejawia zachowania współczucia i tolerancji, podejmuje działania mające na celu pomoc słabszym i potrzebującym  



• Wie, że należy odpowiednio i adekwatnie zachować się w sytuacji zwycięstwa i porażki  

• Ma podstawową wiedzę służącą umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów  

• Rozumie fakt odpowiedzialności za siebie i swoje postępowanie  

• Rozumie, że są różne sposoby wyrażania własnych emocji  

• Potrafi ocenić kolegów i siebie w możliwie obiektywny sposób  

• Umie zachować się asertywnie wobec innych ludzi  

• Podejmuje właściwe decyzje, kiedy zawiadomić dorosłych o trudnościach  

W sferze rozwoju społecznego  

• Zna i rozumie potrzebę przestrzegania obowiązujących reguł  

• Rozumie potrzebę nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, ma przyjaciół i kolegów  

• Wie, jakie są podstawowe umiejętności komunikacyjne w różnych sytuacjach społecznych  

• Mówi prawidłowo, używa słów adekwatnych do wieku, rozumie potrzebę dbałości o język i kulturę wypowiadania się  

• Pracuje w grupie, zna zasady zgodnej współpracy z innymi  

• Przyjmuje postawę tolerancyjną wobec odmienności religijnej, kulturowej i narodowej  

• Rozumie potrzebę podejmowania działań służących kształtowaniu wizerunku własnego i otoczenia  

W sferze wartości uniwersalnych  

• Zna wartość rodziny, wzajemne relacje między najbliższymi, identyfikuje się ze swoją rodziną i rozumie swoje powinności wobec 

niej;  

• Zna symbole i tradycje narodowe, szanuje kulturę Polski  

• Zna obyczaje szkolne i uczestniczy w życiu szkoły i społeczności lokalnej;  

• Ma świadomość innej narodowości, wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw  

  

 

 

 

 

 

 



  

SYLWETKA UCZNIA KOŃCZĄCEGO NAUKĘ   

W KLASIE 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ I 3 GIMNAZJUM 

W sferze intelektualnej (poznawczej)  

• Rozumie potrzebę nabywania wiedzy o sobie i ma podstawowy wgląd w swoją osobowość  

• Umie znaleźć kreatywne rozwiązanie problemu  

• Wie, czym są cele krótko i długoterminowe umie zaplanować działania  

• Posiada zainteresowania i aktywnie je rozwija  

• Wie, czym jest hierarchia ustalania ważności i priorytetów  

• Rozumie potrzebę krytycznego spojrzenia na rzeczywistość i media  

• Korzysta z produktów przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej  

• Rozumie potrzebę korzystania z wiedzy i doświadczenia innych w celu własnego rozwoju  

• Osiągnął znaczący cel, adekwatny do możliwości  

• Zna konsekwencje prawne swoich czynów, rozumie fakt odpowiedzialności za siebie i swoje postępowanie  

  

W sferze zdrowia i kultury fizycznej  

  

• Ma przekonanie, że zdrowie i życie są wartościami o najwyższym znaczeniu  

• Umie zachować się asertywnie w sytuacji zagrożenia (czynniki patogenne)  

• Ma postawę prozdrowotną i promuje wartości zdrowego trybu życia, jest odpowiedzialny za własne zdrowie  

• Zna sposoby zarządzania stresem  

• Ma świadomość własnego ciała oraz wiedzę o dojrzewaniu i rozwoju  

• Unie zorganizować aktywność fizyczną w bezpieczny sposób i odpowiednią dla wieku  

• Zna zagrożenia uzależnieniami (Internet; telefon; palenie papierosów; alkohol, przedwczesna inicjacja)  

• Zna i przestrzega ogólnych zasad bezpieczeństwa  

• Zna zagrożenia cywilizacyjne i ekologiczne  

• Umie poruszać się w ruchu drogowym (pieszym i drogowym)  

• Uprawiania sport  



 

W sferze rozwoju emocji  

  

• Ma świadomość swoich mocnych i słabych stron  

• Kieruje się motywacją wewnętrzną, sam chce się rozwijać i podejmować działania, rozumie czym jest motywacja wewnętrzna i 

zewnętrzna  

• Wie, jak obiektywnie ocenić zachowanie własne i innych ludzi  

• Rozwiązuje konflikty samodzielnie i w akceptowalny sposób  

• Osiągnął adekwatne i wymierne cele, który sobie postawił  

• Zachowuje się w sposób akceptowalny w sytuacji porażki i sukcesu  

• Dokonuje oceny kolegów i siebie w możliwie obiektywny sposób  

• Umie zachować się asertywnie wobec innych ludzi  

   

W sferze rozwoju społecznego  

  

• Wie, jak wyrażać swoje zdanie w taki sposób, aby szanować zadanie innych, nie używa wulgaryzmów  

• Pracuje w grupie odnosząc sukcesy  

• Zna i rozumie potrzebę przestrzegania obowiązujących reguł  

• Rozumie postawę oznaczającą szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju 

intelektualnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw  

• Rozumie potrzebę szacunku dla społeczności szkolnej i lokalnej  

• Rozumie potrzebę posiadania autorytetów i szanuje je  

• Rozumie potrzebę samodoskonalenia się w różnych rolach społecznych (uczeń, członek rodziny i społeczeństwa)  

• Podejmuje działania mające na celu pomoc słabszym i potrzebującym lub uczestniczy w wolontariacie  

• Ma poczucie związku ze społecznością lokalną, uczestniczy lub interesuje się Samorządem Szkolnym  

 

W sferze wartości uniwersalnych  



• Zna wartość rodziny, wzajemne relacje między najbliższymi, identyfikuje się ze swoją rodziną i rozumie swoje powinności wobec 

niej;  

• Zna symbole i tradycje narodowe, szanuje kulturę Polski  

• Rozumie potrzebę zadawania pytań: Kim jestem i jakie mam cele?  

• Zna obyczaje szkolne i uczestniczy w życiu szkoły i społeczności lokalnej;  

• Przejawia wartości humanitaryzmu i pomocy  

• Rozumie wartości związane z działalnością naukową  

• Szanuje wartości innych kultur, narodów i tradycji  

  

  

 

ZAKRES DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW EDUKACYJNYCH  

(PODSTAWA PROGRAMOWA)  

  

OBSZAR  KLASY  

1. Zdrowie – edukacja zdrowotna  Edukacja wczesnoszkolna - klasy 1-3 

• zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i innych, 

kształtowanie umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi 

życia;  

•  zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i 

aktywności fizycznej;  

•  przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia w 

aspekcie fizycznym i psychicznym;  

•  kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie;  

• rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim 

środowisku;  



•  kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, rozumowania 

przyczynowo skutkowego;  

•  uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin;  

• kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego 

zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki. 

  

  

Klasa 4  

• Nabycie podstawowej wiedzy na temat stresu.   

• Inspirowanie młodzieży do myślenia o własnej motywacji do działania.   

• Nabywanie umiejętności 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   

  Klasa 5  

• 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   

  Klasa 6  

• 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.   

