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Wstęp 

„Nie to jest najważniejsze, aby każde dziecko czegoś nauczyć  
ale to, by wzbudzić w każdym dziecku pragnienie nauczenia się czegoś” 

John  Lubbock 
 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej nr 25  

w ZSP nr 15 we Wrocławiu, opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez Radę Pedagogiczną, Radę 

Rodziców i Samorząd Uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy.  

Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i 

wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest 

współpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym 

w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety 

edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój 

każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji 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.  (art. 1 pkt 3 Ustawy 

Prawo oświatowe). 

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 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 wewnętrznych, dotyczących obszaru wychowania i opieki,   prowadzonych w 

latach 2017-20 

● wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 

● ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczego i programu profilaktyki realizowanych w 

latach 2017-2020 

● wniosków i analiz z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów 

wychowawczych itp. 

● innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły ( koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły 

opracowanej przez dyrektora, uwag, spostrzeżeń, wniosków nauczycieli, uczniów, 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. 

Główne zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują: 

● powszechną znajomość założeń programu  
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● 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). 

Misja i wizja szkoły 

Wizja szkoły 

● Nasze przedszkole i szkoła są kreatywne i otwarte na potrzeby środowiska, wspomagające 

rozwój człowieka ukierunkowanego na sukces.  

● To nowoczesny Zespół gwarantujący prawo do edukacji, charakteryzującej się dobrą jakością 

kształcenia, wychowania  i uczenia się przez całe życie, w celu utrzymania i nabywania 

umiejętności, które pozwolą człowiekowi w pełni uczestniczyć w życiu społeczeństwa oraz 

skutecznie radzić sobie ze zmianami na rynku pracy.  

● Przyjazna placówka edukacyjna kształtująca i rozwijająca na wysokim poziomie kompetencje 

kluczowe uczniów. 

● Pełniąca rolę centrum edukacyjnego, kulturalnego i sportowego dla lokalnej społeczności. 

Misja szkoły 

1. Szkoła i przedszkole jest miejscem pełnym życia i radości. Dzieci i młodzież lubią chodzić do 

szkoły. 

2. Wychowankowie mogą w szkole odkrywać świat, mogą uczyć się wielozmysłowo przez 

doświadczanie i eksperymentowanie. Są stroną aktywną, a nie biernymi odbiorcami wiedzy, bo 

wszystko, co hamuje aktywność uczącej się jednostki, hamuje procesy uczenia się. 

3. Szkoła i przedszkole to miejsca  na rozwijanie zainteresowań i fascynacji uczniów.  

To miejsce na rozwijanie indywidualnego potencjału wszystkich wychowanków oraz 

zrozumienia przez nauczycieli, że wszystkie dzieci / uczniowie nie mogą rozwijać się  

w taki sam sposób i w takim samym tempie. 

4. Nasza placówka jest miejscem, w którym każde dziecko, niezależnie od swoich możliwości, 

może odkryć w szkole swoje silne strony oraz nabrać wiary w siebie  

i przekonania, że mimo szkolnych trudności jest wartościowym człowiekiem. 

5. Szkoła i przedszkole koncentruje się na rozwijaniu silnych stron każdego dziecka  

i  ucznia, a nie na jego deficytach. 

6. Dla dzieci i młodych ludzi jest modelem budowania dobrych, wspierających relacji społecznych. 

Uczy współpracy, a nie rywalizacji i pokazuje, że każdego człowieka należy traktować z 

szacunkiem, również słabszego, wolniejszego lub takiego, który ma problemy. Bo wzorce 

wyniesione ze szkoły mają ogromny wpływ na zasady, którymi kierujemy się w życiu dorosłym. 

Jeśli jako dorośli chcemy, żeby dzieci traktowały nas  

z szacunkiem, to najpierw my musimy je tak traktować. Od kogoś muszą się tego nauczyć.  

7. We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw 

i godności człowieka. 
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8. Wychowujemy dzieci w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych 

wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności  

i sprawiedliwości społecznej. 

9. Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne  

i opiekuńczo-wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych, tworząc warunki 

społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju dzieci. 

10. Pracujemy z młodzieżą w oparciu o nowoczesne programy kształcenia ogólnego  

i stosujemy efektywne technologie nauczania oraz kształcenia. 

11. Przygotowujemy dzieci do świadomego i racjonalnego funkcjonowania  

w świecie ludzi dorosłych  oraz do pełnienia ważnych ról społecznych . 

12. Ściśle współdziałamy z rodzicami oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę 

w jej rozwoju. 

13. Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego oraz wszystkich 

bezpośrednich uczestników działalności Przedszkola i Szkoły. 

14. Okresowo przeprowadzamy wewnętrzne badania,  diagnozowanie i ocenianie jakości pracy 

Przedszkola i Szkoły, a wyniki ewaluacji skutków działań statutowych  

i pozastatutowych wykorzystujemy do stałego doskonalenia działalności Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego 15 we wszystkich obszarach jego funkcjonowania. Oceny, sprawdziany, 

diagnozy i rankingi nie są celem nauki i nie przysłaniają prawdziwych celów edukacji. 

Model absolwenta 
 

Dążeniem Szkoły Podstawowej nr 25  jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania 

w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny 

rozwój. Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy: 

● To obywatel Europy XXI wieku, 

● W swoim postępowaniu dąży do prawd, wykazuje wrażliwość na otaczający świat, 

● Jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych, 

● Porozumiewa  się w języku ojczystym i w językach obcych, 

● Wykorzystuje najnowsze techniki informatyczne i multimedialne, 

● Wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów,  

● Jest  wrażliwy i otwarty na europejskie i światowe wartości kultury,  

● Absolwent ZSP nr 15 to młody obywatel, który zna historię, kulturę oraz tradycje swojego 

regionu i narodu. 

● Umiejący rzetelnie pracować  indywidualnie i w zespole, 

● Twórczo myślący, 

● Umiejący skutecznie porozumiewać się, 

● Umiejący stale uczyć się i doskonalić, 

● Umiejący planować swoją pracę i ją organizować 

● Podejmuje inicjatywy i jest przedsiębiorczy. 

 

❖ Absolwent Zespołu Szkolno-Przedszkolnego to człowiek tolerancyjny, dbający o bezpieczeństwo 

własne i innych, aktywny, ustawicznie doskonalący się, ciekawy świata, uczciwy i prawy, 

przestrzegający prawa, kulturalny, obowiązkowy, samodzielny, promujący zdrowy styl życia, 

altruista. 
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❖ Absolwent Zespołu Szkolno-Przedszkolnego to człowiek wolny, zdolny do dokonywania 

właściwych wyborów, życzliwie nastawiony do świata i ludzi. 

