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Wstęp 

Program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej nr 2 

w Swarzędzu opiera się na hierarchii wartości przyjętych przez radę pedagogiczną, radę rodziców 

i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy oraz tradycji.  

Działania zawarte w programie wychowawczo-profilaktycznym są spójne ze  statutem naszej szkoły.  

Myśl przewodnia podejmowanych w szkole działań wychowawczych i profilaktycznych opiera się 

na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej 

działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. 

Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze 

fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej oraz społecznej. Proces wychowania jest 

uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów uczniów. 

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie przeprowadzonej diagnozy 

potrzeb oraz problemów występujących w środowisku szkolnych i lokalnym.  
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Założenia teoretyczne programu 

 Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 2 w Swarzędzu jest 

zbiorem działań, które mają za zadanie wspomagać i kształtować prawidłowy rozwój dzieci 

i młodzieży w wieku szkolnym. Okres szkolny to dla dziecka i młodego człowieka istotny czas 

kształtowania się jego tożsamości i osobowości. Towarzyszą temu okresowi zmiany poznawcze, 

intelektualne, biologiczne, emocjonalne. Przed uczniami stają również zadania związane 

z socjalizacją, czyli nawiązywanie relacji interpersonalnych ze swoim otoczeniem, wyznaczaniem 

granic własnych i respektowaniem granic innych ludzi, kształtowaniem światopoglądu, 

formułowaniem postaw moralnych. 

Treści i działania Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły Podstawowej nr 2 

w Swarzędzu skierowane są do uczniów, natomiast treści i działania profilaktyczne dostosowane są 

do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o diagnozę potrzeb oraz problemów 

występujących w naszej szkole i skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

 

Działalność wychowawcza – ma na celu kształtowanie osobowości młodego człowieka, jego 

postaw, zachowań oraz cech niezbędnych w życiu społecznym. Naszym celem jest przygotowanie 

ucznia do samodzielnego, poprawnego nawiązywania stosunków międzyludzkich, kształtowania 

długoterminowych relacji z innymi ludźmi, zachowania etycznego, moralnego i akceptowanego 

przez społeczność, w której żyje.  

Działalność wychowawcza polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz 

wspomaganiu ucznia w jego rozwoju i osiągnięciu pełnej dojrzałości w sferach: 

 fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności, pozwalających 

na prowadzenie zdrowego stylu życia oraz podejmowanie zachowań prozdrowotnych; 

 psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, 

ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, 

kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego 

stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności; 
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 społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, 

opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu 

umiejętności wypełniania ról społecznych; 

 aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, 

w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia. 

 

Działalność profilaktyczna – celem profilaktyki jest podjęcie szybkich i skutecznych działań 

przywracających zdrowie, a także hamowanie postępu i niwelowanie pojawiających się powikłań już 

istniejącej choroby.  

Zadaniem szkoły jest dostarczanie pozytywnych wzorców i przeżyć, wspieranie rozwoju dzieci 

i młodzieży, rozwijanie posiadanych przez nich zdolności oraz wspieranie pożądanych postaw. 

Pamiętamy, że działania szkoły powinny obejmować trzy poziomy profilaktyki:  

 profilaktyka uniwersalna – pierwszy poziom – skierowana do wszystkich uczniów 

i nauczycieli. Jej celem jest budowanie zdrowych i trwałych relacji w obrębie szkolnej 

społeczności, m.in. poprzez szkolenie nauczycieli i innych pracowników w zakresie 

pedagogiczno-wychowawczym, ustalenie  zasad postępowania, niezgodę na przemoc, dbanie 

o dobre relacje, wzmacnianie odporności uczniów (np. poprzez warsztaty radzenia sobie 

ze stresem) i podnoszenie ich samooceny czy wyraźne wskazanie osoby, do której mogą udać 

się po pomoc; 

 profilaktyka selektywna – drugi poziom – działania skupione są na osobach z grupy 

zwiększonego ryzyka (np. uczniach z problemami zdrowotnymi, ekonomicznymi, 

rodzinnymi, z trudnościami w nauce). Zadaniem szkoły i pracowników jest określenie potrzeb 

i trudności uczniów z grupy ryzyka oraz wsparciu ich w przezwyciężeniu trudności, m.in. 

poprzez działania włączające ich do grupy rówieśniczej czy pomagające w nauce. Ważnym 

czynnikiem jest zaangażowanie rodziców/opiekunów uczniów do pracy oraz wspólne 

rozwiązywanie napotykanych trudności; 

 profilaktyka wskazująca – trzeci poziom – działania skupiają się na osobach z grupy 

wysokiego ryzyka. Profilaktyka wskazująca zawiera w swoich działaniach również te 



 

 

Program Wychowawczo – Profilaktyczny 

rok szkolny 2018/2019 
str. 5 z 38 

 

 

 

wynikające z działań drugiego poziomu. Pracownicy szkoły powinni dyskretnie i nieustannie 

obserwować ucznia, otoczyć go opieką szkolnego specjalisty oraz współpracować z rodzicami 

w zakresie zapewnienia mu stałej specjalistycznej opieki. 

Działania w ramach programu wychowawczo – profilaktycznego mają wzmacniać czynniki 

chroniące, które potencjalnie wpływają na prawidłowy rozwój zdrowia psychicznego dzieci 

i eliminować czynniki ryzyka zwiększające prawdopodobieństwo powstawania zaburzeń 

w prawidłowym rozwoju, w tym używania środków odurzających. 
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Podstawy prawne programu 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483). 

2. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

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

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

4. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59, 949). 

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

6. 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 (Dz.U. 2015 

poz. 1249). 

7. 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 niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego branżowej szkoły I stopnia, kształcenia 

ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego 

dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356). 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań 

wobec szkół i placówek (Dz.U. 2017 poz. 1611). 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2017 poz. 1591).   

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2017 poz. 1643). 

11. Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu. 
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Diagnoza potrzeb i problemów 

Diagnozując potrzeby i problemy uwzględniono: 

1. Wyniki ewaluacji Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły Podstawowej nr 2 

w Swarzędzu realizowanego w roku szkolnym 2017/2018; 

2. Wyniki z Raportu z ewaluacji wewnętrznej szkoły z roku szkolnego 2017/2018; 

3. Wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora; 

4. Wnioski i analizy sprawozdań wychowawców, pedagoga szkolnego, zespołów 

samokształceniowych, zajęć pomocy psychologiczno – pedagogicznej i innych. 

5. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 

(ocena sytuacji z używaniem substancji psychoaktywnych w gminie Swarzędz); 

6. ,,Młodzież 2016 ” Fundacja Badania Opinii Społecznej CBOS, 2017; 

7. Raport głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie środków zastępczych i nowych substancji 

psychoaktywnych – STOP dopalaczom 2015 – 2016. 

8. Raport o zdrowiu i zachowaniu polskich nastolatków ,,Zachowania zdrowotne polskiej 

młodzieży na tle rówieśników  z 42 krajów” Heath Behaviour In School – aged Children 

(HBSC 2014). 

W wyniku diagnozy z ewaluacji wewnętrznej szkoły, uwzględniając mocne i słabe strony szkoły, 

a także szersze badania oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019 szkoła 

będzie zwracała szczególną uwagę na: 

- poprawę bezpieczeństwa i porządku w szkole poprzez konsekwentne przestrzeganie norm 

i zasad wewnątrzszkolnych; 

- eliminację zjawiska palenia papierosów przez uczniów; 

- niwelowanie problemu spóźnień i wagarów; 

- podniesienie  jakości i atrakcyjności  lekcji wychowawczych z uwzględnieniem treści 

profilaktycznych; 

- wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego; 

-  dalszy rozwój doradztwa zawodowego w szkole; 
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- dbałość o rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz przyczynianie się 

do bezpiecznego korzystania z zasobów dostępnych w sieci przez uczniów; 

- wychowanie dzieci i młodzieży do wartości i kształtowania ich patriotycznych postaw. 

 

Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-

profilaktycznego 

 

- powszechna znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich 

pracowników szkoły; 

- respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów 

szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski); 

- współdziałanie szkoły ze środowiskiem zewnętrznym poprzez udział instytucji, organizacji 

i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły; 

- współodpowiedzialność za efekty realizacji programu. 

