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1. Akty prawne 

Podstawę prawną do wprowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych w ra-

mach szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego stanowią:  

 

 Statut Szkoły Podstawowej nr 53 im. Mariusza Zaruskiego w Warszawie. 

 Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2021/2022. 

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

483 ze zm.). 

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

 Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjed-

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

 Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tyto-

niu  

i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957). 

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

1189). 

 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). 

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

ze zm.). 

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

koholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487). 

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

z 2017 r. poz. 783). 

 Ustawa z 21 sierpnia 2018 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii  (tekst 

jedn. Dz. U. z 21.08.2018r. poz. 1592) 

 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 uczniów z niepełnosprawno-

ścią intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla 

branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabia-

jącej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 

356); 

 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 przeciwdziała-

nia narkomanii (Dz.U. 2015 poz. 1249); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające 

rozporządzenia w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach sys-
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temu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilak-

tycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. (Dz.U. 2018r. poz. 214); 

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

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2020 poz. 1280); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawnie 

wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017r. poz. 1611 ze zm.), (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1575). 

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

pełny stacjonarny. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ogranicze-

nia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, prze-

ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1525). 

 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2019 poz.1239). 

 Rozporządzenie MEN z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2020 poz. 1008);  

 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobie-

ganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374);  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia 

ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 

2020 poz. 1356);  

 Rozporządzenie MEN z dnia 12.08.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funk-

cjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziała-

niem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1389);  

 Rozporządzenie MEN z dnia 12.08.2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okre-

sie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 

1394). 
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2. Preambuła 

 Dyrektor i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 53 tak organizują proces kształcenia i wy-

chowania, aby wspierać ucznia w rozwoju angażując wychowawców (rodziców, nauczyciela, 

starszego kolegę, koleżankę) oraz wychowanka (dziecko) pozostające w podmiotowej relacji 

(z poszanowaniem godności osobistej zarówno wychowawcy jak i wychowanka), współdzia-

łających w osiągnięciu celów wychowawczych, tj. pełnej dojrzałości w czterech podstawo-

wych sferach: fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.  

 Dojrzałość fizyczna jest rozumiana jako prowadzenie zdrowego stylu życia, w którym 

istotne znaczenie ma dbałość o klimat i ochronę środowiska. W sferze psychicznej celem jest 

ukształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i współodpowiedzialności za innych 

oraz otaczający świat. Praca wychowawczo-profilaktyczna nad dojrzałością społeczną zmie-

rza do konstruktywnego pełnienia ról społecznych opartych na prezentowaniu postawy sza-

cunki i empatii do drugiego człowieka, akceptacji (różnorodności kulturowej, niepełnospraw-

ności i indywidualności) oraz otwartości na drugiego człowieka i świat (motywowanie  

i wzmacnianie postawy ustawicznego kształcenia i własnego rozwoju). Z kolei dojrzałość 

duchowa, to posiadanie przez wychowanka konstruktywnego systemu wartości oraz poczucia 

sensu życia i istnienia człowieka. Działania mające na celu kształtowanie systemu wartości w 

dużej mierze związane są z przynależnością do rodziny, społeczności lokalnej, kraju, w któ-

rym zdrowe relacje, kultura (wartości, normy i wzory zachowań) oraz bezpieczeństwo są war-

tościami nadrzędnymi i tworzą podstawy dojrzałości aksjologicznej.  

 Kluczową rolę w tak rozumianym procesie kształtowania wychowanka odgrywają działa-

nia wspierającego, autentycznego, empatycznego i akceptującego nauczyciela, mające na celu 

zapewnienie szeroko rozumianego poczucia bezpieczeństwa i przyjaznego klimatu szkoły, 

ponieważ aktywność intelektualna nierozerwalnie wiąże się z psychicznym dobrostanem. 

3. Wstęp do Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły Podstawowej  

nr 53 w Warszawie  

W Program Wychowawczo – Profilaktyczny  wpisana jest działalność edukacyjna i in-

formacyjna mająca na celu wspieranie ucznia we wszechstronnym rozwoju, ukierunkowanym 

na osiągnięcie pełnej dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej. Treści działa-

nia o charakterze wychowawczym, rozumiane jako wychowanie ukierunkowane na wartości 

skierowane są do uczniów. W procesie kształcenia i wychowania niezbędne są autorytety  

i wzorce osobowe. Postać Mariusza Zaruskiego jest dla nas drogowskazem w niełatwej pracy 

nad kształtowaniem młodych umysłów i serc, nad tworzeniem „spiżowych” charakterów, 

 o których tak marzył nasz patron. Był to człowiek niezwykły, utalentowany, wzór bogatej 

osobowości. Bliska mu była idea wszechstronnego wychowania młodzieży, chciał, aby mło-

dzi Polacy stali się „twardzi jak granit, a dusze mieli czyste i głębokie jak morze”. W nawią-

zaniu do wartości reprezentowanych przez naszego patrona, stawiając na wszechstronny roz-

wój osobowości, propagujemy i dbamy o rozwój zainteresowań i zdolności uczniów, kształtu-

jemy zasady moralne, postawy patriotyczne i altruistyczne, preferujemy zdrowy styl życia, 

umiejętności budowania dobrych relacji z innymi. Pragniemy, aby w szkole panowała atmos-

fera przyjaźni, wzajemnej akceptacji, szacunku. Naszym celem jest rozbudzenie ciekawości 
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świata i ludzi w każdym uczniu. Chcemy wychowywać młodego człowieka z bogatą wyob-

raźnią, otwartego na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowego szukać no-

wych, lepszych i oryginalnych rozwiązań. Kładziemy nacisk na rozwój wśród uczniów krea-

tywności i przedsiębiorczości. Nasza szkoła przygotowuje absolwenta do samodzielnego 

funkcjonowania w otaczającym go świecie. 

Treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane są do potrzeb rozwojowych 

uczniów i przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów wystę-

pujących w społeczności szkolnej. Są skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli. Pro-

gram jest zgodny ze Statutem Szkoły oraz obowiązującymi procedurami dotyczącym bezpie-

czeństwa i przyjaznego klimatu w szkole.  

Program Wychowawczo – Profilaktyczny obejmuje kierunki realizacji polityki oświato-

wej państwa w roku szkolnym 2021/2022: 

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

zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie” oraz realizację Programu Wycho-

wawczo – Profilaktycznego.  

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

szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.  

3. Działanie na rzecz szerszego udostępniania kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenie 

w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz pozna-

wania polskiej kultury w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane 

wykorzystane w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych. 

