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Priorytety Ministra Edukacji i Nauki na rok szkolny 2021/2022: 
 

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą 
organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację 
zadań programu wychowawczo-profilaktycznego. 

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych 
postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. 

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, 
wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, 
nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć 
duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym 
względzie m.in. wycieczek edukacyjnych. 

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane 
potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia 
psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej 
pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, 
wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. 
Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi  
i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie 
informacyjno-komunikacyjne. 

5. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy 
odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

 
2. Wstęp 
 
 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Szkole 
Podstawowej nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku opiera się na hierarchii 
wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, 
wynikającej z założeń nadrzędnych przepisów prawnych i potrzeb uczniów i ich 
rodziców. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze 
statutem szkoły i przedmiotowymi zasadami oceniania. Istotą działań wychowawczych 
i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, 
że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej 
działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i kierunki polityki 
oświatowej państwa. Zadaniem szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o 
wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie działań wychowawczych 
rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej 
dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. 
Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu 
profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. 
 

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym 
zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie 
programowej. Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji 
celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej 
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kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, 
których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i 
nauczycieli. 
 

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy 
potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem: 
 

 wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2020/2021 
 wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 
 wniosków i analiz (np. wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów 

przedmiotowych, zespołów wychowawczych), 
 wnioski wychowawców i pedagogów do pracy z zespołem klasowym, 
 kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 
 innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (np. uwagi, 

spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, innych pracowników szkoły, specjalistów, 
uczniów, rodziców). 

 ankiet skierowanych do nauczycieli, uczniów i ich rodziców 
 

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-
profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie 
zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu 
wychowawczo-profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły. 
 

Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego 
obejmują: 
 

 powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i 
wszystkich pracowników szkoły, 

 zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w 
realizacji zadań określonych w programie, 

 respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz 
kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski), 

 współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji i 
stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły), 

 współodpowiedzialność za efekty realizacji programu, 
 inne (ważne dla szkoły, wynikające z jej potrzeb, specyfiki). 

 

3. Misja szkoły 
 

Misją naszej szkoły jest w ciągu ośmioletniego okresu nauki ukształtować 
wychowanka, który: 

 posiada umiejętność współżycia społecznego; jest odpowiedzialny, kulturalny, 
tolerancyjny, samokrytyczny, panuje nad emocjami, dokonuje obiektywnych 
osądów, 

 ma ukształtowane postawy proekologiczne, prorodzinne, prozdrowotne, ma 
świadomość konsekwencji i szkodliwego wpływu substancji psychoaktywnych 
na organizm człowieka. 
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 swobodnie porusza się w świecie medialnym, umie poszukiwać informacji, 
potrafi wykorzystać poznaną wiedzę, 

 aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym, zna dorobek kultury - szczególnie 
własnego regionu, 

 posiada wiedzę zawartą w podstawach programowych, umie osiągnąć cele, 
rozpoznaje swoje uzdolnienia, jest twórczy, pracowity, rzetelny i wytrwały, 

 posiada umiejętności komunikacji w co najmniej jednym języku zachodnim, 
 sprawnie posługuje się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, 

bezpiecznie i celowo je wykorzystuje. 
 Prezentuje właściwą postawę obywatelską i patriotyczną, jest świadomy swojego 

pochodzenia, historii państwa oraz obowiązków względem niego. 
 W swoim życiu kieruje się wartościami i postawami wskazującymi na 

przestrzeganie norm i zasad społecznych. 
 

4. Wizja szkoły 
 

W obszarze kształcenia: 
 

 uczymy metodami aktywizującymi, 
 stosujemy integrację międzyprzedmiotową, 
 wykorzystujemy techniki informacyjne, w tym kształcenie na odległość w razie 

potrzeby 
 uczymy języków obcych, 
 stosujemy system pomocy dla dzieci z trudnościami edukacyjnymi, 
 stwarzamy możliwości rozwoju indywidualnych zdolności i zainteresowań, 
 stosujemy motywacyjny system oceniania, 
 proponujemy szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych, 
 stosujemy elementy oceniania kształtującego 
 wspieramy ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

 
 

W obszarze opieki i wychowania: 
 

 tworzymy atmosferę przyjazną uczniom, sprzyjającą zdobywaniu 

wiedzy i umiejętności, 
 propagujemy postawy prozdrowotne, 
 propagujemy postawy odpowiedzialności za zdrowie publiczne (w związku z 

epidemią COVID 19) 
 propagujemy zachowania proekologiczne, 
 propagujemy postawę obywatelską i patriotyczną, 

 jasno i wyraźnie definiujemy obowiązki i prawa ucznia, 
 przestrzegamy zasad demokratycznego funkcjonowania społeczności szkolnej, 
 poddajemy szczególnej opiece dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 
 współpracujemy z rodzicami wg wspólnie ustalonych zasad, 
 propagujemy wartości i postawy zgodne z ogólnie przyjętymi normami 

społecznymi, 
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 wspieramy uczniów w sytuacji kryzysowej. 
 
 

W obszarze organizacji i kierowania szkołą: 
 

 dbamy o właściwą organizację pracy szkoły, inspirującą do twórczych działań, 
 zespołowo decydujemy o zamierzonych działaniach edukacyjnych i 

wychowawczych, 
 podnosimy kwalifikacje kadry poprzez doskonalenie zewnętrzne i WDN, 
 podnosimy kwalifikacje kadry w realizacji kształcenia na odległość 
 dokumentujemy pracę szkoły zgodnie z przyjętymi wzorami, 
 dbamy o właściwe stosunki międzyludzkie. 

 
 

5. Sylwetka absolwenta 
 
 

Model absolwenta Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza  
w Płońsku. 
 

Absolwent Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku to 
obywatel Europy XXI wieku, który: 
 

 w swoim postępowaniu dąży do prawdy, 
 jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności 

przedmiotowych, 
 posługuje się sprawnie jednym językiem obcym, 
 wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne, 
 wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów, 
 zna historię, kulturę oraz tradycje swojego regionu i narodu, 
 umie rzetelnie pracować indywidualnie i współpracować w zespole, 
 twórczo myśli, 
 umie skutecznie się porozumiewać, 
 umie stale się uczyć i doskonalić, 
 umie planować swoją pracę i ją organizować, 
 jest tolerancyjny, 
 dba o bezpieczeństwo własne i innych, 
 jest aktywny, ciekawy świata, uczciwy i prawy, 
 przestrzega prawa, 
 jest kulturalny, obowiązkowy, samodzielny, 
 promuje  zdrowy  styl  życia,  zdecydowanie  sprzeciwia  się  używaniu  

substancji psychoaktywnych i dzieli się swoją wiedzą i postawą z innymi, 
 zachowuje się odpowiedzialnie wobec zagrożenia COVID-19, stosuje się 

do wytycznych GIS, MEN oraz Ministerstwa Zdrowia, 
 jest wyposażony w wiedzę i użyteczne w życiu umiejętności, 
 jest dobrze przygotowany do życia w społeczeństwie oraz wierny przyjętym 

zasadom etycznym, 
 jest gotowy do wzięcia na siebie odpowiedzialności za swoją przyszłość, 
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 z szacunkiem odnosi się do swego państwa, dba o jego dobro, szanuje polskie 
dziedzictwo kulturowe i jest otwarty na wartości kultur Europy, 

 dba o właściwe relacje w grupie, 
 umie poradzić sobie w sytuacji kryzysowej, 
 potrafi być odpowiedzialny za swoje zachowanie oraz innych uczniów, 
 współdziała w zespole, budując więzi międzyludzkie i działając skutecznie oraz 

zgodnie z obowiązującymi normami, 
 poczuwa się do odpowiedzialności za własne zdrowie i troszczy się o czystość 

środowiska naturalnego, 
 szanuje godność własną i drugiego człowieka, jest otwarty na dialog, umie 

słuchać innych i rozumieć ich poglądy. 
 

W procesie kształcenia ogólnego nasza szkoła kształtuje u uczniów postawy 
sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: 
 

• uczciwość, 
• wiarygodność, 
• tolerancja, 
• odpowiedzialność, 
• wytrwałość, 
• poczucie własnej wartości, 
• szacunek dla innych ludzi, 
• ciekawość poznawcza, kreatywność, 
• przedsiębiorczość, 
• kultura osobista, 
• gotowość do uczestnictwa w kulturze, 
• podejmowanie inicjatyw społecznych i patriotycznych, 
• podejmowania pracy zespołowej, 

• odpowiedzialność za wkład własny w zdrowie publiczne – stosowanie się do 
zaleceń GIS, MEN oraz Ministerstwa Zdrowia ws. COVID-19 

 

Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie 
kształcenia ogólnego w szkole należą: 
 

 czytanie - rozumiane zarówno jako prosta czynność; jako umiejętność 
rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie 
umożliwiającym zdobywanie wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny i 
moralny oraz uczestnictwo w życiu społeczeństwa; 

 myślenie matematyczne - umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi 
matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań 
matematycznych; systematyczne rozwijanie kompetencji matematycznych 
uczniów; 

 myślenie naukowe - umiejętność formułowania wniosków opartych na 
obserwacjach dotyczących przyrody i społeczeństwa; 

 kreatywność i przedsiębiorczość – dążenie do innowacji działaniu 

 umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno 
w mowie, jak i w piśmie; 
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 umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-
komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji; 

 umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, 
odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji; 

• umiejętność pracy zespołowej. 
 
 

W rozwoju społecznym szkoła zwraca szczególną uwagę na kształtowanie 
postawy obywatelskiej, poszanowanie tradycji i kultury własnego narodu, a także 
innych kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania 
wszelkiej dyskryminacji. 
 

6. Analiza dotychczasowych działań szkoły 
 

Podejmowane dotychczas działania wychowawczo-profilaktyczne w Szkole 
Podstawowej nr 2 im. J.W Jędrzejewicza w Płońsku wynikały z przyjętych kierunków 
działania na rok szkolny 2021/2022 oraz z aktualnie pojawiających się problemów. Na 
koniec roku szkolnego 2019/2020 została przeprowadzona ewaluacja programu 
wychowawczo-profilaktycznego dotycząca tych oddziaływań. Przeprowadzono ankiety 
wśród społeczności szkolnej, wyniki tych ankiet stanowią diagnozę aktualnej sytuacji 
wychowawczej w szkole i pozwoliły nam zaplanować kierunki oddziaływań 
wychowawczo – profilaktycznych na rok szkolny 2021/2022. 
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Program wychowawczo-profilaktyczny - ankieta dla uczniów klas IV-VIII. 
 
 
 

 

 Wyniki 
 
 
 

1 Czy chętnie chodzisz do szkoły? 
 

Wybór opcji , odpowiedziano 275 x, brak odpowiedzi 1 x  
 

 

Odpowiedź 

 

Tak 

 

Nie 

 
Trudno powiedzieć 

 
 

Odpowiedzi Udział 

127 46.2% 

54 19.6% 

94 34.2% 
  

 
127 (46.2%) 

 
54 (19.6%) 

 
94 (34.2%) 

 
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 1… 

 
 

 

2 Czy jesteś akceptowany i dowartościowywany przez nauczycieli? 
 

Wybór opcji , odpowiedziano 275 x, brak odpowiedzi 1 x              

Odpowiedź          Odpowiedzi      Udział   

 Tak          231       84.0%   

 Nie          44       16.0%   

        231 (84%)            

 44 (16%)                   

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 1…  
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Program wychowawczo-profilaktyczny - ankieta dla uczniów klas IV-VIII. 
 