 

Cele ogólne 1 
Cele kształcenia – wymagania ogólne edukacji wczesnoszkolnej zostały opisane w odniesieniu do 

czterech obszarów rozwojowych dziecka: fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego. Cele te 

uczeń osiąga w procesie wychowania i kształcenia przez rozwój prostych czynności praktycznych i 

intelektualnych w czynności bardziej złożone. Zbiór celów ogólnych przedstawia fundament, na którym 

oparta będzie początkowa praca na II etapie edukacyjnym w klasach IV–VIII: zachowania, sprawności, 

umiejętności i wiedzę początkową. 

 

W zakresie wychowania i profilaktyki zakładamy:  

 

a. Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, 

altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i 

budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, 

przyjaciele); 

b. Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i 

etnicznej; 

c. Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych 

osób; 

d. Rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; 

e.  Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, 

argumentowania i wnioskowania; 

f.  Ukazywanie wartości wiedzy,  jako podstawy do rozwoju umiejętności; 

g. Rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; 

h. Wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, 

które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat; 

i. Wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej 

edukacji; 

j. Wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i 

rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej; 

k. Kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu 

społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość; 

l. Zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na 

umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy; 

m. Ukierunkowanie ucznia ku wartościom. 

 

1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla 

uczniów 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 
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n. Przygotowanie do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów w trakcie 

korzystania z zasobów dostępnych w internecie, krytycznej analizy informacji, 

bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej, w tym nawiązywania i utrzymywania 

opartych na wzajemnym szacunku relacji z innymi użytkownikami sieci 

o. Kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym wdrożenie ich do zachowań 

higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób, a ponadto ugruntowanie 

wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, korzyści płynących z aktywności fizycznej, 

a także stosowania profilaktyki. 

p. Rozwijanie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów. Wzmacnianie 

poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, 

przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i 

lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat.  

q. Wychowanie dzieci i młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka, 

kształtowanie postawy szacunku dla środowiska przyrodniczego, w tym upowszechnianie  

wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju, motywowanie do działań na rzecz ochrony 

środowiska oraz rozwija zainteresowanie ekologią 

r. Nabywanie kompetencji społecznych takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym 

w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych lub indywidualnych oraz 

organizacja i zarządzanie projektami.  

s. Przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu. Szkoła prowadzi zajęcia 

z zakresu doradztwa zawodowego. 

Cele szczegółowe 
 

W  zakresie fizycznego obszaru rozwoju uczeń osiąga: 
 

1. Sprawności motoryczne i sensoryczne tworzące umiejętność skutecznego działania i 

komunikacji; 

2. Świadomość  zdrowotną  w zakresie  higieny, pielęgnacji  ciała,  odżywiania  się i trybu życia; 

3. Umiejętność wykorzystania własnej aktywności ruchowej w różnych sferach działalności 

człowieka: zdrowotnej, sportowej,  obronnej,  rekreacyjnej i artystycznej;  

4. Umiejętność respektowania przepisów gier, zabaw zespołowych i przepisów poruszania się w 

miejscach publicznych; 

5. Umiejętność organizacji bezpiecznych zabaw i gier ruchowych. 

 

W zakresie emocjonalnego obszaru rozwoju uczeń osiąga: 
 

1. Umiejętność rozpoznawania i rozumienia swoich emocji i uczuć oraz nazywania ich; 

2. Umiejętność radzenia sobie z negatywnymi emocjami- szukanie sposobów na odreagowanie 

negatywnych uczuć w sposób bezpieczny dla siebie i innych 

3. Umiejętność rozpoznawania, rozumienia i nazywania emocji oraz uczuć innych osób; potrzebę 

tworzenia relacji; 

4. Umiejętność przedstawiania swych emocji i uczuć przy pomocy prostej wypowiedzi ustnej lub 

pisemnej, różnorodnych artystycznych form wyrazu; 
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5. Świadomość przeżywanych emocji i umiejętność panowania nad nimi oraz wyrażania ich   w   

sposób   umożliwiający współdziałanie   w   grupie   oraz   adaptację w nowej grupie;  

6. Umiejętność odczuwania więzi uczuciowej i potrzebę jej budowania, w tym więź z rodziną, 

społecznością szkoły i wspólnotą narodową; 

7. Umiejętność  uświadamiania  sobie uczuć  przeżywanych  przez  inne  osoby z jednoczesną 

próbą zrozumienia, dlaczego one występują, a także różnicowania form ich wyrażania w 

zależności od wieku;  

8. Umiejętność rozumienia odczuć zwierząt, wyrażania tych stanów za pomocą wypowiedzi 

ustnych i pisemnych oraz różnorodnych artystycznych form wyrazu. 

9. Świadomość wartości uznanych przez środowisko domowe, szkolne, lokalne i narodowe; 

potrzebę aktywności społecznej opartej o te wartości; 

10. Umiejętność nazywania poznanych wartości, oceny postępowania innych ludzi, odwoływania 

się w ocenie do przyjętych zasad i wartości; 

11. Potrzebę i umiejętność identyfikowania się z grupami społecznymi, które dziecko 

reprezentuje, nazywania tych grup i ich charakterystycznych cech; 

12. Umiejętność przyjmowania konsekwencji swojego postępowania; 

13.  Umiejętność tworzenia relacji, współdziałania, współpracy oraz samodzielnej organizacji 

pracy w małych grupach, w tym organizacji pracy przy wykorzystaniu technologii; 

 

W zakresie społecznego obszaru rozwoju uczeń osiąga: 
 

1. Umiejętność samodzielnego wyrażania swoich oczekiwań i potrzeb społecznych; 

2. Umiejętność obdarzania szacunkiem koleżanek, kolegów i osoby dorosłe, w tym starsze oraz 

okazywania go za pomocą prostych form wyrazu oraz stosownego zachowania; 

3. Umiejętność samodzielnej organizacji czasu przeznaczonego na odpoczynek indywidualny i w 

grupie; 

4. Umiejętność dbania o bezpieczeństwo własne i innych uczestników grupy, w tym 

bezpieczeństwo związane z komunikacją za pomocą nowych technologii oraz bezpieczeństwo 

uczestnictwa w ruchu drogowym. 