4. Podnoszenie jakości edukacyjnej poprzez działania uwzględniające zróżnicowane po-

trzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów. Zapewnienie wsparcia psychologiczno-

pedagogicznego w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy wzmacniającej pozytywny 

klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia  

z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie infor-

macyjno-komunikacyjne.  

5. Wzmacnianie edukacji ekologicznej w szkole. Rozwijanie postawy odpowiedzialności 

za środowisko naturalne.  

Przy opracowaniu programu szkoły uwzględniono: 

1. Przepisy prawa oświatowego. 

2. Dotychczasowe doświadczenia szkoły. 

3. Zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycje dotyczące głównych proble-

mów i kierunków pracy w obszarze wychowawczo-profilaktycznym w szkole i śro-

dowisku lokalnym. 

4. Wnioski z przeprowadzonej diagnozy potrzeb i problemów występujących w społecz-

ności szkolnej, sytuacji wychowawczej, sytuacji opiekuńczej, zagrożeń związanych  

z zachowaniami ryzykownymi, uzależnieniami w szkole i środowisku, działalnością 

uczniów w cyberprzestrzeni, ze szczególnym uwzględnieniem okresu kształcenia na 

odległość. 

5. Przeprowadzoną analizę czynników chroniących i czynników ryzyka. 

6. Aktualne wytyczne MEiN, MZ, GIS dla szkół publicznych. 

7. Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie reżimu sanitarnego oraz zasady przygo-

towania szkoły do pracy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 
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Program będzie realizowany podczas bieżącej pracy z uczniem i na zajęciach dodatko-

wych przez wszystkich wychowawców klas (w tym wychowawców świetlicy), nauczycieli 

przedmiotów, nauczycieli współorganizujących kształcenie specjalne, we współpracy z dy-

rekcją oraz specjalistami: pedagogiem, psychologami, logopedą, terapeutą pedagogicznym, 

pielęgniarką szkolną oraz rodzicami uczniów, a także instytucjami i organizacjami pozarzą-

dowymi. Forma realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego będzie dostosowana do 

aktualnej sytuacji kraju zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla publicznych szkół  

z uwzględnieniem sytuacji: zawieszenia pracy stacjonarnej, przypadku, gdy nauczyciel lub 

uczeń przebywa na kwarantannie. 

Szkolny Zestaw Programów Nauczania oraz Program Wychowawczo-Profilaktyczny two-

rzy spójną, otwartą i perspektywiczną całość. Program Wychowawczo-Profilaktyczny w spo-

sób całościowy uwzględnia wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej, które 

są przygotowane i realizowane przez całą społeczność szkolną (wszystkich pracowników 

szkoły, którzy z racji pełnionych funkcji, zawodowych pozostają w relacji ze szkołą i mają 

wpływ na jej codzienne funkcjonowanie), jak i każdego nauczyciela. Program Wychowaw-

czo-Profilaktyczny jest koncepcją wychowania zmierzającą do kształtowania osobowości 

ucznia i wszechstronnego rozwoju pod kierunkiem nauczycieli, opisaną przez zestaw zadań 

wychowawczo-profilaktycznych szkoły, programów nauczania i podczas realizacji zajęć  

z wychowawcą. 

4. Misja szkoły 

Wspieramy młodych ludzi w wyborze właściwych zachowań, by w konsekwencji po-

móc im wybrać drogę życiową zgodną z ich możliwościami i marzeniami. Dokładamy wszel-

kich starań, by nasi uczniowie wierzyli w siebie, szanowali innych i zawsze byli dumni z fak-

tu, że są „od Zaruskiego”. 

5. Wizja szkoły 

Rozwój psychiczny, społeczny, fizyczny i intelektualny dziecka bezustannie wzajem-

nie się przenikają. Mając tę świadomość robimy wszystko, by przez cały okres edukacji mło-

dego człowieka - wspierać jego rozwój holistycznie równocześnie we wszystkich obszarach. 

 

Kształtujemy swoje charaktery, 

aby były twarde jak tatrzański granit. 

Chcemy mieć dusze głębokie i czyste 

jak morze i trzymać zawsze kurs w słońce. 

M.Zaruski 
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A. Rozwój psychiczny – jak go wspieramy? 

 indywidualnie podchodzimy do każdego ucznia mając na względzie jego rozwój 

emocjonalny i intelektualny, 

 kształtujemy wrażliwość uczuciową, 

 ćwiczymy panowanie nad emocjami i kontrolę własnych zachowań, 

 wskazujemy konsekwencje określonych działań, doskonalimy umiejętność podejmo-

wania odpowiedzialnych decyzji, 

 wzmacniamy pozytywne i realne poczucie własnej wart0ści,  

 wspieramy w trudnościach i pomagamy je przezwyciężyć,  

 staramy się słuchać, a nie oceniać, 

 skupiamy się na mocnych stronach dziecka, pracując jednocześnie nad tymi słab-

szymi, 

 motywujemy do ćwiczenia cierpliwości, wytrwałości i odwagi, 

 zachęcamy do swobodnych wypowiedzi i wyrażania swojego zdania, 

 wskazujemy mocne strony ucznia, zachęcając go do dostrzegania własnych    

 sukcesów. 

 

Dlaczego nam na tym zależy? 

 

Bo każde dziecko jest dla nas kimś wyjątkowym, a nie anonimowym numerem 

w dzienniku. 

 

„Zawsze najważniejszy będzie dla nas drugi człowiek i nawet na krańcach świata będziemy 

gotowi wyciągnąć do każdego pomocną dłoń.” 

 Tekst ślubowania pierwszoklasistów 

B. Rozwój społeczny – jak go wspieramy? 

 uczymy, jak zachować się asertywnie, nie naruszając granic innych osób,      

 kształtujemy empatię i postawę życzliwości wobec innych, 

 doskonalimy umiejętność rozpoznawania i nazywania uczuć – swoich i cudzych,   

 dbamy o integrację zespołu i przyjazną atmosferę w klasie, 

 zwracamy uwagę na umiejętność pracy w grupie, 

 rozwijamy postawę szacunku wobec innych oraz tolerancji wobec odmienności,  

 przeciwdziałamy przemocy i wykluczeniu, 

 wspieramy wychowawczą rolę rodziny i więzi z bliskimi. 

 

Dlaczego nam na tym zależy? 

 

Bo mamy świadomość, jak wielkie znaczenie dla dziecka ma rodzina oraz poczucie  

przynależności społecznej i umiejętność porozumiewania się z innymi. 
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„Ćwiczenia powodują rozwój, brak ich zastój i zanik ostateczny. Szkoła, uczelnie wyższe, 

musztry wojskowe, sale gimnastyczne i wszelkie boiska dowodzą, że tylko dzięki ćwicze-

niom człowiek wznosi się wyżej i wyżej” 

 

 Rozwój fizyczny – jak go wspieramy? 