 

 

3 Czy jesteś świadomy zagrożeń wynikających z uzależnień?       

Wybór opcji , odpowiedziano 275 x, brak odpowiedzi 1 x              

Odpowiedź          Odpowiedzi      Udział   

 Tak          258       93.8%   

 Nie          17       6.2%   

         258 (93.8%)           

17 (6.2%)                    

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 1…  
 
 
 

4 Czy korzystałeś z pomocy nauczycieli, pedagoga, psychologa, innych pracowników szkoły w 

rozwiązywaniu problemów? (np. problemy w nauce, konflikty rówieśnicze, zdrowie i inne)? 
 

Wybór opcji , odpowiedziano 275 x, brak odpowiedzi 1 x              

Odpowiedź         Odpowiedzi      Udział   

 Tak          59       21.5%   

 Nie          216       78.5%   

  59 (21.5%)                  

       216 (78.5%)            

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 1…  
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Program wychowawczo-profilaktyczny - ankieta dla uczniów klas IV-VIII. 
 
 

 

5 Czy czujesz się w szkole bezpiecznie? 
 
Wybór opcji z obrazkami , odpowiedziano 275 x, brak odpowiedzi 1 x  
 

 

Odpowiedź 

 

Tak 

 
Trudno powiedzieć 

 

Nie 

 
 

Odpowiedzi Udział 

165 60.0% 

85 30.9% 

25 9.1% 
  

 
165 (60%) 

 
85 (30.9%) 

 
25 (9.1%) 

 
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 1… 

 
 

 

6 Czy spotkałeś się w szkole z przejawami negatywnych zachowań (agresja fizyczna, słowna) * 
 
Wybór opcji , odpowiedziano 275 x, brak odpowiedzi 1 x  
 

 

Odpowiedź 

 

Tak 

 

Nie 

 
Trudno powiedzieć 

 
 

Odpowiedzi Udział 

141 51.3% 

97 35.3% 

37 13.5% 
  

 
1. (51.3%) 

 
97 (35.3%) 

 
37 (13.5%) 

 
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 1…  
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Program wychowawczo-profilaktyczny - ankieta dla uczniów klas IV-VIII. 
 
 

 

7 Czy potrafisz zareagować na złe zachowanie swoich kolegów/koleżanek? 
 

Wybór opcji , odpowiedziano 275 x, brak odpowiedzi 1 x               

Odpowiedź            Odpowiedzi   Udział  

 

 Tak             211     76.7%  
 

 Nie             19     6.9%  
 

 Obawiam się zareagować          45     16.4%  
 

       211 (76.7%)             

 

19 (6.9%)                     

 45 (16.4%)                    

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 1… 

 

8 Czy szkoła prowadzi działania ukazujące zagrożenia związane z korzystaniem z  

 

komputera, internetu, telefonu?              
 

Wybór opcji z obrazkami , odpowiedziano 275 x, brak odpowiedzi 1 x             

Odpowiedź          Odpowiedzi      Udział  

 

 Tak          215       78.2%  
 

 Nie          60       21.8%  
 

       215 (78.2%)            

 

 60 (21.8%)                   

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 1… 
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Program wychowawczo-profilaktyczny - ankieta dla uczniów klas IV-VIII. 
 
 

 

9 Czy wg Ciebie szkoła podejmuje odpowiednie działania wychowawczo-profilaktyczne? 
 
Wybór opcji , odpowiedziano 275 x, brak odpowiedzi 1 x  
 

 

Odpowiedź 

 

Tak 

 

Nie 

 
Nie mam zdania 

 
 

Odpowiedzi Udział 

127 46.2% 

27 9.8% 

121 44.0% 
  

 
127 (46.2%) 

 
27 (9.8%) 

 
121 (44%) 

 
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 1… 

 
 

 

10 Jakie wartości są dla Ciebie najważniejsze? 
 
Wybór, więcej możliwości , odpowiedziano 275 x, brak odpowiedzi 1 x  
 

 

Odpowiedź 

 

Prawda 

 

Odwaga 

 

Patriotyzm 

 

Tradycja 

 

Uczciwość 

 

Władza 

 

Dyscyplina 

 

Miłość 

 

Rodzina 

 

Tolerancja 

 

Szacunek 

 
Wzajemna pomoc 

 

Odpowiedzialność 

 

Zdrowie 

 
 

Odpowiedzi  Udział 

198  72.0% 

111  40.4% 

51  18.5% 

49  17.8% 

200  72.7% 

20  7.3% 

54  19.6% 

118  42.9% 

188  68.4% 

136  49.5% 

189  68.7% 

141  51.3% 

107  38.9% 

177 
 

64.4%   
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       Program wychowawczo-profilaktyczny - ankieta dla uczniów klas IV-VIII. 

 Zdrowie            177     64.4%  

 Bezpieczeństwo           152     55.3%  

 Pieniądze            49     17.8%  

 Przyjaźń            203     73.8%  

 Nauka            94     34.2%  

       198 (72%)             

   111 (40.4%)                

 51 (18.5%)                   

 49 (17.8%)                   

       200 (72.7%)             

20 (7.3%)                    

 54 (19.6%)                  

    118 (42.9%)                

      188 (68.4%)             

    136 (49.5%)               

      189 (68.7%)             

    141 (51.3%)               

   107 (38.9%)                

      177 (64.4%)              

     152 (55.3%)              

 49 (17.8%)                   

       203 (73.8%)             

  94 (34.2%)                 

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 1…  
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Program wychowawczo-profilaktyczny - ankieta dla uczniów klas IV-VIII. 
 
 

 

11 Czy Twoja klasa jest zgranym zespołem? 
 
Rating gwiazdkowy , odpowiedziano 275 x, brak odpowiedzi 1 x 

 

Liczba gwiazd 3.3/ 5  
 

 

Odpowiedż                Odpowiedzi Udział 

 1/5                 26   9.5 

 2/5                 39   14.2 

 3/5                 75   27.3 

 4/5                 90   32.7 

 5/5                 45   16.4 

26 (9.5%)                     

 39 (14.2%)                    

  75 (27.3%)                   

   90 (32.7%)                  

 45 (16.4%)                   

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 1… 

 
 
 
12 Czy umiesz sobie radzić w sytuacjach kryzysowych, stresujących tj: negatywna ocena, ważny 

sprawdzian, problemy w klasie itp.? 
 
Wybór opcji , odpowiedziano 275 x, brak odpowiedzi 1 x  
 

 

Odpowiedź 

 

Tak 

 

Słabo 

 
Nie wiem 

 

Nie 

 
 

Odpowiedzi Udział 

155 56.4% 

58 21.1% 

42 15.3% 

20 7.3% 
  

 

     155 (56.4%)               

  58 (21.1%)                  

 42 (15.3%)                   

20 (7.3%)                   

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 1…  
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Program wychowawczo-profilaktyczny - ankieta dla uczniów klas IV-VIII. 
 
 

 

13 W razie problemu możesz zwrócić się o pomoc do....        

Wybór, więcej możliwości , odpowiedziano 275 x, brak odpowiedzi 1 x            

Odpowiedź             Odpowiedzi    Udział  

 Koleżanki/kolegi             179    65.1%  

 Rodziców              227    82.5%  

 Wychowawcy             160    58.2%  

 Innego nauczyciela            71    25.8%  

 Dyrektora              40    14.5%  

 Psychologa/pedagoga szkolnego          59    21.5%  

 Innych pracowników szkoły           36    13.1%  

      179 (65.1%)             

        227 (82.5%)            

     160 (58.2%)              

  71 (25.8%)                  

 40 (14.5%)                   

 59 (21.5%)                  

 36 (13.1%)                   

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 1…  
 
 
 

14 Czy umiałbyś/umiałabyś odmówić, gdyby namawiano Cię do.... 
 
Matryca, wybór opcji , odpowiedziano 275 x, brak odpowiedzi 1 x 

 

Odpowiedż Tak Nie 
   

palenia papierosów 260 (94.5%) 15 (5.5%) 
   

picia alkoholu 255 (92.7%) 20 (7.3%) 
   

zażywania niedozwolonych środków 259 (94.2%) 16 (5.8%) 
    
 

1. (94.5%) 
 

255 (92.7%) 
 

259 (94.2%) 

 
5.5% 

 
7.3% 
 
5.8% 

 
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 1…  
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Program wychowawczo-profilaktyczny - ankieta dla uczniów klas IV-VIII. 
 
 

 

15 Płeć                    

Wybór opcji , odpowiedziano 275 x, brak odpowiedzi 1 x              

Odpowiedź          Odpowiedzi      Udział   

 Kobieta          133      48.4%   

 Mężczyzna         142      51.6%   

    133 (48.4%)               

    142 (51.6%)               

0 % 5 % 10 % 15 % 20%   25%   30% 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 1… 

16 Do której klasy uczęszczasz?              

Wybór opcji , odpowiedziano 275 x, brak odpowiedzi 1 x              

Odpowiedź          Odpowiedzi      Udział   

 IV          42       15.3%   

 V          70       25.5%   

 VI          18       6.5%   

 VII          65       23.6%   

 VIII          80       29.1%   

 42 (15.3%)                   

  70 (25.5%)                  

18 (6.5%)                    

  65 (23.6%)                  

  80 (29.1%)                 

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 1… 
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Ankieta dla rodziców 
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Ankieta dla rodzicó 
dla rodziców 

 Wyniki 
 
 
 

1 Co Państwa zdaniem powinno być najważniejszym zadaniem szkoły w zakresie wychowania i 

profilaktyki? 
 