5. Potrzebę i umiejętność samodzielnego, refleksyjnego, logicznego, krytycznego i twórczego 

myślenia; 

6. Umiejętność poprawnego posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie, pozwalającą 

na samodzielną aktywność, komunikację i efektywną naukę; 

7. Umiejętność czytania na poziomie umożliwiającym samodzielne korzystanie z niej w różnych 

sytuacjach życiowych, w tym kontynuowanie nauki na kolejnym etapie edukacyjnym i 

rozwijania swoich zainteresowań; 

8. Umiejętność rozumienia i używania prostych komunikatów w języku obcym; 

9. Umiejętność rozumienia podstawowych pojęć i działań matematycznych, samodzielne 

korzystanie z nich w różnych sytuacjach życiowych, wstępnej matematyzacji wraz z opisem 

tych czynności: słowami, obrazem, symbolem; 

10. Umiejętność stawiania pytań, dostrzegania problemów, zbierania informacji potrzebnych do 

ich rozwiązania, planowania i organizacji działania, a także rozwiązywania problemów; 

 

W zakresie poznawczego obszaru rozwoju uczeń osiąga 
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1. Umiejętność  czytania  prostych  tekstów  matematycznych,  np.  Zadań  tekstowych, 

łamigłówek i zagadek, symboli;  

2. Umiejętność obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych, społecznych i gospodarczych, 

wykonywania eksperymentów i doświadczeń, a także umiejętność formułowania wniosków i 

spostrzeżeń; 

3. Umiejętność rozumienia zależności pomiędzy składnikami środowiska przyrodniczego; 

4. Umiejętność rozumienia legend, faktów historycznych, tradycji, elementów kultury 

materialnej i duchowej oraz pojęć i symboli z nimi związanych, takich jak: rodzina, dom, naród, 

ojczyzna, kraj; 

5. Umiejętność uczestnictwa w kulturze oraz wyrażania swych spostrzeżeń i przeżyć za pomocą 

plastycznych, muzycznych i technicznych środków wyrazu, a także przy użyciu nowoczesnych 

technologii; 

6. Umiejętność samodzielnej eksploracji świata, rozwiązywania problemów i stosowania 

nabytych umiejętności w nowych sytuacjach życiowych. 

Zadania wychowawcze  
 

Rozwój intelektualny ucznia 
 

CELE I ZADANIA SZKOŁY            FORMY I METODY REALIZACJI  

1. Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, 

uzdolnień i zainteresowań uczniów. 

2. Budzenie ciekawości poznawczej 

3. Rozwijanie kreatywnego myślenia 

4. Zwiększenie udziału uczniów w zajęciach 

pozalekcyjnych. 

5. Uświadomienie własnej indywidualności i 

odmienności 

6. Samodoskonalenie w wybranych przez 

siebie kierunkach  

7. Poznanie technologii komputerowej i 

informacyjnej 

1. Na wszystkich zajęciach edukacyjnych  

2. Udział w kołach zainteresowań  

3. Stosowanie aktywizujących metod pracy 

na lekcjach przedmiotowych  

4. Indywidualna opieka nad uczniami o 

szczególnych potrzebach edukacyjnych 

5. Indywidualna praca z uczniem zdolnym 

uwzględnienie w programach 

dydaktyczno – wychowawczych klas 

programów wyzwalających aktywność 

twórczą uczniów 

6. Stymulowanie aktywności poprzez 

publiczne prezentowanie osiągnięć (np. 

gazetki szkolne, wystawy tematyczne, 

występy artystyczne, www szkoły, 

projekty promujące osiągnięcia uczniów) 

 

Rozwój emocjonalny ucznia  
 

CELE I ZADANIA SZKOŁY  FORMY I METODY REALIZACJI 

1. Pomoc w samopoznaniu 

i samoocenie  

1. Nawiązywanie kontaktów 

interpersonalnych 
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2. Kształcenie poczucia własnej godności i 

wartości  

3. Kształtowanie pozytywnego obrazu 

własnej osoby. 

4. Rozpoznawanie swoich predyspozycji, 

mocnych i słabych stron. 

5. Pomoc w określeniu i nazwaniu uczuć, 

stanów psychicznych 

i radzeniu sobie ze stresem  

6. Kształtowanie postaw asertywnych 

Przygotowanie do budowania własnego 

systemu wartości  

7. Rozwiązywanie konfliktów bez agresji i 

przemocy  

8. Pomoc w rozwijaniu umiejętności 

radzenia sobie ze stresem i emocjami 

negatywnymi 

2. Indywidualna opieka nad uczniami 

wymagającymi indywidualnego 

traktowania ze względu na deficyty 

emocjonalne  

3. Stosowanie aktywizujących metod pracy 

na godzinach wychowawczych (ćwiczenia 

grupowe 

4. Pogadanki, dyskusje  

5. Diagnoza samopoczucia ucznia 

w grupie, klasie, szkole  

6. Indywidualne i grupowe spotkania z 

psychologiem i pedagogiem szkolnym  

7. Warsztaty dla rodziców i dzieci 

organizowanych przez szkołę lub 

instytucje wspierające szkołę w jej 

działaniach wychowawczych  

Rozwój fizyczny 
 

 CELE I ZADANIA SZKOŁY  FORMY I METODY REALIZACJI  

1. Zapoznanie uczniów z zasadami 

bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza 

nią 

2. Kształtowanie umiejętności 

podejmowania i realizacji zachowań 

prozdrowotnych  

3. Kształtowanie właściwych nawyków 

zdrowotnych i higienicznych  

4. Promocja zdrowego stylu życia  

5. Kształtowanie umiejętności 

samodzielnego dokonywania wyborów 

chroniących zdrowie własne i innych  

6. Uświadomienie zagrożeń cywilizacyjnych 

i ukazywanie sposobów ich zapobiegania 

 

1. Systematyczne dyżury nauczycieli i 

samorządu uczniowskiego na przerwach  

2. Objęcie uczniów opieką medyczną  

3. Wdrażanie programów profilaktycznych 

(pogadanka, dyskusje, spotkania ze 

specjalistami, filmy)  

4. Podejmowanie działań dotyczących 

promocji zdrowia  

5. Podnoszenie sprawności fizycznej 

uczniów :  

a. w czasie lekcji wychowania 

fizycznego  

b. podczas zajęć pozalekcyjnych  

c. podczas imprez sportowych  

d. na wycieczkach szkolnych, 

zielonych szkołach 

6. Organizowanie zawodów szkolnych i 

pozaszkolnych  

7. Organizowanie i udział w akcjach o 

charakterze ekologicznym, np. zbiórka 

makulatury, zużytych baterii, itp.  
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 Rozwój społeczny, duchowy  ucznia 

a. Funkcjonowanie w grupie  

CELE I ZADANIA SZKOŁY  FORMY I METODY REALIZACJI  

1. Integrowanie zespołu klasowego, 

tworzenie pozytywnych więzi 

międzygrupowych  

2. Kształtowanie umiejętności współpracy i 

współżycia w grupie  

3. Wspieranie prawidłowego rozwoju 

emocjonalnego i społecznego w tym 

koleżeństwa i przyjaźni  

4. Rozumienie i respektowanie 

obowiązujących norm. 