 

 

 troszczymy się o zdrowie i prawidłowy rozwój naszych 

uczniów, uczymy zasad zdrowego odżywiania, 

 przekonujemy, że ruch jest ważną częścią życia, a sport może być świetną zabawą, 

pokazujemy atrakcyjne sposoby na aktywne spędzanie czasu wolnego, 

 kształtujemy postawę współzawodnictwa, a nie rywalizacji,  

 ćwiczymy umiejętność przegrywania, 

 uświadamiamy zagrożenia i pokazujemy, jak zachować się w sytuacji niebezpieczeń-

stwa, 

 dbamy o to, by dzieci znały zasady ruchu drogowego i podstawy pierwszej pomocy. 

 

Dlaczego nam na tym zależy? 

 

Bo wiemy, że dziecko, którego potrzeby fizyczne są zaspokojone, efektywniej się uczy 

i szybciej rozwija. 

 

 

 

 

Tamten idzie coraz wyżej pchany ciekawością, ów 

zawziął się na samego siebie i postanowił zwyciężyć 

niezdarność swoją, zwyciężyć samego siebie. Wszy-

scy oni w posuwaniu się naprzód, w pokonywaniu 

trudności znajdują szczęście. 

 

 M. Zaruski 
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D. Rozwój intelektualny – jak go wspieramy? 

 przekonujemy, że zdobywanie nowych umiejętności jest nagrodą samą w sobie, 

 motywujemy do samodzielnego zdobywania wiedzy i bezustannego poszukiwania, 

ciekawych obszarów, 

 ćwiczymy pamięć i umiejętność efektywnego uczenia się, dajemy przestrzeń do rozwi-

jania talentów i zdolności, 

 szanujemy indywidualność i własne zdanie, 

 zachęcamy do samodzielnego, krytycznego myślenia, 

 uczymy mądrego, selektywnego poszukiwania informacji, 

 dostosowujemy metody i formy pracy do możliwości ucznia, 

 otaczamy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi opieką specjalistów, 

 kształtujemy nawyk sięgania po książkę, 

 uczymy postawy szacunku do polskiego dziedzictwa Europy, 

 rozwijamy wyobraźnię i wrażliwość estetyczną, 

 -stwarzamy warunki do poznawania świata za pomocą metod aktywizujących (mul-

timedialnych, badawczych, eksperymentów), 

 dbamy o rozwój kompetencji informatycznych i matematycznych uczniów, 

 rozwijamy świadomość ekologiczną. 

 

 

Dlaczego nam na tym zależy? 

 

Bo wierzymy, że każde dziecko uczy się we własnym tempie i może osiągnąć sukces na 

miarę swoich możliwości. 

 

 

W czasie rejsów ujawniły się istotne cechy 

Zaruskiego. Był wymagający (…), a jedno-

cześnie życzliwy i serdeczny w stosunku do 

wychowanków, wyrozumiały i opiekuńczy. 

Bardzo troszczył się o ludzi, ich zdrowie  

i bezpieczeństwo. Jego pogoda, poczucie 

humoru, umiejętności pedagogiczne i wyso-

ka kultura bardzo ułatwiały życie (...)
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E. Nauczyciele „od Zaruskiego” - jakie wyzwania sobie stawiamy? 

 

 szukamy sposobów, by motywować uczniów do nauki i podtrzymać ich zapał, 

wciąż się doskonalimy i rozwijamy swoje umiejętności 

 pobudzamy do szukania, zamiast dawać gotowe rozwiąza-

nia, dostosowujemy materiał do potrzeb i możliwości 

uczniów, 

 łagodzimy konflikty, pomagamy dzieciom radzić sobie z emocjami i dążymy do  

rozwiązywania problemów bez agresji, 

 obserwujemy naszych uczniów i aktywnie słuchamy tego, co do nas mówią, 

jesteśmy otwarci na współpracę i dialog z rodzicami, 

 staramy się być sprawiedliwi i bezstronni w swoich oce-

nach, tworzymy atmosferę pełną zrozumienia, dajemy ucz-

niom poczucie bezpieczeństwa, 

 szanujemy indywidualność i samodzielne myślenie, 

 stoimy na straży przestrzegania Konwencji Praw Dziecka, 

 zabiegamy o dobrostan uczniów. 

 

Dlaczego nam na tym zależy? 

 

Bo praca z dziećmi to nasza pasja i każdego dnia staramy się być lepsi w tym, co robimy. 

 

Diagnoza środowiska wychowawczo – profilaktycznego, Program Wychowawczo - Profilak-

tyczny zostały zaktualizowane na podstawie analizy potrzeb i problemów występujących  

w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem: 

 diagnozy funkcjonalnej, 

 obserwacji, 

 rozmów, 

 ankiet ewaluacyjnych, 

 informacji zwrotnych uzyskanych od organów współpracujących ze szkołą, 

 wyników nadzoru pedagogicznego, 

 ewaluacji Programu Wychowawczego - Profilaktycznego realizowanego w roku 

szkolnym 2020/2021, 

 wniosków i analiz z pracy zespołów (zespołów przedmiotowych, zespołu ds. pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej, zespołów wychowawczych). 

 

W wyniku diagnozy wyłoniono następujące obszary problemowe: 

 

 brak poczucia pełnego bezpieczeństwa związanego z sytuacją epidemiczną, 

 nieprawidłowa komunikacja w relacji uczeń – uczeń z uwzględnieniem rozwiązywania 

sytuacji konfliktowych i uczeń  – nauczyciel w sytuacjach oceniania, 
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 niewystarczający poziom wiedzy nt. cyberprzemocy i odpowiedzialnego korzystania z 

mediów społecznościowych, 

 trudności w komunikacji pomiędzy uczniami i nauczycielami wynikające z kształce-

nia na odległość, 

 zagrożenia występujące w środowisku dziecka, 

 słabe relacje społeczne, 

 nieumiejętność uczniów w radzeniu sobie z nieprzyjemnymi uczuciami (właściwe wy-

rażanie, odbieranie i kontrola emocji). 

