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• Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji 

kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy. 

• Ustawa z 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. z 2022 r. poz. 1700). 

 

 

 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny obejmuje wytyczne polityki oświatowej państwa w 

roku szkolnym 2022/2023:  

 

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw 

ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji. 

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć 

edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego 

dzieci i młodzieży. 

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do 

dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od 

szkoły podstawowej. 

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności 

z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów 

wprowadzonych do podstawy programowej. 

5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu 

maturalnego od roku 2023. 

6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie 

Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030. 

7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego 

wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. 

Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego 

podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych. 

8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności 

podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy 

dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. 

9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i 

uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. 
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Wprowadzenie 

Rodzice są odpowiedzialni za wychowanie swoich dzieci, a nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i 

harmonijny rozwój. Uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na drugiego człowieka. 

Wychowanie 

Proces wspomagania dziecka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości: fizycznej, 

psychicznej, społecznej i duchowej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z 

zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. 

Profilaktyka 

Proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi 

i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe 

życie. 

 

Wstęp 

Program profilaktyczno-wychowawcze szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów, 

obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym. Tworzy on spójną 

całość ze szkolnymi programami nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej. 

Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin z wychowawcą we 

współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką szkolną i 

pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i 

środowiskiem lokalnym. 

Program powstał w oparciu o obserwacje, ankiety, ewaluacje, konsultacje z rodzicami, nauczycielami, 

Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 

 

Misja 

Uczymy i wychowujemy, wspierając rozwój ucznia, aby jak najlepiej mógł funkcjonować w otaczającej go 

rzeczywistości. Jesteśmy „Przyjazną szkołą”, w której każdy uczeń czuje się ważny i bezpieczny. Wszystkie 

dzieci znajdą to swoje miejsce, możliwość zdobywania wiedzy oraz rozwijania indywidualnych 

zainteresowań. 

 

Wizja 

Edukacja to obserwacja 

• drogą do sukcesu są: 



4 

o diagnoza ucznia pod kątem wzorca uczenia się i inteligencji wielorakich, odkrywanie jego 

talentów i pasji oraz rozpoznanie jego sytuacji rodzinnej 

o wielospecjalistyczna ocena i diagnoza uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego 

oraz uczniówo specjalnych potrzebach edukacyjnych 

o respektowanie różnic między uczniami i każdemu umożliwianie wszechstronnego rozwoju 

o tworzenie szkoły niepowtarzalnej, o specyfice związanej z potrzebami dzieci z 

niepełnosprawnościami oraz kontekstem społecznym środowiska, w którym się szkoła znajduje 

Edukacja to inspiracja 

• kierunkowskazem do sukcesu są elementy: 

o pedagogiki Celestyna Freineta 

o oceniania kształtującego 

o neurodydaktyki 

o mindfullness 

o metod aktywizujących i metody projektu 

o Arteterapii 

Edukacja to relacja 

• partnerem sukcesu są: 

o rodzice wspierający wychowawcę=nauczyciela wskazującego uczniowi właściwy kierunek 

postępowania 

o nauczyciele współpracujący ze sobą w zakresie dydaktyki i wychowania oraz zapewnienia 

bezpieczeństwa uczniom 

o szanowani pracownicy administracji i obsługi 

o zadowoleni z efektów szkoły pracodawcy 

Absolwent: 

• charakteryzuje się wysoką inteligencją emocjonalną 

• zna swoją wartość, pasje i zainteresowania 

• posiada wiedzę i umiejętności, jak się uczyć i współpracować w grupie 

• jest przygotowany do podejmowania nowych i coraz trudniejszych ról społecznych 

• posiada postawę twórczą 

• lubi szkołę 

 

Zadania Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

 

1. Założenia ogólne 
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Działalność wychowawczo-profilaktyczna w naszej szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu 

promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na 

osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 

a.  fizycznej -ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności 

pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych; 

b. psychicznej -ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie 

postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska 

sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci 

do życia i witalności;  

c. społecznej -ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na 

umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności 

wypełniania ról społecznych;  

d. aksjologicznej -ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w 

tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia. 