Wybór, więcej możliwości , odpowiedziano 187 x, brak odpowiedzi 0 x  

 

Odpowiedź Odpowiedzi Udział 
   

Zapewnienie bezpieczeństwa w szkole i na zajęciach pozalekcyjnych, imprezach szkolnych, wycieczkach. 89 47.6% 
   

Uczenie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych. 127 67.9% 
   

Rozwijanie kompetencji informatycznych uczniów. 29 15.5% 
   

Kształtowanie sprawności fizycznej i nawyków uprawiania sportu. 61 32.6% 
   

Propagowanie zdrowego stylu życia i uświadamianie zagrożeń ze strony uzależnień. 91 48.7% 
   

Kształtowanie postaw: obywatelskich, patriotycznych, prospołecznych. 62 33.2% 
   

Wspomaganie indywidualnego rozwoju ucznia w zależności od jego potrzeb i możliwości. 92 49.2% 
   

Kształtowanie postaw szacunku dla środowiska przyrodniczego. 38 20.3% 
   

Wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki. 33 17.6% 
   

Wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz motywacji do własnego rozwoju. 130 69.5% 
   

Rozwijanie kompetencji w zakresie bezpieczeństwa w sieci. 52 27.8% 
   

 

    89 (47.6%)                

      127 (67.9%)              

 29 (15.5%)                   

   61 (32.6%)                 

    91 (48.7%)                

   62 (33.2%)                 

    92 (49.2%)               

  38 (20.3%)                  

 33 (17.6%)                  

      130 (69.5%)             

  52 (27.8%)                  

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 1…  
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Ankieta dla rodziców 
 
 

 

2 Czy Państwa dziecko: 
 
Matryca, wybór opcji , odpowiedziano 187 x, brak odpowiedzi 0 x  
 
 

 

Odpowiedż  
Tak Nie    

Czuje się w szkole bezpiecznie? 
 179 

8 (4.3%)  
(95.7%)     

Chętnie przychodzi do szkoły? 
 154 33 
 

(82.4%) (17.6%)    

Jest akceptowane i dowartościowywane przez nauczycieli? 
 154 33 
 

(82.4%) (17.6%)    

Jest świadome zagrożeń wynikających z uzależnień? 
 162 25 
 

(86.6%) (13.4%)    

Zna zasady kulturalnego zachowania w sytuacjach oficjalnych i nieoficjalnych? 
 184 

3 (1.6%)  
(98.4%)     

Wie do kogo należy się zwrócić ze swoimi problemami? 
 174 13 
 

(93.0%) (7.0%)    

Korzystało z pomocy nauczycieli, pedagoga, psychologa innych pracowników szkoły w rozwiązywaniu problemów? (np.  45 142 

problemy w nauce, konflikty rówieśnicze, zdrowie  (24.1%) (75.9%) 

Relacjonuje Państwu w domu działania wychowawcze i profilaktyczne, w których bierze udział? 
152 35 

(81.3%) (18.7%)    

 179 (95.7%)   4.3% 

 154 (82.4%)  33 (17.6%) 

 154 (82.4%)  33 (17.6%) 

 162 (86.6%)  25 (13.4%) 

 184 (98.4%)    

 174 (93.0%)   7.0% 

 45 (24.1%) 142 (75.9%)   

 152 (81.3%)  35 (18.7%) 

0 % 5%10%   15%   20%   25%   30%   35%   40%   45%   50%   55% 60%   65%   70%   75%   80% 85%   90% 95%  1…  
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Ankieta dla rodziców 
 
 

 

3 Czy Państwa dziecko spotkało się w szkole z przejawami negatywnych zachowań? 
 

Matryca, wybór opcji , odpowiedziano 187 x, brak odpowiedzi 0 x  
 

 

Odpowiedż  Nigdy Czasami  Często  Nie wiem 

agresja fizyczna  65 (34.8%) 96 (51.3%) 10 (5.3%) 16 (8.6%) 

agresja słowna  32 (17.1%) 101 (54.0%) 31 (16.6%) 23 (12.3%) 

używki (nikotynizm, alkohol, substancje psychoaktywne) 146 (78.1%) 4 (2.1%) 1 (0.5%) 36 (19.3%) 

65 (34.8%)  96 (51.3%)   5.3% 16 (8.6%) 

32 (17.1%) 101 (54.0%)   31 (16.6%) 23 (12.3%) 

 146 (78.1%)    36 (19.3%) 

0%5%10%   15%   20% 25%   30%   35%   40%   45% 50%   55% 60%   65%   70% 75 % 80%   85% 90 % 95%  1… 

 
 
 

4 Czy w przypadku pojawiających się problemów otrzymaliście Państwo wsparcie od: 
 

Wybór, więcej możliwości , odpowiedziano 187 x, brak odpowiedzi 0 x  

 

Odpowiedź Odpowiedzi Udział 
   

Wychowawcy 141 75.4% 
   

Nauczyciela 17 9.1% 
   

Psychologa/pedagoga szkolnego 23 12.3% 
   

Dyrektora 15 8.0% 
   

Nie otrzymałem wsparcia 30 16.0% 
   

 

       141 (75.4%)             

17 (9.1%)                    

 23 (12.3%)                   

15 (8.0%)                    

 30 (16.0%)                   

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 1…  
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Ankieta dla rodziców 
 
 

 

5 Czy akceptuje Pani/Pan działania profilaktyczno-wychowawcze podejmowane przez szkołę? 
 
Wybór opcji , odpowiedziano 187 x, brak odpowiedzi 0 x  
 

 

Odpowiedź 

 

Tak 

 

Nie 

 
Trudno powiedzieć 

 
 

Odpowiedzi Udział 

131 70.1% 

1 0.5% 

55 29.4% 
  

 
131 (70.1%) 

 
1 (0.5%) 

 
55 (29.4%) 

 
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 1… 

 
 

 

6 Prosimy wskazać po jednej odpowiedzi przy każdym pytaniu. 
 
Matryca, wybór opcji , odpowiedziano 187 x, brak odpowiedzi 0 x  

 

Odpowiedż Tak Nie 
   

Czy znają Państwo Statut Szkoły lub wie gdzie on się znajduje? 
181 

6 (3.2%) 
(96.8%)   

   

Czy otrzymali Państwo informację o tym, gdzie można znaleźć i zapoznać się z Programem Wychowawczo- 154 33 

Profilaktycznym Szkoły? (82.4%) (17.6%) 
   

Czy znają Państwo prawa i obowiązki uczniów? 
185 

2 (1.1%) 
(98.9%)   

   

Czy znają Państwo system oceniania uczniów? 
181 

6 (3.2%) 
(96.8%)   

   

Czy otrzymują Państwo na bieżąco informacje dotyczące sytuacji dydaktycznej i wychowawczej swojego dziecka? 
175 

12 (6.4%) 
(93.6%)   

   

 
2. (96.8%) 

 
154 (82.4%) 

 
185 (98.9%) 

 
2. (96.8%) 

 
175 (93.6%) 

 

 
33 (17.6%) 

 
 

 
6.4% 

 
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 1…  
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Ankieta dla rodziców 
 
 

 

7 Jak ocenia Pani/Pan współpracę z wychowawcą klasy? 
 
Rating gwiazdkowy , odpowiedziano 187 x, brak odpowiedzi 0 x 

Liczba gwiazd 8.8/ 10  
 

 

Odpowiedż                Odpowiedzi Udział 

 1/10                 1   0.5 

 2/10                 1   0.5 

 3/10                 2   1.1 

 4/10                 3   1.6 

 5/10                 11   5.9 

 6/10                 4   2.1 

 7/10                 17   9.1 

 8/10                 16   8.6 

 9/10                 27   14.4 

 10/10                 105   56.1 

1 (0.5%)                     

1 (0.5%)                     

2 (1.1%)                     

3 (1.6%)                     

11 (5.9%)                     

4 (2.1%)                     

17 (9.1%)                     

16 (8.6%)                     

 27 (14.4%)                    

     105 (56.1%)                

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 1… 

 
 
 

Ankieta dla rodziców 
 
 

 

Ankieta dla rodziców 
 
 

 

. Wychowawcą również jej nie miał. 
 

 

12 
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Ankieta dla rodziców 
  
 

 

9 Proszę zaznaczyć klasę lub klasy, do której uczęszcza/uczęszczają Państwa dziecko/dzieci. 
 
Wybór, więcej możliwości , odpowiedziano 187 x, brak odpowiedzi 0 x  
 

 

Odpowiedź 

 

Oddział przedszkolny 

 

Klasa I 

 

Klasa II 

 

Klasa IIII 

 

Klasa IV 

 

Klasa V 

 

Klasa VI 

 

Klasa VII 

 

Klasa VIII 

 
 

Odpowiedzi Udział 

1 0.5% 

15 8.0% 

21 11.2% 

29 15.5% 

30 16.0% 

34 18.2% 

21 11.2% 

50 26.7% 

19 10.2% 
  

 

1 (0.5%)                    

15 (8.0%)                    

 21 (11.2%)                   

 29 (15.5%)                   

 30 (16.0%)                   

 34 (18.2%)                   

 21 (11.2%)                   

  50 (26.7%)                  

19 (10.2%)                   

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 1…  
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Z przeprowadzonej diagnozy potrzeb wynika, że jako najważniejsze zadanie 
szkoły w zakresie wychowania i profilaktyki rodzice wskazywali wzmacnianie poczucia 
własnej wartości oraz motywacji do własnego rozwoju (69,4%); uczenie sposobów 
radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych (67,7%); propagowanie zdrowego 
stylu życia i uświadamianie zagrożeń ze strony uzależnień( 48,9%); wspomaganie 
indywidualnego rozwoju ucznia w zależności od jego potrzeb i możliwości (48,9%); 
zapewnienie bezpieczeństwa w szkole ( 47,8%). Bezpiecznie w szkole czuje się 95,7% 
uczniów, 93% uczniów wie do kogo zwrócić się ze swoimi problemami a 86,6% uczniów 
jest świadoma zagrożeń wynikających z uzależnień. Ponad 70% ankietowanych 
akceptuje działania profilaktyczne przez szkołę, a 29% udzieliło odpowiedzi „Trudno 
powiedzieć”.  
Ponadto przeprowadzono rozpoznanie problemów w sferze emocjonalnej, społecznej, 
fizycznej uczniów po powrocie do szkoły po izolacji wywołanej pandemią – karta 
monitoringu. W sferze emocjonalnej u uczniów najczęściej występuje lęk, strach, 
niepokój po izolacji. W sferze społecznej skutkiem pandemii jest zwiększona ilość 
konfliktów, kłótni, wzmożona agresja. 
W sferze poznawczej skutkiem izolacji są problemy z koncentracją na zajęciach i 
obniżenie osiągnięć edukacyjnych. W sferze fizycznej jest utrata sprawności fizycznej, 
bóle brzucha i głowy oraz zaburzenia snu. Podsumowując izolacja społeczna może 
wywoływać u dzieci stres pourazowy lub depresję. Działania interwencyjne będą 
polegały na ukierunkowanej pracy w związku z ujawnionymi problemami nauczycieli, 
wychowawców, pedagoga, psychologa i innych specjalistów, w tym również spoza 
szkoły. 
 
W ostatnim roku najczęściej spotykanymi problemami wychowawczymi były: 
 

 brak ruchu i aktywności fizycznej; 
 trudności z samodyscypliną wobec nauki zdalnej i używanie komputera do 

rozrywki w trakcie nauki zdalnej; 
 niska motywacja do nauki zdalnej; 
 niewłaściwe korzystanie z Internetu (cyberprzemoc); 
 osłabienie relacji rówieśniczych ze względu na sytuacje epidemiczną; 
 agresja werbalna (wulgaryzmy); 
 niechęć do realizacji obowiązku szkolnego; 
 obniżone poczucie bezpieczeństwa u pewnej grupy uczniów; 
 dyskryminacja 

 

Działania Szkoły ukierunkowane były na zwiększenie liczby działań na rzecz 
tworzenia bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły, zwiększenie poczucia 
akceptacji uczniów, zmniejszenie wykluczenia społecznego, wzrost kompetencji 
wychowawczych rodziców, zwiększenie otwartości szkoły na współpracę z instytucjami 
i podmiotami, które mogą wspierać działania szkoły w środowisku lokalnym. 
 