6. Czynniki ryzyka i czynniki chroniące 

 CZYNNIKI RYZYKA CZYNNIKI CHRONIĄCE 

JEDNOSTKA Poszukiwanie wrażeń 

Nieadekwatna ekspresja 

gniewu 

Zaburzenia zachowania 

Lękliwość i agresywność 

Przemoc wobec otoczenia 

Preferowanie niezależności 

Niepowodzenia szkolne 

Niska zaradność życiowa 

Niska samoocena 

Podatność na wpływy rówie-

śnicze 

Poczucie sensu życia  

Przekonanie o szkodliwości 

środków odurzających 

Koncentracja na bezpośred-

nich skutkach  

Wyznawanie konwencjonal-

nych wartości  

Docenianie osiągnięć szkol-

nych 

Kompetencja społeczna 

Zaangażowanie społeczne 

Umiejętności życiowe  

Aspiracje życiowe 

Poczucie własnej tożsamości 

Samodyscyplina 

RODZINA Chaotyczne środowisko ro-

dzinne 

Niska skuteczność rodziców 

Brak wsparcia ze strony ro-

dziców 

Brak dojrzałych więzi w ro-

dzinie 

Brak jednolitych oddziały-

wań wychowawczych 

Silne i pozytywne więzi ro-

dzinne 

Rodzicielska kontrola za-

chowania dzieci 

Jasne zasady zachowania 

Zaangażowanie rodziców w 

życie dzieci 

Współpraca rodziców ze 

szkołą 

 

GRUPA ROWIEŚNICZA Zachowanie problemowe 

rówieśników  

Postawy akceptujące wobec 

zachowań problemowych 

Zorientowanie na rówieśni-

ków 

Negatywna presja rówieśni-

Zaangażowanie w grupowe 

zajęcia pozalekcyjne 

Udział w edukacji norma-

tywnej 

Pozytywna aktywność spo-

łeczna 

Pozytywna presja rówieśni-
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cza 

Subkultury młodzieżowe 

cza 

Pozytywna kontrola rówie-

śnicza 

SZKOŁA Niskie osiągnięcia szkolne  

Słabe więzi z uczniami 

Brak współpracy z rodzicami 

Depersonalizacja uczniów 

Osobowe traktowanie ucznia 

Współpracujący nauczyciele 

Współdziałanie z rodzicami 

Jasne zasady zachowania 

Otwarta komunikacja w śro-

dowisku szkolnym 

Współdziałanie z lokalną 

społecznością 

Optymizm i nastawienie na 

konstruktywną przyszłość 

LOKALNA 

SPOŁECZNOŚĆ 

Łatwy dostęp do środków 

odurzających 

Brak wsparcia instytucjonal-

nego w sytuacjach trudnych 

Kryzys wartości w życiu 

społecznym  

Ubóstwo i bezrobocie 

Brak więzi międzyludzkich 

Trudny dostęp do środków 

odurzających 

Jasne zasady dotyczące za-

chowania dzieci i młodzieży 

Świadomość społeczna 

 

 

7. Rekomendacje: 

a) Przeznaczyć więcej czasu na integrację klas i bazowanie w pracy wychowawczo-

profilaktycznej na budowaniu pozytywnych relacji rówieśniczych przeciwdziałających 

wykluczeniu, dyskryminacji i przemocy pod różnymi postaciami. 

b) W pracy wychowawczo-profilaktycznej bazować na wzmocnionej w czasie kształce-

nia na odległość empatii i koleżeństwie. 

c) Uświadamiać uczniom jak ważny jest zintegrowany zespół klasowy poprzez budowa-

nie wspólnych pozytywnych doświadczeń opartych na autentyczności, rozumieniu 

empatycznym, bezwarunkowej akceptacji. 

d) Motywować uczniów do świadomego kształtowania postawy prospołecznej. 

e) Kreować i wzmacniać poczucie bezpieczeństwa i sprawstwa w uczniu. 

f) Wzmacniać poczucie własnej wartości poprzez tworzenie uczniom warunków sprzyja-

jących doświadczanie sukcesu w obszarach: ja- ja, ja - rówieśnicy, ja - dorośli, ja - 

świat. 

g) Skupić działania codzienne ukierunkowane na docenianiu uczniów, pomocy w nazy-

waniu i odkrywaniu umiejętności, predyspozycji, talentów, zdolności – wpisywanie 

pozytywnej informacji zwrotnej do Dziennika Librus. 

h) Eksponować i podkreślać pozytywne zachowania uczniów na forum klasy, szkoły 

oraz informacji kierowanej do rodziców.  
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i) Odwoływać się jak najczęściej i podkreślać znaczenie w życiu wartości takich, jak: 

zdrowie i życie ludzkie, kultura osobista oparta na szacunku, empatia, akceptacja, au-

tentyczność, mądrość i kreatywność.  

j) Konsekwentnie przestrzegać kodeksów, zasad, procedur, regulaminów obowiązują-

cych w szkole.  

k) W planach godzin wychowawczych oraz zebrań z rodzicami wziąć pod uwagę ocze-

kiwania oraz problemy istotne dla opiekunów dzieci.  

l) W pracy wychowawczej położyć większy nacisk na kształtowanie u dzieci umiejętno-

ści uczenia się, rozwoju oraz współpracy jako kompetencji kluczowych w drodze do 

kariery i będących najlepszą inwestycją w siebie.  

m) Wprowadzić edukację medialną – hate, odpowiedzialność prawna, anonimowość w 

Internecie.  

n) Podczas zajęć z wychowawcą, w szczególności uwzględnić zajęcia dotyczące istot-

nych problemów społecznych: zdrowotnych, prawnych, finansowych, klimatycznych i 

ochrony środowiska (włączać rodziców do współpracy). 

o) Położyć większy nacisk na kształtowanie kulturalnego sposobu bycia oraz wysławia-

nia się ze szczególnym uwzględnieniem savoir-vivre w sieci oraz zasad prawidłowego 

korzystania z telefonu komórkowego. 

p) Promować postawy patriotyczne i obywatelskie. 

q) Zmodyfikować szkolny system pracy z uczniem zdolnym, w celu skuteczniejszego 

rozpoznawania różnorakich zdolności uczniów. 

 

8. Podstawowe założenia realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego 

Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny realizowany w naszej placówce 

opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców  

wynikających z opracowanych w placówce koncepcji pracy oraz Misji i Wizji Szkoły. 

Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze Statutem 

Szkoły i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. Istotą działań wychowawczych i profilak-

tycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wycho-

wanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi 

uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne MEiN na dany rok szkolny. 

Założenia programu znane są wszystkim pracownikom szkoły i rodzicom, wszystkie 

podmioty placówki są zaangażowane w jego realizację. Szkoła współpracuje ze środowiskiem 

zewnętrznym, korzystając z oferty instytucji wspierających działalność wychowawczą i profi-

laktyczną placówki. 

 

9.  Cele ogólne programu 

Podstawowym celem realizacji szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktyczne-

go jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemo-

wym i ryzykownym. Ważnym elementem realizacji Programu Wychowawczo - Profilak-
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tycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły. Ponadto sformułowano poniższe 

cele: 

 

 Wspieranie harmonijnego i wszechstronnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich 

indywidualnych potrzeb i możliwości.  

 Zapewnienie im bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego. 