2. Cele wychowania i profilaktyki 

Cel główny: 

Wyrównywanie szans wszystkich uczniów poprzez dążenie do wszechstronnego rozwoju osobowego 

wychowanka w wymiarze intelektualnym, fizycznym, psychicznym, zdrowotnym i społecznym. 

Cele szczegółowe: 

1. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, 

lokalnej i regionalnej, świadomości swoich prawi obowiązków. Zaznajamianie z zagrożeniami 

bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia. 

2. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania się 

z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie do życia w społeczności szkolnej i w grupie 

rówieśniczej. Kształtowanie postaw, respektowanie norm społecznych i wychowanie do 

wartości. 

3. Wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki, 

upowszechnianie czytelnictwa, szanowanie dorobku narodowego przy jednoczesnym 

otwarciu się na wartości europejskie. Zapobieganie zachowaniom agresywnym. 

4. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności dokonywania 

wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi, propagowanie ekologicznego 

stylu życia. Motywowanie do zdrowego stylu życia. 

5. Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów, wszechstronnego i harmonijnego rozwoju 

ucznia, z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji. Zapewnienie mu bezpieczeństwa 
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fizycznego, psychicznego i emocjonalnego. Wspieranie ucznia w procesie nabywania wiedzy, 

sprawności, postaw i nawyków, które zapewniają mu przygotowanie do racjonalnego i 

godnego życia oraz kontynuacji nauki na dalszym etapie. 

 

3. Diagnoza sytuacji wychowawczej  

Każdego roku przeprowadzana jest diagnoza środowiska, analizuje się potrzeby i zasoby szkoły z 

obszaru wychowania i profilaktyki na podstawie: 

• spostrzeżeń wychowawców na temat klasy, 

• analizy dokumentacji szkolnej, 

• obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły, analizy uwag wpisanych do 

dziennika, 

• sprawozdań semestralnych opracowanych przez wychowawcę, 

• ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczego i profilaktycznego realizowanego w roku 

szkolnym 2021/2022. 

 

4. Wnioski z ewaluacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego za rok 2021/2022 

 

1. Ważne jest, aby stale monitorować stan psychiczny uczniów poprzez regularne i indywidualne 

rozmowy z uczniami oraz rodzicami. Jest to  konieczne, aby przeciwdziałać i reagować na 

wszelkiego rodzaju trudności emocjonalne uczniów związane z ograniczeniami w czasach 

pandemii COVID-19. 

2. Należy skupić się na działaniach profilaktycznych związanych ze  zdrowiem psychicznym, 

uzależnieniami od urządzeń elektronicznych. W szczególności powinno się zwrócić uwagę na 

problem uczniów dotyczący depresji, samookaleczeń, izolacji społecznej,  trudnościami 

adaptacyjnymi. 

3. Należy cyklicznie dokonywać pedagogizacji rodziców poprzez organizację spotkań warsztatów z 

psychologiem lub organizacją pozaszkolną. 

4. Na podstawie diagnoz klas pod kątem występowania przemocy rówieśniczej należy zorganizować 

spotkanie psychologa szkolnego z wychowawcami klas w celu zaplanowania działań naprawczych 

w klasach.   