Staraliśmy się zmniejszyć poziom agresji i przemocy, cyberprzemocy, uzależnienia 
od gier komputerowych, Internetu, podnieść umiejętności uczniów w zakresie 
prawidłowego funkcjonowania w środowisku cyfrowym, w szczególności w środowisku 
tzw. nowych mediów, zwiększyć efektywność działań w zakresie rozwiązywania 
kryzysów rozwojowych oraz życiowych dzieci i młodzieży poprzez podejmowanie 
działań profilaktycznych w tym zakresie. 
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Przywiązywaliśmy dużą wagę do oddziaływań profilaktycznych. Dążyliśmy do 
kształtowania świadomych postaw asertywnych wobec środków psychoaktywnych. 
Zachęcaliśmy młodzież do wzajemnego dzielenia się informacjami dotyczącymi 
destruktywnego oddziaływania środków psychoaktywnych na zdrowie i 
funkcjonowanie społeczne i emocjonalne. 
 

Szczególnie istotnymi kwestiami były oddziaływania profilaktyczne dotyczące 
COVID-19. Prowadzono je wobec uczniów i ich rodziców. Wprowadzano je w trakcie 
bieżącej pracy z dzieckiem oraz działań wychowawców, psychologa i pedagoga 
szkolnego. Skupiano się na działalności informacyjnej zgodnej z wytycznymi GIS, MEN 
oraz Ministerstwa Zdrowia, oraz udzielaniu wsparcia emocjonalnego oraz 
informacyjnego, dla uczniów w kryzysie. 
 

Na podstawie doświadczeń z roku szkolnego 2021/2022 przyjęliśmy i będziemy 
kontynuować następujące kierunki działań: 
 

1. Ochrona dziecka przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej. 
 

 systematycznie będą przeprowadzane dla uczniów pogadanki i inne działania na 
temat sposobów budowania właściwych relacji koleżeńskich, szczególnie będzie 
zwracana uwaga na naukę współpracy, jako formy zapobiegającej zachowaniom 
agresywnym, 

 pod szczególną opieką będą znajdować się uczniowie przejawiający zaburzenia 
zachowania, będzie odbywała się ścisła współpraca z rodzicami tych uczniów,  

 będziemy wprowadzać uczniów w świat wartości, oraz skupiać się na pogłębianiu 
świata wartości uczniów,  

 będzie  prowadzona  profilaktyki  chorób  zakaźnych,  ze  szczególnym  
uwzględnieniem COVID-19, 

 będziemy prowadzić pogadanki na temat budowania prawidłowych relacji 
koleżeńskich,  

 podejmiemy działania mające na celu wypracowanie nawyku właściwego 
korzystania z nowoczesnych technologii komputerowych, 

 podejmiemy działania w stosunku do uczniów znajdujących się w kryzysie,  w 
tym wywołanym izolacja społeczną na skutek pandemii.  

 
2. Prowadzenie profilaktyki w zakresie uzależnień. 
 

 w ramach godzin wychowawczych będziemy poruszać problematykę zagrożeń, 
jakie niosą za sobą alkohol, wyroby nikotynowe, narkotyki. Należy poszerzyć ją o 
szkodliwość dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych. Istotne będzie 
również informowanie uczniów w zakresie szkodliwości e-papierosów. 

 będą prowadzone zajęcia dla uczniów z zakresu profilaktyki uzależnień, 
przeciwdziałania agresji i przemocy. Celem tych zajęć będzie rozwinięcie 
umiejętności społecznych i nauczenie nowych, przystosowawczych sposobów 
radzenia sobie z agresją. Dzieci będą poznawać techniki opanowania złości i 
radzenia sobie ze strachem. W efekcie przyczyni się to do budowania 
pozytywnych relacji w grupie. Będziemy uczyć uczniów konstruktywnych 
sposobów radzenia sobie z agresją innych. 

 



27 
 

 

3. Organizowanie pomocy i opieki nad dziećmi z rodzin w trudnej sytuacji 
materialnej. 
 

Stworzenie lista uczniów potrzebujących pomocy oraz zostaną dobrane formy jej 
udzielania, np.: 
 

 bezpłatne obiady ( MOPS, GOPS) 

 stypendia socjalne 

 inne formy wsparcia, w zależności od potrzeb. 
 
3. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. 
 

 będziemy wdrażać uczniów do udziału w uroczystościach organizowanych z 
okazji świąt państwowych na terenie szkoły i miasta,  

 przedstawiciele rady pedagogicznej wraz z uczniami będą uczestniczyć (z 
zastosowaniem środków bezpieczeństwa sanitarnego) w miejskich obchodach 
patriotycznych, 

 społeczność naszej szkoły weźmie udział (z zastosowaniem środków 
bezpieczeństwa sanitarnego) w uroczystych obchodach rocznicy Zbrodni na 
płońskich „Piaskach” i innych. 

 
4. Współpraca z instytucjami zainteresowanymi wychowaniem i niesieniem pomocy 

dzieciom. 
 

Powiatowa Komenda Policji 

 Zorganizowane  zostaną  prelekcje  dla  uczniów  klas  I  -  VIII  na  temat 
odpowiedzialności prawnej osób nieletnich oraz zagrożeń wynikających z 
korzystania z Internetu oraz prelekcje dotyczące niebezpieczeństw, z jakimi 
dziecko może spotkać się w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. 

 

Punkt Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie 
 

 Przystąpimy do ogólnopolskich kampanii: 

 „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, której celem jest promowanie 
konstruktywnych postaw zdrowego stylu życia, zapobieganie 
uzależnieniom. 

 „ Przemoc boli”, 

 „Postaw na rodzinę 
 

 Będzie kontynuowana współpraca z kuratorami sądowymi uczniów naszej 
szkoły. 

 W miarę potrzeb będą kierowane do sądu prośby o wgląd w sytuację 
rodzinną uczniów. Szczególną uwagę zwrócimy na uczniów mających problem z 
realizacją obowiązku szkolnego, 

 Będziemy  realizować  zalecenia  Poradni  poprzez  dostosowanie  wymagań 
edukacyjnych do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów, 

 W ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej zorganizowane w 
szkole zostaną zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne, zajęcia 
dydaktyczno-wyrównawcze, terapia pedagogiczna, zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne oraz wsparcie psychologa i pedagoga szkolnego.  
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6. Poszerzanie wiedzy i umiejętności nauczycieli i innych pracowników szkoły na temat 

aktualnych zagrożeń i sposobów im zapobiegania. 
 

Udział w kursach, szkoleniach i konferencjach wychowawców, nauczycieli, specjalistów. 
 

7. Cele ogólne Programu.  
 

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z 
zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju 
ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 
 

1) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i 
umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i 
podejmowania zachowań prozdrowotnych, 

2) psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, 
osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i 
witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału 
kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej 
kondycji psychicznej, 
3) społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu 
społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm 
społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności 
wypełniania ról społecznych, 

4) aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego 
systemu wartości kładącego nacisk na przestrzeganie norm społecznych, oraz 
docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia. 

 

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności: 
 

1) współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów 
wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta, 

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność 
za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a 
decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i 
innych, 

3) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego 
systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania 
zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych, odpowiedzialnej postawy 
wobec zagrożenia COVID-19, 

4) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością 
lokalną, 
5) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie 

prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, 
wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców 
lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i 
wychowawcami, 

6) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania 
podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz 
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warsztatowej pracy z grupą uczniów, oraz utrzymywania tych relacji w przypadku 
kształcenia na odległość, 

7) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz 
rodziców lub opiekunów, 

8) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość 

udziału,  
9) w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu 

uczniów w życiu społecznym, uwrażliwianie na podtrzymywanie relacji 
społecznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w przypadku 

konieczności kształcenia na odległość,  
10) przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce 

narodowej i światowej, wspieranie  edukacji  rówieśniczej  i  programów  

rówieśniczych  mających  na  celu,  
11) modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem zagrożenia COVID-19 

 

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i 
ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub 
opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu 
życia. 
 

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności: 
 

1) poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat 
prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, 
rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji 
psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a 

także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania 
w tego typu przypadkach, 

2) rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów, 
3) kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, 

radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji, radzenia 
sobie z ewentualną sytuacją izolacji społeczną i kształceniem na odległość 
związanymi z epidemią COVID-19, 

4) kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w 
konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających 
prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, 

5) kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie publiczne, edukowanie co do 
wytycznych SANEPID związanych z epidemią COVID-19, 

6) prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i 
wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania 
środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, 
nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji 
profilaktycznej, 

7) doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki 
używania substancji psychoaktywnych (w tym dopalaczy), norm rozwojowych i 
zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego. 

 

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i 
aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych 
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odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem 
środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych 
substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub 
opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły. 
Działalność informacyjna w zakresie bezpieczeństwa wynikającego z COVID. 
 

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności: 
 

1) dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub 
opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań 
wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu 
środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, 
nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych, w tym 
przeciwdziałaniu negatywnym skutkom izolacji społecznej wynikającej z 
zagrożenia COVID-19, 

2) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i 
wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków 
odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych 
substancji psychoaktywnych, 
3) przekazanie  informacji  uczniom  i  wychowankom,  ich  rodzicom  lub  
opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych 
związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
przeciwdziałaniu narkomanii, 

4) informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o 
obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o 
metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia 
narkomanią. 

 

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu 
profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. 
 

Działalność profilaktyczna obejmuje: 
 

1) wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i 
zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie 
zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich 
środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, 
nowych substancji psychoaktywnych, 

2) wspieranie  uczniów  w  podejmowaniu  właściwych,  odpowiedzialnych  działań  
związanych ze zdrowiem publicznym i zagrożeniem COVID-19, 

3) wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację 
rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu 
narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych, 

4) wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy 
używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 
zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych 
zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub 
choroby wymagające leczenia. 
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Działania te obejmują w szczególności: 
 

1) realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów 
programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do 
potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów 
profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym 
mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, 

2) przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako 
alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w 
szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i 
satysfakcji życiowej, 

3) kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków 
odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych 
substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych 
podejmowaniu innych zachowań ryzykownych, 

4) doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji 
szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i 
wychowanków zachowań ryzykownych, 

5) włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-
terapeutyczny, o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, 
działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji 
psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, 

6) uwrażliwianie na konieczność stosowania się do zaleceń SANEPID w związku z 
zagrożeniem COVID-19. 

