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SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR 1  
im. Królowej Jadwigi 

W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM 
 

REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 
2017/2018 

 
 
„Aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, 
ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, 
aby umiał bardziej być z drugimi i dla drugich.” 
                                                                             ( por. Jan Paweł II ) 

 
 
 

  
Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny został zaakceptowany i 

przyjęty do realizacji w roku szkolnym 2017/2018 przez: 
 

1. Radę Pedagogiczną- uchwałą z dnia 26.09.2017 r. 
2. Radę Rodziców- uchwałą z dnia 26.09.2017 r. 
 

   SZKOŁA PODSTAWOWA NR1 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI 
 
   95 – 050 Konstantynów Łódzki                                                ul. Łódzka 117 
   tel./fax: (042) 211-19-04                                       e-mail: kl_sp1@op.pl 
                              www.sp1konstantynow.pl 
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WSTĘP 
 
   Wychowanie jest wspieraniem dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości 
fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej, społecznej, które powinno być 
wzmacniane 
 i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.  
   Rodzice posiadają pierwotne i największe prawa i obowiązki wychowawcze  
w stosunku do swoich dzieci. Szkoła wspiera rodzinę w dziedzinie wychowania. 
Nauczyciele wspomagają rozwój osobowy ucznia we wszystkich wymiarach: 
intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, kulturalnym, moralnym, 
duchowym. 
   W szkole kładzie się nacisk na budzenie wrażliwości moralnej, na wspomaganie 
uczniów w ich dążeniu do samodzielności osądów, rozwijanie wrażliwości na dobro. 
   Szkoła dąży do kształtowania w uczniach szacunku dla dobra wspólnego, 
rodziny, społeczności lokalnej, państwowej, a także do rozwijania patriotyzmu jako 
wartości podstawowym znaczeniu. 
   Dzieci i młodzież otrzymują w szkole pomoc w rozpoznawaniu wartości 
moralnych, w dokonywaniu wyborów i hierarchizacji tych wartości. 
   Szkoła pomaga w poszukiwaniu odpowiedzi o sens życia, o przyszłość, 
wskazując na rzetelną pracę i uczciwość jako wartości prowadzące do realizacji 
przyjętych celów.  
   Program przygotowany jest w oparciu o przeprowadzoną diagnozę środowiska 
szkolnego, diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej. 
Jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów, obejmuje treści i działania  
o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz treści i działania  
o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 
 

PODSTAWA PRAWNA 
 

Program wychowawczo - profilaktyczny  przygotowano uwzględniając następujące akty 
prawne: 

 
1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej 
2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 
3. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dn. 20. Listopada 1989r. 
4. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych 
5. Ustawa MEN z dn. 14 grudnia 2016r. „Prawo Oświatowe” 
6. Rozporządzenie MEN z dn. 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów  
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla 
szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla 
szkoły policealnej 

7. Karta Nauczyciela 
8. Programy narodowe i krajowe w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia 
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Program opracowano w oparciu o: 
 

- wytyczne i wnioski uzyskane podczas nadzoru pedagogicznego dyrektora 
szkoły 

- obserwacje 
- wniosków z analizy diagnozy stanu wychowawczego szkoły oraz potrzeb 

wychowawczych i środowiskowych 
- diagnozę uczniów poprzez ankietę, wywiad z uczniami z oddziałów I-III, 

indywidualne rozmowy z nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem 
szkolnym 

- diagnozę rodziców i nauczycieli, uczniów  
- analizę stanu bezpieczeństwa uczniów  

      -     określeniu celu perspektywicznego systemu wychowawczego szkoły, czyli 
określeniu  sylwetki absolwenta naszej szkoły; 

      -     analizie potrzeb wychowawczych, zasobów, mocnych i słabych stron w 
aspekcie funkcjonowania szkoły, na podstawie realizowanych programów 
edukacyjnych, wychowawczych, profilaktyki, diagnozy potrzeb środowiska, 
przeprowadzonych badań ankietowych, analizy dokumentów; 

- sformułowaniu przez rodziców, uczniów i nauczycieli  celów, zadań 
wychowawczych, profilaktycznych  i określeniu warunków potrzebnych do ich 
realizacji. 

 

MODEL ABSOLWENTA NASZEJ SZKOŁY 
 
Absolwent jest: 
 
Aktywny- posiada zainteresowania, rozwija talenty. Jest twórczy, wykazuje się  
samodzielnością 
Ciekawy świata- korzysta z rożnych źródeł informacji, wykorzystuje zdobyta wiedzę, 
jest odważny i z radością  odkrywa swoje pasje 
Odpowiedzialny- samodzielnie rozwiązuje problemy, jest konsekwentny, podejmuje 
działania i przewiduje ich następstwa 
Otwarty- uważnie słucha, współpracuje w grupie. Prezentuje swój punkt widzenia i 
szanuje poglądy innych 
Świadomy swoich praw i praw innych ludzi- szanuje ludzi innych nacji, religii i 
poglądów. Zna swoje prawa i respektuje prawa innych. Jest uczciwy oraz wrażliwy na 
potrzeby drugiego człowieka 
   Nasi absolwenci są ludźmi z poczuciem własnej wartości. Są przygotowani do 
życia we współczesnym, demokratycznym świecie. Rzetelnie wykonują swoje 
obowiązki. Potrafią promować pozytywne zachowania, cechują się wysoką kulturą 
osobistą. Są ludźmi, którzy zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystują dla dalszego 
rozwoju i samorealizacji. 
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WARTOŚCI WYCHOWAWCZE 
 
Z diagnozy potrzeb wychowawczych oraz z przepisów prawa oświatowego wynika,  
że w procesie wychowania: 

1. rodzina, godność oraz wolność stanowią naczelne wartości 
2. inne równoważne wartości, na których szkoła opiera swoje działania to: 

współpraca, szacunek, patriotyzm, solidarność, altruizm i ofiarność 
3. szkoła kładzie nacisk na świadomość regionalną, ekologiczną i zdrowotną. 