 Wspomaganie w procesie nabywania wiedzy i umiejętności. 

 Kształtowanie postaw i nawyków, rozpoznawanie własnych predyspozycji, które za-

pewnią przygotowanie do dorosłego życia oraz kontynuacji nauki na dalszym etapie. 

 Wprowadzenie młodych ludzi w świat wartości, w tym ukazywanie wiedzy jako pod-

stawy rozwoju .  

 Podkreślanie znaczenia współpracy, solidarności, szacunku, budowanie poczucia god-

ności do własnej osoby i tolerancji dla ludzi odmiennych kulturowo  

i religijnie, osób niepełnosprawnych, wskazywanie wzorców postępowania, budowa-

nie prawidłowych relacji rówieśniczych i rodzinnych.  

 Przygotowanie uczniów do funkcjonowania w grupie szkolnej i aktywnego w niej 

działania. 

 Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, przywiąza-

nia do historii i tradycji Polski, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań 

na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat. 

 Rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów poprzez wyposażenie ich w taki zasób 

wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które w przyszłości pozwolą im 

lepiej funkcjonować i zrozumieć świat.  

 Rozwijanie takich kompetencji jak kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość 

oraz kompetencji informatycznych. 

10. Cele szczegółowe programu 

A. Bezpieczeństwo ucznia oraz organizacja pomocy w sytuacji zagrożenia. 

 

Zagadnienie Działania Etap eduka-

cyjny 

Formy 

Kształtowanie zacho-

wań sprzyjających 

zdrowiu 

- diagnoza funkcjonalna 

celem rozpoznania potrzeb 

uczniów i dostosowania 

działań pracowników szko-

ły do obszarów wymagają-

cych pracy; 

- korygowanie wad posta-

wy i wymowy; 

- kształtowanie nawyku 

dbania o własne zdrowie, 

zwracanie uwagi na higie-

I i II etap edu-

kacyjny 

pogadanki, pre-

zentacje multi-

medialne, plaka-

ty, ulotki, spo-

tkania ze specja-

listami 
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nę, wygląd; 

- organizowanie przeglądu 

stomatologicznego, prze-

siewowego badania słuchu 

i innych programów me-

dycznych; 

- wdrażanie do aktywnego 

spędzania czasu wolnego; 

- prowadzenie zajęć, warsz-

tatów, pogadanek o tema-

tyce prozdrowotnej; 

- opieka pielęgniarki, logo-

pedy, psychologa, pedago-

ga. 

Zwiększanie bezpie-

czeństwa ucznia w 

szkole i poza nią 

- stwarzanie warunków 

bezpiecznego; funkcjono-

wania w szkole i poza nią; 

- ochrona uczniów przed 

skutkami niepożądanych 

działań osób z zewnątrz; 

- eliminowanie zagrożeń 

pożarowych, organizacja 

próbnego alarmu przeciw-

pożarowego; 

- przedstawianie zasad bez-

piecznego poruszania się 

po drogach, ze szczegól-

nym zwróceniem uwagi na 

bezpieczną drogę do szko-

ły; 

- organizowanie zajęć pro-

wadzonych przez policjan-

tów, strażaków, strażników 

miejskich, ratowników me-

dycznych; 

- zaznajamianie i systema-

tyczne przypominanie za-

sad bezpiecznego porusza-

nia się po drogach, podró-

żowania, nawiązywania 

znajomości, wypoczynku 

nad wodą itp. 

- zapoznanie z zasadami 

bezpiecznego korzystania z 

I i II etap edu-

kacyjny 

pogadanki, pre-

zentacje multi-

medialne, plaka-

ty, ulotki, spo-

tkania ze specja-

listami, warsztaty  
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Internetu i innych urządzeń 

elektronicznych; 

- kształtowanie gotowości i 

umiejętności udzielania 

pierwszej pomocy; 

- organizowanie warszta-

tów pierwszej pomocy; 

- doskonalenie umiejętno-

ści szacowania ryzyka sy-

tuacyjnego, rozpoznawanie 

nietypowych sygnałów o 

niebezpieczeństwie; 

- uświadamianie zagrożeń 

w codziennym życiu. 

Sytuacja ekonomiczna - rozpoznawanie i monito-

rowanie sytuacji bytowej 

uczniów; 

- organizowanie dożywia-

nia (Posiłek dla ucznia); 

- współpraca z OPS; 

- dofinansowanie wyjść, 

wycieczek, zielonej szkoły; 

- możliwość otrzymania 

stypendium szkolnego oraz 

zasiłku. 

I i II etap edu-

kacyjny 

ulotki, informa-

cje skierowane 

do rodziców, 

rozmowy z nau-

czycielami 

Profilaktyka uzależnień - uczenie dzieci umiejętno-

ści wyrażania własnych 

emocji, radzenia sobie ze 

stresem i asertywnego 

przeciwstawiania się nega-

tywnemu wpływowi grupy 

rówieśniczej; 

- realizowanie programów 

profilaktycznych i promocji 

zdrowia psychicznego do-

stosowanych do potrzeb 

indywidualnych i grupo-

wych; 

- przedstawienia profilak-

tyczne; 

- kształtowanie umiejętno-

ści refleksyjnego, celowego 

korzystania z elektronicz-

I i II etap edu-

kacyjny 

pogadanki, pre-

zentacje multi-

medialne, plaka-

ty, ulotki, spo-

tkania ze specja-

listami 
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nych nośników informacji; 

- zapraszanie rodziców na 

spotkania ze specjalistami  

- doskonalenie zawodowe 

nauczycieli i wychowaw-

ców w zakresie realizacji 

szkolnej interwencji profi-

laktycznej w przypadku 

podejmowania przez 

uczniów zachowań ryzy-

kownych; 

- objęcie opieką psychologa 

i pedagoga uczniów, u któ-

rych rozpoznano wczesne 

objawy używania środków 

odurzających, substancji 

psychotropowych lub środ-

ków zastępczych. 