 

Misja szkoły 

 

Uczymy każdego zgodnie z jego możliwościami i potrzebami. Nauczyciele w pracy 

wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, zmierzają do tego, aby uczniowie: 

- znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze 

fizycznym, psychicznym, społecznym, duchowym; 

- rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra 

i piękna w świecie; 

- mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów nauczania, 

jak całej edukacji na danym etapie; 

- stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym 

i społecznym, godząc dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność 

za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych; 

- poszukiwali, odkrywali i dążyli dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz 

przygotowali się do życia w rodzinie, w  społeczności lokalnej i w państwie; 
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- przygotowywali się do rozpoznawania wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się; 

- kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia 

ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę uczniów, rodziców 

i nauczycieli. 

 

Wizja szkoły 

 

Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Pracujemy jako zespół, szanując i wspierając się 

nawzajem. Uczymy kreatywności, z jednoczesnym naciskiem na odpowiedzialność za własne 

decyzje. Jesteśmy otwarci na świat i zmiany w nim zachodzące, chętni do czerpania z jego dorobku 

naukowego i kulturowego.  

Nasza szkoła jest zakorzeniona w tradycji lokalnej i narodowej. Kształcimy swoich wychowanków 

w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie systemu wartości, dziedzictwa 

kulturowego i historycznego.  

Każdy uczeń w naszej szkole osiąga sukces na miarę swoich możliwości, uczy się żyć w środowisku 

i dla środowiska. Kształtujemy w uczniach wrażliwość na dobro, prawdę i piękno. Najwyższym 

dobrem jest dla nas uczeń.  

 

Model absolwenta 

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu jest Polakiem umiejącym 

żyć godnie i znajdować swoje miejsce w otaczającym go świecie oraz: 

- jest przygotowany do podjęcia nauki na kolejnym szczeblu edukacji; 

- przestrzega ogólnie przyjętych wartości moralnych; 

- dostrzega dziedzictwo kulturowe i historyczne regionu i kraju; 

- jest życzliwy i tolerancyjny, szanuje godność własną i drugiego człowieka; 

- właściwie reaguje na negatywne zjawiska i przejawy zła; 

- jest ciekawy świata i wrażliwy na drugiego człowieka; 

- dba o zdrowie psychiczne i fizyczne oraz o bezpieczeństwo własne i innych; 

- jest świadomy odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego; 
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- potrafi samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje; 

- rozumie wartość uczenia się i potrzebę własnego rozwoju; 

- potrafi pracować w zespole; 

- potrafi wykorzystać wiedzę w sytuacjach życiowych; 

- rozumie potrzebę bycia asertywnym. 
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Cele wychowawczo - profilaktyczne 

- wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym patriotyzmu, szacunku dla tradycji, 

współpracy, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, 

sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia;  

- wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej 

i etnicznej; 

- rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność i samorządność; 

- rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; 

- wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej 

edukacji;  

- kształtowanie postawy otwartej wobec świata, aktywności w życiu społecznym oraz 

odpowiedzialności za siebie i innych; 

- propagowanie zdrowego stylu życia; 

- wzmacnianie poczucia własnej wartości i budowanie adekwatnej samooceny; 

- rozwijanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych relacji rówieśniczych 

oraz relacji z dorosłymi; 

- wzmacnianie więzi w rodzinie; 

- podnoszenie umiejętności komunikacyjnych uczniów, nauczycieli i rodziców; 

- wzmacnianie czynników chroniących uczniów przed podejmowaniem zachowań 

ryzykownych; 

- przeciwdziałanie występowaniu zachowań ryzykownych wśród uczniów. 

 

 

 

 

  



 

 

Program Wychowawczo – Profilaktyczny 

rok szkolny 2018/2019 
str. 12 z 38 

 

 

 

Struktura oddziaływań wychowawczo – profilaktycznych 

1. Dyrektor szkoły: 

- stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole, 

- sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły,  

- inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie 

kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub 

metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów, 

- stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły, 

- współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem szkolnym, szkolnymi specjalistami 

oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań, 

- czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, 

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

praw uczniów, kompetencji organów szkoły, 

- nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 

 

2. Wychowawcy klas: 

- diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, 

- rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów, 

- na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Programie 

Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy 

na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby 

uczniów, 

- przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej 

pracy, 
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- zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym 

i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły, 

- oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami, 

- współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem 

szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach, 

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

- rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców, 

- dbają o dobre relacje uczniów w klasie, 

- podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom 

podopiecznych, 

- współpracują z instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży, 

- podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych. 

 

3. Nauczyciele: 

- współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, 

uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 

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

dla ucznia, 

- reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów, 

- przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia 

młodzieży demoralizacją i przestępczością, 

- udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 

- kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, 

- rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce 

na swoich zajęciach, 

- wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia. 
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4. Pedagog szkolny: 

- diagnozuje środowisko wychowawcze, 

- zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach, 

- współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub 

stałej opieki, 

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

- współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów, 

- współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły 

i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną,  

 

5. Rodzice: 

- współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny, 

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

- dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci, 

- rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-

profilaktyczny szkoły. 

 

6. Samorząd Uczniowski: 

- reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego, 

- propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji, 

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

- jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności 

oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem. 
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Harmonogram działań wychowawczo – profilaktycznych 

 

Harmonogram działań w klasach I –II szkoły podstawowej 
 

 

Obszar: Zdrowy styl życia i edukacja zdrowotna 

 

Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialny 
Termin oraz 

częstotliwość 
Odbiorca 

Zapoznanie  

z zasadami dbałości  

o bezpieczeństwo 

i zdrowie własne 

i innych. 

Tworzenie zasad obowiązujących 

 w klasie I. 

 

wychowawca klasy wrzesień 2018 uczniowie, 

rodzice 

Zapoznanie  

z zasadami 

zdrowego, 

racjonalnego 

odżywiania się, 

higieny osobistej 

i aktywności 

fizycznej. 

 

Kształtowanie 

postawy 

odpowiedzialności 

za własne zdrowie. 

Pogadanki na zajęciach szkolnych dot. 

Zdrowego śniadania, higieny 

osobistej,  szkodliwości używek, 

podnoszeniu odporności organizmu, 

zapobieganiu chorobom. 

Poznanie zasad zdrowego odżywiania 

– piramida zdrowia. 

 

 

 

Realizacja wybranych tematów  

z programu profilaktycznego „Spójrz   

inaczej”. 

 

wychowawca klasy, 

pielęgniarka 

cały rok uczniowie,  

rodzice 

Kształtowanie postaw 

prozdrowotnych 

poprzez promowanie 

aktywnego  

i zdrowego stylu 

życia. 

Przestrzeganie zasad higieny osobistej 

– zmiana garderoby na zajęcia 

wychowania fizycznego; 

zajęcia sportowe na boisku i sali 

gimnastycznej; 

profilaktyczna fluoryzacja zębów. 

Realizacja programów: „Mleko  

w szkole”, „Owoce w szkole”. 

wychowawca klasy, 

nauczyciel 

wychowania 

fizycznego, 

pielęgniarka 

cały rok uczniowie 

Kształtowanie 

umiejętności radzenia 

sobie w różnych 

sytuacjach. 

Wyrabianie umiejętności 

autoprezentacji, prezentowania 

własnej pracy, udział w konkursach, 

działaniach zespołowych. 

wychowawca klasy, 

nauczyciele uczący  

cały rok uczniowie 
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Rozwijanie 

umiejętności 

podejmowania 

działań na rzecz 

ochrony przyrody  

w swoim środowisku. 

Pogadanki, oglądanie filmów 

edukacyjnych na temat ochrony 

przyrody, segregowanie śmieci  

w klasie, szkole i w domu. 

Udział w szkolnej akcji zbierania 

baterii, wykonywanie zaplanowanych 

działań w związku z Dniem Ziemi. 

Dokarmianie ptaków w okresie zimy 

(karmniki, słoninka itp.). 

wychowawca klasy cały rok uczniowie 

Kształtowanie postaw 

proekologicznych. 

Udział w konkursie „EKOPOJAZD” 

klas 1 w trakcie festynu pod nazwą 

„Eko Babie Lato”, organizowanym 

przez Wydział Promocji Urzędu 

Miasta i Gminy Swarzędz. 

wychowawca klasy wrzesień 2018 uczniowie 

rodzice 

Kształtowanie 

umiejętności analizy 

zjawisk 

przyrodniczych. 