 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są 
ukierunkowane na: 
 

 zwiększenie  poczucia bezpieczeństwa całej społeczności szkolnej, w kontaktach 
bezpośrednich i w sieci, 

 wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm 
społecznych, 

 wykorzystywanie  w procesach edukacyjnych zasobów cyfrowych  oraz metod 
kształcenia na odległość, (w razie nauki zdalnej), bezpieczne  i efektywne 
korzystanie z technologii cyfrowych, 

 wdrożenie do większej odpowiedzialności za zdobywanie wiedzy  oraz osiągane 
rezultaty w nauce, 

 rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów, 

 zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-
pedagogicznego uczniom z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych, 

 wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej, twórczej, 

 przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie rówieśniczej 
(szkole, klasie), 

 wzbudzenie poczucia przynależności do grupy, 

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

 budowanie poczucia tożsamości narodowej i regionalnej, 

 przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom, 

 przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, 

 edukowanie w zakresie preorientacji zawodowej, 
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 rozwój psychospołeczny w okresie dojrzewania, 

 troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo uczniów, rodziców i pracowników szkoły, 

 wzbudzanie motywacji i poczucia obowiązku wobec ewentualnej konieczności 
nauki zdalnej, 

 troska o uczniów znajdujących się w sytuacji kryzysowej, w tym wywołanej 
kształceniem na odległość, 

 uczenie tolerancji, szacunku do odmienności.  
 

Zadania profilaktyczne: 

 zapoznanie z procedurami i regulaminami funkcjonowania szkoły w sytuacji 
pandemii COVID 19, 

 znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwa w drodze do/ze szkoły, 

 promowanie zdrowego stylu życia, w tych zachęcanie do szczepień przeciwko 
COVID 19, 

 kształtowanie nawyków prozdrowotnych, 

 rozpoznawanie sytuacji i zachowan prozdrowotnych, w tym korzystania ze 
środków psychoaktywnych, alkoholu, narkotyków, dopalaczy, 

 eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej, 

 uwrażliwienie na niebezpieczeństwo, związane  nadużywaniem komputera, 
telefonów, internetu i innych urządzeń elektronicznych i cyfrowych, 

 wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie ich mocnych 
stron, kształtowanie pozytywnej tożsamości, 

 uczenie sposobów wyrażania własnych emocji, budowania relacji i radzenia sobie 
ze stresem, 

 zapoznanie z zaleceniami dotyczącymi pandemii. 
 
 

8. Zadania i cele realizowane w ramach programu 

 

Zadanie 1. Dbałość o bezpieczeństwo w szkole i poza nią. 
Cele: 

 rozwijanie odpowiedzialnej postawy dbałości o bezpieczeństwo własne i innych, 

 zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w szkole, w drodze do szkoły i ze szkoły, 

 kształtowanie właściwych nawyków bezpiecznego zachowania w szkole, na 
drodze oraz w miejscu zabawy, 

 bezpieczne ferie i wakacje – uświadomienie zagrożeń wynikających z 
niewłaściwego zachowania się w górach i nad wodą, 

 kształtowanie nawyków związanych z zachowaniem bezpieczeństwa na drogach 
publicznych, 

 dbałość o bezpieczeństwo w czasie pandemii w drodze do szkoły, podczas powrotu 
do domu, w czasie wycieczek szkolnych oraz przerw. 

Zadanie 2. Zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia. 
Cele: 

 kształtowanie postaw patriotycznych i świadomości obywatelskiej, 

 zapoznanie z obowiązującymi w szkole procedurami i regulaminami, 

 zapoznanie ze Statutem szkoły i PZO, 

 uświadamianie uczniom ich praw i obowiązków, 

 zapoznanie z zasadami oceniania zachowania. 
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Zadanie 3. Promocja zdrowego stylu życia, wdrażanie do dbałości o higienę osobistą, 
otoczenia miejsca pracy i wypoczynku. 
Cele: 

 propagowanie zdrowego stylu życia, 

 uwrażliwienie na zalecenia GIS, MEN i Ministerstwa Zdrowia w związku z 
epidemią COVID-19, 

 przypomnienie zasad i wdrażanie nawyków zdrowego odżywiania się, 

 uświadomienie uczniom znaczenia ruchu i relaksu na świeżym powietrzu, 

 pogłębianie wiedzy uczniów na temat zasad higieny ciała i umysłu, 

 kształtowanie pozytywnych nawyków związanych ze spędzaniem wolnego czasu, 

 zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach. 

 

Zadanie 4. Profilaktyka zagrożeń. 
Cele: 
 

 dostarczenie uczniom podstawowej wiedzy na temat alkoholu, papierosów, 

dopalaczy i narkotyków oraz wynikających z nich zagrożeń dla zdrowia i życia 

człowieka, 

 uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z uzależnień, 

 uświadomienie znaczenia aktywności fizycznej, 

 uświadomienie zagrożenia COVID-19. 

 

Zadanie 5. Przeciwdziałanie przemocy i agresywnym zachowaniom. 
Cele: 

 nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów, 

 kształcenie umiejętności właściwego reagowania na przejawy agresji, 

 kształtowanie właściwego stosunku do pozytywnych i negatywnych emocji, 

 kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach i szukania 
pomocy. 

 
 

Zadanie 6. Wyrabianie umiejętności selektywnego korzystania z różnych źródeł 

informacji, kształtowanie krytycznej postawy wobec informacji pochodzących ze środków 

masowego przekazu. 

Cele: 
 uświadomienie uczniom konieczności selekcjonowania programów telewizyjnych 

i komputerowych, 
 zachęcanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków 

masowego przekazu ( telewizji, radia, prasy, Internetu), 
 dostarczanie uczniom informacji na temat skutków długotrwałego przebywania 

przed ekranem telewizora czy komputera i jego wpływu na stan zdrowia, 
 rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, 
 kształtowanie krytycznego stosunku do informacji płynących ze środków 

masowego przekazu, 
 zachęcanie uczniów do czytelnictwa oraz do opowiadania o przeczytanych 

książkach. 
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Zadanie 7. Postrzeganie siebie i komunikacja z otoczeniem, wyrabianie nawyków 

kulturalnego zachowania się. 

Cele: 

 efektywne współdziałanie i poprawna komunikacja z rówieśnikami oraz 
dorosłymi, uczestnictwo w życiu kulturalnym, 

 podtrzymywanie kontaktów społecznych za pośrednictwem mediów 
elektronicznych w przypadku kształcenia na odległość, 

 poznanie norm i zasad życia społecznego, przejawianie postawy tolerancji wobec 
innych, 

 kształtowanie umiejętności samooceny zachowania ucznia i zachowania jego 
rówieśników, 

 kształtowanie potrzeby poszanowania własnej wartości oraz tolerancji i akceptacji 
dla innych, 

 rozwijanie umiejętności mówienia o sobie. 
 
 

Zadanie 8. Uświadomienie roli dziecka i jego przynależności do: rodziny, klasy, 

społeczności lokalnej, narodu, Europy i świata. 

Cele: 

 uświadomienie roli rodziny w życiu społecznym, 

 uświadomienie roli rodziny w życiu dziecka i roli dziecka w rodzinie, 

 kształtowanie właściwych postaw wobec rodziców, nauczycieli i innych osób z 
otoczenia, 

 uświadomienie uczniom znaczenia wspólnie spędzanego czasu z rodziną, świąt i 
tradycji rodzinnych, 

 rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej i narodu, 

 dostarczenie  i  upowszechnianie  podstawowej  wiedzy  na  temat  Unii  
Europejskiej: jej instytucji i symboli, 

 zainteresowanie kulturą i dorobkiem innych państw. 

 

Zadanie 9. Kształtowanie odpowiedzialności za środowisko naturalne. 
Cele: 

 pobudzanie zainteresowania uczniów ochroną środowiska i ekologią, 

 kształtowanie nawyków związanych z ochroną przyrody (sortowanie śmieci, 
utrzymanie w czystości najbliższego otoczenia, zbiórka elektroodpadów, zbiórka 
makulatury), 

 zachęcanie do dbałości o stan środowiska naturalnego w najbliższej okolicy, 
dbanie o zieleń we własnym otoczeniu. 

  
Zadanie 10. Poznawanie zasad życia towarzyskiego i kultury codziennych zachowań – 

kultura słowa, stroju i zachowania. 

Cele: 

 doskonalenie umiejętności panowania nad emocjami „negatywnymi”, 

 zapoznanie z zasadami dobrego wychowania (sporządzenie poradnika z 
zasadami dobrego wychowania), 

 kształtowanie właściwych postaw, 

 określenie cech człowieka kulturalnego, 
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 umiejętność kulturalnego wypowiadania własnych sądów i opinii, 

 kultura rozmowy telefonicznej, 

 kultura spożywania posiłków (savoir-vivre przy stole), 

 umiejętność wyboru odpowiednich programów i wyrabianie krytycznego 
stosunku do telewizji. 

 

Zadanie 11. Rozwijanie postaw patriotycznych. 
Cele: 

 zapoznanie z tradycjami i symbolami związanymi z patronem szkoły, 

 wdrażanie do udziału w imprezach organizowanych na terenie szkoły i miasta, 

 wdrażanie do poszanowania symboli narodowych, 

 wdrażanie uczniów do poznawania własnego regionu, 

 uświadomienie uczniom, dlaczego obchodzimy rocznice narodowe. 

 

Zadanie 12. Budowanie więzi koleżeństwa i przyjaźni. Ustalenie cech dobrego zespołu 
klasowego. 
Cele: 

 tworzenie właściwych stosunków koleżeńskich oraz pielęgnowanie tych, które już 
istnieją, 

 dbanie o właściwą atmosferę pracy między samymi uczniami, między 
nauczycielem a uczniami, opartą na zaufaniu, życzliwości, współpracy - 
przestrzeganie zasad pracy na lekcjach, niekrytykowanie innych, praca w 
grupach, 

 kontynuowanie procesu integracji zespołu klasowego szczególnie w przypadku 
przybycia nowych uczniów, 

 uświadomienie uczniom znaczenia przyjaźni i miłości w życiu człowieka, 

 rozwijanie umiejętności dostrzegania i pokonywania tego, co utrudnia 
porozumiewanie się, 

 kształtowanie umiejętności dokonywania analizy sytuacji grupowej i każdej 
jednostki na tle grupy, 

 rozwijanie umiejętności aktywnego uczestnictwa w realizacji zadań grupowych, 

 dostrzeganie i akceptowanie podobieństw i różnic między kolegami i 
koleżankami. 

 

Zadanie 13. Propagowanie wolontariatu i pomagania innym. 
Cele: 

 zachęcanie do bezinteresownego pomagania innym, 

 kształtowanie umiejętności rozpoznawania potrzeb innych ludzi, 

 rozwijanie gotowości do niesienia pomocy osobom potrzebującym, 

 uwrażliwienie uczniów na konieczność niesienia pomocy kolegom/koleżankom. 

 

Zadanie 14. Zapoznanie z sylwetką patrona szkoły Jana Walerego Jędrzejewicza. 
Cele: 

 zapoznanie z biografią Jana Walerego Jędrzejewicza, 

 zwrócenie uwagi na wszechstronne uzdolnienia patrona szkoły i zachęcanie do 
brania z niego przykładu, 

 wypracowanie w uczniach właściwych postaw społecznych wobec drugiego 
człowieka wzorowanych na postawie patrona szkoły, 
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 tworzenie własnego kodeksu moralnego w oparciu o wzór osobowy, jaki stanowi 
patron szkoły przełożony na język społeczności uczniowskiej, 

 integrowanie uczniów ze środowiskiem lokalnym, 

 nawiązanie współpracy z instytucjami lokalnymi. 