5. Po zaplanowaniu działań w klasach należy wdrożyć jednolite i spójne działania obejmujące całą 

społeczność szkolną  (przeprowadzenie w każdej klasie lekcji z programu Szkoła Przyjazna 

Prawom Człowieka – scenariusze znajdują się w materiałach uzyskanych od WCIES, wprowadzenie 

Metody Wspólnej Sprawy). 
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Działania podjęte w ramach Szkolnego Programu wychowania i profilaktyki w roku szkolnym 

2021/2022, pozwalają uczniom wzmocnić poczucie własnej wartości oraz pobudzają go do 

refleksyjnego samorozwoju. Zalecana jest kontynuacja  działań, które wspierają rozwój uczniów i 

motywujących do podejmowania własnych inicjatyw. Należy dążyć do tego, aby nauczyciele 

systematycznie doceniali i promowali wszelkie pozytywne postawy uczniów i dążenia do 

samorozwoju. Ponadto, nadal należy podejmować działania na rzecz zwiększenia świadomości 

rodziców dotyczącej możliwości korzystania uczniów z oferty wsparcia ich rozwoju, a także dążyć do 

tego, aby wszyscy nauczyciele mieli świadomość odpowiedzialności za rozwój uczniów. 

 

5. Czynniki chroniące i czynniki ryzyka za rok 2021/22; 

Na podstawie ankiet uzyskanych od uczniów w sprawie czynników chroniących oraz czynników 

ryzyka dotyczących bezpieczeństwa w szkole  można wysnuć następujące wnioski: 

 

1. Jako czynniki chroniące można wskazać:  

• dobre relacje z rodzicami  

• codzienne bądź bardzo częste uprawianie sportu (takie osoby chętniej przestrzegają zasad)  

• znajomość reguł  

• ukształtowanie empatii  

• jasne zasady w domu  

 

2. Jako  czynniki ryzyka można wskazać:  

• codzienne granie w gry  

• popadanie w konflikty 

 

3. Dodatkowo szczególną uwagę należy zwrócić na dobrą atmosferę w zespołach klasowych, 

ponieważ aż 44% uczniów uważa, że osoby w klasie nie są życzliwe, 28% źle się czuje z 

doświadczeniem dokuczania. 
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Treści i zadania Programu Wychowawczo - Profilaktycznego w szkole zgodnie z obszarami  

w klasach I – III  
Obszar Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialny 

STREFA FIZYCZNA 
edukacja 
zdrowotna 
ukierunkowana na 
zdobycie przez 
ucznia wiedzy i 
umiejętności 
pozwalających na 
prowadzenie 
zdrowego stylu 
życia i 
podejmowanie 
zachowań 
prozdrowotnych 
 
 
 

Działania promujące 
zdrowie 
 

− Udział w programie ,,Czyste powietrze 
wokół nas”- klasa 0 

− Udział w programie ,,Nie pal przy mnie, 
proszę”- klasy 1 

− Udział w programie ,,Wiem co jem”- klasy 
2 i 3 

− Projekt “Zdrowy styl życia” projekt dla klas 
I-III 

− Dbałość o higienę pracy oraz higienę 
osobistą poprzez współpracę z 
pielęgniarką szkolną, pogadanki, 
prezentacje multimedialne. 

− Aktywny wypoczynek poprzez uprawianie 
sportu i ćwiczeń gimnastycznych – 
pogadanka nt. „ Jaki wpływ na nasze 
zdrowie ma aktywny tryb  życia „. 

− Udział w proponowanych aktywnościach 
sportowych na terenie szkoły np. Mikołajki 
na sportowo. 

 
 

Wychowawcy 0-3, nauczyciele 
świetlicy, nauczyciele 
wychowania fizycznego, 
dyrektor szkoły, pedagog 
szkolny, psycholog szkolny, 
pielęgniarka szkolna, 
zaproszeni goście. 

Propagowanie 
zdrowego trybu życia. 
Kształtowanie nawyków 
dbania o zdrowie i 
higienę osobistą. 
Profilaktyka zdrowia 
,,Jak się chronić w 
szkole i w przestrzeni 
publicznej w związku z 
pandemią COVID-19?” 