Wycieczki do parku w różnych 

porach roku. 

wychowawca klasy cały rok uczniowie 

Diagnoza potrzeb 

i problemów - 

współpraca 

z rodzicami.  

Podczas zebrań z rodzicami oraz 

indywidualnych rozmów wymiana 

wszelkich informacji o dziecku, 

wspólne ustalenia. 

wychowawca klasy cały rok uczniowie 

 

Obszar: Relacje – kształtowanie postaw społecznych 

 

Odbiorca Sposób realizacji Odpowiedzialny 
Termin oraz 

częstotliwość 
Odbiorca 

Kształtowanie 

umiejętności 

przestrzegania 

obowiązujących 

reguł. 

Zapoznanie uczniów z zasadami 

zachowania się w różnych miejscach 

na terenie szkoły. Stworzenie 

klasowego regulaminu i kontraktów. 

Kształtowania właściwego 

zachowania się w szkole i poza szkołą 

(na korytarzu, w toalecie, w świetlicy, 

bibliotece szkolnej, w sali 

gimnastycznej, na boisku szkolnym, 

podczas wycieczek klasowych,  

w czasie zabaw integracyjnych). 

wychowawca, 

nauczyciele, 

rodzice 

cały rok uczniowie 

Zapoznanie 

 z podstawowymi 

obowiązkami 

Pogadanki o prawach i obowiązkach 

ucznia. Zapoznanie ze Statutem 

Szkoły i systemem oceniania 

wychowawca, 

nauczyciele 

cały rok uczniowie 
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 i prawami 

wynikającymi z roli 

ucznia oraz członka 

społeczności 

szkolnej, rodziny 

i kraju. 

 

Kształtowanie postaw 

patriotycznych 

z poszczególnych edukacji oraz ocen 

z zachowania. Zapoznanie 

z tekstem Konwencji o Prawach 

Dziecka, regulaminy, kontrakty. 

 

Utrwalanie symboli narodowych: 

- godła, 

- flagi narodowej, 

- hymnu państwowego i ich 

szanowanie. 

Poznanie legendy o powstaniu 

państwa polskiego. 

Obchody 100 rocznicy Odzyskania 

przez Polskę  

Niepodległości: 

- przygotowanie gazetek 

plastycznych z symbolami 

narodowymi, 

- utrwalenie hymnu Polski.  

- poznanie ważniejszych wydarzeń 

z historii Polski: 

 informacji o wybuchu II wojny 

światowej, 

 informacji o Konstytucji 

3 Maja,  

- wykonanie przez dzieci symboli 

narodowych w barwach 

narodowych w celu noszenia ich 

w trakcie obchodów, 

- poznanie sławnych Polaków 

dawniej i dziś. 

Kształtowanie 

podstawowych 

umiejętności 

właściwego 

komunikowania się  

w różnych sytuacjach 

społecznych. 

 

Pogadanki, zabawy i gry dramowe, 

wykorzystywanie treści 

edukacyjnych, bieżących sytuacji 

wychowawczych w celu 

zapoznawania się i utrwalania 

nawyku właściwego porozumiewania 

się z kolegami i dorosłymi.  

 

wychowawca, 

nauczyciele, pedagog 

szkolny 

cały rok uczniowie 
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Podobieństwa 

i różnice między 

ludźmi, zrozumienie 

i tolerancja. 

Rozmowy z uczniami na temat różnic 

rasowych, kulturowych, religijnych, 

obyczajowych ludzi innych kultur  

i wyznań. 

Kształtowanie postawy tolerancji  

w stosunku do ludzi innych wyznań 

Inspirowanie 

do podejmowania 

aktywności na rzecz 

innych. 

Budzenie empatii, 

chęci niesienia 

pomocy słabszym 

i potrzebującym.  

Wybór do samorządu klasowego, 

przydział obowiązków jego 

członkom, sumienne wykonywanie 

zadań dyżurnych. Pomaganie chorym 

kolegom poprzez odwiedzanie ich, 

przekazywanie lekcji. Pomoc 

uczniom niepełnosprawnym  

i nowym w funkcjonowaniu 

na terenie szkoły. Udział w akcjach 

np. zbieranie nakrętek na wózek 

inwalidzki. 

wychowawca cały rok uczniowie 

Uwrażliwienie 

uczniów na los 

bezdomnych 

zwierząt, niesienie 

im pomocy. 

Spotkanie z pracownikiem Schroniska 

dla zwierząt, zorganizowanie zbiórki 

żywności dla podopiecznych 

Schroniska w Skałowie. 

wychowawca październik 

2018 

uczniowie 

Rozwijanie 

umiejętności 

współpracy, 

rozwiązywania 

konfliktów i sporów. 

Ćwiczenia i zabawy polegające 

na współdziałaniu w zespole 

klasowym, wykorzystywaniu 

bieżących sytuacji,  

na ukazywaniu i ćwiczeniu przez 

dzieci właściwych sposobów 

rozwiązywania sporów. 

Nagradzanie właściwych postaw. 

Realizacja wybranych tematów  

z programu profilaktycznego „Spójrz 

inaczej”. 

wychowawca, 

nauczyciele 

cały rok uczniowie, 

rodzice 

Kształtowanie 

umiejętności 

nawiązywania 

i podtrzymywania 

relacji. 

 

Zacieśnianie więzi 

rodzinnych 

Zajęcia i zabawy integracyjne  

w klasie. Integrowanie nowych 

uczniów w klasie. Zorganizowanie 

wspólnie z rodzicami wszelkich 

imprez klasowych i szkolnych: 

Andrzejki, Mikołajki, Spotkanie 

wigilijne, Dzień Chłopca, Dzień 

Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka, 

wycieczki klasowe. 

wychowawca cały rok uczniowie, 

rodzice 
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Budowanie poczucia 

własnej wartości 

Aktywizowanie dzieci nieśmiałych  

w relacjach uczeń-uczeń i uczeń-

nauczyciel. 
 

Włączanie wszystkich uczniów  

do uczestnictwa w grupie. 
 

Odkrywanie mocnych stron dziecka, 

dostrzeganie nawet najmniejszych 

sukcesów. 
 

Reagowanie na wszelkie próby 

odizolowania ucznia przez 

rówieśników. 

wychowawca cały rok uczniowie 

 

Obszar: Kultura – wartości, normy, wzory zachowań 

 

Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialny 
Termin oraz 

częstotliwość 
Odbiorca 

Wstępne 

kształtowanie postaw 

wyrażających 

szacunek do symboli  

i tradycji narodowych 

oraz tradycji 

związanych  

z rodziną, szkołą 

 i społecznością 

lokalną. 

Poznawanie symboli narodowych. 

Udział w uroczystościach szkolnych  

z okazji świąt narodowych i innych 

zgodnie z kalendarzem działań 

szkolnych. 

Tradycje rodzinne w obchodzeniu 

Świąt Bożego Narodzenia oraz Świąt 

Wielkanocnych. Organizacja 

Spotkania wigilijnego, Dnia Babci  

i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Dzień 

Dziecka i inne 

wychowawca cały rok uczniowie 

Uwrażliwianie 

na kwestie moralne 

np. mówienia 

prawdy, 

sprawiedliwego 

traktowania. 

Pogadanki, zabawy i gry dramowe, 

wzmacnianie pozytywnych postaw. 

wychowawca, 

nauczyciele, rodzice 

cały rok uczniowie, 

rodzice 

Kształtowanie 

wrażliwości 

estetycznej poprzez 

kontakt z dziełami 

literackimi 

i wytworami kultury. 

Udział w kulturalnym życiu gminy. 

Zwiedzanie najbliższej okolicy.  

Wyjazdy i wyjścia do biblioteki, 

na wystawy, pokazy, do teatru, kina, 

zwiedzanie/oglądanie dzieł 

architektury itp. 

wychowawca, 

nauczyciele 

cały rok uczniowie 

Kształtowanie 

świadomości 

Wykorzystanie treści edukacyjnych. 
 

wychowawca, 

nauczyciele 

cały rok uczniowie 
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odmienności osób 

niepełnosprawnych, 

innej narodowości, 

wyznania, tradycji 

kulturowej oraz ich 

praw. 

Realizacja wybranych tematów  

z programu profilaktycznego „Spójrz 

inaczej” 

Budzenie szacunku 

do pracy ludzi 

różnych zawodów. 