 

Zadanie 15. Kształtowanie postaw asertywnych w relacjach z otoczeniem. 
Cele: 

 zapoznanie uczniów z pojęciem asertywności, 

 kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć oraz obrony własnych przekonań 
przy wykorzystaniu postawy asertywnej, 

 umiejętność odmawiania z uwzględnieniem poszanowania godności drugiego 
człowieka, 

 umiejętność reagowania na krytykę oraz rozróżniania krytyki konstruktywnej od 
krytyki destrukcyjnej. 

 

Zadanie 16. Rozwijanie własnych zainteresowań, twórczości. 
Cele: 
 

 wskazanie zalet płynących z uczestnictwa w różnych zajęciach pozalekcyjnych 
oraz konkursach szkolnych i pozaszkolnych,  

 organizowanie kół przedmiotowych i kół zainteresowań, 

 zachęcanie uczniów do wzięcia udziału w zajęciach organizowanych przez 
instytucje pozaszkolne, 

 udział w konkursach przedmiotowych, 

 przygotowywanie apeli szkolnych. 
 
 

Zadanie 17. Inność obiektem tolerancji. Kształtowanie postaw tolerancyjnych. 
Cele: 

 zapoznanie z definicją tolerancji, 

 kształtowanie postaw tolerancji wobec osób innych wyznań, odmiennych 
kulturowo, niepełnosprawnych, wyróżniających się wyglądem, z trudną sytuacją 
rodzinną, 

 uwrażliwianie uczniów na sytuację ludzi z niepełnosprawnością, 

 zachęcanie do udziału w akcjach charytatywnych, 

 pogadanki i dyskusje na temat właściwego zachowania w kontaktach z osobami, 
które uznajemy za "inne", 

 wspieranie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
 
 

Zadanie 18. Uświadomienie uczniom istnienia określonych postaw, norm moralnych i 

społecznych oraz kształtowanie właściwej hierarchii wartości. 

Cele: 
 

 poznanie i doskonalenie pozytywnych cech charakteru człowieka, np. uczciwości, 
odpowiedzialności, chęci niesienia pomocy innym, punktualności, 

 zaprezentowanie uczniom różnych postaw społecznych, ukazanie konsekwencji 
wyboru określonej z nich, 

 zachęcanie do przestrzegania norm społeczno-moralnych, 

 uświadamianie odpowiedzialności za słowa i czyny, 
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 uczenie krytycznego postrzegania siebie i kolegów, 

 umiejętność samooceny i oceny innych, 

 udział w akcjach charytatywnych, włączenie się do udziału w szkolnym PCK. 
 

 

9. Treści i formy działań wychowawczych i profilaktycznych 
 

Treści i formy działań wychowawczych i profilaktycznych obejmują cztery sfery: 
 

 fizyczną (zdrowie, edukacja zdrowotna) 

 psychiczną (bezpieczeństwo, profilaktyka zachowań ryzykownych) 

 społeczną (relacje, kształtowanie postaw społecznych) 

 aksjologiczną (kultura, wartości, normy, wzory zachowań) 
 

Treści i działania o charakterze wychowawczo –profilaktycznym dla uczniów klas 0 – 
III 

• Nawiązywanie relacji z rówieśnikami: 
• integracja zespołu klasowego; 
• kształtowanie właściwych postaw społecznych; 
• akceptacja, zrozumienie i poszanowanie godności każdego ucznia; 
• uczestnictwo w imprezach klasowych i szkolnych; 
• przestrzeganie zasad kultury. 

 
• Uczenie działania zespołowego: 

• organizacja pracy w grupie; 
• tworzenia klimatu dialogu i efektywnej współpracy; 
• słuchanie innych, rozumienie i szanowanie ich poglądów; 
• wpajanie zasad samorządności i demokracji. 

 
• Tolerancja dla inności. Prawa dziecka: 

• zapoznanie z prawami dziecka wynikającymi z Konwencji o Prawach Dziecka; 
• rozumienie i poszanowanie godności każdego człowieka. 

 
• Omówienie zasad statutu szkoły i regulaminów szkolnych: 

• prawa i obowiązki ucznia. 
 

• Tworzenie warunków indywidualnego rozwoju ucznia: 
• diagnoza umiejętności i potrzeb edukacyjnych uczniów; 
• rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów; 
• kształtowanie postawy twórczej; 
• uczenie planowania i dobrej organizacji własnej pracy; 
• wspieranie uczniów w pokonywaniu trudności w nauce. 

 
• Preorientacja zawodowa: 

• kształtowanie aktywnej postawy wobec przyszłej pracy zawodowej; 
• zapoznanie ze specyfiką różnych zawodów; 
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• spotkania z przedstawicielami wybranych profesji. 
 

• Eliminowanie napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi 
oraz trudnościami w kontaktach z rówieśnikami: 
• organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole; 
• nauka nabywania świadomości własnych słabych i mocnych stron, 

kształtowanie samoakceptacji, budowanie poczucia własnej wartości. 
 

• Przeciwdziałanie agresji i przemocy: 
• eliminowanie niepożądanych zachowań; 
• wdrażanie do okazywania emocji w sposób akceptowany społecznie; 
• kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów bez użycia siły; 
• reagowanie na niesprawiedliwość i krzywdę. 

 
• Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią: 

• przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć i przerw oraz szkolnych 
wycieczek; 

• kształtowanie nawyków właściwego zachowania się w sytuacjach zagrożenia, 
wypadków i w sytuacjach nadzwyczajnych; 

• znajomość podstawowych zasad ruchu drogowego; 
• dbanie o bezpieczny wypoczynek; 
• promowanie bezpieczeństwa w sieci. 

 
• Wychowanie w zdrowiu, profilaktyka uzależnień: 

• propagowanie zdrowego stylu życia; 
• przeciwdziałanie uzależnieniom od nikotyny, substancji psychoaktywnych 

oraz Internetu. 
 

• Propagowanie postaw ekologicznych: 
• wdrażanie do współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego; 
• uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody. 

• Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich: 
  

• rozwój poszanowania dziedzictwa narodowego i kształtowanie świadomości 
narodowej; 

• zaznajamianie z kulturą regionu; 
• wykształcenie postawy tolerancji i szacunku dla innych narodów, kultur, 

religii; 
• uczestnictwo w uroczystościach o charakterze szkolnym i państwowym. 

 
• Propagowanie wolontariatu: 

• rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości; 
• angażowanie do udziału w akcjach i imprezach charytatywnych; 
• pomoc rówieśnikom w trudnych sytuacjach. 
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• Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych: 
 

• bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole i poza nią; 
 

• podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie rozwiązywania trudności lub 

eliminowania zagrożeń; 
 

• dzielenie się wiedzą z rodzicami nt. skutecznych metod wychowawczych. 
 

 

Treści i działania o charakterze wychowawczo– profilaktycznym dla uczniów  
klas 0 – III. 

 
 
 

Lp. Zadania do realizacji Sposób realizacji 

1 Kształtowanie przyjaznego 
klimatu w szkole i 

prawidłowych relacji 
między uczniami. 

Wzmacnianie działań 
wychowawczych 

 

 Integracja zespołów klasowych i kształtowanie właściwych postaw 
społecznych; 

 tworzenie klimatu akceptacji, zrozumienia i poszanowania godności każdego 
ucznia oraz przyjaznej atmosfery dla nowych uczniów 

 angażowanie się uczniów w życie klasy i szkoły, włączanie ucznia 
niepełnosprawnego w życie klasy, 

 organizowanie pracy w grupie, 

 organizowanie wycieczek lokalnych i zajęć edukacyjnych w terenie, wycieczek 

turystycznych 

 śledzenie kalendarza i obchodzenie ważnych uroczystości rodzinnych. 

 opracowanie klasowych kodeksów zachowania; 

 organizowanie i uczestnictwo w imprezach klasowych i szkolnych zgodnie z 
kalendarzem uroczystości szkolnych; 

 wdrażanie do przestrzegania zasad kultury; 

 obserwacja zachowań uczniów, konsekwentne reagowanie na wszelkie 
przejawy przemocy: monitoring szkolny, postępowanie według 
opracowanych procedur w przypadku  niewłaściwego zachowania uczniów, 
rozmowy z wychowawcą i nauczycielami, pedagogiem, rodzicami; 

 poszanowanie odmienności osób  innych narodowości, wyznania, tradycji 
kulturowej: pomoc osobom potrzebującym,  

 pogadanki, udział w akcjach charytatywnych,  obchody dni osób z 
niepełnosprawnością; 

 rozumienie i poszanowanie godności każdego człowieka,  

 zapoznanie z prawami dziecka wynikającymi z Konwencji o Prawach Dziecka. 

 pogadanki profilaktyczne 

2 Rozwijanie postaw 
patriotycznych 

i obywatelskich, 
wzmacnianie poczucia 

tożsamości narodowej oraz 
więzi ze społecznością 

lokalną.   
Rozwijanie postaw 

prospołecznych i 
wychowanie do wrażliwości 

na prawdę i dobro. 
 

 przypomnienie i poszanowanie symboli narodowych i europejskich 

 obchody Święta Europy 

 uczestnictwo w uroczystościach o charakterze szkolnym i państwowym; 

 podtrzymywanie tradycji szkolnych:   

 kultywowanie tradycji związanych z miastem, regionem i krajem 
(rekomendacja-4): odwiedzanie lokalnych instytucji, miejsc pamięci 
narodowej, udział w obchodach, uroczystościach i świętach miejskich, 
historyczny spacer po mieście – poznanie dziejów miasta, poznanie osiągnięć  
duchowych i materialnych kraju; 

 współpraca ze społecznością lokalną: spotkania z ciekawymi ludźmi, udział w 
imprezach, konkursach lokalnych; 

 kształtowanie postawy tolerancji i szacunku dla innych narodów, kultur, 
religii; 

 respektowanie norm społecznych 

 propagowanie wolontariatu. 
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 wymiana poglądów na temat czym jest prawda i dobro i wartości pozytywne 
w oparciu o literaturę i życie codziennego 

3 Tworzenie warunków 
indywidualnego rozwoju 

ucznia 
Wspomaganie rozwoju 

dzieci z 
niepełnosprawnością.    