Trudności w nauce - diagnozowanie trudności 

w nauce; 

- dostosowanie wymagań 

do indywidualnych możli-

wości uczniów; 

- przekazywanie rodzicom 

wiedzy nt. przyczyn i istoty 

niepowodzeń dydaktycz-

nych; 

- przekazywanie wskazó-

wek do pracy z dzieckiem i 

możliwości szukania 

wsparcia; 

- organizowanie pomocy 

wewnątrzklasowej (kole-

żeńskiej); 

- wnioskowanie wycho-

wawcy o organizowanie 

pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

- pomoc ze strony nauczy-

ciela przedmiotu (nadra-

bianie zaległości, dodatko-

we wyjaśnianie partii mate-

riału); 

- współpraca z poradnią 

I i II etap edu-

kacyjny 

pogadanki, pre-

zentacje multi-

medialne, plaka-

ty, ulotki, spo-

tkania ze specja-

listami, zajęcia 

specjalistyczne 
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psychologiczno-

pedagogiczną oraz organi-

zacjami pracującymi na 

rzecz dzieci; 

- szczególne objęcie opieką 

dzieci z orzeczeniami o 

potrzebie kształcenia spe-

cjalnego: prowadzenie za-

jęć korekcyjno-

kompensacyjnych, logope-

dycznych, psychologicz-

nych, rewalidacyjnych, 

wsparcie nauczyciela 

wspomagającego; 

- podnoszenie jakości edu-

kacji poprzez działania 

uwzględniające zróżnico-

wane potrzeby rozwojowe i 

edukacyjne wszystkich 

uczniów. 

Problemy rodzinne - diagnozowanie proble-

mów rodzinnych dziecka; 

- współpraca z instytucjami 

pomocowymi: OPSem, 

Sądem Rodzinnym, kurato-

rami, policją; 

- prowadzenie warsztatów 

dla dzieci nt. praw dziecka 

i miejsc, gdzie może uzy-

skać pomoc; 

- wspomaganie przez szko-

łę wychowawczej roli ro-

dziny; 

- współpraca z Rzeczni-

kiem Praw Dziecka. 

I i II etap edu-

kacyjny 

pogadanki, pre-

zentacje multi-

medialne, plaka-

ty, ulotki, spo-

tkania ze specja-

listami, organi-

zacja zajęć Wy-

chowanie do 

życia w rodzinie 

Zagrożenie epidemicz-

ne 

- opracowanie i wdrożenie 

procedur; 

- wdrożenie i przestrzega-

nie reżimu sanitarnego; 

- pogadanki dla uczniów; 

- opracowywanie i udo-

stępnianie materiałów; 

- prowadzenie lekcji tema-

I i II etap edu-

kacyjny 

pogadanki, pre-

zentacje multi-

medialne, plaka-

ty, ulotki, spo-

tkania ze specja-

listami, nadzór  
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tycznych; 

- szkolenia dla pracowni-

ków szkoły; 

- przestrzeganie wytycz-

nych MEiN, MZ i GIS w 

codziennej pracy szkoły w 

trybie stacjonarnym. 

Zapewnienie wsparcia 

psychologiczno-

pedagogicznego w celu 

zapewnienia dodatko-

wej opieki i pomocy 

wzmacniającej pozy-

tywny klimat szkoły 

oraz poczucie bezpie-

czeństwa 

- omówienie wyników dia-

gnozy i formułowanie 

wniosków oraz sposobów 

ich wdrażania wpływają-

cych na podnoszenie jako-

ści kształcenia; 

- prawidłowa realizacja 

zaleceń, opinii i orzeczeń; 

- wypracowanie sposobów 

wyrównywania szans 

uczniów w nadrobieniu 

zaległości; 

- rozpoznawanie i zaspoka-

janie indywidualnych po-

trzeb rozwojowych 

uczniów. 

I i II etap edu-

kacyjny 

organizowanie 

zajęć specjali-

stycznych i wy-

równawczych, 

tworzenie narzę-

dzi diagnostycz-

nych, klasowe 

zespoły wycho-

wawcze 

 

 

 

B. Wychowanie do życia społecznego  

 

Zagadnienie Działania Etap eduka-

cyjny 

Formy 

Przygotowanie do 

udziału w życiu spo-

łecznym i zawodo-

wym 

- rozwijanie tolerancji 

wobec uczniów z niepeł-

nosprawnością, odmien-

nych kulturowo i religij-

nie; 

- uczenie kultury bycia w 

różnych sytuacjach; 

- umiejętność porozu-

miewania się; 

- zaangażowanie w dzia-

łalność samorządową w 

szkole; 

I i II etap edu-

kacyjny, wy-

chowanie 

przedszkolne 

pogadanki, spotkania 

z członkami rodzin, 

scenki rodzajowe, 

drzewa genealogicz-

ne, albumy, zajęcia 

integracyjne, projek-

towanie dokumen-

tów: kontrakt klaso-

wy, przydzielenie 

zadań i ról związa-

nych z funkcjonowa-

niem grupy, konkur-
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- poznawanie praw i ob-

owiązków ucznia; 

- budzenie szacunku do 

pracy; 

- kształtowanie umiejęt-

ności bycia członkiem 

zespołu klasowego; 

- podtrzymywanie trady-

cji rodzinnych i kulty-

wowanie dziedzictwa 

narodowego. 

- zainteresowanie pracą 

zawodową rodziców; 

- poznawanie zawodów; 

- organizowanie i uczest-

niczenie w spotkaniach 

rocznicowych, patrio-

tycznych; 

- pobudzenie  uczniów do 

samopoznania i zdobycia 

wiedzy niezbędnej do 

właściwego zaplanowania 

kariery zawodowej; 

- analiza współczesnego 

rynku pracy; 

- diagnoza potrzeb 

uczniów, rodziców i nau-

czycieli; 

- analiza prawa oświato-

wego; 

- realizacja szkolnego 

programu doradztwa za-

wodowego; 

- realizacja programu 

Sięgnij po więcej; 

- pomoc w terminowym i 

przepisowym składaniu 

dokumentów do szkół; 

- udzielanie informacji 

adekwatnych do potrzeb 

ucznia także ucznia nie-

pełnosprawnego o alter-

natywnych formach 

kształcenia. 

sy, zwyczaje i trady-

cje rodzinne (Dzień 

Rodziny), zapoznanie 

z fragmentami aktów 

prawnych, pełnione 

funkcje, zadania 

szkolne ucznia, za-

wody, konkursy, 

udział w zajęciach 

Wychowanie do ży-

cia w rodzinie, sfor-

mułowanie praw i 

obowiązków dziecka 

jako członka rodziny, 

trenowanie postawy 

asertywnej (insceni-

zacje, wchodzenie w 

rolę), wspólne spo-

tkania dzieci i rodzi-

ców, prezentacja in-

formacji o własnej 

kulturze, spotkania z 

przedstawicielami 

innych kultur oraz 

mniejszości narodo-

wych i religijnych, 

testy preorientacji 

zawodowej, porad-

nictwo indywidualne, 

kierowanie na kon-

sultacje do poradni 

PPP, warsztaty zawo-

dowe. 