  Klasa 7  

• Kształtowanie postawy proaktywnej, 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.   

  Klasa 8  

• Kształtowanie postawy uczniów nastawionej na rozwiązania – charakteryzującej 

się samoświadomością, wyobraźnią, kreatywnością.   

• Kształtowanie umiejętności wyznaczania sobie celów krótko- i 

długoterminowych.   

• Rozwijanie umiejętności ustalania priorytetów, uwzględniając kryteria ważności i 

pilności.   

• Rozwijanie umiejętności oceny własnych możliwości.   

• Kształtowanie świadomości dotyczącej wykorzystania ruchu w życiu człowieka 

jako skutecznego sposobu dbania o zdrowie psychiczne  

  3 Gimnazjum 



• Wychowawcy klas gimnazjalnych dokonują analizy zakresu działań o charakterze 

wychowawczo-profilaktycznym ze szczególnym uwzględnieniem celów dla klas 8, 

ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych potrzeb klasy.   

 
2. Relacje – kształtowanie postaw 

społecznych   

 

Edukacja wczesnoszkolna - klasy 1-3 

• kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych;  

• rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie obserwacji i 

własnych doświadczeń;  

• kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł;  

• kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, 

rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy 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.  
 

  Klasa 4  

• 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.   

  Klasa 5  

• Rozwijanie umiejętności rozumienia innych, która sprzyja efektywnej współpracy.   

• Wyzwalanie chęci do działania na rzecz innych osób w celu poprawy ich sytuacji 

(wolontariat).  

• 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.   

  Klasa 6  

• 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.   

  Klasa 7  

• 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 (wolontariat).   

  Klasa 8  

• Rozwijanie umiejętności poszukiwania takich rozwiązań, które stwarzają korzyści 

dla obydwu stron.   

• Rozwijanie umiejętności dostrzegania pozytywnych aspektów działania 

zespołowego poprzez docenienie różnic zdań i wiedzy, doświadczeń, specjalizacji, 

kompetencji.   

• Rozwijanie potrzeby ciągłego doskonalenia siebie jako jednostki, członka rodziny i 

społeczeństwa.   

 3 Gimnazjum 

• Wychowawcy klas gimnazjalnych dokonują analizy zakresu działań o charakterze 

wychowawczo-profilaktycznym ze szczególnym uwzględnieniem celów dla klas 8, 

ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych potrzeb klasy.   

 

3. Kultura – wartości, normy, 

wzory zachowań   

  

Edukacja wczesnoszkolna - klasy 1-3 

• kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych sytuacjach 

społecznych, dbałość o język i kulturę wypowiadania się; 

• kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji wychowawczych, odróżniania 

dobra od zła;  

• kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i kultury 

własnego narodu, a także poszanowania innych kultur i tradycji, określanie swojej 



przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i 

tradycją w środowisku 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 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 wymagającymi 

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;  

•  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.  

 
Klasa 4  



• 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.   

  Klasa 5  

• 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.   

  Klasa 6  

• 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   

  Klasa 7  

• 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.   

  Klasa 8  

• Popularyzowanie wiedzy o różnicach kulturowych oraz rozwijanie umiejętności 

korzystania z niej w kontakcie z przedstawicielami innych narodowości.  

• Popularyzowanie wiedzy i rozwijanie świadomości na temat zasad 

humanitaryzmu.   

• Rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej poprzez podejmowanie działań 

na rzecz lokalnej społeczności.   

 3 Gimnazjum 

• Wychowawcy klas gimnazjalnych dokonują analizy zakresu działań o charakterze 

wychowawczo-profilaktycznym ze szczególnym uwzględnieniem celów dla klas 8, 

ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych potrzeb klasy.    

4. Bezpieczeństwo – 

profilaktyka zachowań ryzykownych 

(problemowych)   

  

 

Edukacja wczesnoszkolna - klasy 1-3 

• zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach 

życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i 

zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych;  

•  kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 

informacji z różnych źródeł, korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, 

kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie 

i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów, 



respektowanie ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i 

multimediów; 

• przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z narzędzi i urządzeń 

technicznych, bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych i poruszania się po 

drogach;  

• przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji, zapobiegania i 

przeciwdziałania sytuacjom problemowym;  

• kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, w miejscu 

nauki i zabawy.  

 
 Klasa 4  

• 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 bezpieczeństwo w relacjach z innymi.   

  Klasa 5  

• Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy 

negocjacji i mediacji.   

• Rozwijanie umiejętności 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.   

• Doskonalenie umiejętności rozpoznawania symptomów uzależnienia od 

komputera i Internetu.   

  Klasa 6  

• 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 zrachowaniami agresywnymi.   

• Kształtowanie przekonań dotyczących znaczenia posiadanych informacji, których 

wykorzystanie pomaga w redukowaniu lęku w sytuacjach kryzysowych.   

• Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony 

danych osobowych oraz ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci.   

  Klasa 7  

• Rozwijanie postaw opartych na odpowiedzialności za dokonywane wybory i 

postępowanie.   

• Dostarczenie wiedzy z zakresu prawa dotyczącego postępowania w sprawach 

nieletnich.   

• Przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniem seksualnym.   

• Rozwijanie umiejętności reagowania w sytuacjach 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?   

  Klasa 8  

• Propagowanie wiedzy na temat prawnych i moralnych skutków posiadania, 

zażywania i rozprowadzania środków psychoaktywnych.   

• Rozwijanie umiejętności wykorzystywania elementów negocjacji i mediacji w 

sytuacji rozwiązywania konfliktów.  

• Rozwijanie umiejętności podejmowania działań zgodnych ze zweryfikowanymi 

źródłami wiedzy.   

• Utrwalanie umiejętności oceny konsekwencji podejmowanych działań dla siebie i 

dla innych – określanie alternatywnych rozwiązań problemu.   

• Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy 

negocjacji i mediacji.  

  3 Gimnazjum 

• Wychowawcy klas gimnazjalnych dokonują analizy zakresu działań o charakterze 

wychowawczo-profilaktycznym ze szczególnym uwzględnieniem celów dla klas 8, 

ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych potrzeb klasy.   

 

 

 

Aneks do Programu wychowawczego Wnioski z ewaluacji w roku szkolnym 2018-2019  

 



1.Zgodnie z wytycznymi  i polityką Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa imienia Polskich 

Olimpijczyków w Mysiadle w  harmonogramach pracy wychowawczej  zostaną odzwierciedlone  podstawowe kierunki realizacji polityki 

oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 

 

• 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów 

• Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i 

innowacyjność uczniów. 

• Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego. 

• Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w 

sieci. 

 

2.Na podstawie przeprowadzonych badań ewaluacyjnych, kontroli pracy szkoły przez organy nadzorujące, w zakresie działań 

profilaktyczno-wychowawczej własnych obserwacji i doświadczeń w bieżącej  pracy, Rada Pedagogiczna przyjęła następujące wnioski: 

• Dbałość o bezpieczeństwo uczniów poprzez niezwłoczne stawianie się nauczycieli na dyżury i szczególnie aktywne ich pełnienie 

w następujących miejscach: szatnie uczniowskie i przy sali gimnastycznej, toalety, klatka schodowa przy windzie, stołówka. 