 
 
 
 

Preorientacja zawodowa 
 

 diagnoza umiejętności i potrzeb edukacyjnych uczniów; 

 rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów; 

 wykorzystanie w procesie lekcyjnym elementów oceniania kształtującego  

 kształtowanie postawy twórczej; 

 uczenie planowania i dobrej organizacji własnej pracy; 

 wykorzystanie umiejętności nabytych w czasie kształcenia na odległość; 

 mobilizowanie uczniów do większej aktywności, samodzielności, 
odpowiedzialności za zdobywanie wiedzy oraz osiągane rezultaty 
(rekomendacje-1) 

 stwarzanie uczniom możliwości do prezentacji swoich osiągnięć; 

 rozwijanie zainteresowań czytelniczych i umiejętności czytania 
      -udział w akcji Narodowe Czytanie 2021 

 wspieranie uczniów w pokonywaniu trudności w nauce w pracy bieżącej i w 
ramach PPP 

 indywidualizacja procesu nauczania poprzez dostosowanie wymagań, 
przygotowywanie zróżnicowanych kart pracy; 

 objęcie uczniów zajęciami dodatkowymi i bieżącą pomocą w ramach PPP; 

 współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym w celu zapewnienia 
dodatkowej pomocy i opieki w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią  

 analiza trudności dydaktycznych, problemów wychowawczych uczniów, 

  konsultacja zespołów klasowych.  uaktualnianie dokumentacji PPP. 

 zapoznanie ze specyfiką różnych zawodów 

4 Promowanie zdrowego stylu 
życia i  propagowanie 
postaw ekologicznych. 

 

 zapobieganie wadom postawy: ćwiczenia śródlekcyjne, dostosowanie 
wysokości stolików i krzeseł do wzrostu uczniów, właściwa postawa podczas 
siedzenia w ławce; 

 przeciwdziałanie i walka z próchnicą: fluoryzacja zębów, pogadanki; 

 dbanie o zdrowie poprzez właściwe odżywianie, higienę osobistą, higienę 
narządów wzroku i słuchu, ruch na świeżym powietrzu, estetykę własną i 
otoczenia; 

 wdrażanie do zmiany obuwia w szkole i na zajęciach sportowych; 

 udział w akcjach promujących zdrowie;  

 angażowanie uczniów do większej aktywności fizycznej poprzez częste 
przebywanie w terenie na świeżym powietrzu (przerwy i zajęcia wychowania 
fizycznego) (rekomendacja-6) 

 uświadamianie uczniom zagrożeń wynikających z palenia tytoniu, picia 
alkoholu, używania substancji psychoaktywnych w ramach realizacji 
programu profilaktycznego „Cukierki”, „Nie pal przy mnie proszę”; 

 zapoznanie uczniów z Regulaminem organizacji pracy i zajęć w czasie stanu 
epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS – COV – 2; 

 przeciwdziałanie uzależnieniu od Internetu, przestrzeganie regulaminu 
korzystania z komputera,  

 rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne:   
-zbiórka surowców wtórnych, 
-oglądanie filmów edukacyjnych,  
-wykonywanie prac z surowców wtórnych,  
- kształcenie nawyku segregacji odpadów, 
- udział w akcjach: 
Sprzątanie Świata, 
Dzień Wody, 
Dzień Ziemi 

5 Eliminowanie napięć 
psychicznych 

spowodowanych 
niepowodzeniami 

szkolnymi, pandemią. oraz 
trudnościami w kontaktach 

 organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole; 

 kształtowanie samoakceptacji, budowanie poczucia własnej wartości, 

 poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych; 

 pomoc uczniom mającym problemy adaptacyjne w szkole; 

 eliminowanie napięć psychicznych wywołanych pandemią; 

 indywidualne rozmowy z pedagogiem lub psychologiem 
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z rówieśnikami.               współpraca z poradnią psychologiczno- pedagogiczną i poradniami 
specjalistycznymi- kierowanie uczniów na badania i konsultacje. 

6 Przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa w szkole i 
poza nią. Przeciwdziałanie 

agresji i przemocy. 
Bezpieczeństwo w 

Internecie 
 

 przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć i przerw oraz 
szkolnych wycieczek; 

 kształtowanie nawyków właściwego zachowania się w sytuacjach 
zagrożenia, wypadków i w sytuacjach nadzwyczajnych; 

 znajomość i przestrzeganie podstawowych zasad  ruchu drogowego  

 dbanie o bezpieczny wypoczynek; 

 promowanie bezpieczeństwa w sieci; 

 eliminowanie niepożądanych zachowań; 

 wdrażanie do samooceny  i oceny zachowań innych  

 wdrażanie do okazywania emocji w sposób akceptowany społecznie; 

 kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów bez użycia siły; 

 reagowanie na niesprawiedliwość i krzywdę; 

 konsekwentne reagowanie na niewłaściwe zachowania uczniów i baczne 
monitorowanie zachowań uczniów trudnych 

 wzmacnianie działań eliminujących zachowania agresywne w kontaktach 
bezpośrednich i w internecie  

 Dzień Bezpiecznego Internetu  
 

7 Współpraca z rodzicami w 
rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych i 
opiekuńczych 

 
 
 

 bieżące informowanie rodziców o postępach dziecka w zachowaniu w 
szkole i poza nią na zebraniach oraz poprzez rozmowy indywidualne; 

 zapoznanie rodziców z Regulaminem organizacji pracy i zajęć w czasie 
stanu epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS – COV – 2,  ze Statutem 
Szkoły i Programem wychowawczo – profilaktycznym oraz regulaminami na 
zebraniach, poprzez stronę internetową szkoły i dziennik elektroniczny; 

 wspomaganie wychowawczej roli rodziny i podejmowanie wspólnych 
inicjatyw w zakresie rozwiązywania trudności wychowawczych lub eliminowania 
zagrożeń; 

 wskazywanie rodzicom instytucji, w których można uzyskać pomoc 
specjalistyczną. 

 pomoc charytatywna dzieciom z rodzin o niskim statusie materialnym 
znajdującym się w sytuacji kryzysowej; 

 pełnienie opieki nad dziećmi w świetlicy szkolnej z uwzględnieniem 
potrzeb rodziców; 

 współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Komendą Policji, 
MOPS, w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych; 
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Treści i działania o charakterze wychowawczo –profilaktycznym dla uczniów  
klas IV – VIII 

 
Lp. Zadania statutowe Sposoby/formy realizacji 

 
1. 

 
Kształtowanie postawy  

dbałości  
o zdrowie. 

 

 Zapoznanie uczniów z  regulaminem funkcjonowania szkoły w 
reżimie sanitarnym i jego realizowanie. 

 Rozmowy z dziećmi na temat  szczepień przeciw COVID-19, profilaktyki 
COVID oraz systematyczne przekazywanie wiedzy na temat zagrożeń z 
tym związanych. 

  Rozmowy z dziećmi na temat zdrowia, zdrowego trybu życia, 
zdrowego odżywiania się przeprowadzane w czasie godzin 
wychowawczych i innych zajęć edukacyjnych 

 Motywowanie do aktywnego wypoczynku w czasie wolnym (np. 
spacery, wycieczki, uprawianie różnych dyscyplin sportowych, jazda na 
rowerze, udział  
w zawodach) oraz zaangażowane uczestnictwo  
w lekcjach w-f.  

 Walka z próchnicą realizowana w ramach programu 
profilaktycznego "Fluoryzacja zębów". 

 Uświadamianie uczniów o konieczności dbania  o higienę osobistą 
(szczególnie w okresie dojrzewania), ład i estetykę otoczenia - pogadanki na 
godzinie wychowawczej, lekcji WDŻ, udział w programach 
profilaktycznych.. Zwrócenie uwagi na zmianę obuwia w szkole. 

 Udział w konkursach  dotyczących promocji zdrowia. 

 Doskonalenie umiejętności panowania nad emocjami 
„negatywnymi” – stresem, wspieranie dziecka w sytuacjach dla niego 
kryzysowych. 

 Troska o ucznia znajdującego się w sytuacji kryzysowej. 

 Pobudzanie zainteresowania uczniów ochroną środowiska i 
ekologią, zachęcanie do dbałości o stan środowiska naturalnego w 
najbliższej okolicy. 

2. Troska  o bezpieczeństwo w 
szkole i poza nią. Zwiększenie 
poczucia bezpieczeństwa całej 
społeczności szkolnej poprzez 

działania eliminujące 
zachowania agresywne w 

kontaktach bezpośrednich i w 
Internecie. 

 
 
 

 Kształtowanie właściwych nawyków związanych z zachowaniem 
bezpieczeństwa na drogach publicznych, w drodze do szkoły, podczas powrotu 
do domu, w czasie wycieczek szkolnych oraz przerw: udział w akcjach, 
pogadanki w ramach godzin wychowawczych, apeli. 

 Omówienie prawnych konsekwencji popełnianych wykroczeń i 
przestępstw przez nieletnich, np. spotkania z policjantem, pracownikiem Straży 
Miejskiej. 

 Zapoznanie uczniów z podstawowymi dokumentami szkoły: Statutem 
Szkoły oraz regulaminami sal, regulaminem funkcjonowania szkoły w reżimie 
sanitarnym. 

 Uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z niewłaściwego 
zachowania się w czasie dni wolnych: ferii i wakacji. 

 Realizacja programu wychowania komunikacyjnego: egzamin na kartę 
rowerową. 

 Zachęcanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze 
środków masowego przekazu i Internetu. 

 Poznanie i utrwalanie zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych 
przypadkach. 

 Poznanie zasad właściwego zachowania w razie uruchomienia 
sygnałów alarmowych: godziny wychowawcze, lekcje edukacji dla 
bezpieczeństwa, próbny alarm przeciwpożarowy. 

 Wzmocnienie działań mających na celu ograniczenie zachowań 
agresywnych  (przezywanie, wyśmiewanie, wymuszanie, chowanie rzeczy, itp.) 
a także nękania za pośrednictwem portali społecznościowych – rozmowy, 
pogadanki. 

 Pogadanki nt. bezpieczeństwa podczas wycieczek lokalnych i 
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pozamiejscowych, zapoznanie z regulaminem wycieczek. 

3. Profilaktyka zagrożeń. 
 
 

 Diagnozowanie uczniów w związku z ewentualnymi zagrożeniami 
poprzez obserwacje, rozmowy z wychowawcą, pedagogiem, pielęgniarką 
szkolną. 

 Dostarczenie uczniom i ich rodzicom podstawowej wiedzy na temat: 
cyberprzemocy,  uzależnienia od komputera i telefonu oraz  alkoholu, 
papierosów, dopalaczy i narkotyków oraz wynikających z nich zagrożeń dla 
zdrowia i życia człowieka -  pogadanki na godzinach wychowawczych, 
spotkania z pedagogiem (korzystanie z materiałów edukacyjnych z biblioteki 
pedagoga),  specjalistami z zakresu uzależnień; spektakle profilaktyczne, zajęcia 
warsztatowe,  programy profilaktyczne, podnoszenie kultury pedagogicznej  
rodziców (prelekcje, konsultacje, rozmowy indywidualne, gazetki 
informacyjne). 

 Obserwowanie i eliminowanie wszelkich rodzajów przemocy  uczniów 
wobec siebie i innych: rozmowy na godzinach wychowawczych, wykorzystanie 
monitoringu szkolnego, rozmowy z pedagogiem, instytucjami udzielającymi 
pomocy i wsparcia.  

 Monitorowanie frekwencji uczniów na lekcjach. W razie konieczności 
postępowanie zgodnie z procedurami. 

 Podnoszenie wiedzy nauczycieli i wychowawców w zakresie 
profilaktyki uzależnień w formie szkoleń i kursów. 

4. Zapewnienie wsparcia 
psychologiczno-

pedagogicznego wszystkim 
uczniom z uwzględnieniem 
zróżnicowania ich potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych. 
 

 Zapewnienie uczniom wsparcia w sytuacji kryzysowej wywołanej 
pandemią COVID-19 w celu zapewnienia im poczucia bezpieczeństwa. 