1. Pogadanka, dyskusje, zabawy 

integracyjne  

2. Stosowanie aktywizujących metod i form 

pracy (burza mózgów, drzewko 

decyzyjne, itp.)  

3. Organizowanie wspólnych wyjść 

i wyjazdów  

4. Zapoznanie z prawami 

i obowiązkami ucznia oraz ze statutem 

szkoły  

b. Życie w społeczeństwie – wychowanie patriotyczne i obywatelskie  

CELE I ZADANIA SZKOŁY  FORMY I METODY REALIZACJI 

1. Przygotowanie uczniów do aktywnego 

życia w społeczeństwie  

2. Kształtowanie postaw obywatelskich, 

społecznych i patriotycznych  

3. Kształtowanie postaw osiągania celów w 

sposób uczciwy – bez korupcji i 

właściwego, piętnującego reagowania na 

jej przejawy  

4. Wpajanie szacunku dla tradycji i historii  

5. Rozwijanie poczucia przynależności do 

społeczności lokalnej, ojczyzny, 

społeczności europejskiej  

6. Wdrażanie do samorządności i 

odpowiedzialności  

7. Kształtowanie postawy szacunku dla 

zwierząt i przyrody oraz 

odpowiedzialności za ich stan  

8. Przybliżenie i uświadomienie wagi 

problemów ekologicznych  

9. Rozwijanie uczuć radości wynikających z 

troski o estetykę swojego mieszkania, sali 

lekcyjnej, osiedla, miejscowości  

1. Aktywizowanie uczniów do szeroko 

rozumianej działalności społecznej  

2. Zapoznawanie z sylwetkami Wielkich 

Polaków  

3. Poznanie dziejów regionu poprzez wizyty 

w muzeach z uwzględnieniem miejsc 

stanowiących nasze dziedzictwo 

kulturowe  

4. Stawianie przed uczniami zadań 

uwzględniających ich upodobania i 

potrzeby celem wyzwolenia aktywności i 

samodzielności  

5. Udział w masowych akcjach o 

charakterze ekologicznym (sprzątanie 

świata, Dzień Ziemi,  

6. Udział w konkursach i turniejach 

ekologicznych  

7. Warsztaty ekologiczne  

8. Zbiórka darów dla bezdomnych zwierząt  

9. Dokarmianie ptaków i zwierząt  

10. Organizowanie uroczystości szkolnych 

związanych ze świętami narodowymi  

11. Udział w akcjach charytatywnych 

12. Reprezentowanie szkoły na zewnątrz  
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10. Poznanie podstawowych zależności 

zachodzących w relacjach człowiek – 

środowisko  

11. Rozwijanie postaw prospołecznych i 

działań w zakresie wolontariatu 

13. Udział w pracach Samorządu Szkolnego 

14. Inicjowanie i współorganizowanie imprez 

i uroczystości szkolnych  

 c. Uczestnictwo w kulturze  

CELE I ZADANIA SZKOŁY  FORMY I METODY REALIZACJI 

1. Poznawanie i kultywowanie tradycji 

narodowych, religijnych 

i rodzinnych  

2. Poznanie regionu i jego kultury  

3. Wprowadzenie w życie kulturalne 

wspólnoty szkolnej i lokalnej  

4. Zapoznanie z dorobkiem kulturowym 

narodu  

5. Kształtowanie tożsamości narodowej w 

aspekcie tożsamości regionalnej  

1. Korzystanie ze źródeł informacji 

o swoim regionie  

2. Gromadzenie i prezentowanie wiedzy o 

nim  

3. Dostrzeganie roli i znaczenia tradycji we 

własnym życiu  

4. Czynne uczestnictwo w życiu wspólnoty 

szkolnej, lokalnej, 

w zachowaniu i poznawaniu dziedzictwa 

kulturowego (udział 

w działalności kół, zespołów, w różnych 

akcjach, imprezach, itp.)  

5. Wycieczki po Wrocławiu: zabytki, 

instytucje kulturalne, atrakcje kulturalne 

regionu  

6. Wyprawy do muzeów i galerii Wrocławia  

 d.  Życie w rodzinie 

  

CELE I ZADANIA SZKOŁY  FORMY I METODY REALIZACJI 

1. Wspieranie wychowawczej roli rodziny  

2. Integrowanie działań szkoły 

3. Uświadomienie zagrożeń płynących z 

przemocy w rodzinie oraz propagowanie 

zachowań sprzyjających pozytywnym 

postawom w rodzinie i rodziny  

4. Kształtowanie postaw prorodzinnych, 

prospołecznych oraz prozdrowotnych  

5. Pomoc w kształtowaniu dojrzałości 

psychoseksualnej  

6. Przekazywanie rzetelnej wiedzy na temat 

zmian biologicznych, psychicznych i 

społecznych na różnych etapach rozwoju 

1. Zajęcia wychowawcze i edukacyjne 

obalające stereotypy na temat przemocy  

2. Realizacja ścieżki edukacyjnej 

wychowanie do życia w rodzinie  

3. Organizowanie w klasach Świąt: Wigilia, 

Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Matki, 

itp.  