Spotkania z osobami wykonującymi 

różne zawody (w szkole,  

w środowisku lokalnym). 

wychowawca, cały rok uczniowie 

 

Rozbudzanie 

ciekawości 

poznawczej. 

Codzienne czytanie rozdziałów 

wybranych książek dla dzieci, 

udział w projekcie szkolnym ,,Starsi 

czytają młodszym”, uroczystość 

Pasowanie na Czytelnika, realizacja 

projektu edukacyjnego Święto 

Pluszowego Misia. 

wychowawca, 

nauczyciele 

bibliotekarz, 

rodzice 

cały rok uczniowie, 

rodzice 

 

Obszar: Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych 

 

Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialny 
Termin oraz 

częstotliwość 
Odbiorca 

Zapoznanie  

z zasadami 

bezpieczeństwa  

w różnych sytuacjach 

życiowych, 

kształtowanie 

właściwego 

zachowania się 

 w sytuacjach 

zagrożenia życia 

 i zdrowia oraz 

 w sytuacjach 

nadzwyczajnych. 

Pogadanki na temat odpowiedniego 

zachowania się podczas ewakuacji 

szkoły – nauka zasad ewakuacji. 

Działania związane z tematem 

bezpieczeństwa dzieci w drodze 

do i ze szkoły oraz bezpiecznego 

spędzania ferii,  przerw świątecznych 

oraz wakacji letnich. 

wychowawca, 

policjant 

cały rok uczniowie 

Redukowanie 

agresywnych 

zachowań poprzez 

uczenie sposobów 

rozwiązywania 

problemów. 

Dyskusje na forum grupy dotyczące 

rozpoznawania sytuacji trudnych. 

Odgrywanie scenek, sposoby 

rozwiązywania sytuacji trudnych, 

spotkania z pedagogiem. Oglądanie 

filmów edukacyjnych. Wdrażanie 

do szukania pomocy u osób starszych. 

Realizacja wybranych tematów  

wychowawca, 

pedagog szkolny 

cały rok uczniowie 
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z programu profilaktycznego „Spójrz   

inaczej”. 

Uświadamianie 

zagrożeń 

wynikających 

z korzystania 

z nowoczesnych 

technologii 

informacyjno – 

komunikacyjnych. 

Zapoznanie z podstawowymi 

zasadami bezpieczeństwa korzystania 

z multimediów (zdrowie, 

niebezpieczeństwa anonimowych 

kontaktów, respektowanie ograniczeń 

korzystania z multimediów, 

zwracania się o pomoc do osób 

dorosłych itp.). 

Cyberprzemoc – realizacja programu 

profilaktycznego „Magiczne 

kryształy”. 

nauczyciel zajęć 

komputerowych, 

wychowawca, 

nauczyciele 

 

 

 

 

wychowawca 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

jedno półrocze 

uczniowie 

 

 

 

 

 

 

 

uczniowie 

Diagnoza potrzeb  

i sytuacji 

problemowych. 

Ścisła współpraca z rodzicami, 

wymiana informacji, wskazówki 

wychowawcze, wspólne ustalenia 

oddziaływań wychowawczych. 

Współpraca z pedagogiem szkolnym 

 i szkolnymi specjalistami.  

wychowawca, 

nauczyciele 

cały rok uczniowie 

Wyrównywanie szans 

edukacyjnych 

uczniów 

Udzielanie pomocy i wsparcia 

uczniom i rodzicom, którym 

z różnych przyczyn taka pomoc jest 

potrzebna:  

- indywidualne rozmowy 

- kierowanie wniosków do OPS 

w Swarzędzu 

- sugerowanie rodzicom 

przeprowadzenia badań 

specjalistycznych w PP-P. 

 

Otoczenie opieka dzieci z rodzin 

ubogich, wielodzietnych i niepełnych. 
 

Zorganizowanie obiadów, opłacanych 

przez OPS dla dzieci potrzebujących. 
 

Organizowanie zajęć logopedycznych 

dla uczniów z wadami wymowy. 
 

Organizowanie zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych dla uczniów 

wymagających pomocy. 

 

dyrekcja 

wychowawca 

pedagog 

logopeda 

 

 

 

cały rok uczniowie 

rodzice 
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Harmonogram działań w klasach IV - VIII szkoły podstawowej  

i oddziałów gimnazjalnych klas III 

 

 

Obszar: Zdrowy styl życia i edukacja zdrowotna 

 

Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialny 
Termin oraz 

częstotliwość 
Odbiorca 

Zapoznanie/ 

przypomnienie 

zasad dbałości 

o bezpieczeństwo 

i zdrowie własne 

i innych. 

 

Kształtowanie 

odpowiedzialnoś

ci za zdrowie 

własne i innych. 

Pogadanki na temat  zasad 

bezpiecznego zachowania się 

w  szkole (pracownie, boisko 

sportowe, sala gimnastyczna, 

korytarze szkolne, przejście na halę 

sportową ,,Unia” i inne),  

a także poza szkołą, 

z uwzględnieniem pór roku i dni 

wolnych od nauki. 

 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

nauczyciel świetlicy, 

pedagog szkolny, 

dyrekcja 

 

 

cały rok 

szkolny 

z nasileniem 

działań we 

wrześniu 

2018, oraz 

przed 

przerwami 

w nauce 

szkolnej (okres 

zimowy, 

Sylwester, 

letni, inne). 

uczniowie 

 

Pogadanki na temat bezpieczeństwa 

w ruchu drogowym prowadzone 

przez policjanta/strażnika 

miejskiego. 

pedagog szkolny 

wychowawca 

dyrektor 

I półrocze 

 

uczniowie 

kl. IV, V i VII 

 

Wpajanie zasad bezpieczeństwa 

w drodze do szkoły 

z uwzględnieniem pór roku – 

wychowanie komunikacyjne 

realizowane poprzez zajęcia 

z wychowawcą i lekcje techniki. 

wychowawcy 

nauczyciel techniki 

cały rok uczniowie 

klas IV i V 

Zebrania z rodzicami 

- pogadanki. 

wychowawcy, 

dyrektor, 

pedagog szkolny 

I półrocze 

 

 

rodzice 

Nabywanie umiejętności udzielania 

pierwszej pomocy podczas  

- zajęć lekcyjnych EDB, 

- pokazów prowadzonych przez 

straż pożarną, 

nauczyciel EDB 

 

 

koordynator ds. 

współpracy ze 

Stowarzyszeniem 

Morsów Swarzędz 
 

cały rok 

szkolny wg 

programu 

nauczania 

 

okazjonalnie 

uczniowie 

kl. III gim. 

 

 

 

uczniowie 
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- pokaz ratownictwa wodnego 

prowadzone przez ratowników 

WOPR 

opiekun SU 
 

dyrektor 

Promowanie 

aktywnego 

i zdrowego stylu 

życia. 

Zajęcia z wychowawcą, lekcje 

przedmiotowe, a w szczególności: 

biologia, wf, religia, technika, wdżr, 

EDB, technika, j.polski. 

Wykonywanie klasowych  gazetek 

ściennych o charakterze 

prozdrowotnym. 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

pielęgniarka 

 

cały rok 

 

uczniowie 

rodzice 

 

Realizacja przedstawienia ,,Sąd nad 

papierosem”. 

nauczyciel biologii maj 2019 uczniowie 

klas VII i VIII 

Promowanie aktywnych, dbających 

o swój rozwój uczniów poprzez 

nagradzanie ich na forum 

społeczności uczniowskiej, listów 

gratulacyjnych do rodziców. 

wychowawcy, 

nauczyciele – 

organizatorzy zawodów, 

konkursów i innych 

przedsięwzięć 

prozdrowotnych 

cały rok 

szkolny 

 

uczniowie 

 

Promowanie 

aktywnego 

i zdrowego stylu 

życia. 

Realizacja kampanii profilaktycznej 

,,Zachowaj Trzeźwy Umysł”. 

pedagog szkolny 

 

maj/czerwiec 

2019 

 

uczniowie  

Organizacja Tygodnia Profilaktyki. pedagog szkolny 

 

maj/czerwiec 

2019 

 

uczniowie 

 

Gromadzenie i udostępnianie 

materiałów promujących zdrowy 

styl życia w bibliotece szkolnej. 

nauczyciele 

bibliotekarze 

cały rok uczniowie 

nauczyciele 

- Fluoryzacja  

- Bilans przesiewowy 

- Higiena i badanie wzroku 

- „ Zdrowe żywienie” - pogadanka 

pielęgniarka według 

terminarza 

działań 

pielęgniarki 

szkolnej 

uczniowie 

klas IV 

Gazetki odnośnie dni 

profilaktycznych np. Europejskiego 

Dnia Walki z Otyłością, 

Światowego Dnia Walki z Cukrzycą 

i inne. 

pielęgniarka cały rok uczniowie 

Bilans – profilaktyczne badanie 

lekarskie. 