 Objęcie uczniów pomocą psychologiczno-pedagogiczną na podstawie 
analizy czynników ryzyka: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia 
wyrównujące szanse edukacyjne, logopedyczne, zajęcia socjoterapeutyczne, 
zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne,  inne specjalistyczne 
współdziałanie z poradniami zdrowia psychicznego, informowanie rodziców o 
możliwościach udzielania pomocy specjalistycznej. 

 Opracowanie planów pracy, dostosowań edukacyjnych, IPET-u, 
WOPFU dla uczniów posiadających opinie i orzeczenia ppp oraz dokonywanie 
ewaluacji uczniów objętych ppp. 

 Indywidualizacja procesu nauczania. 

 Zachęcanie uczniów do udziału w zajęciach dydaktyczno – 
wyrównawczych w celu niwelowania trudności w nauce.  

 Zachęcanie uczniów do rozwijania zainteresowań, indywidualnych 
talentów i uzdolnień poprzez pracę oraz docenianie osiągnięć i sukcesów 
uczniów na forum klasy, szkoły i środowiska lokalnego.  

 Pomoc w rozpoznawaniu mocnych i słabych stron uczniów: 
wykorzystywanie sytuacji szkolnych do treningu, nauka nazywania własnych 
emocji, uczuć na godzinach wychowawczych i innych zajęciach edukacyjnych. 

 Zwracanie uwagi  uczniów na osoby z niepełnosprawnościami – 
przypominanie  norm współżycia społecznego, kulturalnego zachowania się, 
poszanowania praw  i potrzeb innych. 

 Uświadamianie uczniom odmienności osób innych narodowości czy 
wyznania. 

5. Rozpoznanie i rozwijanie 
możliwości, uzdolnień i 
zainteresowań uczniów. 

 

 Pomoc w rozpoznawaniu mocnych stron ucznia, wspieranie, 
kierunkowanie w rozwoju talentów. 

 Wzmacnianie motywacji uczniów do pełnego wykorzystania swoich 
możliwości poprzez udział w konkursach, zachęcanie do systematycznej 
pracy, odkrywanie własnych zainteresowań, pobudzanie do twórczego 
działania, docenianie sukcesów.  

 Kształtowanie umiejętności kontrolowania emocji, właściwej samooceny 
i kreowania swojego wizerunku: godziny wychowawcze, metody i 
techniki dramowe. 

6. Budowanie właściwych relacji 
między uczniami, uczenie ich 

odpowiedzialności i 
współpracy. 

 Ćwiczenia doskonalące pracę w zespole, umiejętności komunikacji 
werbalnej i niewerbalnej, konstruktywne rozwiązywanie sytuacji 
problemowych. 

 Zaznajamianie uczniów z normami współżycia społecznego, 
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 kulturalnego zachowania się, poszanowanie praw i potrzeb innych - udział w 
akcjach charytatywnych, wolontariat.  

 Pogłębianie wiedzy o klasie i poczucia współodpowiedzialności - 
pogadanki na zajęciach z wychowawcą,  

 Organizowanie pomocy koleżeńskiej. 

 Wzmocnienie działań wychowawczych w zespole klasowym 
integrujących uczniów – gry integracyjne podczas  zajęć z wychowawcą, 
wspólne wyjścia poza teren szkoły. 

 Uczenie współpracy poprzez realizację projektów. 

 Rozumienie i wdrażanie pojęć takich jak koleżeństwo, tolerancja, 
współpraca, odpowiedzialność, troska o dobro wspólne, aktywność, 
przedsiębiorczość, solidarność, odwaga cywilna. 

7. Kształtowanie postaw 
patriotycznych uczniów z 
uwzględnieniem historii 

regionu.   

 Poznawanie historii, tradycji, kultury „małej ojczyzny” i regionu 
poprzez odwiedzanie i troskę o miejsca pamięci narodowej, 
upamiętnianie postaci, wydarzeń z przeszłości, odwiedzanie Pracowni 
Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska oraz miejsc pamięci narodowej, 
wycieczki edukacyjne  
(z uwzględnieniem osiągnięć duchowych), realizacja projektów 
edukacyjnych, udział w miejskich obchodach świąt narodowych, 
konkursy. 

 Kultywowanie tradycji szkolnych z uwzględnieniem ceremoniału 
szkolnego, rozumienie roli szkolnego sztandaru. 

 Budzenie szacunku dla symboli narodowych i europejskich: akademie, 
apele, akcje SU (kotylion, strój galowy). 

 Uświadamianie dziedzictwa cywilizacyjnego Europy. 

 Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej przy jednoczesnym 
otwarciu na wartości kultury innych krajów: konkursy,  realizacja 
projektów. 

 Poznanie działań wybitnych Polaków na wybranych zajęciach 
edukacyjnych, realizacja projektów, udział w konkursach. 

Zapoznanie z mechanizmami wyborów demokratycznych: wybory samorządu 
klasowego i szkolnego. 
Współpraca ze społecznością lokalną: akcje charytatywne, wolontariat. 

8. Wychowanie do wartości, 
kształtowanie postaw i 

respektowanie norm 
społecznych.  

 Kształtowanie właściwej hierarchii wartości: rozwijanie zdolności 
dostrzegania wartości – prawdy, dobra, piękna, szacunku dla człowieka 
oraz postawy szlachetności. 

 Dostrzeganie i tolerowanie inności, rozwijanie empatii, asertywności. 

 Zapoznanie z prawami dziecka wynikającymi z Konwencji o Prawach 
Dziecka. 

 Uświadamianie odmienności osób z niepełnosprawnością, innych 
narodowości, wyznania, tradycji kulturowej: pomoc osobom 
potrzebującym, udział w akcjach charytatywnych, obchodach Dnia 
Autyzmu,  obchodach Międzynarodowego Dnia Osób z  
Niepełnosprawnościami, pogadanki. 

 Kształtowanie postawy ekologicznej, odpowiedzialności społecznej u 
uczniów, m.in. przez uczenie nawyku segregacji śmieci, udział w akcji 
Sprzątanie Świata, obchody Dnia Ziemi, pogadanka z pracownikiem 
sortowni odpadów i inne.  

9. Preorientacja zawodowa.  Pomoc uczniom w określeniu swoich mocnych stron, zainteresowań 
oraz predyspozycji. 

 Przygotowanie do dokonania wyboru dalszej drogi kształcenia: 
rozmowy na godzinach do dyspozycji wychowawcy, lekcje wos-u, 
pozyskiwanie materiałów informacyjnych, zajęcia z doradztwa zawodowego. 

 Kształtowanie szacunku i uznania dla przedstawicieli różnych 
zawodów. 

 Poznanie specyfiki różnych form kształcenia i zawodów: uczestniczenie 
w dniach otwartych szkół, współpraca z PPP w Płońsku, warsztaty, zajęcia z 
doradcą zawodowym. 

10. Pomoc rodzicom, nauczycielom  Dostarczanie rodzicom bieżącej wiedzy na temat osiągnięć i problemów 
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w rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych i 

opiekuńczych. (realizacja pkt. 1 
kierunków polityki oświatowej) 

dziecka w szkole i poza nią. 

 Informowanie rodziców, nauczycieli, opiekunów o skutecznych 
sposobach prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych poprzez 
spotkania ze specjalistami. 

 Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem. 

 Zebrania i konsultacje dla rodziców. 

 Zapoznanie rodziców z Statutem Szkoły i regulaminami poprzez stronę 
internetową szkoły (formy papierowe dostępne w bibliotece szkolnej). 

 Pełnienie opieki nad dziećmi w czasie przerw, w świetlicy szkolnej z 
uwzględnieniem potrzeb rodziców. 

 Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów związanych z 
rożnego rodzaju formami pomocy, np. stypendium, pomoc materialna, w 
kontaktach z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny (np. Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna, Komenda Policji, Sąd dla Nieletnich, MOPS, 
GOPS.) 

 Udostępnianie wykazu instytucji, w których można uzyskać pomoc 
specjalistyczną. 

 Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie norm rozwojowych i 
zaburzeń zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży, poprzez uczestnictwo, np. 
w radach szkoleniowych, kursach i szkoleniach. 

 Systematyczna pedagogizacja rodziców z uwzględnieniem aktualnych 
problemów. 

11. Bezpieczne i efektywne 
korzystanie z technologii 

cyfrowych i Internetu. 
Wykorzystanie w procesach 

edukacyjnych narzędzi i 
zasobów cyfrowych oraz 

umiejętności nabytych w czasie 
kształcenia na odległość. 

(realizacja pkt. 4 kierunków 
polityki oświatowej) 

 Wdrażanie uczniów  do odpowiedzialnego korzystania ze środków 
masowego przekazu (telewizji, radia, prasy, Internetu), zwrócenie uwagi na 
radzenie sobie z przemocą w cyberprzestrzeni: lekcje informatyki, wos-u, 
pogadanki w ramach godzin wychowawczych, szkolenia dla uczniów, 
rodziców i nauczycieli. 

 Prowadzenie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem tablicy 
multimedialnej, multibooków, zasobów internetowych, aplikacji, ciekawych 
filmów tematycznych, gier dydaktycznych dostępnych  w sieci. 

 Zachęcanie uczniów do korzystania ze stron internetowych 
wspomagających wyjaśnianie zagadnień i treści omawianych podczas zajęć w 
szkole np. e- podręczniki, gov.pl oraz  z dedykowanych portali edukacyjnych. 

 Rozmowy nt. zagrożeń, jakie niesie ze sobą Internet  – zapoznanie z 
zasadami bezpieczeństwa w sieci. 

 W trakcie nauki zdalnej egzekwowanie przestrzegania zasad  zawartych 
w  regulaminie pracy szkoły. 

12. Wzmacnianie i rozwijanie 
poziomu umiejętności 

językowych uczniów w mowie 
i piśmie. 

 

 Wzbogacanie kultury języka uczniów: czytanie tekstów zawartych w 
podręczniku, rozwiązywanie krzyżówek, zagadek, układanie 
opowiadań, wyjaśnianie trudnych zagadnień. 

 Dbałość o poprawność i kulturę języka ucznia w sytuacjach szkolnych.  

 Zwracanie szczególnej uwagi na poprawność gramatyczną  i 
ortograficzną podczas redagowania  samodzielnych prac pisemnych. 

 Wykorzystywanie potencjału audiobooków – słuchanie poprawnej 
wymowy słów i zwrotów, następnie czytanie wybranych fragmentów na 
głos. 

 
  
 
 
 
 

http://gov.pl/
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10. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego 
 
 

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat 
prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu 
wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez: 
 

1) obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian, 
 

2) analizę dokumentacji, 
 

3) przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców  
i nauczycieli, 

 
4) rozmowy z rodzicami, 

 
5) wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, 

 
6) analizy przypadków, 

 
7) obserwacji zajęć przez dyrektora szkoły. 

 
 
 
 
Opracowanie: 
 
Mioduszewska Grażyna 
 
Pietraszek Bartłomiej 
 
 
 
 
 
 

Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców 

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 2 im. J.W. Jędrzejewicza 

w Płońsku w dniu 27 września 2021r. 

 
 
 