• Systematyczne wdrażanie OK w zakresie celów lekcji i kryteriów sukcesu oraz stosowanie różnorodnych metod pracy. 

• Kontynuowanie działań dotyczących profilaktyki zachowań  agresywnych, uzależnień, komunikacji interpersonalnej (z naciskiem 

na profilaktykę agresji słownej i fizycznej), kultury słowa, kultury spożywania posiłków. 

• Zorganizowanie warsztatów dotyczących depresji i pozytywnej samooceny skierowanych o uczniów gimnazjum i starszych klas 

szkoły podstawowej oraz warsztatów dotyczących trudności integracyjno- adaptacyjnych dla uczniów klas IV. 

• Wypracowanie systemu pełnej współpracy nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami z orzeczeniami. 

• Objęcie wzmożoną opieką i wsparciem uczniów klas IV. Poprzez nawiązanie współpracy wychowawców edukacji 

wczesnoszkolnej z wychowawcami klas IV. I nauczycielami przedmiotów. 

• Doprecyzowanie zapisu w Statucie szkoły regulującego konsekwencje nieprzygotowania się uczniów do lekcji i jego wpływ na 

ocenę zachowania. 



3.Wnioski zawarte w badaniach ewaluacyjnych w roku 2018/2019 

a. Raport na temat poczucia i stanu bezpieczeństwa wśród uczniów z uwzględnieniem i zachowań agresywnych. Raport 

obejmuje podsumowanie badań w latach lat szkolnych 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018 

• Kontynuować zajęcia psychoedukacyjne w zakresie właściwej komunikacji interpersonalnej z naciskiem na profilaktykę agresji 

słownej pedagog/psycholog/ nauczyciele języka polskiego, wychowawcy 

• Na lekcjach wychowawczych należy często zwracać uwagę i prowadzić rozmowy z uczniami na temat jakości/braku kultury 

słowa i jakości relacji koleżeńskich. 

• Położyć większy nacisk na działania integracyjne w klasach 4 SP. Należy rozważyć poświęcenie większości działań 

wychowawczych w klasach 4 na działania integracyjne i uspołecznianie. 

• W klasach należy jasno sformułować i przestrzegać zasady i konsekwencje odnośnie przypadków agresji słownej. I fizycznej. 

• Wychowawcy w szerszym zakresie powinni podejmować szczególnie w klasach młodszych tematykę profilaktyki zachowań 

agresywnych w czasie lekcji wychowawczych. 

• W większym stopniu należy egzekwować regulamin stołówki szkolnej, zwiększyć udział nauczycieli w dyżurach stołówki 

szkolnej. 

• Dalej kontynuować warsztaty zewnętrzne w szczególności w klasach młodszych profilaktykę agresji i zachowań niebezpiecznych. 

• Kontynuować zajęcia profilaktyczne i psychoedukacyjne prowadzone przez szkolnych specjalistów. 

• W większym stopniu objąć nadzorem nauczycielskim, szatnie WF, klatki schodowe, szatnie i inne miejsca wymienione jako 

niebezpieczne. 

• Wychowawcy powinni w większym stopniu dawać możliwość wypowiadania się i rozwiazywania problemów w sposób możliwie 

najbardziej obiektywny, tak aby uczniowie obdarzali go większym zaufaniem. Efektem tego może być wzrost zaufania także w 

przypadku zgłoszeń zachowań o charakterze przemocowym 

• Przeprowadzić badania kontrolne poczucia bezpieczeństwa w roku szkolnym 2018/2019 

 

 



b. Raport na temat uzależnień od substancji psychoaktywnych w tym alkoholu i papierosów wśród uczniów. Raport 

obejmuje podsumowanie badań w latach lat szkolnych 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018 

• W badaniach uczniów szkoły zarówno  tegorocznych jak i z lat poprzednich  należy kontynuować tematyka związana z paleniem 

papierosów a w szczególności e-papierosach nadal  powinna być w większym zakresie podkreślana na zajęciach profilaktyki 

uzależnień, ponieważ wydaje się że to palenie papierosów jest podstawową i pierwszą formą kontaktu z substancjami 

psychoaktywnymi. 

• Wraz z wiekiem następuje pewna forma racjonalizacji używania substancji psychoaktywnych. Z tego powodu należy wcześniej 

niż w poprzednich latach szkolnych rozpocząć edukacje profilaktyczną. W roku 2018/2019 szkoła zrealizuje program 

profilaktyczny „Mali detektywi” dla klas 5 w celu obniżenia wieku w którym szkoła podejmuje działania profilaktyczne w zakresie 

profilaktyki uzależnień.  

• Istnieje konieczność specjalnego traktowania tej tematyki z powodu niskiej świadomości części uczniów, a niekiedy wręcz jawnej 

ignorancji, należy włączyć do rozmów wychowawczych z klasą. Należy zwiększać świadomość uczniów ze ukrywanie 

przypadków odurzania się jest działaniem błędnym i destrukcyjnym. 

• W większym i różnorodnym zakresie potrzebne są działania psychoedukacyjne i informacyjne skierowane do rodziców  

• Należy zwiększyć komunikację informacji w kierunku rodziców o aktywnościach w zakresie profilaktyki uzależnień. Służyć ma do 

tego strona WWW szkoły. W zakładce profilaktycznej należy umieszczać aktualne informacje o działaniach profilaktycznych a w 

przypadku większych działań informować rodziców dodatkowo przez dziennik elektroniczny.  

• W dalszym ciągu zwiększać świadomość rodziców o potrzebie kontroli działalności dzieci w Internecie 

• W klasach 7 SP znacząco zwiększyć działania profilaktyczne z zakresu uzależnień podobnie jak integracyjne w klasach 4SP 

• Pogłębiać indywidualizację pracy z uczniem w celu wytwarzania pozytywnych relacji w szkole, co w większym stopniu pozwoli 

na kontrolę zachowani związanych z odurzaniem się. 

• Zwracać uwagę i piętnować zachowania uczniów polegające na udawaniu stanu odurzenia. 

• Należy powtórzyć zajęcia 2 7 klasach SP na temat odpowiedzialności karnej także związanej z nabywaniem i używaniem 

substancji odurzających tak legalnych jak i nielegalnych. 

• Kontynuować działania profilaktyczne z udziałem zewnętrznych specjalistów terapeutów uzależnień. 

• W większym stopniu położyć nacisk na szkolenie wychowawców w tematyce profilaktyki uzależnień 



• Zastosować działania celowe wobec wytypowanych do profilaktyki celowej uczniów naszej szkoły 

• Dokonać ewaluacji badawczej oraz badań jakościowych dotyczących tematyki użycia substancji psychoaktywnych w tym 

papierosów wśród uczniów naszej szkoły. 