 
 

DIAGNOZA POTRZEB WYCHOWAWCZYCH 
 

Analiza wyników badań: 
 

Na podstawie ewaluacji programów wychowawczych i profilaktyki szkół 
przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli w roku szkolnym 
2016/2017 stwierdzono, że: 

 treści i cele programów profilaktyki i programów wychowawczych są znane 
rodzicom, uczniom i nauczycielom 

 nauczyciele realizują zadania zgodnie z programami 
 uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach o tematyce prozdrowotnej  

i profilaktycznej, zdobywają nową wiedzę i umiejętności, które są im przydatne  
 w życiu codziennym 

 uczniowie potrafią zachować się asertywnie, umieją odmawiać w sytuacji gdy 
ktoś ich zachęca do negatywnych zachowań 

 uczniowie znają negatywny wpływ używek na organizm młodego człowieka 
 uczniowie i rodzice mają zaufanie do nauczycieli, wiedzą że mogą szukać u 

nich pomocy w trudnych sytuacjach 
 większość uczniów czuje się w szkole bezpiecznie 
 rodzice uważają że szkoła daje poczucie bezpieczeństwa ich dzieciom i 

wspomaga ich w procesie wychowawczym 
 rodzice wysoko oceniają oddziaływania profilaktyczno- wychowawcze szkoły i 

ich wpływ na ograniczenie negatywnych zachowań dzieci 
 nauczyciele promują pozytywne zachowania uczniów. 

 
Po przeprowadzonej analizie, sformułowano następujące wnioski, 

zalecenia  
do dalszej pracy wychowawczo- profilaktycznej w roku szkolnym 207/2018: 

 
 podjąć działania zmierzające do tego, aby wszyscy rodzice zapoznali się z 

Programem Wychowawczo - Profilaktycznym 
 utrwalać wśród uczniów zachowania asertywne, mające na celu nie uleganie 

presji rówieśników 
 jeszcze efektywniej promować właściwe zachowania uczniów 
 zwracać każdorazowo uwagę na zachowania naganne uczniów 
 ulepszyć sposób dyżurowania podczas przerw mający na celu zmniejszenie 

nagannych zachowań, monitorować sytuację w szkolnych toaletach,  na 
boisku szkolnym i terenie wokół szkoły 
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 położyć większy nacisk na działania zmierzające do zmniejszenia skali 
obraźliwego słownictwa wśród uczniów. 

 
Na podstawie diagnozy oczekiwań i potrzeb rodziców, uczniów i nauczycieli 
przeprowadzonej we wrześniu 2017 r., będącej podstawą konstruowania  
Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego” stwierdzono, że: 
 
Uczniowie: 

 najważniejsze wartości w życiu badanych uczniów to rodzina, wolność i 
szacunek 

 największym problemem wg uczniów do rozwiązania w oddziałach edukacji 
wczesnoszkolnej jest: hałas panujący na przerwach i zaburzone poczucie 
bezpieczeństwa związane z bieganiem po korytarzach, a w oddziałach IV-VII i 
II- III gimnazjalnych: dokuczanie, wyśmiewanie i agresja słowna w kontaktach 
rówieśniczych 

 wg zdecydowanej większości uczniów działania podejmowane w szkole,    
w wystarczającym stopniu pomagają im prowadzić na co dzień zdrowy tryb 
życia 

 wszyscy uczniowie stwierdzili, że w szkole otrzymują wystarczającą pomoc  
w sytuacji, gdy mają problemy w nauce lub inne 

 według uczniów do najbardziej skutecznych działań podejmowanych przez 
szkołę w celu udzielenia pomocy uczniom w radzeniu sobie z zachowaniami 
ryzykownymi należą: spotkania z pedagogiem, indywidualne rozmowy z 
wychowawcą, udział w programach profilaktycznych; 

 uczniowie zaproponowali następujące działania, jakie może podjąć szkoła, w 
celu zaspokojenia ich potrzeb: dodatkowe zajęci sportowe, zajęcia 
komputerowe, zawody sportowe, zajęcia taneczne, różne konkursy; 

 priorytetem szkoły w zakresie profilaktyki według uczniów powinno być 
bezpieczeństwo 

 
Rodzice: 

 najważniejsze wartości w wychowaniu dziecka dla rodziców to: rodzina, 
godność, wolność, współpraca i samodzielność 

 do zachowań uczniów stanowiących największy problem wychowawczy w 
szkole należą: agresja słowna i fizyczna 

 według badanych rodziców działania podejmowane w szkole  
w wystarczającym stopniu pomagają dzieciom w prowadzeniu na co dzień 
zdrowego stylu życia 

 zdecydowana większość rodziców uważa, że ich dziecko otrzymuje w szkole 
wystarczającą pomoc w rozwiązaniu problemów 

 według rodziców do najbardziej skutecznych działań podejmowanych przez 
szkołę w celu udzielenia pomocy uczniom w radzeniu sobie z zachowaniami 
ryzykownymi należą: podejmowanie tej tematyki na lekcjach, wspólne 
rozmowy z uczniem, wychowawcą, pedagogiem i rodzicem, spotkania z 
policją 

 w celu propagowania zdrowego stylu życia rodzice proponują, by w szkole: 
kontrolowano dostęp do komputerów w wolnym czasie, prowadzono zajęcia  
dotyczące zasad zdrowego żywienia/ zdrowy posiłek, organizowano więcej 
wycieczek rowerowych, imprez tanecznych, zajęć ruchowych, pogadanki 

 rodzice proponują następujące tematy profilaktyczno- wychowawcze do 
poruszenia podczas zajęć szkolnych: rola zainteresowań w życiu dziecka, 
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sposoby odkrywania, kształtowania i rozwijania naturalnych talentów dzieci, 
rozwijanie umiejętności życiowych, zdrowie uczniów, uzależnienia, rozwijanie 
samodzielności, zagrożenia związane z internetem 

 według rodziców priorytetem szkoły w zakresie profilaktyki i wychowania 
powinno być: zdrowie i rozwój dzieci, kształtowanie szacunku wobec 
odmienności i potrzeb innych, rozwijanie potencjału dziecka, kształtowanie 
obowiązkowości i sumienności 

 rodzice najchętniej korzystają z takich form wsparcia dla rodziców jak: 
indywidualne spotkania z nauczycielem, specjalistą oraz zajęcia warsztatowe 
w małych grupach 

 wyrażają zainteresowanie następującą tematyką wychowawczą: rola 
zainteresowań w życiu dziecka, sposoby odkrywania, kształtowania i 
rozwijania naturalnych talentów dzieci 
 