,,Walka z otyłością” – pogadanka. 

pielęgniarka I półrocze 

 

 

uczniowie 

klas VII 



 

 

Program Wychowawczo – Profilaktyczny 

rok szkolny 2018/2019 
str. 24 z 38 

 

 

 

,,Sposoby radzenia sobie ze stresem, 

przeciwdziałanie zachowaniom 

agresywnym”” – pogadanka. 

pielęgniarka II półrocze uczniowie 

klas VII 

,,Zdrowy styl życia – racjonalne 

odżywianie dostosowane do wysiłku 

fizycznego” – pogadanka. 
 

Badanie-wzrok, wzrost, waga. 

pielęgniarka II półrocze uczniowie 

klas VIII 

,,Mechanizmy uzależnień, ich 

przyczyny i skutki” – pogadanka. 

pielęgniarka I półrocze uczniowie 

klas III gim 

 

,,Trzymaj formę”  program 

SANEPIDu  

- promowanie zbilansowanego 

odżywiania połączonego 

z regularną aktywnością fizyczną  

nauczyciele biologii 

 

nauczyciele w-fu 

cały rok 

szkolny 

uczniowie 

klas VII, VIII 

i IIIgim. 

,,Bądźmy zdrowi – wiemy, więc 

działamy” – projekt informacyjno – 

edukacyjny SANEPIDu 

nauczyciele biologii cały rok uczniowie 

Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne  

o charakterze sportowym, zawody 

sportowe, konkursy  

o treściach prozdrowotnych, inne 

formy aktywności np. rajdy piesze 

i rowerowe. 

nauczyciele wychowania 

fizycznego 

trenerzy 

nauczyciele biologii 

i geografii, inni 

cały rok 

szkolny, 

letnie 

i zimowe 

obozy 

sportowe 

uczniowie 

 

Uświadamianie 

istnienia chorób 

cywilizacyjnych 

(otyłość, 

depresja, 

anoreksja, 

bulimia, choroby 

weneryczne 

i inne) 

Lekcje przedmiotowe (wf, biologia, 

wdżr). 

nauczyciele cały rok uczniowie 

Organizacja warsztatów 

,,Zaburzenia odżywiania” 

prowadzonych przez psychologa. 

pedagog szkolny I półrocze uczniowie 

klas VIII 

Rozmowy i działania indywidualne. wychowawcy, 

pedagog szkolny, 

pielęgniarka 

cały rok uczniowie 

z grupy 

ryzyka i ich 

rodzice 

Nabywanie 

wiedzy  

i umiejętności 

na temat stresu 

i jak sobie z nim 

radzić. 

Lekcje z wychowawcą i inne 

przedmiotowe. 

wychowawcy, 

nauczyciele 

cały rok uczniowie 

Zajęcia ,,Jak sobie radzić 

ze stresem” w związku z egzaminem 

ósmoklasisty i gimnazjalnym oraz 

podejmowaniu przez uczniów 

decyzji o dalszej drodze kształcenia. 

pedagog szkolny 

 

II półrocze Uczniowie 

kl.VIII  

i kl. III gim 
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Wsparcie indywidualne. wychowawcy, 

pedagog szkolny 

w zależności 

od potrzeb 

uczniowie 

Praca nad 

adekwatnym 

poczuciem 

własnej wartości 

i sprawczości. 

 

 

 

Kształtowanie 

umiejętności 

wyznaczania 

własnych celów. 

 

 

 

Rozwijanie 

umiejętności 

gospodarowania 

czasem 

i hierarchizacji 

zadań. 

Diagnoza środowiska ucznia, jego 

potrzeb i oczekiwań, w tym 

oczekiwań rodziców 

(analiza dokumentów, rozmowa, 

obserwacja, ankieta). 

wychowawcy, 

pedagog szkolny, 

nauczyciele 

w 

szczególności 

początek roku 

szkolnego 

uczniowie 

kl. IV, VII 

i nowi 

uczniowie 

w pozostałych 

klasach 

Pogłębienie diagnozy j.w. wychowawcy, 

pedagog szkolny, 

nauczyciele 

cały rok uczniowie 

 

Dostosowywanie wymagań 

do możliwości uczniów. 

Podnoszenie samooceny uczniów 

na lekcjach  

i zajęciach pozalekcyjnych 

(stosowanie oceny kształtującej, 

podkreślanie mocnych stron ucznia, 

docenianie wysiłków, chwalenie 

ucznia przed rodzicami). 

nauczyciele cały rok uczniowie 

 

Stwarzanie okazji do pełnienia przez 

uczniów różnych funkcji i ról 

w klasie, szkole oraz środowisku 

lokalnym np. praca samorządów 

uczniowskich, wystąpienia 

publiczne uczniów w tym 

przedstawienie rezultatów projektów 

edukacyjnych, prezentacja osiągnięć 

młodzieży oraz ich talentów i pasji. 

wychowawcy 

nauczyciele, 

opiekun SU, 

opiekunowie:  

Koła Wolontariatu, 

Chóru szkolnego, 

Koła Teatralnego, 

Koła Kreatywnego 

Działania, Miłośników 

Biblioteki i inne 

cały rok uczniowie 

Pogłębianie wiedzy na temat siebie 

(swoich cech charakteru, 

temperamentu, zainteresowań, 

uzdolnień i umiejętności, stanu 

zdrowia)  podczas zajęć 

z  doradztwa zawodowego, zajęć 

z wychowawcą, lekcji 

przedmiotowych i spotkań 

z  rodzicami. 

wychowawcy, 

specjaliści pomocy p-p 

doradca zawodowy  

pedagog szkolny  

nauczyciele 

cały rok 

 

uczniowie 

rodzice 

Zajęcia w ramach projektu ,,Uczeń 

z pasją” 

nauczyciele 

 

cały rok uczniowie, 

rodzice 
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Rozwijanie 

umiejętności 

podejmowania 

działań na rzecz 

ochrony przyrody 

i środowiska. 

Zbiórka surowców wtórnych, 

,,Sprzątanie świata”, 

,,Eko Babie Lato”, 

,,Dzień Ziemi”, 

,,Dzień Wody”, 

,,Dzień bez samochodu”, 

,,Piknik Ekologiczny” –rajd, 

Gminny Konkurs Ekologiczny, 

Zbiórka baterii i inne. 

wychowawcy, 

nauczyciele biologii 

i geografii oraz inni 

nauczyciele 

organizujący 

wymienione 

przedsięwzięcia 

 

terminy 

w Kalendarzu 

działań 

szkolnych 

uczniowie 

 

Kształtowanie 

świadomości 

zmian fizycznych 

i psychicznych  

w okresie 

dojrzewania 

Zajęcia z wychowawcą, wdżr, 

biologia – przykładowe tematy: 

,,Akceptacja siebie”; ,,Radzenie 

sobie z emocjami”; ,,Dojrzewanie,  

a relacje z rodziną”; ‘’Różnice 

i podobieństwa między przyjaźnią, 

zakochaniem, miłością”; 

,,Odpowiedzialność w relacjach”. 

wychowawcy 

nauczyciele wdżr, 

biologii, 

cały rok uczniowie 

 

Uwrażliwienie rodziców  

i  nauczycieli na stany emocjonalne 

nastolatków (samookaleczenia, 

próby samobójcze) – dostarczanie 

informacji (rozmowy, publikacje, 

statystyki). 

wychowawcy, 

pedagog szkolny 

cały rok nauczyciele, 

rodzice 

 

 

Obszar: Relacje – kształtowanie postaw społecznych 

 

Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialny 
Termin oraz 

częstotliwość 
Odbiorca 

Kształtowanie 

umiejętności 

przestrzegania 

obowiązujących 

reguł. 