− Zapoznanie z zasadami zdrowego, 
racjonalnego odżywiania się 
(uwzględniając potrzebę jedzenia drugiego 
śniadania), higieny osobistej i aktywności 
fizycznej. Pogadanki, ćwiczenia praktyczne, 
realizacja programów i projektów o 
tematyce zdrowotnej. 

− Przestrzeganie procedur bezpieczeństwa w 
celu zapobiegania i przeciwdziałania 
COVID-19 wśród uczniów, rodziców i 
pracowników szkoły opartych o wytyczne 
GIS, MEiN. 

− Zwracanie uwagi na właściwą postawę 
ciała w tym dostosowanie sprzętu 
szkolnego do wzrostu oraz indywidualnych 
potrzeb ucznia. 

− Zwracanie uwagi na systematyczną zmianę 
ubrania na co dzień, zmianę stroju na 
zajęciach wf, korektywy i innych zajęć 
ruchowych oraz  dobieranie  odzieży  
odpowiednio  do pogody. 

− Intensyfikacja działań mająca na celu 
zwiększenie świadomości w zakresie 
dbania o kondycję fizyczną i zdrowe 
nawyki. 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele świetlicy, 
pielęgniarka szkolna 
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Obszar Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialny 
Likwidowanie 
deficytów 
rozwojowych, w 
szczególności u dzieci ze 
specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. 

Organizowanie zajęć: 
− korekcyjno-kompensacyjnych 
− dydaktyczno-wyrównawczych 
− logopedycznych 
− psychedukacyjnych 
− integracji sensorycznej 
− z psychologiem/pedagogiem 
− rozwijających kompetencje społeczno-

emocjonalne 
gimnastyka korekcyjna, zajęcia “Od 
zabawy do sportu” 
pomoc w odrabianiu lekcji 
dostosowanie wymagań edukacyjnych 
do indywidualnych możliwości ucznia, 
zgodnie z zaleceniami zawartymi w 
opinii lub orzeczeniu PPP. 

Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, nauczyciele 
świetlicy, psycholog, pedagog, 
rodzice, specjaliści. 

Zasady prawidłowego 
odżywiania się. 

− Dbanie o czyste i estetyczne spożywanie 
posiłków podczas przerwy 
 śniadaniowej. 

− Dbałość o higienę pracy oraz higienę 
osobista, współpraca z pielęgniarką 
 szkolną, pogadanki, prezentacje 
multimedialne. 

− Udział  w akcji „Warzywa i owoce w 
szkole” „ Mleko w szkole”,  korzystanie 
z zasobów „Laboratoriów przyszłości” 

− Udział w projekcie „Europejski dzień 
zdrowia” i Europejski Dzień Zdrowego 
Żywienia i Gotowania. 

 

Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, 
pielęgniarka, nauczyciele 
świetlicy., pracownicy 
stołówki szkolnej 

Rozwijanie 
umiejętności 
podejmowania działań 
na rzecz ochrony 
przyrody w swoim 
środowisku. 

− akcja  „Sprzątanie świata” 
− udział w akcji „Dzień Ziemi”” 
− spotkania z przedstawicielami zawodów 

związanych z ochroną środowiska (lekcja w 
ramach doradztwa zawodowego) 

− organizowanie wyjść do lasu, rezerwatów 
przyrody, pogadanki 

− Pielęgnowanie roślin znajdujących się w 
klasie. 

− Aktualizacja kącika przyrody. 
− Założenie „ ogródka „ klasowego 
− Propagowanie segregacji śmieci, zbieranie 

plastikowych korków. 
− Sadzenie roślin cebulowych klasy. 
− Rozwijanie postawy odpowiedzialności za 

środowisko naturalne. 

 wychowawcy klas 0-3 
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Obszar Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialny 
STREFA SPOŁECZNA 
ukierunkowana na 
kształtowanie 
postawy otwartości 
w życiu 
społecznym, 
opartej na 
umiejętności 
samodzielnej 
analizy wzorców i 
norm społecznych 
oraz ćwiczeniu 
umiejętności 
wypełniania ról 
społecznych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapoznanie z 
podstawowymi 
prawami i obowiązkami 
wynikającymi z roli 
ucznia oraz członka 
szkolnej społeczności, 
rodziny i kraju. 
Wzmacnianie postaw 
patriotycznych. 