4. Pedagogizacja rodziców  
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człowieka, dostosowanej do wieku, 

potrzeb i poziomu rozwoju ucznia  

 

 

Kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły 
 

1. Nawiązanie współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz instytucjami 

zajmującymi się sprawami 

bezpieczeństwa; 

2. Kształtowanie u uczniów aktywnej, 

otwartej, prospołecznej postawy oraz 

rozwijanie ich umiejętności 

psychospołecznych, aktywności 

obywatelskiej oraz umiejętności pracy 

zespołowej, a także aktywności 

wolontariackiej; 

 

1. Współpraca z Policją, Strażą Miejską, 

Strażą Pożarną 

2. Działania SU i wolontariatu 

3. Budowanie prawidłowych relacji 

rówieśniczych, więzów między uczniami 

poprzez realizację zadań zaplanowanych 

w Programach wychowawczych klas 

4. Realizacja działań antydyskryminacyjnych 

i włączających uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi   

5. Warsztaty przeciwdziałające agresji 

rówieśniczej powodowanej stereotypami 

i uprzedzeniami 

6. Pedagogizacja rodziców w zakresie 

potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży 

1. Tworzenie warunków do prowadzenia w 

jednostkach Państwowej Straży Pożarnej 

praktycznych zajęć edukacyjnych z 

zakresu bezpieczeństwa, w szczególności 

przeciwpożarowego 

1. Doposażenie sal edukacyjnych do 

prowadzenia praktycznych zajęć 

edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego 

2. Współpraca ze strażakami Państwowej 

Straży Pożarnej w zakresie prowadzenia 

praktycznych zajęć edukacyjnych z 

uczniami 

 

Zadania profilaktyczne 

Rozwój psychofizyczny uczniów 
 

CELE I ZADANIA SZKOŁY            FORMY I METODY REALIZACJI  

1. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole 

1. Prowadzenie działań wychowawczych z 

wykorzystaniem tzw. profilaktyki 

pozytywnej 

2. Systematyczne monitorowanie zachowań 

i relacji wewnątrzklasowych i szkolnych 

pomiędzy uczniami 
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3. Szybkie i skuteczne reagowanie na 

wszelkie przejawy agresji fizycznej lub 

psychicznej wśród Uczniów 

4. Realizacja, Programów Wychowawczych 

Klas kształtujących tolerancję, akceptację 

dla inności, szacunku, umiejętności 

komunikacyjne, asertywność, programów  

profilaktycznych rekomendowanych 

przez WZ i SANEPID 

5. Przestrzeganie przez uczniów Regulaminu 

świetlicy  

6. Współtworzenie i przestrzeganie przez 

dzieci Kodeksu Grup Oddziałów 

Przedszkolnych oraz świetlicowych 

7. Podtrzymywanie pozytywnych tradycji 

szkoły i placówki, przekazywanie wartości 

społecznych i norm prospołecznych 

8. Wdrażanie w szkole i placówce 

programów profilaktycznych 

ukierunkowanych na rozwiązywanie 

konfliktów z wykorzystaniem metody 

mediacji i negocjacji; 

9. Realizacja programów rówieśniczych, 

takich jak: pomoc koleżeńska w nauce,  

10. Prowadzenie zajęć z zakresu edukacji 

prawnej dla uczniów i wychowanków, 

dotyczących m.in. konsekwencji 

prawnych stosowania różnych form 

przemocy; 

11. Udział uczniów w  wystawach, 

spektaklach, konkursach  

profilaktycznych” 

2. Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i 

przyjaznego środowiska i placówki 

1. Korzystanie przez nauczycieli z 

materiałów edukacyjnych 

zamieszczonych na stronie www przez 

fundacje, MEN itp. 

2. Doskonalenie kompetencji nauczycieli i 

wychowawców ;  

*umożliwiających budowanie 

pozytywnych relacji z uczniami i 

wychowankami i ich rodzicami, w tym 

kompetencji z zakresu komunikacji 

interpersonalnej 
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* w zakresie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi 

* w zakresie bezpiecznego 

funkcjonowania w szkole uczniów 

* w zakresie przeciwdziałania agresji i 

przemocy rówieśniczej, w tym 

cyberprzemocy, rozwiązywania 

konfliktów, podejmowania interwencji 

profilaktycznych, reagowania w 

sytuacjach kryzysowych  

* w zakresie profilaktyki uzależnień  

* w zakresie udzielania pomocy uczniom 

z problemami rozwojowymi i życiowymi; 

*w zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie i stosowania procedury 

„Niebieskie Karty”; 

* w zakresie realizacji edukacji 

zdrowotnej, w szczególności zdrowego 

żywienia oraz zapobiegania zaburzeniom 

odżywiania 

3. Prowadzenie zajęć integrujących w 

klasach, w szczególności w klasach 

początkowych   

4. Upowszechnianie idei akceptacji 

różnorodności uczniów i wychowanków 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

odmiennych kulturowo i językowo, 

wielojęzycznych oraz idei bezpiecznej i 

efektywnej edukacji włączającej uczniów 

i wychowanków z 

niepełnosprawnościami; 

5. Organizowanie i udzielanie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej dla 

uczniów, rodziców, 

6. Upowszechnianie programów 

edukacyjnych i działań alternatywnych do 

zachowań ryzykownych, rozwijających 

umiejętności psychologiczne i  społeczne 

uczniów i wychowanków, promowanie 

wolontariatu;  

7. Angażowanie uczniów w procesy 

podejmowania decyzji w szkole i 

placówce, aktywizacja samorządów 

uczniowskich i innych form działalności 

uczniowskiej;  
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8. Upowszechnianie programów 

edukacyjnych i szkoleń rozwijających 

kompetencje wychowawcze rodziców; 

9. Zachęcanie i włączanie rodziców w 

procesy podejmowania decyzji w szkole i 

placówce oraz w ważne wydarzenia i 

działania na rzecz tworzenia bezpiecznej i 

przyjaznej szkoły  

10. Tworzenie warunków do uspołeczniania 

szkoły i placówki i poszerzania 

współpracy z instytucjami i podmiotami, 

które mogą wspierać działania szkoły w 

środowisku lokalnym 

3. Przeciwdziałanie używaniu substancji 

psychoaktywnych przez uczniów i 

wychowanków oraz profilaktyka 

uzależnienia od gier komputerowych, 

1. Zapoznanie uczniów i mobilizowanie do 

przestrzegania, zasad i reguł, dotyczących 

zachowania w środowisku szkolnym,  

2. Podtrzymywanie pozytywnych tradycji 

szkoły i placówki, przekazywanie wartości 

społecznych i norm prospołecznych; 

3. Wdrażanie w szkole i placówce 

programów profilaktycznych 

ukierunkowanych na rozwiązywanie 

konfliktów z wykorzystaniem metody 

mediacji i negocjacji; 

4. Prowadzenie zajęć z zakresu edukacji 

prawnej dla uczniów dotyczących m.in. 

konsekwencji prawnych stosowania 

różnych form przemocy; 

5. Opracowanie i upowszechnianie 

materiałów metodycznych dla nauczycieli 

i uczniów  do prowadzenia działań z 

zakresu przeciwdziałania przemocy, w 

tym cyberprzemocy; 

6. Uaktualnianie i stosowanie procedury 

reagowania w sytuacjach kryzysowych, w 

tym związanych z wystąpieniem 

przemocy w szkole i placówce 

4. Przeciwdziałanie używaniu substancji 

psychoaktywnych przez uczniów i 

wychowanków oraz profilaktyka 

uzależnienia od gier komputerowych, 

Internetu, hazardu. 