Wypracowanie lub uaktualnienie  

już istniejącego systemu norm 

i konsekwencji klasowych, 

przypomnienie praw 

i obowiązków ucznia oraz zasad 

panujących w szkole. 

wychowawcy, 

nauczyciele 

pedagog szkolny, 

dyrekcja 

wrzesień 2018 uczniowie 

Zapoznanie z  przedmiotowymi 

systemami oceniania na lekcjach 

przedmiotowych. 

nauczyciele 

przedmiotów 

wrzesień 2018 

 

uczniowie 

Rozwijanie empatii, 

tolerancji, 

umiejętności 

podejmowania 

działań mających 

na celu pomoc  

Włącznie uczniów starszych klas 

do pomocy młodszym dzieciom  

z klas I i II i IV np. organizowanie  

z ich pomocą imprez 

okolicznościowych (uroczystość 

nauczyciele – 

organizatorzy imprez, 

wychowawcy, 

opiekun SU 

cały rok 

 

 

uczniowie 
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słabszym 

i potrzebującym, 

umiejętności 

rozwiązywania 

konfliktów 

i sporów. 

rozpoczęcia roku szkolnego, 

pasowanie na ucznia klasa I,  

balik noworoczny kl. I i II 

połowinki klasy IV, Dzień 

Wiosny i innych). 

Rozwijanie empatii, 

tolerancji, 

umiejętności 

podejmowania 

działań mających 

na celu pomoc  

słabszym 

i potrzebującym, 

umiejętności 

rozwiązywania 

konfliktów 

i sporów. 

 

Działalność Szkolnego Koła 

Wolontariatu 

m.in. wspieranie działań 

Stowarzyszenia ,,Dzieciaki 

Chojraki”, WOŚP, zbiórka karmy 

do Schroniska dla zwierząt  

w Skałowie i inne. 

koordynatorzy 

Szkolnego Koła 

Wolontariatu 

 

cały rok 

 

 

uczniowie 

 

Świąteczna zbiórka żywności we 

współpracy z Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Swarzędzu. 

pedagog szkolny okres 

przedświątecz

ny Bożego 

Narodzenia 

i Wielkanocy 

uczniowie 

 

Pomoc koleżeńska w nauce. wychowawcy, 

nauczyciele świetlicy 

cały rok uczniowie 

Włączanie młodzieży 

do współpracy na rzecz 

podnoszenia bezpieczeństwa 

w szkole (odpowiedzialność 

uczniów za relacje rówieśnicze, 

wskazywanie i wspieranie 

uczniów wykluczanych, udział 

w mediacjach rówieśniczych).  

wychowawcy, 

opiekun SU, 

pedagog szkolny 

cały rok uczniowie 

Lekcje wychowawcze na temat 

komunikacji np.: ,,Nadawanie 

komunikatów ,,ja”, ,,Komunikacja 

niewerbalna”, ,,Blokady 

komunikacyjne”, ,,Zasady 

właściwej komunikacji”. 

wychowawcy I półrocze uczniowie 

Wykorzystywanie treści 

edukacyjnych na lekcjach 

z rożnych przedmiotów, 

wykorzystywanie sytuacji 

wychowawczych, docenianie 

pozytywnych postaw 

uczniowskich. 

wszyscy nauczyciele, 

a w szczególności 

nauczyciele języka 

polskiego 

cały rok uczniowie 
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Kształtowanie 

umiejętności 

asertywnego 

wyrażania własnych 

potrzeb 

Zajęcia z wychowawcą, 

Język polski 

,,Asertywność kontra zachowania 

uległe i agresywne” –pogłębianie 

wiedzy, ćwiczenia umiejętności  

w scenkach. 

wychowawcy, 

nauczyciele j.polskiego 

cały rok uczniowie 

Kształtowanie 

postawy szacunku 

i zrozumienia 

wobec innych osób, 

współdziałania,  

podejmowania 

inicjatyw, 

samorządności 

kreatywności 

Imprezy, uroczystości i wycieczki 

integrujące zespoły klasowe (np. 

rajd dla klas VII, dyskoteki np. 

z okazji Dnia chłopca, Dzień 

Wiosny – udział klas w konkursie 

artystycznym z prezentacją, akcja 

,,FIFA 2017”,akcja ,,Liga Klas” 

i inne. 

opiekun SU, 

wychowawcy 

terminy 

w Kalendarzu 

działań 

szkolnych 

uczniowie 

Treści edukacyjne 

na przedmiotach, szczególnie 

języku polskim, historii, 

wychowaniu fizycznym. 

nauczyciele cały rok uczniowie 

 

Działania Szkolnego Koła 

Wolontariatu. 

np. pomoc przy organizacji Biegu 

Szpota, półmaratonu   

w Swarzędzu i Poznaniu, 

maratonu w Poznaniu, Biegu 

Niepodległości. 

koordynatorzy 

Szkolnego Koła 

Wolontariatu 

terminy 

w kalendarzu 

działań 

szkolnych 

uczniowie 

Rozwijanie 

zdolności 

do inicjowania,  

podtrzymywania 

znaczących 

głębszych relacji 

Zajęcia z wychowawcą -  

pogłębianie wiedzy o sobie  

w kontekście różnych ról 

społecznych ja- członek rodziny, 

ja-przyjaciel, ja-kolega, rozmowa 

kierowana, dyskusja 

wychowawcy cały rok uczniowie 

Wdżr , język polski – treści 

związane z odpowiedzialnością  

w relacjach. 

nauczyciele cały rok uczniowie 

 

Rozmowy indywidualne 

i grupowe  odnośnie relacji. 

wychowawcy, 

pedagog szkolny 

cały rok uczniowie 

 

Udział w kampanii ,,Postaw 

na rodzinę” – akcja plakatowa, 

lekcje wychowawcze, zebrania  

z rodzicami. 

wychowawcy, 

pedagog szkolny 

II półrocze uczniowie, 

rodzice 

 

Przeciwdziałanie 

agresji i przemocy 

rówieśniczej. 

Właściwe pełnienie dyżurów 

nauczycielskich w czasie przerw 

międzylekcyjnych. 

dyrekcja cały rok nauczyciele 
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Monitorowanie sytuacji 

rówieśniczej dziecka w szkole  

i poza (współpraca szkoła – dom). 

nauczyciele, 

rodzice 

 

cały rok uczniowie 

 

Przeciwdziałanie 

agresji i przemocy 

rówieśniczej. 

Zajęcia z wychowawcą, wdżr, 

religia, wychowanie fizyczne 

i inne przedmioty – 

rozpoznawanie przyczyn 

zachowań agresywnych, 

uświadamianie zagrożeń z tego 

wynikających, radzenie sobie  

z trudnymi emocjami, 

odpowiedzialności  w sytuacji nie 

tylko sprawcy ale także świadka 

przemocy. 

wychowawcy, 

nauczyciele 

cały rok uczniowie 

 

Realizacja wybranych tematów  

z programu wychowawczo – 

profilaktycznego ,,Spójrz inaczej 

na agresję”. 

wychowawcy 

przeszkoleni z programu 

cały rok uczniowie 

 

Obszar: Kultura – wartości, normy, wzory zachowań 

 

Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialny 
Termin oraz 

częstotliwość 
Odbiorca 

Zapoznanie 

z historią szkoły 

i sylwetką patronki. 

Zajęcia z wychowawcą i udział 

w szkolnych uroczystościach. 

wychowawcy wrzesień/ 

październik 

2018 

uczniowie 

klas IV, VII 

Kształtowanie 

umiejętnością 

właściwego 

komunikowania się, 

dbałość o język 

i kulturę 

wypowiadania się. 

Zajęcia z wychowawcą, język 

polski – zajęcia związane  

z komunikacją oraz stylami  

i kulturą języka. 

wychowawcy, 

nauczyciele języka 

polskiego 

cały rok uczniowie 

 

Uwrażliwianie 

na kwestie moralne. 

Zachęcanie uczniów  

do kierowania się zasadami 

moralnymi np.  mówienia prawdy, 

nietolerowania ,,ściągania”, 

uczciwości w relacjach 

rówieśniczych i z dorosłymi. 

wychowawcy,  

nauczyciele, 

pedagog szkolny 

cały rok uczniowie 

 

Wdrażanie uczniów 

 do adekwatnej samooceny  

wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog szkolny 

cały rok uczniowie 
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i  ponoszenia konsekwencji oraz 

uczenia się na błędach 

- sytuacje wychowawcze 

w zespole klasowym 

- samoocena i ocena koleżeńska 

podczas oceniania 

śródrocznego. 