Nauczyciele: 
 szkoła spełnia oczekiwania w zakresie działań zmniejszających zachowania 

ryzykowne poprzez realizację godzin wychowawczych oraz zajęć 
warsztatowych prowadzonych przez specjalistów  

 największe zagrożenia stanowią dla naszych uczniów uzależnienia od 
środków multimedialnych  

 szkoła wspiera uczniów w radzeniu sobie  z trudnościami w prawidłowym 
rozwoju i zdrowym życiu poprzez organizację  pomocy psychologiczno-
pedagogicznej 

 realizację Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego w 
największym stopniu ułatwia współpraca nauczycieli oraz instytucji 
współpracujących ze szkołą 

 do czynników utrudniających realizację procesu wychowawczego zaliczono 
brak szerszej współpracy rodziców, którzy ukrywają zachowania dziecka 
chcąc je chronić. 

 
Podstawowym celem diagnozy było zebranie wiarygodnych informacji 

dotyczących jakości funkcjonowania uczniów, identyfikacji sukcesów, porażek 
profilaktycznych i wychowawczych szkoły, identyfikacji potrzeb rozwojowych 
nauczycieli i rodziców; identyfikacji źródeł zewnętrznego wsparcia profilaktycznego i 
wychowawczego. 
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IDENTYFIKACJA POTRZEB NAUCZYCIELI W ZAKRESIE PROFILAKTYKI                 
I WYCHOWANIA: 
 
• mediacje rówieśnicze 
• rozwiązywanie konfliktów 
• organizacja szkolenia dotyczących pracy z dzieckiem z zaburzeniami 

zachowania i emocji 
 
IDENTYFIKACJA POTRZEB RODZICÓW  W ZAKRESIE PROFILAKTYKI                 
I WYCHOWANIA: 
 
• zagrożenia związane z korzystaniem z komputera, Internetu 
• priorytetem szkoły w zakresie profilaktyki powinny być działania z zakresu 

wyposażania dzieci w kompetencje do radzenia sobie w sytuacjach trudnych i 
kryzysowych 

 

CELE PROGRAMU 
 
 
C e l  g ł ó w n y: 
 

Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów 
 

na miarę ich indywidualnych możliwości. 
 

 
 
 
C e le  w y n i k a j ą c e   z   d i a g n o z y: 
 

1. Prawidłowe nawiązywanie relacji społecznych, szacunek dla innych 
 

2. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa poprzez ograniczanie 
hałasu panującego na przerwach oraz biegania po korytarzu 
 

3. Przeciwdziałanie zjawisku cyberprzemocy, zagrożeniom płynącym 
z niewłaściwego korzystania z mediów i uzależnieniu od 
multimediów 

 
 



 

 Działania adresowane do wszystkich uczniów
Cele szczegółowe Działania Formy Osoby odpowiedzialne
 
Kształtowanie postaw 
moralnych 
 i społecznych 
 

 
1. Działanie poprzez 

wzorce osobowe  
i autorytety 

2. Kształtowanie 
 i promowanie 
właściwych postaw 
 i zachowań 

3. Angażowanie w życie 
szkoły 

4. Prowadzenie działań 
na rzecz innych 

5. Zdobywanie wiedzy   
na temat demokracji 
 i samorządności 

 

1. Pasowanie na ucznia klasy 
Tworzenie gazetek szkolnych i 
klasowych 

2. Organizowanie wystaw 
3. Udział w akcjach na rzecz 

szkoły i miasta 
4. Zajęcia warsztatowe, konkursy 
5. Udział w działaniach 

profilaktycznych szkoły 
6. Praca w szkolnym 

wolontariacie- 
Międzynarodowy Dzień 
Wolontariatu, Charytatywne 
Ostatki 

7. Klub Szkół UNICEF 
8. Praca w szkolnym 

samorządzie 
9. Udział w szkolnych wyborach, 

referendach 
10. Dzień Samorządowca 
11. Spotkania z ciekawymi 

ludźmi 

 
Wszyscy nauczyciele oraz 
wychowawcy 
 
Pedagodzy 
 
Psychologowie 
Opiekunowie Samorządu 
Uczniowskiego 

 
Uczenie szacunku dla 
tradycji i historii 
Wspieranie dzieci i 
młodzieży w 
rozwijaniu własnej 
osobowości 
 

 
1. Uczestnictwo  

w miejskich 
uroczystościach 
związanych ze 
świętami narodowymi 

2. Uczestnictwo  
w imprezach szkolnych 

1. Udział uczniów lub ich 
przedstawicieli w 
uroczystościach miejskich, 
obchodach rocznic, świąt 
państwowych 

2. Wyjazdy do teatrów, kin, 
muzeów, na wystawy 

3. Dzień patrona szkoły 

 
Wychowawcy 
 
Nauczyciele przedmiotów 
humanistycznych
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kultywujących zwyczaje 
i obyczaje szkolne. 
Tworzenie nowych  

3. Poznawanie najbliższej 
okolicy 

4. Współpraca z IPN  
 

4. Prowadzenie strony 
internetowej szkoły 

5. Organizowanie ślubowania 
uczniów klas I 

6. Organizowanie stałych 
uroczystości szkolnych i 
Udział w nich 

7. Wigilia szkolna i wigilie 
klasowe 

8. Ostatki szkolne 
9. Rajdy turystyczne ścieżkami  

Konstantynowa i okolic 
10. Spotkania z ciekawymi 

ludźmi w szkole 
11. Popularyzowanie spotkań z 

ciekawymi ludźmi 
organizowanymi na terenie 
miasta 
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Promowanie 
zdrowego stylu życia i 
kształtowanie 
bezpiecznych 
zachowań 
 

 
1. Działania integracyjne 
2. Działanie poprzez 

wzorce osobowe 
3. Poznanie  statutu, 

regulaminów, procedur  
w zakresie zasad 
obowiązujących  
w szkole 

4. Funkcjonowanie 
jednolitego i 
konsekwentnie 
realizowanego  
systemu nagradzania 
uczniów  oraz 
motywowania ich do 
zachowań pozytywnych 

5. Systematyczna 
kontrola boiska, toalet i 
pomieszczeń szkoły 

6.  Zapobieganie zjawisku 
cyberprzemocy i 
kształtowanie postaw 
umiejętnego 
korzystania z mediów, 
w tym z Internetu 

7. Kształtowanie postaw 
asertywnych poprzez: 

• sztukę odmawiania, 
• wzajemne wspieranie, 
• werbalizację potrzeb 
 

 
1. Zajęcia w ramach lekcji z 

wychowawcą: 
• Omawianie tematyki cyberprzemocy i 

umiejętnego korzystania z mediów, w 
tym z Internetu 

• Realizacja tematów o systemie 
wartości, kształtowaniu charakteru. 