4. Powyższe wnioski i zalecenia mają odzwierciedlenie w planowanym harmonogramie pracy wychowawczej na rok szkolny 

2018/2019 

 

HARMONOGRAM EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

Realizowany obszar 
 

Formy realizacji Osoby 
odpowiedzialne 

Termin 

Zdrowie-edukacja 
zdrowotna 

➢ Pogadanki edukacyjne 
➢ Lekcje z pielęgniarką szkolną 

Pielęgniarka szkolna 
Wychowawcy 

Cały rok szkolny 

➢ Dbanie o właściwą postawę ucznia w czasie pracy na 
zajęciach lekcyjnych oraz przy komputerze poprzez 
przypominanie uczniom o poprawnej postawie 

Wychowawcy 
klas/nauczyciele 
uczący 

Cały rok szkolny 

➢ Zorganizowanie Dnia Promocji Zdrowia Zespół terapii Kwiecień  

➢ „Jesienne owoce i warzywa z ro dłem zdrowia 
(eksperymenty) 

 

Wychowawcy świetlicy Listopad 

➢ Akcja „owoce w szkole” Nauczyciele Cały rok szkolny 

➢ Realizacja programu „Szklanka mleka” Monika Skroczek Wg. grafiku  

➢ Europejski Tydzien  Sportu 
 

 

Wychowawcy świetlicy Wrzesień 

➢ Zdrowo bo sportowo Wychowawcy świetlicy Maj 

➢ Dzień Lasu (eksperymenty) 
• Segregacja śmierci 

Wychowawcy świetlicy Marzec 



• Sprzątanie terenu szkoły 
 

➢ Udział w akcji „Sprzątanie świata” 
 

Nauczyciele 
Wychowawcy świetlicy 

Wrzesień 

➢ Zbieranie baterii i nakrętek plastikowych Nauczyciele 
Wychowawcy świetlicy 

Cały rok szkolny 

➢ Zorganizowanie akcji „Pamiętajmy o zwierzętach”  Nauczyciele Październik 

Relacje-kształtowanie 
postaw społecznych 

➢ Zorganizowanie zajęć integracyjnych w klasach I-III  Psycholog/Pedagog Październik 
 

➢ Bądź kumplem, poznaj mnie Wychowawcy świetlicy Wrzesień  
➢ Sztuka rozwiązywania konfliktów 

 
Wychowawcy świetlicy Październik 

➢ W świecie wróżek i czarodziejów  
• Rozwijanie umiejętności wspólnej zabawy i pracy w 

grupie 
• Rozwijanie umiejętności manualnych 
• Stwarzanie okazji do prezentacji innym własnych 

pomysłów 
 

Wychowawcy świetlicy Październik  

➢ Polska Niepodległa 
• Kształtowanie postaw patriotycznych, okazywanie 

szacunku tym, którzy walczyli o wolną Polskę. 
Kształtowanie poczucia przynależności do własnego 
kraju. 

Wychowawcy świetlicy Listopad 

➢ Tydzień Rekordów Guinnessa  
• Rozwijanie pewności siebie u dzieci, umiejętności 

autoprezentacji, pokonywania nieśmiałości 

Wychowawcy świetlicy Listopad  

➢ Bądź pomocnikiem Świętego Mikołaja 
(eksperymenty) 

• Wyjaśnienie znaczenia terminu wolontariusz, 
poznanie przykładów wolontariatu w najbliższym 
otoczeniu, kształcenie postawy wrażliwości na 

Nauczyciele świetlicy Grudzień 



potrzeby innych ludzi 

➢ Organizacja kiermaszów świątecznych Nauczyciele Grudzień/ 
kwiecień 

➢ Szkolny wolontariat M. Armacińska 
Z. Meder 
J. Przybylska 
  

Cały rok szkolny 

➢ Wyrabianie nawyków używania zwrotów 
grzecznościowych poprzez realizowanie zadań 
zawartych w planach wychowawczych klas 1-3 
 

Nauczyciele 
Wychowawcy świetlicy 

Cały rok szkolny  

➢ Zima lubi dzieci 
• Rozumienie konieczności odpowiedniego ubierania 

się stosownie do pory roku – zimy 

Wychowawcy świetlicy Styczeń  

➢ Karnawał/Dzień Babci i Dziadka 
• Kształtowanie poprawnej postawy dzieci wobec osób 

starszych 

Wychowawcy świetlicy Styczeń  

➢ Przestrzeganie przez wszystkich zasady „Jedna osoba 
mówi reszta słucha” 

Nauczyciele 
Wychowawcy świetlicy 
 

Cały rok szkolny 

➢ Jest taka kraina.. Tydzień Życzliwości i Pozdrowień 
 

Wychowawcy świetlicy Luty  

➢ Mały dziennikarz 
• Doskonalenie umiejętności komunikowania się w 

celu zdobycia konkretnych informacji 

Wychowawcy świetlicy Marzec  

➢ Organizacja uroczystości szkolnych: 
• Dzień Chłopaka, 
• Andrzejki,  
• Mikołajki,  
• Walentynki,  
• Dzień Kobiet, 
• Dzień Wiosny, 

Nauczyciele Wg. terminarza 



• Dzień Rodziny 
• Zabawa karnawałowa. 

➢ Ziemia nasz wspólny dom 
• Wdrażanie postępowania zgodnego z zasadami 

ekologii 
• Uświadamianie potrzeby uszanowania otaczającego 

środowiska 
• Kształcenie umiejętności prawidłowej segregacji 

odpadów 

Wychowawcy świetlicy Kwiecień  

➢ Witaj majowa jutrzenko  
• Kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz 

poczucia tożsamości narodowej 
• Rozwijanie u uczniów zainteresowań symbolami 

narodowymi 
• Kształtowanie postaw patriotycznych 

 

Wychowawcy świetlicy Kwiecień  

➢ Moja rodzina – mój skarb 
• Przedstawienie rodziny jako jednej z najwyższych 

wartości 
• Wdrażanie do przestrzegania norm współżycia w 

rodzinie 
• Budzenie przywiązania do tradycji i zachęcanie do jej 

kultywowania 
 

Wychowawcy świetlicy Maj  

➢ Detektywi na tropie wiosny (eksperymenty) 
• Doskonalenie umiejętności poznawczych i logicznego 

myślenia, dedukcji 

Wychowawcy świetlicy Maj  



➢ Podróże małe i duże 
• Rozwijanie umiejętności czytania mapy 
• Zaciekawienie regionami Polski 

Wychowawcy świetlicy Maj  

➢ Dzień dziecka 
• Zapoznanie z prawami dziecka 
• Poznanie sposobów obchodzenia dnia dziecka w 

różnych państwach 

Wychowawcy świetlicy Czerwiec  

➢ Zorganizowanie Dnia Rodziny Zespół ds. Dnia 
Rodziny, wszyscy 
pracownicy 

czerwiec 

➢ Listopadowa zaduma 
• Zapoznanie się z tradycjami związanymi ze świętem 

Zmarłych w innych krajach 
• Wyrażanie szacunku wobec zmarłych 

Wychowawcy świetlicy Listopad 

➢ Narodowe Święto Niepodległości 
• Zapoznanie się z symbolami narodowymi – godło, 

flaga 
• Kształtowanie postaw patriotycznych 
• Kształtowanie poczucia przynależności do własnego 

kraju, regionu, małej Ojczyzny 

Wychowawcy świetlicy 
Nauczyciele 
Psycholog 
Pedagog 

Listopad 

➢ Zwyczaje Bożego Narodzenia na świecie. Pieczenie 
pierników. 