Kształtowanie 

wrażliwości 

estetycznej poprzez 

kontakt  

z  dziełami 

literackimi 

 i wytworami 

kultury. 

Analiza repertuaru kin, teatrów, 

wyjazdy do kina, teatru ( w tym 

teatry profilaktyczne) - edukacja 

teatralna i filmowa. 

wychowawcy, 

nauczyciele języka  

polskiego i inni 

cały rok uczniowie 

 

Realizacja projektu ,,Muzeum  

i nie tylko” (zwiedzanie wystaw 

muzealnych, udział w warsztatach 

muzealnych). 

opiekunowie projektu cały rok uczniowie 

 

 Rozwijanie 

pozytywnego 

stosunku 

do kształcenia  

i samokształcenia, 

zaangażowania  

w zdobywania 

wiedzy  

i umiejętności. 

 

 

 

Zmiana 

postrzegania 

zjawiska 

czytelnictwa, 

upowszechnianie 

czytelnictwa. 

Praca aktywnymi metodami. 

Indywidualizacja pracy  

z uczniem. 

Ocena kształtująca. 

nauczyciele cały rok uczniowie 

 

Charakterystyka stylów uczenia 

się, poznanie swojego stylu. 

wychowawcy 

 

wrzesień/ 

październik 

2018 

uczniowie 

klas IV, V, 

VII 

Zajęcia w ramach pomocy 

psychologiczno  – pedagogicznej. 

nauczyciele specjaliści cały rok uczniowie 

 

Udział w projekcie ,,Wiedza, 

wychowanie, przyszłość – 

kompleksowe wsparcie 

swarzędzkich szkół” 

dyrektor cały rok uczniowie 

nauczyciele 

Udział w konkursach 

przedmiotowych, olimpiadach 

wiedzy. 

nauczyciele cały rok uczniowie 

 

Współdziałanie, rozwijanie 

samodzielności i kreatywności  

w ramach pomocy koleżeńskiej 

w nauce i w projektach. 

nauczyciele cały rok uczniowie 

 

Nagradzanie za osiąganie tytułu 

prymusa, Koroną Królowej 

Jadwigi  

dyrektor cały rok uczniowie 

 

Przygotowanie prezentacji 

multimedialnej "Dlaczego warto 

czytać?” 

nauczyciel bibliotekarz październik 

2018 

uczniowie 

klas V i VII 
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Proponowanie dobrej książki 

poprzez cykl nowości "Warto 

przeczytać".  

nauczyciel bibliotekarz cały rok uczniowie 

"Starsi czytają młodszym"  nauczyciel bibliotekarz grudzień 2018 uczniowie 

klas I, VIII 

IIIgim 

Wybory książek - czyli uczniowie 

tworzą listę najbardziej 

popularnych książek 

  wśród młodzieży 

nauczyciel bibliotekarz październik 

2018 

uczniowie 

klas V, VII, 

VIII, III gim. 

Udział młodzieży w spotkaniach 

autorskich organizowanych przez 

Bibliotekę Publiczną 

w Swarzędzu. 

nauczyciel bibliotekarz terminy 

wyznaczone 

przez 

bibliotekę 

uczniowie 

 "Ada to nie wypada" - czyli 

o dobrych manierach" - konkurs, 

prezentacja. 

nauczyciel bibliotekarz marzec 2018 uczniowie 

klas V i VII 

"Historia Książki i jej rola 

w życiu człowieka" - prezentacja, 

wystawa. 

nauczyciel bibliotekarz kwiecień 2018 uczniowie 

Przygotowanie prezentacji 

multimedialnej na lekcje 

wychowawcze o sposobach 

skutecznego uczenia się 

 ,,Jak się uczyć?”. 

nauczyciel bibliotekarz październik 

2018 

uczniowie 

klas III gim 

Poznawanie historii 

szkoły, lokalnej 

społeczności, 

regionu, kraju. 

 

Kształtowanie 

postaw 

wyrażających 

szacunek 

do symboli 

i tradycji 

narodowych oraz 

tradycji związanych 

z rodziną, szkołą  

i społecznością 

lokalną. 

Włączanie uczniów 

do społeczności szkolnej, 

zapoznanie z ceremoniałem 

szkoły, sylwetką patronki 

i hymnem. 

wychowawcy, 

opiekun SU, 

nauczyciel muzyki 

 

wrzesień 2018 

 

 

uczniowie 

klas IV i VII 

Organizacja uroczystości 

szkolnych z okazji świąt 

narodowych. 

nauczyciele języka 

polskiego, historii, 

muzyki 

cały rok uczniowie 

 

Lekcje języka polskiego, historii, 

wos o tematyce patriotycznej 

nauczyciele 

 

cały rok uczniowie 

 

Zwiedzanie miejsc z tradycjami 

historycznymi Swarzędza 

i Poznania 

wychowawcy, 

nauczyciele historii, 

wos, języka polskiego 

cały rok uczniowie 

 

Projekt edukacyjny ,,Świętujemy 

Niepodległą” 

nauczyciele języka 

polskiego 

 uczniowie 

klas IV, V 



 

 

Program Wychowawczo – Profilaktyczny 

rok szkolny 2018/2019 
str. 32 z 38 

 

 

 

Projekty edukacyjne mające 

na celu wychowanie do wartości 

i kształtowanie 

patriotycznych postaw uczniów 

(obchody 100 rocznica 

odzyskania niepodległości). 

nauczyciele – 

opiekunowie projektów 

cały rok uczniowie 

klasy III 

Akcja ,,Znicz”. opiekun SU październik 

2018 

uczniowie 

Wzmacnianie dumy 

 z przynależności do społeczności 

szkolnej- festyn ,,Rodzinna 

Dwójka”. 

dyrektor czerwiec 

2019r. 

uczniowie, 

rodzice, 

nauczyciele 

Kształtowanie 

motywacji 

do potrzeby 

przygotowania się 

do podjęcia trafnej  

i świadomej decyzji 

odnośnie 

przyszłości 

zawodowej 

i szkolnej. 

Realizacja Wewnątrzszkolnego 

Systemu Doradztwa Szkolnego 

 i Zawodowego.  

wszyscy nauczyciele cały rok uczniowie 

rodzice 

 

Obszar: Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych 

 

Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialny 
Termin oraz 

częstotliwość 
Odbiorca 

Redukowanie 

agresywnych 

zachowań poprzez 

uczenie sposobów 

rozwiązywania 

problemów  

i uwrażliwienie 

uczniów 

na krzywdę innych. 

Zajęcia z wychowawcą - 

rozmowa kierowana, odgrywanie 

scenek rozwiązywanie 

rzeczywistych problemów oraz 

problemów w sytuacjach 

symulowanych. 

wychowawcy cały rok nauczyciele 

Praca z uczniami, którzy 

przejawiają zachowania 

agresywne (diagnoza, zajęcia 

indywidualne, mediacje, zespoły 

wychowawcze, współpraca  

z instytucjami  

w środowisku lokalnym oraz 

Sądem Rejonowym w Poznaniu). 

wychowawcy, 

pedagog szkolny 

w zależności 

od potrzeb 

uczniowie 

i ich rodzice 
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Redukowanie 

agresywnych 

zachowań poprzez 

uczenie sposobów 

rozwiązywania 

problemów  

i uwrażliwienie 

uczniów 

na krzywdę innych. 

Działania wychowawczo – 

profilaktyczne w zespołach 

klasowych wymagających 

specjalnej interwencji 

dostosowanej do sytuacji 

problemowej w klasie. 

wychowawcy, 

pedagog szkolny, 

dyrekcja 

 

w zależności 

od potrzeb 

uczniowie, 

rodzice 

 

Klimat braku tolerancji  

w szkole dla zachowań 

agresywnych (jasne zasady, 

system konsekwencji, współpraca 

z rodzicami 

 i instytucjami w środowisku 

lokalnym 

wszyscy 

pracownicy szkoły 

cały rok uczniowie, 

rodzice, 

pracownicy 

szkoły 

Uświadamianie rodziców o ich 

odpowiedzialności za swoje 

dzieci – pogadanki podczas 

zebrań z rodzicami, spotkania 

indywidualne /m. in 

uwrażliwianie rodziców na to, aby 

nie usprawiedliwiali dzieciom 

wagarów, nie zwalniali ich  

z wszelkich obowiązków 

domowych, znali środowisko 

rówieśnicze swojego dziecka itp. 

wychowawcy, 

dyrektor, 

pedagog szkolnym 

 

 

cały rok 

 

rodzice 

Dostarczanie 

wiedzy z zakresu 

prawa dotyczącego 

postępowania 

w sprawach 

nieletnich. 