• Zasady zdrowego odżywiania i 
konsekwencji prowadzenia 
niezdrowego stylu życia- nałogi, 
uzależnienia  

•  obowiązki człowieka  oraz 
odpowiedzialność za ich lekceważenie 

 
 

2. Zajęcia z psychologami i 
pedagogami 

3. Wycieczki klasowe i szkolne 
4. Dyskoteki i zabawy szkolne 
5. Dzień Bezpiecznego 

Internetu  
6. Udział w Ogólnopolskiej  

Kampanii „Zachowaj Trzeźwy 
Umysł” 

7. Udział w działaniach 
profilaktycznych szkoły 

8. Program Mleko i owoce  
w szkole (kl. I-V) 

9. Zachęcanie młodzieży  
do udziału w akcjach 
promujących wartościowe 
wykorzystanie mediów,  
w tym Internetu. 

10. Organizowanie spotkań  
ze specjalistami 
wykorzystującymi media  

 
Wychowawcy 
 
Pedagodzy 
 
Psychologowie 
specjaliści 
 
Członkowie zespołu 
profilaktyczno- 
wychowawczego 
 

 
Zgodnie z 
z planami pracy 
wychowawców ‘ 
pedagoga 
psychologa 
zespołu pomocy  
psychologiczno-
pedagogicznej 
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 w pracy oraz osobami, które 
zetknęły się ze zjawiskiem 
cyberprzemocy. 

11. Organizowanie szkolnych 
kampanii, festynów, debat  
i konkursów o tej tematyce  
w ścisłej współpracy  
z rodzicami. 

12. Opracowywanie gazetek 
tematycznych, plakatów, 
ulotek itp. 

13. Spotkania z policją, 
prawnikiem, kuratorem 
sądowym. 
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Nawiązywanie i 
rozwijanie współpracy 
z domem rodzinnym i 
instytucjami 
wspomagającymi 
wychowanie i opiekę 
 

 
1.Działalność Rady 
Rodziców i ścisła 
współpraca 
wychowawców z 
przedstawicielami rad 
oddziałowych 
2. Angażowanie rodziców 
w sprawy i życie klasy 
oraz szkoły 
3. Wzmacnianie 
kompetencji 
wychowawczych rodziców 
4. Współpraca z 
instytucjami 
wspierającymi 
oddziaływania 
wychowawcze 
  
 

 
1.Prowadzenie dziennika 
elektronicznego 
2. Comiesięczne konsultacje 
nauczycieli przedmiotu z 
rodzicami 
3. Podziękowania rodzicom za 
ich pomoc i udział w życiu szkoły 
(listy pochwalne, dyplomy 
gratulacyjne...) 
4. Piknik Rodzinny 
5. Uroczyste rozpoczęcie i 
zakończenie roku szkolnego  
7. Mikołajki klasowe 
8. Udział w Ogólnopolskiej 
Kampanii „Postaw na Rodzinę” 
9. Organizowanie szkoleń dla 
rodziców 
10. Zapraszanie przedstawicieli 
instytucji wspierających – Policji, 
OSP, KCPR, MOK... na 
spotkania z rodzicami, - 
pogadanki, pokazy, występy, 
koncerty 
 

 
Wychowawcy 
 
Nauczyciele przedmiotowi 
 
Pedagodzy 
 
Psychologowie 

 
Cały rok szkolny 

 
Przygotowanie do 
podejmowania decyzji 
zawodowych 
 

 
 1.Praca  w samorządzie 
szkolnym, samorządach 
klasowych 
2. Uczestniczenie w 
ważnych wydarzeniach 
szkoły i miasta  

 
1.Konkursy szkolne 
 i międzyszkolne 
2.Zajęcia warsztatowe  
z wychowawcą, psychologami, 
pedagogami i doradca 
zawodowym 

 
Nauczyciele przedmiotowi 
(w zależności od konkursu) 
 
Wychowawcy 
 
Pedagodzy 

 
Cały rok szkolny 
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3. Realizowanie programu 
doradztwa zawodowego 
4. Planowanie dalszej 
ścieżki edukacyjnej 
 5. Wspieranie i 
inspirowanie  
do wypełniania  
dodatkowych obowiązków 
i zadań 
 praca na rzecz innych 
 

3. Praca w wolontariacie 
4.Spotkania z ciekawymi ludźmi, 
przedstawicielami zawodów, 
absolwentami  
konstantynowskich, szkół  
5.Wyjazdy na Dni Otwarte liceów 
i szkół branżowych 
6. Wyjazd na Targi Edukacyjne 
7.Udział w Pikniku Zawodowym 
 

 
Psychologowie 
 

 
Uwrażliwianie na 
kulturę osobistą i 
kulturę słowa 
 

 
1.Dbanie o kulturę słowa 
na co dzień 
2. Propagowanie 
czytelnictwa 
3.Popularyzowanie 
uczestnictwa w życiu 
kulturalnym  

 
1.Codzienna dbałość o język 
polski, podczas zajęć lekcyjnych 
i przerw 
2. Konkursy czytelnicze 
3. Przekazywanie wiedzy nt. 
zasad savoir vivre na zajęciach z 
wychowawcą, nauczycielami 
świetlicy i innymi nauczycielami  
4. Zachęcanie w rozmowach z 
uczniami do oglądania 
przedstawień teatralnych w 
telewizji ( teatr telewizji. TV 
Kultura) 
5. Klasowe i szkolne wyjścia 
oraz  wyjazdy do muzeów, 
teatrów, kin 
6.Koncert Talentów, pokazy 
mody 
 