• Utrwalenie wiadomości na temat zwyczajów i 
tradycji  związanych ze Świętami Bożego Narodzenia 

• Wigilijny stół, śpiewanie kolęd 

Wychowawcy świetlicy 
Nauczyciele 
Psycholog 
Pedagog 

Grudzień 

➢ Wielkanocne Opowieści 
• Poszerzenie wiedzy na temat tradycji Świąt 

Wielkanocnych  
• Kształtowanie przywiązania i szacunku do tradycji 

Wychowawcy świetlicy Marzec 

➢ Rozmowy z uczniami sprawiającymi trudności 
wychowawcze- Jak radzić sobie ze złością?  

Psycholog 
Pedagog 

Cały rok szkolny 
 



➢ Przeprowadzenie zajęć wspierających rozwój 
emocjonalno-społeczny; 

• Rozpoznaje i nazywam emocje. Sposoby radzenia 
sobie z emocjami. 

 

Psycholog 
Pedagog 

Cały rok szkolny 

➢ Zajęcia grupowe z psychologiem/pedagogiem 
szkolnym z elementami treningu umiejętności 
społecznych (wg. potrzeb) 

Psycholog 
Pedagog 

Cały rok szkolny 

➢ Prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych dla 
uczniów „Moje mocne strony” 
 

Psycholog 
Pedagog 

Cały rok szkolny 

  
Kultura – wartości, 
normy, wzory zachowań 

➢ Pobawmy się w teatr. (eksperymenty) 
 

wychowawcy świetlicy październik 

➢ Joanna Papuzińska – Najpiękniejsze opowiadania 
• Zapoznanie w ciekawy sposób z twórczością pisarki 
• Stwarzanie przestrzeni do samodzielnych prób 

opowieści 

Wychowawcy świetlicy Październik  

➢ Tydzień Złotej Rączki (Piękna Nasza… świąteczne 
ozdoby regionalne) 

• Pobudzanie do kreatywności poprzez kontakt z 
przykładami sztuki ludowej 

Wychowawcy świetlicy Grudzień  

➢ Muzyczne inspiracje noworoczne 
• Poznawanie różnych nurtów muzycznych 

Wychowawcy świetlicy Styczeń  

➢ Kulturalne ABC 
• Utrwalanie kultury słowa: proszę, dziękuję, 

przepraszam 
• Utrwalanie kultury zachowania przy posiłkach i w 

trakcie zabaw grupowych 

Wychowawcy świetlicy Luty  

➢ Baśnie różnych narodów 
• Rozwijanie umiejętności dostrzegania różnic 

kulturowych   

Wychowawcy świetlicy Marzec  

➢ Udział uczniów klas III w projekcie „Mały Patriota” M. Armacińska 
K. Wójcik 

Wg grafiku 



➢ Muzyka i taniec łagodzą obyczaje Wychowawcy świetlicy Marzec  

➢ Happening z okazji Pierwszego Dnia Wiosny Nauczyciele  Marzec  

➢ Zorganizowanie wyjazdów do Filharmonii 
Narodowej na koncerty dla dzieci. 

Nauczyciele  Wyjazdy klasowe wg. 
grafiku 

➢ Nasze talenty/Świetlicowy Przegląd Artystyczny 
 

 

Wychowawcy świetlicy Kwiecień 

Bezpieczeństwo-
profilaktyka zachowań 
problemowych 

➢ Wykonanie gazetek tematycznych dotyczących 
bezpieczeństwa 

Wychowawcy/wycho
wawcy świetlicy 

Cały rok szkolny 

➢ Zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w kontaktach z 
obcymi. 

➢ Bezpieczne korzystanie z Internetu 
➢ Zapoznanie z podstawowymi zasadami 

bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych 

Psycholog 
Pedagog 
Nauczyciele 

Cały rok szkolny 

➢ Bezpiecznie w drodze do szkoły 
• Promocja zasady JESTEM WIDOCZNY NA DRODZE: 

PO PIERWSZE ODBLASKI! 

Wychowawcy świetlicy Wrzesień 
 

➢ Zajęcia w klasach III, mające na celu przekazanie 
podstawowych informacji na temat szkodliwości 
uzależnień 

Psycholog 
Pedagog 

Cały rok szkolny 

 ➢ Bezpieczni w sieci cz.1  
• Zapoznanie z zagrożeniami związanymi z 

korzystaniem z sieci 

Wychowawcy świetlicy Listopad  

 ➢ Bezpieczne ferie 
• Uświadomienie niebezpiecznych zachowań 

występujących podczas zabaw na śniegu i poza 
domem. 

Nauczyciele świetlicy Styczeń  

 ➢ Bezpieczni w sieci cz. 2 
• Poznanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu 

Wychowawcy świetlicy Marzec  



 ➢ Bezpieczne wakacje/vademecum kolonisty. 
• Powitanie wakacji hawajskie luau. 

Wychowawcy świetlicy Czerwiec  

 ➢ Realizacja programu zdrowia psychicznego  
„Przyjaciele Zippiego” 

Nauczyciele po 
szkoleniu 

Cały rok szkolny 

 

 

HARMONOGRAM EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA – Filia Zgorzała 

 

Realizowany obszar 
 

Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Termin 

Zdrowie-edukacja zdrowotna Pogadanki edukacyjne, lekcje z pielęgniarką 
szkolną 

Wychowawcy 
Pielęgniarka szkolna 
 

Cały rok szkolny 

Dbanie o właściwą postawę ucznia w czasie pracy 
na zajęciach lekcyjnych oraz przy komputerze 
poprzez przypominanie uczniom o poprawnej 
postawie 

Wychowawcy klas 
nauczyciele uczący 

Cały rok szkolny 

Zorganizowanie spotkania z dietetykiem Wychowawca kl. II e 
Pedagog  

II semestr 

W zdrowym ciele, zdrowy duch! Realizacja zajęć 
dotyczących zdrowego odżywiania się w świetlicy 
szkolnej 

Wychowawcy świetlicy  Październik  

Zorganizowanie Dnia Promocji Zdrowia Zespół terapii Kwiecień  
Uczestnictwo w akcji „Owoce w szkole” 
 

Wychowawca kl.  III c 
Wychowawca świetlicy 

Wg 
harmonogramu 

Uczestnictwo w akcji „Szklanka mleka” Kierownik Filii Cały rok szkolny 
Udział w akcji „Sprzątanie świata” Wychowawca kl. II d 

Mały Samorząd 
Wrzesień  

Dzień Ziemi- zbiórka surowców wtórnych Wychowawca kl. II d Kwiecień 



Wychowawca kl. III c 
Zorganizowanie zbiórki baterii Kierownik Filii 

Wychowawcy kl. 1-3 
Cały rok szkolny 

Zorganizowanie zbiórki nakrętek Kierownik Filii 
Wychowawca kl. II e 

Cały rok szkolny 

Zorganizowanie wycieczki do gospodarstwa 
agroturystycznego 

Wychowawca kl. II e Październik 

Realizacja projektu „To my-ekolodzy” 
 