Spotkania z policjantem – 

pogadanka. 

pedagog szkolny I półrocze uczniowie 

klas VII 

Rozmowy indywidualne 

z uczniami i ich rodzicami, 

tworzenie zespołów 

interdyscyplinarnych 

o charakterze wychowawczym 

przy udziale pracownika 

socjalnego/asystenta 

rodziny/strażnika 

miejskiego/kuratora sądowego 

 i innych w zależności od potrzeb. 

pedagog szkolny cały rok 

w zależności 

od potrzeb 

 

uczniowie 

z grupy 

ryzyka i ich 

rodzice 

Sporządzanie kontraktów. wychowawcy, 

pedagog szkolny 

cały rok 

w zależności 

od potrzeb 

uczniowie 

z grupy 

ryzyka i ich 

rodzice 
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Przeciwdziałanie 

zachowaniom 

ryzykownym 

związanymi  

ze środkami 

psychoaktywnymi. 

 

Realizacja programu profilaktyki 

zintegrowanej ,,Archipelag 

Skarbów” 

 

pedagog szkolny termin 

po uzgodnieniu 

z realizatorami 

programu 

uczniowie 

klas VIII, 

rodzice, 

uczniów klas 

VIII, 

nauczyciele 

Zajęcia z wychowawcą, biologia, 

wdżr, religia, język polski, 

informatyka i inne - 

przekazywanie treści 

uświadamiających szkodliwość 

zażywania środków 

psychoaktywnych. 

nauczyciele 

 

cały rok uczniowie 

 

Przeciwdziałanie 

zachowaniom 

ryzykownym 

związanymi  

ze środkami 

psychoaktywnymi. 

 

Stworzenie systemu konsekwencji 

wobec uczniów palących 

papierosy (informowanie 

rodziców uczniów, sprzątanie 

przez nich terenu szkoły po 

lekcjach /za zgodą rodziców/, 

przygotowywanie przez nich 

plakatów, referatów, gazetek 

ściennych, lekcji 

wychowawczych o szkodliwości 

palenia, prezentacji przed 

nauczycielami i uczniami). 

wychowawcy, 

nauczyciele 

 

 

cały rok uczniowie 

 

Kontrola miejsc, gdzie uczniowie 

najczęściej palą papierosy. 

nauczyciele 

pełniący dyżury 

cały rok uczniowie 

 

Współpraca z instytucjami 

pozaszkolnymi  Sądem 

Rodzinnym, Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej, Poradnią 

Psychologiczno – Pedagogiczną, 

Policją i Strażą Miejską w celu 

zapobiegania i interweniowania  

w sytuacjach sięgania młodzieży 

po środki psychoaktywne. 

pedagog szkolny, 

dyrekcja 

 

cały rok uczniowie 

 

Realizacja programu 

profilaktycznego ,,Unplugged”. 

wychowawcy 

przeszkoleni 

w zakresie 

programu 

cały rok uczniowie 

klas VII 

klas II 

 

Niwelowanie 

problemu spóźnień 

i wagarów. 

Modelowanie zachowania 

uczniów poprzez przestrzeganie 

dyscypliny rozpoczynania  

dyrekcja cały rok nauczyciele 
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i kończenia lekcji oraz sumienne 

pełnienie  dyżurów 

nauczycielskich. 

Zawiadamianie rodziców 

o kolejnych nieobecnościach ich 

dziecka w szkole  

wychowawcy cały rok rodzice 

Zobowiązanie rodziców  

do pisania usprawiedliwień 

i przestrzegania terminów tych 

usprawiedliwień, oraz 

informowania wychowawcy 

o dłuższej nieobecności dziecka  

w szkole. Konfrontowanie 

z rodzicem usprawiedliwień 

pisanych na kartkach. Stworzenie 

systemu przepływu informacji 

między rodzicem a wychowawcą. 

wychowawcy 

 

wrzesień 2017 rodzice 

 

Przestrzeganie systemu 

konsekwencji dla uczniów 

spóźniających się na lekcje  

i wagarujących (pozostawianie  

po lekcjach, rozmowy z uczniami 

podczas przerw, uczeń może 

dyżurować z nauczycielem, 

informowanie rodziców, 

konsekwentne ocenianie 

zachowania  z uwzględnieniem 

frekwencji, zakaz wzięcia udziału 

np. w dyskotece szkolnej, 

wycieczce klasowej, 

wykonywanie prac porządkowych 

w swojej klasie lub na terenie 

szkoły, przygotowanie gazetki 

ściennej, lekcji wychowawczej). 

wychowawcy 

 

cały rok uczniowie 

 

Docenianie i nagradzanie uczniów 

za bardzo dobrą frekwencję 

(klasowy system nagradzania, 

wewnątrzszkolny system 

nagradzania). 

wychowawcy, 

dyrekcja 

 

klasyfikacja 

śródroczna 

i roczna 

 

uczniowie 

 

Spotkania z rodzicami i uczniem 

w celu zaradzenia problemowej 

sytuacji. 

wychowawcy, 

pedagog szkolny 

w zależności 

od potrzeb 

uczniowie 

 

Zawiadamianie Sądu Rodzinnego 

i Nieletnich  

pedagog szkolny w zależności 

od potrzeb 

uczniowie 
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o braku realizacji obowiązku 

szkolnego przez uczniów 

nagminnie wagarujących. 

 

Zawiadamianie Urzędu 

Miejskiego w Swarzędzu o braku 

realizacji obowiązku szkolnego, 

uruchomienie procedury 

egzekucji administracyjnej. 

pedagog szkolny w zależności 

od potrzeb 

uczniowie 

 

Niwelowanie 

zagrożeń 

wynikających 

z korzystania  

z sieci. 

 

Zajęcia w klasach na temat: 

uzależnienia od komputera, 

internetu, cyberprzemocy, 

netykiety oraz konsekwencji 

przekraczania norm 

obowiązujących w sieci. 

nauczyciel 

informatyki, 

wychowawcy 

I półrocze uczniowie  

Współpraca z rodzicami 

w zakresie informowania 

o zagrożeniach, możliwościach 

szukania pomocy (zebrania 

klasowe i szkolne) oraz 

o konkretnych zdarzeniach 

(spotkania indywidualne).  

wychowawcy, 

pedagog szkolny, 

dyrekcja 

 

I półrocze 

 

 

Indywidualnie - 

w zależności 

od potrzeb 

uczniowie, 

rodzice 

 

 

Współpraca z instytucjami: 

- spotkanie młodzieży 

z policjantem nt. 

cyberprzemocy 

- kierowanie rodziców 

i dziecka do specjalistycznej 

pomocy w razie zagrożenia 

uzależnieniem. 

pedagog szkolny 

 

w zależności 

od ustalenia 

terminu 

z policjantem 

uczniowie, 

rodzice 

 

Szybka interwencja  

w przypadkach cyberprzemocy. 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog szkolny 

w zależności 

od potrzeb 

uczniowie 

 

Wspomaganie 

rozwoju 

psychospołecznego 

dzieci nieśmiałych. 

Realizacja zajęć z programu 

autorstwa M. Zabłockiej. 

szkolni specjaliści w zależności od 

potrzeb 

uczniowie, 

rodzice 

Wyrównywanie 

szans edukacyjnych 

uczniów 

Pomoc psychologiczno – 

pedagogiczna uczniom 

na podstawie rozpoznanych 

potrzeb i problemów. 

nauczyciele 

wychowawcy 

szkolni specjaliści 

cały rok uczniowie 
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Strategia ewaluacji programu 

 

Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego będzie polegać na zaplanowanym 

i systematycznym gromadzeniu i przetwarzaniu informacji o warunkach, przebiegu i skuteczności 

prowadzonych w szkole działań. 

Ocena skuteczności pozwoli na wprowadzenie odpowiedniej modyfikacji, dzięki czemu podniesiona 

zostanie jakość prowadzonych działań. 

 

Ewaluacja prowadzona będzie poprzez: 

- obserwację zachowań uczniów na przestrzeni roku szkolnego, 

- wywiady z rodzicami uczniów, 

- badania ankietowe wśród uczniów, nauczycieli oraz rodziców, 

- analizę dokumentów szkoły. 

 

 