1. Monitorowanie rozpowszechnienia 

używania substancji psychoaktywnych 

przez uczniów i wychowanków, w tym 

środków zastępczych i leków 

wydawanych bez wskazań lekarza 

używanych w celach pozamedycznych 

(ankieta) 
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2. Realizacja edukacji zdrowotnej w 

szkołach w zakresie przeciwdziałania 

uzależnieniom; 

3. Wdrażanie programów profilaktyki 

uzależnień z zakresu profilaktyki 

uniwersalnej, rekomendowanych przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej, 

Ośrodek Rozwoju Edukacji, Krajowe Biuro 

do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, 

Państwową Agencję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, opartych na 

naukowych podstawach lub o 

potwierdzonej skuteczności 

* Cukierki 

* Spójrz inaczej 

4. Uwzględnianie rozpoznanych potrzeb i 

problemów uczniów w zakresie 

zapobiegania uzależnieniom w programie 

wychowawczym szkoły i programie 

profilaktyki; 

5. Udzielanie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w szkołach i placówkach w 

zakresie profilaktyki uzależnień,  

6. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i 

młodzieży, ze szczególnym zwróceniem 

uwagi na rozwijanie ich pasji i 

zainteresowań w ramach zajęć 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych; 

7. Współpraca z rodzicami oraz instytucjami 

i podmiotami przy realizacji programów 

profilaktyki  uzależnień oraz realizacji 

zadań  z zakresu profilaktyki narkomanii 

zawartych w Krajowym Programie 

Przeciwdziałania Narkomanii. 

8. Udostępnianie nauczycielom i rodzicom 

aktualnych informacji na temat 

skutecznych sposobów prowadzenia 

działań wychowawczych i 

profilaktycznych   

5. Promowanie zdrowego stylu życia wśród 

dzieci i młodzieży 

1. Kształtowanie prawidłowych nawyków 

dbania o zdrowie własne i innych osób 

poprzez; 

*realizację zadań zaplanowanych w 

Szkolnym programie promocji zdrowia  
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* realizację zaleceń MEN w zakresie 

zdrowego żywienia  i aktywności fizycznej 

w szkole 

*wspólne śniadania w klasach I-III i w 

świetlicy szkolnej 

* realizacja programów ’Owoce i 

warzywa w szkole’ oraz ‘Mleko w szkole’ 

2. Podejmowanie działań ograniczających 

spożywanie napojów o zwiększonej 

zawartości cukrów i barwników na rzecz 

konsumpcji wody w celu poprawy 

zdrowia dzieci i młodzieży; 

3. Podejmowanie działań w celu 

zwiększenia zaangażowania uczniów w 

zajęcia wychowania fizycznego;. 

6. Profilaktyka autoagresji wśród 

młodzieży 

1. Kształtowanie zdrowych nawyków 

odreagowania stresu i emocji 

negatywnych  

2. Podejmowanie działań w celu pokazania 

sposobów odreagowania stresu i 

negatywnych emocji  

3. Zajęcia indywidualne z psychologiem w 

celu rozwinięcia kompetencji 

emocjonalno-społecznych 

Korzystanie z „nowych mediów” 

CELE I ZADANIA SZKOŁY            FORMY I METODY REALIZACJI  

1. Poprawa kompetencji pracowników 

szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie 

bezpiecznego korzystania z 

cyberprzestrzeni oraz reagowania na 

zagrożenia,  

2. Poprawa kompetencji kadry szkół w 

zakresie reagowania na niepożądane 

zjawiska w cyberprzestrzeni, związane ze 

szkołą 

3. Podniesienie osobistych kompetencji 

cyfrowych (umożliwiających radzenie 

sobie z potencjalnymi zagrożeniami 

cyfrowymi) uczniów, rodziców i 

nauczycieli. 

1. Stworzenie i wdrożenie programu 

warsztatów skierowanych do uczniów, 

rodziców oraz nauczycieli, w tym: 

*opracowanie pakietu uniwersalnych 

(tzn. przeznaczonych zarówno dla 

uczniów, rodziców, jak i nauczycieli) 

materiałów edukacyjnych z zakresu 

bezpieczeństwa w dziedzinie nowych 

technologii, 

*opracowanie bazy materiałów 

edukacyjnych do wykorzystania w czasie 

zajęć z zakresu cyberprzemocy 

*wykorzystywanie zasobów portalów  

internetowych   

4. Wprowadzanie działań zapewniających 

bezpieczeństwo w Internecie, 

1. Opracowanie i wdrożenie Systemu 

reagowania w szkole na ujawnienie 

cyberprzemocy 



19 
 

wyczulających Uczniów na zagrożenia 

związane z jego użytkowaniem 

2. Edukacja prawna uczniów, nauczycieli i 

rodziców w zakresie możliwości 

odpowiedzialności prawnej za 

cyberprzemoc w stosunku do nieletnich 

3. Przeprowadzenie zajęć (konkursy, 

kolorowanki i inne formy edukacji 

poprzez zabawę) na temat bezpiecznego 

korzystania z sieci wśród uczniów klas I-III 

szkoły podstawowej.  

4. Realizacja programu edukacyjnego 

"3…2…1…Internet!” poświęconego 

równym formom cyberprzemocy na 

zajęciach klas IV – VIII z informatyki.  

5. Pedagogizacja rodziców w czasie 

wywiadówek, na temat zagrożeń w 

cyberprzestrzeni. 

6. Przygotowanie dla rodziców biuletynu w 

formie papierowej oraz elektronicznej 

(na www szkoły) 

7. „INTERNET - Złote rady dla rodziców”, 

„Bezpieczne surfowanie...” 

8. Organizacja  spotkania dla nauczycieli, 

rodziców i uczniów z przedstawicielem 

Policji . 

9. Konkursy dla dzieci ze świetlicy oraz 

uczniów klas 4-8 na plakat poruszający 

problematykę cyberprzestrzeni - „Stop 

cyberprzemocy” 

10. Współpraca z policją w ramach działań 

profilaktycznych i eliminacji tego 

problemu. 