 
Wychowawcy 
 
Nauczyciele przedmiotowi, 
zwłaszcza przedmiotów 
humanistycznych 
 
Pracownicy biblioteki 
 
Pracownicy świetlicy 
 
 
 

 
Cały rok szkolny 
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SZKOLNY SYSTEM DZIAŁAŃ WSPIERAJACYCH  
I ROZWIJAJĄCYCH TALENTY, ZAINTERESOWANIA, POSTAWY I 

UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE ORAZ ORGANIZATORSKIE UCZNIÓW ORAZ 
DZIALANIA SKIEROWANE DO RODZICÓW 

 
 

Działania Cel 
 
Praca w Szkolnym Samorządzie 
Uczniowskim 
 

Rozwijanie umiejętności społecznych poprzez 
zdobywanie doświadczeń we wspólnym 
działaniu w grupie rówieśniczej i rozwijanie 
inicjatywy 

 
Aktywność w Szkolnym 
Wolontariacie 
 

Uwrażliwienie na potrzeby innych i rozwijanie 
umiejętności prospołecznych 

 
Udział w zajęciach wyrównawczych 
 

Wyrównywanie szans edukacyjnych.   

 
Uczestnictwo w pracach kół 
przedmiotowych 
 

Pogłębianie wiedzy i przygotowywanie do 
konkursów 

 
Udział w zajęciach kół 
zainteresowań 
 

Rozwijanie zainteresowań i pasji 

 
Aktywność w zajęciach sportowych 
 

Doskonalenie sprawności fizycznej 

 
Wzmacnianie kompetencji 
wychowawczych, wspieranie 
rodziców 
 

Kształtowanie umiejętności odkrywania  
i rozwijania zainteresowań u dziecka 
Rozwijanie umiejętności planowania 
przyszłości dziecka i motywowania do nauki 
Poznanie sposobów uczenia się i relaksu 
Jak zapobiegać ryzykownym zachowaniom 
dziecka (wzmacnianie czynników 
chroniących) 

Organizacja i propagowanie 
olimpiad, konkursów i zawodów 

Kształtowanie pozytywnego obrazu siebie 
poprzez: poznawanie swoich mocnych stron 
oraz docenianie własnych, nawet drobnych 
sukcesów 
Promowanie sukcesów młodzieży  
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TREŚCI  WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNE 
zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. 
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy 
programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla 

szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla 
szkoły policealnej 

 
KLASY I-III 

 
 

OBSZAR 
 

 
ZADANIA 

 
 
 
 
Zdrowie – 
edukacja  
zdrowotna 

 
•  zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie 
własne  
   i innych, kształtowanie umiejętności kreowania środowiska       
sprzyjającego zdrowemu stylowi życia;  
•  zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania 
się, higieny osobistej i aktywności fizycznej;  
•  przygotowanie do podejmowania działań mających na celu 
zdrowy styl życia w aspekcie fizycznym i psychicznym;  
•  kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie;  
•  rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz 
ochrony przyrody w swoim środowisku;  
•  kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, 
rozumowania przyczynowo- skutkowego;  
•  uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, 
zwierząt i roślin;  
•  kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, 
umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach 
zwycięstwa i porażki 
 

 
 
 
Relacje – 
kształtowanie  
postaw 
społecznych 

 
•  kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych;  
•  rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na 
podstawie obserwacji i własnych doświadczeń;  
•  kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących 
reguł;  
•  kształtowanie umiejętności nawiązywania  
i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich 
potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem 
obowiązujących norm i reguł kultury osobistej;  
•  przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania 
zachowania własnego i innych ludzi;  
•  zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami 
wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, 
rodziny i kraju;  
•  rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań 
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mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności 
rozwiązywania konfliktów i sporów 
 

 
 
 
Kultura – 
wartości, normy, 
wzory zachowań 

 
•  kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w 
różnych sytuacjach społecznych, dbałość o język i kulturę 
wypowiadania się;  
•  kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji 
wychowawczych, odróżniania dobra od zła; 
•  kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, 
poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także 
poszanowania innych kultur i tradycji, określanie swojej 
przynależności kulturowej poprzez kontakt  
z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku 
rodzinnym, szkolnym i lokalnym, uczestniczenie w życiu 
kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz 
wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność;  
•  kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z 
dziełami literackimi i wytworami kultury, zapoznanie  
z wybranymi dziełami architektury i sztuk plastycznych 
należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, 
wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci;  
•  kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, 
niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, 
poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz respektowanie 
ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania 
dyskryminacji;  
•  inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz 
pracy zespołowej, wspomaganie działań służących kształtowaniu 
własnego wizerunku i otoczenia;  
•  przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach codziennych 
wymagających umiejętności praktycznych, budzenie szacunku 
dla pracy ludzi różnych zawodów;  
•  przygotowanie do podejmowania działań mających na celu 
identyfikowanie i rozwijanie własnych zainteresowań;  
•  wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek do 
symboli i tradycji narodowych oraz tradycji związanych z rodziną, 
szkołą i społecznością lokalną;  
•  kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w 
różnych formach ekspresji;  
•  kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, 
podtrzymywanie ciekawości poznawczej, rozwijanie kreatywności  
i przedsiębiorczości oraz brania odpowiedzialności za swoje 
decyzje  
i działania;  
•  kształtowanie świadomości odmienności osób 
niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, tradycji 
kulturowej oraz ich praw 
 

 
 
 

 
•  zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w 
różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego 
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Bezpieczeństwo 
– profilaktyka 
zachowań 
ryzykownych 
(problemowych) 

zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz 
sytuacjach nadzwyczajnych;  
•  kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i 
wykorzystywania informacji z różnych źródeł, korzystania  
z technologii informacyjno-komunikacyjnych, kształtowanie 
świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na 
zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństw 
wynikających z anonimowości kontaktów, respektowanie 
ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, internetu i 
multimediów; 
•  przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z 
narzędzi  
i urządzeń technicznych, bezpiecznego organizowania zajęć 
ruchowych i poruszania się po drogach;  
•  przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków 
komunikacji, zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom 
problemowym;  
•  kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół 
siebie, w miejscu nauki i zabawy 
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OBSZARY ZADANIA 

 Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII Klasa VIII 

Zdrowie – 
edukacja  
zdrowotna 

•  Nabycie 
podstawowej 
wiedzy na temat 
stresu. 
•  Inspirowanie 
młodzieży do 
myślenia o własnej 
motywacji do 
działania. 
•  Nabywanie 
umiejętności 
gromadzenia i 
porządkowania 
wiedzy o sobie.  
•  Kształtowanie 
postaw otwartych 
na poszukiwanie 
pomocy oraz 
porady, kiedy 
zaczynają się 
trudności i kiedy 
wybór jest ważny i 
trudny. 
•  Kształtowanie 
postaw 

•  Zachęcanie uczniów 
do pracy nad własną 
motywacją oraz analizą 
czynników, które ich 
demotywują. 
•  Kształtowanie 
umiejętności 
podejmowania i 
realizacji zachowań 
prozdrowotnych.  
•  Prezentowanie 
sposobów 
pokonywania własnych 
słabości oraz 
akceptowania 
ograniczeń i 
niedoskonałości. 

•  Kształtowanie 
umiejętności 
rozpoznawania 
własnych cech 
osobowości. 
•  Kształtowanie 
konstruktywnego 
obrazu własnej 
osoby, np. 
świadomości 
mocnych i słabych 
stron. 
•  Rozwijanie 
właściwej postawy 
wobec zdrowia i 
życia jako 
najważniejszych 
wartości.    
•  Doskonalenie i 
wzmacnianie 
zdrowia fizycznego. 

•  Kształtowanie 
postawy 
proaktywnej, w 
której uczeń 
przejmuje 
inicjatywę, ale też 
odpowiedzialności 
za swoje działania, 
decyzje. 
•  Kształtowanie 
umiejętności 
świadomego 
wyznaczania sobie 
konkretnych celów. 
•  Rozwijanie 
umiejętności 
hierarchizacji 
zadań. 
•  Podnoszenie 
poczucia własnej 
wartości poprzez 
określanie 
osobistego 
potencjału. 
•  Kształtowanie 

•  Kształtowanie 
postawy uczniów 
nastawionej na 
rozwiązania – 
charakteryzującej 
się 
samoświadomością
, wyobraźnią, 
kreatywnością. 
•  Kształtowanie 
umiejętności 
wyznaczania sobie 
celów krótko- i 
długoterminowych. 
•  Rozwijanie 
umiejętności 
ustalania 
priorytetów, 
uwzględniając 
kryteria ważności i 
pilności. 
•  Rozwijanie 
umiejętności oceny 
własnych 
możliwości. 
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prozdrowotnych 
poprzez 
promowanie 
aktywnego i 
zdrowego stylu 
życia. 

świadomości 
własnego ciała z 
uwzględnieniem 
zmian fizycznych i 
psychicznych w 
okresie 
dojrzewania. 

•  Kształtowanie 
świadomości 
dotyczącej 
wykorzystania 
ruchu w życiu 
człowieka jako 
skutecznego 
sposobu dbania o 
zdrowie 
psychiczne. 

 
Relacje – 
kształtowanie 
postaw 
społecznych 

•  Kształtowanie 
umiejętności 
właściwej 
komunikacji, 
stanowiącej 
podstawę 
współdziałania. 
•  Kształtowanie 
umiejętności 
asertywnego 
wyrażania własnych 
potrzeb. 
•  Rozwijanie 
wrażliwości na 
potrzeby i trudności 
innych ludzi. 
•  Kształtowanie 
postawy szacunku i 
zrozumienia wobec 
innych osób. 
•  Rozwijanie 
zdolności do 

•  Kształtowanie 
umiejętności właściwej 
komunikacji, 
stanowiącej podstawę 
współdziałania. 
•  Kształtowanie 
umiejętności 
asertywnego wyrażania 
własnych potrzeb. 
•  Rozwijanie 
wrażliwości na 
potrzeby i trudności 
innych ludzi. 
•  Kształtowanie 
postawy szacunku i 
zrozumienia wobec 
innych osób. 
•  Rozwijanie zdolności 
do inicjowania i 
podtrzymywania 
znaczących głębszych 
relacji. 

•  Kształtowanie 
umiejętności 
współpracy w 
dążeniu do 
osiągnięcia celu. 
•  Uwrażliwianie na 
różne obszary 
ludzkich problemów 
i potrzeb poprzez 
krzewienie potrzeby 
udzielania pomocy 
(wolontariat). 
•  Rozwijanie 
umiejętności 
komunikacyjnych: 
wyrażanie własnych 
opinii, przekonań i 
poglądów. 
•  Rozwijanie 
świadomości roli i 
wartości rodziny w 
życiu człowieka. 

•  Kształtowanie 
umiejętności 
wchodzenia w 
interakcje z ludźmi 
w sposób 
zapewniający 
zadowolenie 
obydwu stron.  
•  Kształtowanie 
umiejętności 
szukania inspiracji, 
rozwijanie własnej 
kreatywności. 
•  Rozwijanie 
odpowiedzialności 
za siebie i innych 
(wolontariat). 

•  Rozwijanie 
umiejętności 
poszukiwania takich 
rozwiązań, które 
stwarzają korzyści 
dla obydwu stron. 
•  Rozwijanie 
umiejętności 
dostrzegania 
pozytywnych 
aspektów działania 
zespołowego 
poprzez docenienie 
różnic zdań i 
wiedzy, 
doświadczeń, 
specjalizacji, 
kompe- tencji.  
•  Rozwijanie  
potrzeby ciągłego 
doskonalenia siebie 
jako jednostki, 
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inicjowania i 
podtrzymywania 
znaczących 
głębszych relacji. 
•  Budowanie 
atmosfery 
wzajemnego 
szacunku w 
społeczności 
szkolnej. 
 

•  Budowanie 
atmosfery wzajemnego 
szacunku w 
społeczności szkolnej. 

•  Rozwijanie 
samorządności. 

członka rodziny i 
społeczeństwa. 

 
Kultura – 
wartości, normy 
i wzory 
zachowań 

•  Uwrażliwianie na 
kwestie moralne, 
np. mówienia 
prawdy, 
sprawiedliwego 
traktowania. 
•  Kształtowanie 
pozytywnego 
stosunku do 
procesu 
kształcenia. 
Kształtowanie 
potrzeby 
uczestnictwa w 
kulturze. 