Organizacja wyda-

rzeń: Międzynarodo-

wy Dzień Osób z 

Niepełnosprawnością, 

Światowy Dzień Ze-

społu Downa, 

Światowy Dzień 

Świadomości Auty-

zmu, 

Debata o właściwym 

zachowaniu 
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C. Formy organizacji procesu edukacyjnego 

 

Zagadnienie Działania Etap eduka-

cyjny 

Formy 

Rozwijanie kompetencji 

informatycznych, przy-

gotowanie do nauczania 

hybrydowego i zdalnego 

- doskonalenie posługiwa-

nia się urządzeniami cy-

frowymi; 

- opracowanie procedur 

nauczania zdalnego i hy-

brydowego 

- wybór platformy komu-

nikacyjnej 

- zapewnienie dostępu do 

komputera i Internetu dla 

uczniów i nauczycieli 

- dostosowanie metod i 

form pracy do uczniów ze 

specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi 

- zapobieganie negatyw-

nym skutkom izolacji 

- wsparcie PPP dla dzieci 

i rodziców 

- pogadanki na temat bez-

piecznego korzystania z 

Internetu 

- ustalenie zasad komuni-

kowania się pomiędzy 

członkami Rady Pedago-

gicznej, rodzicami i 

uczniami.  

- wykorzystywanie narzę-

dzi i zasobów cyfrowych i 

metod edukacyjnych w 

kształceniu na odległość 

I i II etap edu-

kacyjny 

filmy eduka-

cyjne, poga-

danki, instruk-

cje, zajęcia in-

struktażowe, 

nauka korzy-

stania z komu-

nikatora, 

karta postępów 

dla uczniów 

Udział szkoły w pro-

gramie „Aktywny Po-

wrót do Szkoły”, któ-

rego celem jest pro-

mowanie przyjemnego 

i życzliwego powrotu 

do szkół. 

- zachęcanie uczniów do 

udziału w programie Ak-

tywny Powrót do Szkoły 

I i II etap edu-

kacyjny 

Pogadanki, 

informacje 
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D. Wychowanie patriotyczne i obywatelskie  

 

Zagadnienie Działania Etap eduka-

cyjny 

Formy 

Kształtowanie postaw 

patriotycznych 

 

- poznanie i poszanowanie 

symboli narodowych; 

- kształcenie szacunku do 

tradycji narodowych, re-

gionalnych, szkolnych i 

kultywowanie ich; 

- zapoznanie z pojęciami 

Wspólnota Europejska i 

tożsamość narodowa; 

- organizowanie uroczy-

stości szkolnych z okazji 

rocznic; 

- budzenie szacunku dla 

każdego człowieka; 

- wdrażanie do tolerancji 

wobec innych poglądów i 

przekonań; 

- wskazywanie obszarów 

odpowiedzialności za sie-

bie i innych. 

I i II etap edu-

kacyjny 

zajęcia edukacyjne 

(godło Polski, 

hymn Polski), po-

gadanki, literatura, 

filmy, wystawy, 

gazetki, udział w 

uroczystościach, 

wycieczki do 

miejsc pamięci, 

analiza mapy Eu-

ropy, wybór samo-

rządu klasowego, 

szkolnego, udział 

w apelach, uroczy-

stościach szkol-

nych, przygotowa-

nie i udział w 

ważnych uroczy-

stościach roczni-

cowych na terenie 

szkoły i miasta, 

przydział obo-

wiązków w klasie, 

wycieczki, spotka-

nia z ciekawymi 

ludźmi. przypo-

mnienie ważnych 

rocznic wydarzeń 

historycznych (np. 

wrzesień 1939),  

przygotowanie 

okolicznościowych 

apeli, gazetek, prac 

plastycznych, wy-

cieczki, pielęgno-

wanie polskich 

tradycji narodo-

wych, języka 



 24 

(święta, udział w 

konkursach recyta-

torskich, plastycz-

nych, literackich). 

 

E. Edukacja regionalna i dziedzictwo kulturowe 

 

Zagadnienie Działania Etap eduka-

cyjny 

Formy 

Poszerzanie wiedzy na 

temat kultury i tradycji 

własnego regionu, kra-

ju i świata 

 

 

- zainteresowanie uczniów 

kulturą, tradycjami i moż-

liwościami rozwoju wła-

snego regionu, kraju i 

świata; 

- rozwijanie wrażliwości 

estetycznej poprzez 

uczestnictwo w życiu kul-

turalnym kraju; 

- budzenie poczucia przy-

należności do środowiska 

lokalnego i społeczności 

szkolnej; 

- promowanie walorów 

Bielan i Warszawy; 

- kontakty ze środowi-

skiem lokalnym; 

- budzenie odpowiedzial-

ności za najbliższe otocze-

nie; 

- wycieczki edukacyjne. 

I i II etap edu-

kacyjny 

kroniki szkol-

ne, konkursy, 

spotkania z 

ciekawymi 

ludźmi związa-

nymi z najbliż-

szym otocze-

niem, wystawy 

muzealne, wy-

konanie planu 

dzielnicy, mia-

sta, pogadanka 

na godzinie 

wychowawczej, 

udział w ob-

chodach uro-

czystości, reali-

zacja programu 

„Poznaj Pol-

skę”, rajdy i 

biegi po okoli-

cy. 

 

F. Wychowanie do percepcji kultury 

 

Zagadnienie Działania Etap edukacyj-

ny 

Formy 

Wdrażanie do szacunku 

i właściwego odbioru 

dóbr kultury narodowej 

- kształtowanie szacunku 

do dóbr kultury, sztuki, 

twórczości artystycznej; 

- przygotowanie do 

świadomego i odpowie-

I i II etap eduka-

cyjny 

zajęcia edukacyj-

ne w bibliotece, 

wycieczki, apele 

okolicznościowe, 

zajęcia w pra-
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dzialnego korzystania z 

dóbr kultury i środków 

komunikacji medialnej; 

- kształtowanie wrażli-

wości estetycznej, przy-

gotowanie do percepcji 

sztuki; 

- uświadomienie ucz-

niom wartości kultury w 

życiu; 

- korzystanie z dóbr kul-

tury; 

- kształtowanie umiejęt-

ności krytycznego odbio-

ru sztuki, przekazu me-

dialnego; 

- organizowanie życia 

kulturalnego na terenie 

szkoły; 

- rozbudzenie zaintere-

sowań czytelniczych; 

- troska o estetykę po-

mieszczeń szkolnych;  

- wycieczki edukacyjne; 

- uaktualnienie księgo-

zbioru 

cowni kompute-

rowej, wyjazdy 

do teatru, mu-

zeum,  kina, za-

wody sportowe, 

konkursy, filmy, 

wystawy, przed-

stawienia teatral-

ne; imprezy kla-

sowe i szkolne 

(andrzejki, wigi-

lia klasowa),  

dyskoteki szkol-

ne; albumy, pro-

jekty edukacyjne; 

dekorowanie sal, 

gazetki klasowe, 

korzystanie z 

biblioteki szkol-

nej, uczestnictwo 

w koncertach, 

obrzędowość 

szkolna. 