11. Opracowanie i realizacja w ramach 

Programu Wychowawczego klasy oraz 

komputerowych i zajęć informatycznych  

cyklu zajęć (tematyki ) zawierającego 

tematykę: korzystanie z informacji, 

relacje w środowisku medialnym, 

kreatywne korzystanie z mediów, jakie 

wartości ukrywają się w przekazach, jak 

bezpiecznie działać w sieci, informacje o 

nas w sieci w sieciowej społeczności . 
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Struktura oddziaływań wychowawczych 

 

Dyrektor szkoły: 
 

● stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole, 

● sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego 

poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i 

opiekuńczej szkoły,  

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

kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub 

metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów, 

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

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, 

opiekuńczej i innowacyjnej szkoły, 

● współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz 

Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań, 

● czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, 

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

praw uczniów, kompetencji organów szkoły, 

● nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 

Rada pedagogiczna: 

● uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań 

profilaktycznych, 

● opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z 

Radą rodziców , 

● opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach 

zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością 

● uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego, 

● uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 

Nauczyciele: 
● współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą 

w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 

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

dla ucznia, 

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

● przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia 

młodzieży demoralizacją i przestępczością, 

● udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 

● kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, 

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

swoich zajęciach, 

● wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia, 
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Wychowawcy klas: 
 

● diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, 

● rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów, 

● na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie 

Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok 

szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów, 

● przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy, 

● zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi 

zwyczajami, tradycjami szkoły, 

● są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego 

zespołu, 

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

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

szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach, 

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

● rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców, 

● dbają o dobre relacje uczniów w klasie, 

● podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom 

podopiecznych, 

● współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i 

młodzieży, 

● podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych 

 

Zespół wychowawców: 
 

● opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży 

demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami działającymi na 

rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, 

nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych, 

● analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze, 

● ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym 

rozpoczynających pracę w roli wychowawcy, 

● przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej 

szkoły, 

● inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły. 

 

Pedagog szkolny/psycholog: 
 

● diagnozuje środowisko wychowawcze, 

● zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach, 

● współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej 

opieki, 

● zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, 
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● współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów, 

● współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i 

poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-

pedagogiczną,  

Rodzice: 
 

● współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny, 

● uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły, 

● uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę, 

● zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole, 

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

● dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, 

● rada rodziców uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-

profilaktyczny szkoły. 

Samorząd Uczniowski: 
 

● jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, 

sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi 

w porozumieniu z dyrektorem, 

● uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły, 

● współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,  

● prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,  

● reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego, 

● propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji, 

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

● może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 

 

Stałe uroczystości o charakterze wychowawczym i kulturalnym, ceremoniał szkolny 

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 25 wzrastają w poczuciu odpowiedzialności  

i miłości do Ojczyzny  oraz poszanowaniu symboli narodowych, które ukazywane są podczas uroczystości 

szkolnych. 

1. Szkoła Podstawowa nr 25  ma własny hymn, sztandar, patrona i logo.  

2. Szkoła w każdym roku obchodzi następujące uroczystości: 

a. Inauguracja roku szkolnego,  

b. Święto patrona szkoły, 

c. Ślubowanie uczniów klas I  

d. Dzień Edukacji Narodowej,  

e. Święto Niepodległości – Wieczornica 

f. Wigilia Bożego Narodzenia  

g. Bal karnawałowy 

h. Święto 1 maja 
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i. Święto 3 maja 

j. Dzień Dziecka 

k. Pożegnanie absolwentów 

l. Zakończenie roku szkolnego. 

3. Do szkolnych tradycji należą : 

a. andrzejki szkolne, 

b. mikołajki klasowe, 

c. szkolne spotkanie opłatkowe, 

d. jasełka dla dzieci z domu dziecka, 

e. zajęcia i warsztaty dla dzieci i rodziców z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, 

f. szkolne walentynki, 

g. pierwszy dzień wiosny, 

h. Dzień Ziemi, 

i. Święto Patrona Szkoły, 

4. Odświętny strój obowiązuje społeczność Szkoły na uroczystościach, reprezentowaniu szkoły na 

zewnątrz i egzaminach końcowych.  

5. Poczet sztandarowy reprezentuje szkołę w czasie uroczystości patriotycznych odbywających się na 

terenie miasta  

Zasady wychowawczej współpracy szkoły z rodzicami 
 

Formy współpracy kierownictwa szkoły z rodzicami 
 

1. Współpraca Dyrektora z rodzicami. 

a. Zapoznawanie rodziców z głównymi założeniami zawartymi w Statucie Szkoły, m.in. 

organizacja Szkoły, zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi i 

opiekuńczymi na zebraniach informacyjnych organizowanych dla rodziców i uczniów 

przyjętych do  

klas I,  

b. Udział Dyrektora w zebraniach Rady Rodziców — informowanie o bieżących 

problemach Szkoły, zasięganie opinii rodziców o pracy Szkoły, 

c. Przekazywanie informacji za pośrednictwem wychowawców klas o wynikach pracy 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej podczas śródrocznych spotkań z rodzicami,  

d. Rozpatrywanie wspólnie z rodzicami indywidualnych spraw uczniowskich podczas 

dyżurów Dyrektora. 

2. Współdziałanie w zakresie: 

a. doskonalenia organizacji pracy Szkoły, procesu dydaktycznego i wychowawczego, 

b. poprawy warunków pracy i nauki oraz wyposażenia Szkoły,  

c. zapewnienia pomocy materialnej dla uczniów. 

3. Wyjaśnianie problemów wychowawczych, przyjmowanie wniosków, wskazówek dotyczących 

pracy Szkoły bezpośrednio przez członków Dyrekcji: 

a. za pośrednictwem Klasowych Rad Rodziców, 

b. za pośrednictwem Rady Rodziców. 
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Formy współdziałania rodziców i nauczycieli: 
 

1. Rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów klas pierwszych na początku roku szkolnego w celu 

: 

a. Nawiązania ścisłych kontaktów, poznania środowiska rodzinnego, zasięgniecie 

dokładnych informacji o stanie zdrowia dziecka, jego możliwościach i problemach, 

b. Wspólne spotkania wszystkich nauczycieli z rodzicami klas pierwszych. 