 

Wychowawca świetlicy Czerwiec 

Uczenie uczniów zdrowej rywalizacji i zasad „fair-
play”- gry i zabawy podczas zajęć edukacyjnych i 
zajęć wychowania fizycznego 

Wychowawcy klas 
Wychowawcy świetlicy  

Cały rok szkolny 

 Olimpijski tydzień sportowy- zajęcia prowadzone 
w świetlicy szkolnej 

Wychowawcy świetlicy Marzec 

Taneczny tydzień- zajęcia prowadzone w świetlicy 
szkolnej 

Wychowawcy świetlicy Kwiecień 

Relacje-kształtowanie postaw 
społecznych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyrabianie nawyków używania zwrotów 
grzecznościowych poprzez realizowanie zadań 
zawartych w planach wychowawczych klas 1-3 

Wychowawcy klas Cały rok szkolny 

Przestrzeganie przez wszystkich zasady „Jedna 
osoba mówi reszta słucha” 

Wychowawcy klas 
Wychowawcy świetlicy 
Nauczyciele uczący 

Cały rok szkolny 

Opracowanie kontraktów i zasad klasowych  Wychowawcy klas/świetlicy Wrzesień 
Zajęcia na temat kulturalnego zachowania się w 
różnych sytuacjach  

Wychowawcy 
 

Wg 
harmonogramu 

Bon ton o dobrym wychowaniu-realizacja zajęć w 
świetlicy szkolnej 

Wychowawcy świetlicy Marzec 

Zorganizowanie zajęć integracyjnych w klasach I, 
w klasach II, III według potrzeb 

Psycholog/pedagog 
Wychowawcy/wychowawcy 
świetlicy 

Październik/ 
wg potrzeb 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zajęcia edukacyjne Jak być dobrym 
kolegą/koleżanką? 

Wychowawcy klas 
Wychowawcy świetlicy 

Cały rok szkolny 

Uczenie dzieci współdziałania w grupie klasowej 
poprzez zajęcia z uczniami pogadani „Ja i moja 
klasa” 

Wychowawcy klas Cały rok szkolny 

Zorganizowanie akcji „Pamiętajmy o zwierzętach” Logopeda Październik/ 
listopad 

Udział w akcjach: „Góra grosza”, WOŚP, 
„Nakrętka” 

Wychowawca klasy II e 
Kierownik Filii 

Grudzień/ styczeń 
Cały rok 

Udział w akcji „Pomóż jeśli możesz” Wychowawca oddziału 
przedszkolnego gr. b i gr. c 

Grudzień 

Organizacja kiermaszów świątecznych Wychowawca oddziału 
przedszkolnego gr. b i gr.  c 
Nauczyciel 
współorganizujący 

Grudzień/ 
kwiecień 

Realizowanie działań związanych z obchodami 
Dnia Patrona 

Zespół ds. Dnia Patrona Wg 
harmonogramu 

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza- realizacja 
zajęć w świetlicy szkolnej 

Wychowawcy świetlicy 
szkolnej 

Grudzień 

Zajęcia na temat sytuacji konfliktowych w grupie i 
sposobów rozwiązywania problemów (według 
potrzeb) 

Wychowawcy klas 
Wychowawcy świetlicy 
Psycholog 
Pedagog  

Według potrzeb 

Przeprowadzenie zajęć indywidualnych i 
grupowych stymulujące rozwój społeczno-
emocjonalny 
 

Wychowawcy klas 
Psycholog 
Pedagog 

Cały rok szkolny 



 Zajęcia grupowe z psychologiem/pedagogiem 
szkolnym z elementami treningu umiejętności 
społecznych (wg. potrzeb) 

Psycholog 
Pedagog 

Cały rok szkolny 

Rozmowy z uczniami sprawiającymi trudności 
wychowawcze- Jak radzić sobie ze złością? 

Psycholog 
Pedagog 

Cały rok szkolny 

Kultura-wartości, normy, 
wzory zachowań 

Organizacja apelów z okazji: 
- Dnia Nauczyciela,  
-11 Listopada-Święta Niepodległości , 
-Świąt Bożego Narodzenia,  
-Wielkanocy 

Wychowawcy klas Wg 
harmonogramu 

Zorganizowanie „Rajdu Palmiry” Wychowawca kl. II e Październik 
Realizacja projektu „Kto Ty jesteś-Polak mały” Wychowawca kl. 1e Cały rok szkolny 
Narodowe Święto Niepodległości-100 lat 
Niepodległej-realizacja zajęć  w świetlicy szkolnej 

Wychowawca świetlicy Listopad  

Organizacja koncertu pieśni patriotycznych z 
okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

Wychowawca kl. III c Maj 

Organizacja wyjazdów do Filharmonii Narodowej Wychowawca kl. II e Wg  grafiku 
Organizacja uroczystości szkolnych: 
-Dzień Chłopaka, 
-Andrzejki,  
-Mikołajki, 
-Dzień Kobiet, 
-Dzień Dziecka, 
-Dzień Rodziny, 
-Zabawa karnawałowa, 

Wychowawcy 
klas/wychowawcy świetlicy 
 
 
 
 
 
Dyrektor 

Wg  terminarza 



-Koncerty muzyczne Wychowawca oddziału 
przedszkolnego gr. b 

Zorganizowanie Dnia Rodziny Zespół ds. Dnia Rodziny, 
wszyscy pracownicy 

Czerwiec 

Prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych 
dla uczniów „Moje mocne strony” 

Psycholog 
Pedagog 

Cały rok szkolny 

Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez 
wdrażanie uczniów do brania udziału w 
konkursach szkolnych oraz reprezentowaniu 
szkoły na zewnątrz w konkursach i olimpiadach 
 

Wychowawcy klas Cały rok szkolny 

Organizacja wycieczek szkolnych, lekcji 
muzealnych itp. 

Wychowawcy klas Wg 
harmonogramu 

Wdrażanie uczniów do oszczędzania -Dziś 
oszczędzam w SKO, jutro w PKO 

Wychowawca kl. II c Cały rok szkolny 

Przeprowadzenie zajęć z uczniami na temat 
tolerancji, akceptacji drugiego człowieka 

Wychowawcy klas 
Nauczyciel 
współorganizujący 
kształcenie 
Psycholog 

Cały rok szkolny 

Bezpieczeństwo-profilaktyka 
zachowań problemowych 

Zapoznanie uczniów z regulaminami 
obowiązującymi w szkole m.in korzystania z placu 
zabaw, stołówki szkolnej, zachowania w czasie 
przerw, regulaminów sal lekcyjnych, itp. 