•  Budowanie 
samoświadomości 
dotyczącej praw, 
wartości, wpływów oraz 
postaw. 
•  Rozwijanie 
umiejętności wyrażania 
własnych emocji.  
•  Rozwijanie 
umiejętności 
właściwego 
zachowania się z 
uwzględnieniem 
sytuacji i miejsca. 

•  Rozwijanie 
umiejętności 
krytycznego 
myślenia w 
kontekście analizy 
wpływów 
rówieśników i 
mediów na 
zachowanie. 
•  Dokonywanie 
analizy postaw, 
wartości, norm 
społecznych, 
przekonań i 
czynników które na 
nie wpływają. 
•  Rozwijanie 
szacunku dla 
kultury i dorobku 
narodowego. 

•  Rozwijanie 
pozytywnego 
stosunku do 
procesu kształcenia 
i samokształcenia, 
zaangażowania w 
zdobywanie wiedzy 
i umiejętności. 
•  Rozwijanie takich 
cech jak: 
pracowitość, 
odpowiedzialność, 
prawdomówność, 
rzetelność i 
wytrwałość. 
•  Umacnianie więzi 
ze społecznością 
lokalną. 

•  Popularyzowanie 
wiedzy i rozwijanie 
świadomości na 
temat zasad 
humanitaryzmu. 
•  Rozwijanie 
poczucia 
odpowiedzialności 
społecznej poprzez 
podejmowanie 
działań na rzecz 
lokalnej 
społeczności 

 •  Redukowanie •  Rozwijanie •  Dostarczanie •  Rozwijanie •  Propagowanie 
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Bezpieczeństw
o – profilaktyka 

zachowań 
ryzykownych 

(problemowych) 
 

agresywnych 
zachowań poprzez 
uczenie sposobów 
rozwiązywania 
problemów.  
•  Budowanie 
atmosfery 
otwartości i 
przyzwolenia na 
dyskusję. 
•  Uświadamianie 
zagrożeń 
wynikających z 
korzystania z 
nowoczesnych 
technologii 
informacyjnych. 

umiejętności 
prowadzenia rozmowy 
w sytuacji konfliktu – 
podstawy negocjacji i 
mediacji. 
•  Rozwijanie 
umiejętności 
identyfikowania 
przyczyn własnego 
postępowania. 
•  Dokonywanie analizy 
wpływu nastawienia do 
siebie i innych na 
motywację do 
podejmowania 
różnorodnych 
zachowań. 

wiedzy na temat 
osób i instytucji 
świadczących 
pomoc w trudnych 
sytuacjach.  
•  Budowanie 
atmosfery wsparcia 
i zrozumienia w 
sytuacji 
problemowej oraz 
promowanie 
rzetelnej wiedzy 
mającej na celu 
zredukowanie lęku. 

postaw opartych na 
odpowiedzialności 
za dokonywane 
wybory i 
postępowanie.  
•  Dostarczenie 
wiedzy z zakresu 
prawa dotyczącego 
postępowania w 
sprawach 
nieletnich. 
•  Przeciwdziałanie 
ryzykownym 
zachowaniom 
seksualnym. 

wiedzy na temat 
prawnych i 
moralnych skutków 
posiadania, 
zażywania i 
rozprowadzania 
środków 
psychoaktywnych. 
•  Rozwijanie 
umiejętności 
wykorzystywania 
elementów 
negocjacji i mediacji 
w sytuacji 
rozwiązywania 
konfliktów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

 
KLASY II – III (gimnazjalne) 

 
KLASA 

 

 
OBSZAR 

 
ZADANIA 

 
   I  

 
Człowiek i jego emocje 

1. Określanie swoich stanów emocjonalnych 
2. Kształtowanie poczucia własnej wartości  
3. Radzenie sobie ze swoimi emocjami  
4. Uświadamianie odpowiedzialności za swoje 

działania 
5. Pielęgnowanie koleżeństwa i przyjaźni 
6. Rozbudzenie  szacunku do tradycji i historii 
7. Rozbudzenie szacunku dla odmienności 

kulturowej i religijnej 
 
  II 

 
Prawa człowieka  
 

1. Zrozumienie swojej przynależności do 
środowiska lokalnego i państwa. 

2. Identyfikacja z obowiązkami obywatela.  
3. Poznanie praw obywatelskich. 
4. Poznanie i przestrzeganie praw dziecka i 

ucznia. Upowszechnianie wiedzy o nich. 
5. Przygotowanie do uczestnictwa wżyciu 

społeczeństwa obywatelskiego. 
6. Zapoznanie z miejscami i instytucjami 

ważnymi dla naszego państwa (sejm, senat, 
muzea) i środowiska lokalnego. 

7. Zrozumienie roli demokratycznych wyborów  
 
  III 

 
Człowiek we współczesnym 
świecie 

1. Zrozumienie problematyki współczesnego 
świata: 

a) gospodarki rynkowej  
b) ekologii  
c) globalizacji 
d) terroryzmu 

2. Kształtowanie umiejętności świadomego i 
bezpiecznego korzystania z mediów. 

3. Uwrażliwienie na zagrożenia dotyczące 
człowieka we współczesnym świecie 

4. Rozwijanie asertywności. 
5. Wspieranie rozwoju moralnego i 

kształtowanie właściwej hierarchii wartości.   
 