 

 

G. Wdrażanie do systematycznej pracy nad edukacją ekologiczną w szkole  

 

Zagadnienie Działania Etap edukacyj-

ny 

Formy 

Rozwijanie postawy od-

powiedzialności za środo-

wisko naturalne 

- podejmowanie tema-

tów dotyczących pro-

blemów klimatycznych 

i ochrony środowiska; 

- segregacja surowców; 

- organizowanie wycie-

czek edukacyjnych. 

I i II etap eduka-

cyjny 

spotkania z ro-

dzicami, wy-

cieczki eduka-

cyjne, imprezy 

edukacyjne, 

konkursy, plaka-

ty, udział w ak-

cjach ogólnopol-

skich 
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11. Zadania i obowiązki podmiotów realizujących program 

Efektywne oddziaływanie wychowawczo – profilaktyczne jest możliwe tylko przy 

współpracy i zaangażowaniu wszystkich grup odpowiedzialnych za tworzenie i realizację 

programu oraz wzajemnym poszanowaniu kompetencji każdego z organów placówki. 

Dyrekcja szkoły: 

 Dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuń-

czej placówki, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, wspiera finansowo 

i organizacyjnie działania profilaktyczne w środowisku szkolnym, stwarza warunki do 

prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwia uczniom podtrzy-

mywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej. 

 Kontroluje wypełnianie przez uczniów obowiązku szkolnego. 

 Organizuje szkolenia dla nauczycieli. 

 Dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie 

szkoły. 

 Aktywnie współpracuje z rodzicami. 

 Działa na rzecz indywidualnych potrzeb uczniów, szczególnie z niepełnosprawno-

ściami. 

Zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej: 

 Nadzoruje prawidłową realizację zaleceń opinii i orzeczeń. 

 Współpracuje z Sądem Rodzinnym, Policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, porad-

niami i innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. 

 Diagnozuje problemy wychowawcze, wspiera nauczycieli w ich rozwiązywaniu, 

poprzez działania wychowawcze. 

 Kształtuje wśród uczniów i rodziców świadomość prawną w zakresie ponoszenia 

konsekwencji za popełniony czyn. 

 Doskonali swoje kompetencje w zakresie wychowania i profilaktyki. 

 Rozpoznaje i zaspokaja indywidualne potrzeby rozwojowe uczniów. 

 Określa formy i sposoby udzielania pomocy, tworzy dokumentację. 

 Działa na rzecz zorganizowania pomocy materialnej. 

 Rozwija umiejętności wychowawcze nauczycieli i rodziców. 

 Wskazuje uczniów, którzy powinni być objęci bieżącymi dostosowaniami. 

 Pracuje z uczniem zdolnym oraz uczniem z problemami edukacyjno-

wychowawczymi. 

 Dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem w ramach pracy zespołu psychologiczno-

pedagogicznego z innymi nauczycielami.  

Nauczyciele, wychowawcy świetlicy: 

 Wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny 

uczniów. 
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 Udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpo-

znane potrzeby uczniów. 

 Dbają o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć dydaktycznych i opiekuń-

czych. 

 Reagują na przejawy łamania norm społecznych i zasad. 

Rodzice: 

 Współdziałają z nauczycielami i wychowawcami w sprawach wychowania i kształce-

nia dzieci oraz zespołem ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

 Współpracują przy tworzeniu Programu Profilaktyczno – Wychowawczego. 

 Regularnie uczestniczą w zebraniach i spotkaniach przeznaczonych dla rodziców. 

12. Przewidywane efekty oddziaływań wychowawczo - profilaktycznych 

Dla uczniów: 

 poprawa jakości relacji rówieśniczych, 

 zmniejszenie liczby agresywnych zachowań, 

 pogłębienie wiedzy uczniów na temat praw dziecka, pierwszej pomocy przedme-

dycznej, szkodliwego działania substancji psychoaktywnych i podejmowania za-

chowań ryzykownych, znajomości organizmu ludzkiego i zachodzących w nim 

zmian oraz akceptacja własnej płciowości, zagrożeń wynikających z cyberprzemo-

cy, zwiększenie samoświadomości w zakresie orientacja zawodowej i wybór dal-

szej ścieżki kształcenia, zwiększanie świadomości ekologicznej.  

Dla pracowników szkoły: 

 wzrost kompetencji zawodowych, 

 wsparcie w rozwiązywaniu problemów poprzez współpracę w zespołach zadanio-

wych i wychowawczych. 

Dla rodziców: 

 wiedza nt. oferty edukacyjnej szkoły, 

 wpływ na życie szkoły w zakresie tworzenia i realizacji zadań wychowawczych  

i profilaktycznych, 

 usystematyzowanie wiedzy na temat emocji, mechanizmów agresji, przemocy oraz 

uzależnień. 

13. Profil absolwenta – do czego dążymy, czyli jaki jest uczeń, który kończy naukę  

u Zaruskiego? 

 

 zna zasady dobrego wychowania, 

 odróżnia dobro od zła,  

 wytrwale dąży do celu 

 jest wrażliwy na piękno przyrody, 
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 ma poczucie własnej godności i wartości,  

 zdobywa wiedzę  

 szanuje pracę cudzą i własną, 

 szanuje symbole, historię i tradycje swojego narodu, 

 kieruje się dobrem drugiego człowieka, 

 zna zasady bezpiecznego zachowania. 

14. Badanie efektywności programu 

Przebieg działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły co roku poddany zostanie 

procedurze badania efektywności. Nad oceną skuteczności programu czuwać będzie zespół 

ds. badania efektywności Programu Wychowawczo - Profilaktycznego powołany przez dy-

rekcję szkoły. Zadaniem zespołu jest opracowanie badania, organizacja badań oraz opraco-

wanie wyników, które pozwolą zaopiniować: 

 cele (czy osiągnęliśmy to, co zamierzaliśmy?),  

 wyniki (jakie są efekty naszych działań?), 

 proces (czy sposób realizacji sprzyjał skuteczności?). 

Z wynikami prac zespołu w formie raportu zostanie zapoznana Rada Pedagogiczna  

i Rada Rodziców. Najważniejsze wnioski ze wspomnianego dokumentu będą służyły dosko-

naleniu pracy placówki poprzez dostarczenie wszechstronnych informacji na temat dotych-

czasowej skuteczności działań oraz zapotrzebowania na zmiany w kolejnym roku szkolnym. 

  

Program Wychowawczo - Profilaktyczny został uchwalony przez Radę Pedago-

giczna, w porozumieniu z Radą Rodziców 29 września 2021 r. 