− Zapoznanie uczniów z prawami człowieka 
− Omówienie Konwencji Praw Dziecka- 

zorganizowanie warsztatów 
− Uczestnictwo w programie „Szkoła 

Przyjazna Prawom Człowieka” 
− Zapoznanie z obowiązkami i prawami 

ucznia 
− Wybory do samorządu klasowego 
− Przydział obowiązków pomocników 

klasowych 
− Pasowanie na ucznia 
− Udział w uroczystościach z okazji świąt 

narodowych 
− Przybliżanie uczniom historii życia patrona 

szkoły 
− Obchody ważnych rocznic historycznych: 

wybuch II wojny światowej. Święto 
Niepodległości, Święto Konstytucji 3 Maja 

− Realizacja programu „Kładka” i programu 
adaptacyjnego 

− Wprowadzenie rutyn myślenia 
krytycznego 

− Zajęcia edukacyjne w BCEK pt. ” Wehikuł 
czasu 

− Organizacja wyjść do miejsc poświęconych 
pamięci narodowej m.in muzea, wystawy 
np. Muzeum Niepodległości, Muzeum 
Powstawania Warszawskiego 

− Realizacja projektu edukacyjnego „ Razem 
przez świat „ 

Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, pedagog, 
psycholog. 
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Obszar Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialny 
Poznanie praw i 
obowiązków ucznia. 

− Zapoznanie uczniów z prawami człowieka 
i omawianie bieżących wydarzeń w 
kontekście respektowania tych praw. 

− Omówienie konwencji praw dziecka. 
− Zapoznanie uczniów z statutem szkoły. 
− Zachęcanie uczniów do pomocy 

koleżeńskiej 
− Systematyczne monitorowanie obecności 

uczniów na zajęciach lekcyjnych i 
pozalekcyjnych. 

− Uczestnictwo w programie “Szkoła 
Przyjazna Prawom Człowieka” i realizacja 
założeń programu. 

− Korzystanie z kart samooceny uczniów, 
ocenianie kształtujące 

− Okazywanie szacunku rodzicom i osobom 
starszym. 

− Udział w akcjach charytatywnych 
organizowanych przez samorząd 
uczniowski, wolontariat i świetlicę 
szkolną. 

− Bezpieczeństwo i kulturalne zachowanie w 
sieci 

− Realizowanie zadań w ramach pełnienia 
funkcji pomocników klasowych. 

 

Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, pedagog, 
psycholog, nauczyciele 
świetlicy. 
  
  
  
  
  
  
  

 

Kształtowanie 
przyjaznych relacji 
międzyludzkich i 
międzykulturowych. 

− Integracja zespołu klasowego poprzez 
wspólne działania (zabawy, projekty). 

− Pogadanki i rozmowy z dziećmi dotyczące 
wzajemnego szacunku i rozwiązywania 
kłótni bez użycia przemocy. 

− Kształtowanie kompetencji uczniów do 
wspólnych działań z dziećmi przybyłymi z 
zagranicy w szczególności z Ukrainy 

− Zajęcia z psychologiem z okazji Dnia 
Świadomości Autyzmu. 

− Pogadanki nt. tolerancji wobec ludzi 
innych ras i narodowości, reagowanie na 
krzywdę drugiego człowieka, chęć 
niesienia pomocy innym. 

− Porozumiewanie się z innymi za pomocą 
języka, gestów, ruchu, mimiki i znaków 
umownych. 

− Organizacja przedstawienia na 
zakończenie roku oraz Wielkanoc. 

Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, pedagog, 
psycholog, nauczyciele 
świetlicy. 
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Obszar Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialny 
Kultura na co dzień – 
uczymy porozumiewać 
się ze sobą. 

− Kształtowanie pozytywnych relacji w 
klasie. Integracja zespołu. 

− Zapoznanie ze sposobami rozwiązywania 
problemów (wprowadzanie elementów 
mediacji, zajęcia z psychologiem i 
pedagogiem szkolnym). 

− Zajęcia psychoedukacyjne. 
− Zajęcia rozwijające kompetencje 

społeczno-emocjonalne. 
− Bieżące rozwiązywanie sytuacji trudnych w 

zespole klasowym- elementy oceniania 
kształtującego. 

− Realizacja projektu „Dobre maniery na co 
dzień” - projekt poświęcony 
bezpieczeństwu i kulturalnym zachowaniu 
na co dzień i w sieci. 

Psycholog, pedagog, 
wychowawcy klas, nauczyciele 
świetlicy. 

Profilaktyka agresji i 
przemocy w szkole. 
Uświadomienie 
uczniom, czym jest 
agresja i przemoc oraz 
jak sobie z nią radzić. 
Kształtowanie 
umiejętności 
zastępowania agresji, 
wnioskowania 
moralnego oraz kontroli 
emocji. Zapobieganie 
konfliktom w 
środowisku szkolnym. 

− Eliminacja wulgaryzmów. Stosowanie 
zwrotów grzecznościowych w szkole. 

− Konsekwentne reagowanie na przejawy 
agresji. 

− Promowanie zasad szacunku, zaufania i 
życzliwości. 

− Rozpoznawanie przyczyn ataków agresji, 
obserwacja i monitorowanie zmian 
zachowań uczniów (omawianie przyczyn 
konfliktów z uczniami, zawieranie 
kontraktów). 

− Realizacja zajęć psychoedukacyjnych. 
− Bieżące informowanie rodziców o 

przejawach agresji. 
− Organizowanie spotkań trójstronnych.  

Wsparcie wychowawcze rodziców 
dotyczące radzenia sobie z przejawami 
agresji u dzieci. 

− Udział w projekcie „Szkoła przyjazna 
prawom człowieka” 

− Światowy Dzień Życzliwości 
− Wprowadzenie metody Kręgów 

naprawczych w ramach profilaktyki agresji 

Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, nauczyciele 
świetlicy, nauczyciele, 
pedagog, psycholog, rodzice,  
  
  
  
  
  
  

 

Podejmowanie działań 
w zakresie 
samorządności 
uczniów. 

− Wybory do Samorządu Uczniowskiego 
oraz samorządu klasowego. 

− Organizacja życia kulturalnego w szkole. 
Propagowanie i udział w akcjach 
charytatywnych. 

− Włączenie się w obchody Dnia Patrona, w 
przygotowanie Pikniku szkolnego, 
kiermaszu bożonarodzeniowego. 

− Wyrabianie odpowiedzialności za 
prawidłowe funkcjonowanie szkoły - 
uczniowie współgospodarzami szkoły. 

Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, nauczyciele 
świetlicy, Samorząd 
Uczniowski, Rada Rodziców, 
dyrektor. 
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Obszar Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialny 
− Współpraca z 

rodzicami. 
− Współpraca nauczycieli z rodzicami 

(zebrania z rodzicami, dni otwarte, 
spotkania trójstronne, stały kontakt – 
dziennik LIBRUS, Microsoft Teams) 

− Zapoznanie rodziców z głównymi aktami, 
systemem oceniania i programami szkoły 
oraz współpraca przy ich tworzeniu. 

− Uwzględnienie propozycji Rady Rodziców 
przy tworzeniu Programu Wychowawczo-
Profilaktycznego. 

− Podnoszenie wiedzy pedagogicznej 
rodziców poprzez spotkania ze 
specjalistami. 