Wychowawcy/wychowawcy 
świetlicy 

Wrzesień 

Przeprowadzenie pogadanek na temat 
bezpiecznego zachowania się w szkole podczas 
wycieczek szkolnych, autokarowych, pieszych 

Wychowawcy/wychowawcy 
świetlicy 

Cały rok szkolny 

Wykonanie gazetek tematycznych dotyczących 
bezpieczeństwa 

Wychowawcy/wychowawcy 
świetlicy 

Cały rok szkolny 

Udział uczniów w programie „Bezpieczny-
Niechroniony” 

Wychowawca klasy  II e 
Pedagog 

Cały rok szkolny 



„O zdrowie dbam-bezpieczne ferie mam ” -
wykonanie plakatów promujących zdrowe i 
bezpieczne ferie zimowe 

Mały samorząd Styczeń  

Organizacja Dnia Słońca -wykonanie gazetki 
tematycznej na temat bezpiecznego spędzania 
wakacji  

Mały samorząd  Czerwiec  

Przeprowadzenie zajęć „Jestem bezpieczny w 
drodze do szkoły” 
Zorganizowanie konkursu plastycznego 
„Bezpieczna droga do domu” 
  

Wychowawcy/wychowawcy 
świetlicy 
 
Wychowawca świetlicy 

Wrzesień/ 
październik  
 
Grudzień 

Organizacja lekcji z Policjantem 
 

Pedagog Październik 

Kształcenie odpowiedzialności za mienie szkolne 
poprzez rozmowy z uczniami, pełnienie dyżurów 
przez dzieci oraz dbanie o porządek w szkole i 
klasie  

Wychowawcy klas, 
Wychowawcy świetlicy, 
Psycholog/pedagog 
(według potrzeb) 

Cały rok szkolny 

 Bądź kumplem, nie dokuczaj!- realizacja zajęć w 
świetlicy szkolnej. Obchody światowego Dnia 
Życzliwości i Pozdrowień 

Wychowawcy świetlicy Październik 

Bezpieczni w cyberprzestrzeni- zajęcia na temat 
bezpiecznego korzystania z Internetu 

Nauczyciel zajęć 
komputerowych/pedagog 
wychowawcy świetlicy 

Cały rok szkolny 

Prawa Dziecka- przeprowadzenie  zajęć z 
uczniami 

Wychowawcy/wychowawcy 
świetlicy 
psycholog 

Wg 
harmonogramu 

Realizacja programu zdrowia psychicznego 
„Przyjaciele Zippiego” 

Zespół terapii i inni 
nauczyciele po szkoleniu 

Cały rok szkoły 

 
  
 



Harmonogram działań realizowanych na wszystkich poziomach klas 4-8 SP i 3 gimnazjum  
Działanie  Realizowany 

obszar  

Zespół odpowiedzialny za 

realizację  

Realizacja  

Realizacja  Planów Wychowawczych Klas 

dostosowanych do potrzeb zespołu klasowego. 

1,2,3,4 Wychowawcy klas Cały rok szkolny  

 

Działania związane ze 100 rocznicą odzyskania 

niepodległości Polski. W tym apele okolicznościowe, 

Wyjścia na obchody rocznicowe, Rajd Magdalenki. 

Wycieczki do muzeów i miejsc pamięci narodowej. 

Obchody organizowane przez gminę Lesznowola. 

Wyjęcia na warsztaty muzealne. Nawiązanie 

współpracy z instytucjami muzealnymi i 

bibliotecznymi. 

1,2,3,4  Wszyscy członkowie społeczności 

szkolnej. Pod kierunkiem nauczycieli 

historii i WOS 

  

Cały rok szkolny  

  

Działalność zespołu nauczycieli wychowania 

fizycznego na rzecz promocji kultury 

fizycznej, zdrowego stylu życia i 

bezpieczeństwa zawarte w "Planie pracy zespołu 

nauczycieli WF"  Organizacja olimpiady gminy 

Lesznowola. 

1,4  Nauczyciele zespołu W-F  Cały rok szkolny  

  

Działania opiekuńczo-wychowawcze świetlic 

szkolnych zawarte są w szczegółowych programach 

pracy świetlicy.  

1,2,3,4  Nauczyciele świetlicy szkolnej  Cały rok szkolny  

Działalność biblioteki nakierowana na kulturę słowa i 

popularyzację czytelnictwa - szczegóły w planie pracy 

biblioteki szkolnej  

3  Nauczyciele biblioteki  

  

Cały rok szkolny  

  

Realizacja Szkolnego programu preorientacji 1,2,3,4  Wszyscy członkowie społeczności Cały rok szkolny  



zawodowej na wszystkich etapach edukacyjnych 

szkoły. 

szkolnej pod kierunkiem doradcy 

zawodowego  

Działania Zespołu Terapii wobec dzieci ze SPE zawarte 

w planie Zespołu Terapii. 

1,2,3,4  Zespół Terapii  Cały rok szkolny  

  

Erasmus+ Projekt związany ze świadomym używaniem 

technologii informatycznych i wypracowania zasad 

funkcjonowania w cyfrowej rzeczywistości. 

1,2,3,4  Nauczyciele prowadzący projekt 

Erasmus + 

Cały rok szkolny  

Estetyka współczesności – warsztaty o sztuce 

współczesnej 

3  Nauczyciel etyki   

Warszawska Liga Debatancka  3  Nauczyciel etyki  Cały rok szkolny  

Narodowe czytanie „Przedwiośnia” Stefana 

Żeromskiego 

3  Biblioteka szkolna  Październik 2018 

Wycieczki o charakterze krajoznawczym  1,2,3  Wychowawcy klas  Cały rok szkolny  

Zielone szkoły  1,2,3  Wychowawcy klas  II semestr  

Międzynarodowy konkurs Informatyczny „Bóbr”  3  Nauczyciele informatyki  II semestr 

Kuratoryjny konkurs Informatyczny „Logia”  3  Nauczyciele informatyki  II semestr 

Edukacja Nowej Generacji -  klasy 7,8, 3 gim 3  Zespół nauczycieli ENG  Cały rok szkolny  

Rekolekcje wielkopostne  3  Nauczyciele religii  II semestr  

Jasełka na Boże Narodzenie 3  Nauczyciele religii  I semestr  

„Dzień Rodziny”  3  Wszyscy członkowie społeczności 

szkolnej  

Czerwiec 2019  

"Dzień profilaktyki i promocji zdrowia" – konkurs 

"Mysiadło Chef"  Z elementami kultury spożywania 

posiłków. 

1  Zespół terapii i zespół przyrodniczy  Kwiecień 2019  

Koła zainteresowań  3  Nauczyciele przedmiotowi  Cały rok szkolny  

Konkurs "Blokus" , Sudoku, 3  Nauczyciele matematyki  II semestr  



Międzynarodowy konkurs matematyczny "Asik"  3  Nauczyciele matematyki  II semestr  

Międzynarodowy konkurs matematyczny "Kangur 

matematyczny"  

3  Nauczyciele matematyki  II semestr  

Konkurs recytatorski "Warszawska Syrenka"  3  Zespół nauczycieli humanistów  II semestr  

Dzień tabliczki mnożenia  3  Nauczyciele matematyki  Wrzesień 2018 

Prowadzenie gazetki CEIS  2,3  Zespół nauczycieli humanistów    

XIII Olimpiada matematyczna 3 Nauczyciele matematyki  I semestr  

Akcja „Sprzątanie świata”  3,4  Nauczyciele przyrody  Wrzesień 2018 

„Dzień Ziemi”   3,4  Nauczyciele przyrody  Kwiecień 2019  

Prowadzenie gazetek prozdrowotnych  1  Nauczyciele przyrody   Cały rok szkolny  

Przygotowanie i wsparcie uczniów w uczestnictwie w 

konkursach kuratoryjnych 

 1,2,3,4 Wszyscy nauczyciele  Cały rok szkolny  

Prowadzenie celowej profilaktyki uzależnień zgodnie z 

wynikami raportu. 