2. Spotkania z rodzicami (według harmonogramu opracowanego przez dyrektora): 

a. Przekazywanie informacji o ocenach uczniów i problemach wychowawczych, 

b. Ustalenie form pomocy, 

c. Wprowadzenie rodziców w system pracy wychowawczej w klasie i szkole, 

d. Wspólne rozwiązywanie występujących problemów, uwzględnianie propozycji rodziców, 

współtworzenie zadań wychowawczych do realizacji w danej klasie, 

e. Omawianie czytelnictwa uczniów i innych spraw dotyczących uczniów i szkoły, 

f. Zapraszanie rodziców do udziału w spotkaniach okolicznościowych (np. z okazji 

rozpoczęcia roku szkolnego, imprezy klasowej, zakończenia roku szkolnego, pożegnania 

absolwentów itp.), 

g. Udział rodziców w zajęciach pozalekcyjnych: wycieczkach, rajdach, biwakach, imprezach 

sportowych, 

h. Zapoznanie z procedurą oceniania i klasyfikowania uczniów oraz zasadami 

usprawiedliwiania nieobecności przez uczniów. 

3. Indywidualne kontakty:  

a. Wizyty wychowawcy, pedagoga w domach uczniów stwarzających problemy 

wychowawcze, 

b. Kontakty wychowawcy, nauczycieli i pedagoga z rodzicami uczniów osiągających bardzo 

słabe wyniki w nauce poprzez rozmowy telefoniczne, korespondencję, przekazywanie 

informacji w zeszytach przedmiotowych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, 

kontakty osobiste,  

c. Udział rodziców w wychowawczych lekcjach otwartych, 

d. Udzielanie rodzicom pomocy pedagogicznej, kierowanie do poradni psychologiczno-

pedagogicznej, 

e. Obowiązkowe informowanie rodziców przez wychowawcę, po konsultacji z 

nauczycielami, o przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych 

według warunków określonych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania. 

f. Możliwość kontaktu online za pomocą dziennika Librus, platformy eTEAMS oraz innych 

bezpiecznych aplikacji,  

 

Edukacja pedagogiczna rodziców 

Pedagogizacja rodziców jest: 

✔ nieodłącznym elementem pracy wychowawczej szkoły 

✔ formą współpracy ze środowiskiem rodzinnym ucznia 

✔ działalnością zmieniającą do stałego wzbogacania posiadanej przez rodziców potocznej 

wiedzy pedagogicznej o elementy naukowej wiedzy o wychowaniu dzieci i młodzieży 



25 
 

 

1. Celem pedagogizacji rodziców jest: 

a. bezpośrednia i pośrednia pomoc rodzicom w ich oddziaływaniach wychowawczych 

dzięki podniesieniu stopnia ich refleksyjności 

b. wzbogacenie ich świadomości pedagogicznej 

c. kształcenie kultury pedagogicznej rodziców i innych osób zaangażowanych w proces 

wychowania 

d. podniesienie jakości wychowania 

2. Tematy edukacji pedagogicznej rodziców: 

- Organizacja pracy szkoły – najważniejsze dokumenty wewnątrzszkolne. 

- Rekrutacja elektroniczna do szkół -  zasady,  kryteria, terminy .  

- Znaczenie, formy i efekty współpracy szkoły z rodzicami. 

- Rozwój psychofizyczny dziecka (potrzeby, możliwości, trudności związane z rozwojem 

dziecka). 

- Zasady skutecznej  i efektywnej nauki – higiena pracy umysłowej, kontrola przez 

rodziców zeszytów i zadań domowych, „ pomoc a wyręczanie”. 

- Metody oddziaływań wychowawczych, budowanie autorytetu rodziców, radzenie sobie 

z trudnymi zachowaniami dziecka (np. Odmowa wykonania polecenia,  zapominalstwo, 

beztroska i brak odpowiedzialności, przemoc wobec rówieśników, nieśmiałość, 

lękliwość, dziecko- ofiara przemocy rówieśniczej. 

- Pomoc dzieciom w pokonywaniu trudności szkolnych (problemy z nauką,  niedojrzałość 

szkolna, trudności wychowawcze). 

- Organizacja czasu wolnego,  rozwój zdolności i zainteresowań dzieci. 

- Profilaktyka uzależnień. 

- Prawidłowa dieta ucznia. 

3. W Szkole Podstawowej Nr 25 pedagogizacja rodziców odbywa się zgodnie z zaplanowanym w 

Programie Pracy Dydaktyczno-Wychowawczej  Szkoły – harmonogramem. 

4. Ma ona miejsce : 

a. w czasie wywiadówek, 

b. wykładów prowadzonych przez zaproszonych do szkoły specjalistów, 

c. spotkań i prelekcji prowadzonych przez pedagoga szkolnego dla zainteresowanych 

rodziców, 

d. indywidualnych rozmów wychowawców, nauczycieli i pedagoga z rodzicami 

e. za pośrednictwem gazetek tematycznych na korytarzach, biuletynów i artykułów 

umieszczanych na stronie WWW szkoły 

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, 
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5) wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, 

6) w analizy przypadków. 

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie przez zespół ds. Ewaluacji programu wychowawczo-

profilaktycznego powołany przez dyrektora. Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, 

organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego 

zostanie zapoznana rada pedagogiczna i rada rodziców. 

Podsumowanie 

Program wychowawczo- profilaktyczny stanowi podstawę do konstruowania klasowych 

programów wychowawczych oraz organizowania imprez i uroczystości szkolnych.  

Jest dokumentem, na którym opiera się codzienna praca szkoły uruchamianie procesów wychowawczych, 

zarówno na lekcjach jak i poza nimi. 

Realizacja Programu Profilaktyczno - Wychowawczego uwzględnia specyfikę adresata (okres rozwojowy 

uczniów, ich potrzeby, kompetencje i zainteresowania). 

Podstawowym celem oferty wychowawczej jest przygotowanie uczniów do życia w określonej 

rzeczywistości, do przyszłego jej kreowania i brania za nią odpowiedzialności. 

Warunkiem fundamentalnym udanej relacji wychowawczej jest autentyczność 

w działaniu i zaangażowanie. 

Program wychowawczo- profilaktyczny będzie systematycznie ewaluowany, a wszelkie niezbędne 

zmiany będą dokonywane w formie aneksu. 

 

 

 

 

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 25 im Franciszka Juszczaka, w ZSP nr 15 we Wrocławiu, w dniu 

……………………………
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