Działania alternatywne adresowane do wszystkich uczniów 

Zajęcia pozalekcyjne przeznaczone są dla uczniów potrzebujących wsparcia i pomocy w 
rozwiązywaniu/przezwyciężaniu swoich problemów oraz pragnących poszerzać swoje wiadomości i 
umiejętności w zakresie jednego przedmiotu lub innej dziedziny aktywności. Celem tych zajęć jest: 
 udzielanie uczniom pomocy pedagogiczno-psychologicznej zgodnie z indywidualnymi potrzebami i 

możliwościami rozwojowo-edukacyjnymi 
 rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań uczniów  
 poszerzanie wiedzy uczniów poza zakres przewidziany w programie nauczania 
 rozwijanie uzdolnień uczniów  
 zagospodarowanie wolnego czasu ucznia  
W zajęciach pozalekcyjnych typu: kółka zainteresowań, grupy wyrównawcze, zajęcia terapeutyczne i 
korekcyjno-kompensacyjne biorą udział, za zgodą rodziców, uczniowie zainteresowani 
przedmiotem  lub zakwalifikowani przez nauczyciela do odpowiedniej formy pomocy psychologiczno-
pedagogicznej. W pozalekcyjnych zajęciach sportowych uczestniczą uczniowie z predyspozycjami do 
uprawiania określonej dyscypliny sportowej, wyznaczeni przez nauczycieli wychowania fizycznego. W 
zajęciach rekreacyjno-sportowych biorą udział wszyscy chętni uczniowie, w tym nie mający 
predyspozycji do udziału w sekcjach specjalistycznych. 
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Działania skierowane do rodziców 

Zadania Formy realizacji Osoby 
odpowiedzialne 

Terminy 

Monitorowanie potrzeb i 
oczekiwań rodziców 

wobec systemu 
wychowawczo-

profilaktycznego szkoły 

 Rozmowy i konsultacje 
indywidualne, dyskusje 
podczas wywiadówek 
klasowych. 

 Anonimowe sondaże 
ankietowe. 

 Bieżąca współpraca z 
Radą Rodziców 

 Wychowawcy klas, 
pedagog 

 Cały rok 

Zapoznanie rodziców ze 
statutem szkoły, 
podstawowymi 

regulaminami oraz 
szkolnym programem 

wychowawczo-
profilaktycznym 

 Udostępnienie tekstów 
oraz omówienie 
najważniejszych ich 
zapisów podczas 
wywiadówek klasowych. 

 Udostępnianie statutu i 
regulaminów przez 
szkolną bibliotekę 

 Wychowawcy, 
dyrektor 

 Wrzesień 

Psychoedukacja 

 Wykłady i prelekcje o 
tematyce wychowawczej z 
udziałem pedagoga, 
psychologa. 

 Warsztaty umiejętności 
wychowawczych. 

 Udostępnianie literatury z 
zakresu problematyki 
okresu dorastania 

 Opracowywanie gazetek 
tematycznych, plakatów, 
ulotek itp. 

 Pedagog, 
psycholog szkolny 
lub z poradni 
psychologiczno-
psychologicznej 

 Pierwszy 
semestr 

Umożliwienie rodzicom 
aktywnej działalności i 
współdecydowania o 

życiu szkoły 

 Zapraszanie rodziców do 
współorganizowania: lekcji 
wychowawczych, imprez i 
uroczystości klasowych 
oraz ogólnoszkolnych 
oraz zajęć 
pozalekcyjnych. 

 organizowanie spotkań o 
charakterze mediacyjnym 
uczeń - nauczyciel - 
rodzic,  

 podziękowania w formie: 
listów, dyplomów, 
podziękowań na forum 
klasy, szkoły, również w 
formie wybranej przez 
uczniów 

 Nauczyciele, 
dyrektor 

 Cały rok 
szkolny 
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Działania skierowane do nauczycieli 

Zadania Formy realizacji Osoba odpowiedzialna Termin 

Bieżąca aktualizacja 
wiedzy z zakresu 

prawa oświatowego  

 Udostępnienie 
tekstów oraz 
omówienie 
najważniejszych ich 
zapisów 

 Dyrektor 
 Wicedyrektorzy 

 Wrzesień  

Monitorowanie 
potrzeb nauczycieli 

w zakresie 
doskonalenia 
umiejętności 

wychowawczych.  

 Rozmowy i 
konsultacje 
indywidualne, 
dyskusje podczas 
posiedzeń rady 
pedagogicznej. 

 Anonimowe sondaże 
ankietowe. 

 Bieżąca współpraca z  
Zespołem 
Wychowawczym 

 Dyrektor 
 Lider WDN 

 Pierwszy semestr 

Psychoedukacja  

 Umożliwienie udziału 
w różnych 
zewnętrznych 
formach 
szkoleniowych. 

 Organizowanie 
warsztatów 
umiejętności 
wychowawczych – w 
ramach WDN. 

 Udostępnianie 
literatury z zakresu 
problematyki okresu 
dorastania 

 Dyrektor 
 Wicedyrektor 

 Cały rok 

Udzielanie wsparcia 
w sytuacjach 
kryzysowych i 
konfliktowych 

 Organizowanie 
spotkań mediacyjnych 
z rodzicami i 
uczniami. 

 Pomoc w 
konstruowaniu 
kontraktów 
wychowawczych z 
klasą lub z uczniem i 
jego rodzicem 

 Pedagog/psycholog  Cały rok 

Doskonalenie 
kompetencji 

nauczycieli w 
zakresie radzenia 

 Bieżąca aktualizacja 
wiedzy z zakresu 
cyberprzemocy i 
innych ryzykownych 

 Dyrektor szkoły, 
pedagog/psycholog 

 Cały rok 
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sobie z  
ryzykownymi 

zachowaniami 
uczniów. 

zachowań uczniów. 
 Monitorowanie 

potrzeb w zakresie 
doskonalenia 
umiejętności 
wychowawczo-
profilaktycznych. 

 Warsztaty 
psychoedukacji, 
adresowane 
szczególnie do 
młodych nauczycieli. 

 Udzielanie pomocy w 
sytuacjach 
kryzysowych i 
konfliktowych min. 
poprzez tworzenie 
nauczycielskich grup 
wsparcia, powołanie 
superwizora 

 
  
 
 
 

EWALUACJA 

 
Na każdym etapie realizacji programu wychowawczo- profilaktycznego należy szukać 
odpowiedzi na pytanie czy i jak podjęte działania wpłynęły na uczniów, ich wiedze, 
umiejętności i postawy. Czy osiągamy założone cele? 
Działania wychowawcze i profilaktyczne podejmowane w placówce są poddawane 
ewaluacji (ewaluacja celu, wyniku lub procesu). Ewaluacja odbywać się będzie przy 
wykorzystaniu technik: obserwacji, ankiet, rozmów z uczniami, rodzicami i 
nauczycielami, analizy dokumentacji szkolnej. Uzyskane wyniki badań ewaluacyjnych 
wykorzystywane są do korekty programu wychowawczo- profilaktycznego, który w 
kolejnym roku szkolnym zafunkcjonuje w zmodyfikowanej formie. 
 
 