3,4 Zespół terapii Cały rok szkolny  

Wolontariat szkolny  3  Opiekun wolontariatu szkolnego  Cały rok szkolny  

Działalność Chóru Szkolnego  3  Nauczyciel muzyki  Cały rok szkolny  

Działalność Samorządu Uczniowskiego, wybory 

do samorządu  

2  Opiekun samorządu szkolnego  Cały rok szkolny  

Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu na kartę 

rowerową.  

1,4  Nauczyciel Techniki  II semestr  

Warsztaty "Pierwsza pomoc medyczna"  1,4  Nauczyciel Techniki, nauczyciel EDB I semestr  

Przeprowadzenie badań ewaluacyjnych w roku 

szkolnym 2018/2019 

1,2,3,4 Zespół Terapii  Cały rok szkolny  

 

 

 

 



Działania profilaktyczne skierowane na poziom klasy 4  Szkoły Podstawowej 

Działanie  Realizowany 

obszar  

Zespół odpowiedzialny za 

realizację  

Okres realizacji  

Zajęcia integracyjne, obserwacja i wsparcie 

prawidłowego procesu grupowego 

2  Wychowawca, Zespół Terapii  Wrzesień-październik  

Warsztaty komunikujmy się kulturalnie, skutecznie i 

asertywnie dla klas 4 

1,3  psycholog  Cały rok szkolny  

Uzależnienia behawioralne  1,4  psycholog  Cały rok szkolny  

Profilaktyka cyberprzemocy 

i zachowań niebezpiecznych w Internecie  

4  Nauczyciel informatyki  I semestr  

Umiejętności uczenia się dla klas 4 1 psycholog  I semestr  

  

 

Działania profilaktyczne skierowane na poziom klasy 5 Szkoły Podstawowej  

Działanie  Realizowany 

obszar  

Zespół odpowiedzialny za 

realizację  

Okres realizacji  

Uzależnienia behawioralne  1,4  psycholog  Cały rok szkolny  

Warsztaty komunikujmy się kulturalnie, skutecznie i 

asertywnie dla klas 5 

1,3  psycholog  Cały rok szkolny  

Umiejętności uczenia się dla klas 5  1 psycholog  I semestr  

Program „Domowi detektywi”  Wychowawcy klas i Zespół Terapii Cały rok szkolny  

Profilaktyka cyberprzemocy 

i zachowań niebezpiecznych w Internecie  

1,4  Nauczyciel informatyki  I semestr  

  

 

 

 



Działania profilaktyczne skierowane na poziom klasy 6-7 Szkoły Podstawowej  

Działanie  Realizowany 

obszar  

Zespół odpowiedzialny za 

realizację  

Okres realizacji  

Uzależnienia behawioralne  1,4  psycholog  Cały rok szkolny  

Warsztaty komunikujmy się kulturalnie, skutecznie i 

asertywnie dla klas 6-7 

1,3  psycholog  Cały rok szkolny  

Umiejętności uczenia się dla klas 6 i 7  1 psycholog  I semestr  

    

    

  

 

Działania profilaktyczne skierowane na poziom klasy 8 Szkoły Podstawowej i 3 gimnazjum  

Działanie  Realizowany 

obszar  

Zespół odpowiedzialny za realizację  Okres realizacji  

Umiejętności uczenia się dla klas 8 i 3 gimnazjum 1 psycholog  I semestr  

Uzależnienia behawioralne  1,4  psycholog  Cały rok szkolny  

Zajęcia profilaktyczne „Uwaga Stres”, profilaktyka i 

umiejętność radzenia sobie ze stresem i frustracją.  

1,4  psycholog  II semestr  

Profilaktyka cyberprzemocy 

i zachowań niebezpiecznych w Internecie  

1,4  Nauczyciel informatyki  

  

I semestr  

  

    

  

 

 

 

 



Działania skierowane do rodziców uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej i 3 klasy gimnazjum  

Działanie  Realizowany 

obszar  

Zespół odpowiedzialny za realizację  Okres realizacji  

„Dzień Rodziny”  1,2,3,4  Wszyscy członkowie społeczności 

szkolnej  

Maj 2019   

    

  

   

Działania skierowane do nauczycieli uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej i 3 klasy gimnazjum  

Działanie    Realizowany 

obszar    

Zespół odpowiedzialny za realizację    Okres realizacji    

„Dzień Rodziny”    1,2,3,4  Wszyscy członkowie społeczności 

szkolnej    

Maj 2019   

 
   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ODPOWIEDZIALNI ZA REALIZACJĘ PROGRAMU WYCHOWAWCZO PROFILAKTYCZNEGO 

  

Za realizację programu wychowawczego odpowiedzialni są wszyscy pracownicy szkoły. Dyrektor szkoły czuwa nad prawidłowością jego 

realizacji.  

  

EWALUACJA  

  

Sposoby i środki ewaluacji:  

 

• Obserwacje nauczycieli i wychowawców, informacje w dzienniku lekcyjnym, sprawozdania z planu pracy wychowawczej z klasą 

• Postępów uczniów w zachowaniu i nauce wyrażone poprzez zmianę ocen z zachowania i spotkań zespołu wychowawczego  

• Monitorowanie wyników uczestnictwa uczniów  w konkursach, olimpiadach 

• Monitorowanie frekwencji na zajęciach dodatkowych i specjalistycznych organizowanych przez szkołę (analiza dokumentów),  

• Monitorowanie uczestnictwa klas na zajęciach profilaktycznych i psychoedukacyjnych  

• Ewaluacje planów działania agend szkolnych zaangażowanych w realizację programu wychowawczego 

• Ewaluacja programu wychowawczego przeprowadzona wśród uczniów i ich rodziców (ankieta), ocena poczucia 

bezpieczeństwa uczniów w szkole (ankieta).  

• Sprawdzian wiedzy uczniów klas  szkoły podstawowej i gimnazjum z tematyki uzależnień w tym behawioralnych; 

• Ewaluacja i sprawozdania z uczestnictwa w programach zewnętrznych 

• Ewaluacja programu Doradztwa zawodowego włączająca ankietę absolwentów 

• Informacje ze strony WWW 

• Podsumowania i dokumentacja imprez szkolnych 

• Wyniki i dyskusje z Rad pedagogicznych 

• Sprawozdania Zespołów Wychowawczych 

• Analiza porównawcza ewaluacji z lat poprzednich przygotowana na podsumowującą radę pedagogiczną 

• Ewaluacja i uaktualnienie harmonogramów co każdy semestr. 

 