− Konsultacje wzmacniające kompetencje 
wychowawcze rodziców (bieżące wsparcie 
w rozwiązywaniu trudności 
wychowawczych). 

− Pedagogizacja rodziców 
− Spotkania trójstronne 
− Włączanie rodziców w organizację zabaw i 

wycieczek.  Angażowanie rodziców do 
pracy na rzecz klasy i szkoły. 

− Konsultacje dla rodziców raz w tygodniu. 

Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, nauczyciele 
świetlicy, nauczyciele 
przedmiotów, dyrekcja szkoły, 
pedagog szkolny, psycholog 
szkolny, Rada Rodziców. 
 

SFERA DUCHOWA 
ukierunkowanej na 
zdobycie 
konstruktywnego i 
stabilnego systemu 
wartości, w tym 
docenianie 
znaczenia daru 
życiai zdrowia oraz 
poczucia sensu 
istnienia 
 
 

− Kształtowanie 
postaw. 

− Uczestniczenie w życiu kulturalnym 
środowiska rodzinnego, szkolnego, 
lokalnego oraz wydarzeniach 
organizowanych przez najbliższą 
społeczność. 

− 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. 

− Rozmowy i pogadanki dotyczące 
zapobieganiu dyskryminacji ze względu na 
wyznanie, poglądy, narodowość itp. 

− Współpraca z Bielańskim Centrum 
Organizowanie lekcji muzealnych, 
wycieczek, spotkań z ciekawymi ludźmi. 

− Organizowanie i udział uczniów w 
uroczystościach rocznicowych. Festiwal 
piosenki patriotycznej. 

− Wprowadzenie elementów historii Polski. 

Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, psycholog, 
pedagog. 
 

 Upowszechnianie 
czytelnictwa, rozwijanie 
kompetencji 
czytelniczych wśród 
dzieci 
 

− Organizowanie piątkowych klasowych 
konkursów czytelniczych. 

− Udział w lekcjach bibliotecznych. 
− Udział w konkursach czytelniczych 

organizowanych przez bibliotekę szkolną. 
− Organizowanie spotkań z autorami 

literatury dla dzieci 
− Współpraca z Mediateką 

Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, nauczyciele 
świetlicy, 
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Obszar Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialny 
Rozwijanie kompetencji 
matematycznych 
uczniów. 

Rozpoznawanie i zachęcanie uczniów do 
rozwijania zainteresowań matematycznych 
poprzez udział w: 
− Program „ Kodowanie na dywanie” 
− Zajęcia „ Matematyczne rozmaitości „ 
− „Matematyczny detektyw”- tydzień zabaw 

matematycznych dla klas I-III 
− Zachęcanie uczniów do udziału w 

konkursach matematycznych. 
− Raz w tygodniu sprawdzanie wiadomości 

– zadania z treścią , tabliczka mnożenia – 
wybór mistrza matematyki. 

Wychowawcy klas. 
Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolne 

Rozwijanie 
kreatywności, 
przedsiębiorczości i 
kompetencji cyfrowych 
uczniów (w tym 
bezpieczne i celowe 
wykorzystywanie 
technologii 
informacyjno-
komunikacyjnych).  

− Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem 
technologii informacyjnej. 

− Nauka kodowania i programowania 
poprzez zabawę.  “Myślę,  działam,  
programuję ” 

− Zajęcia poświęcone bezpieczeństwu w 
sieci i odpowiedzialnemu korzystaniu z 
zasobów Internetu. Dzień Bezpiecznego 
Internetu. 

− Lekcje z platformą  canva. 

Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, nauczyciele 
świetlicy 

SFERA PSYCHICZNA 
Ukierunkowana na 
zbudowanie 
równowagi i 
harmonii 
psychicznej, 
ukształtowanie 
postaw 
sprzyjających 
wzmacnianiu 

Zapewnienie wsparcia 
psychologiczno-
pedagogicznego 
uczniom, rodzicom oraz 
nauczycielom, 
minimalizowanie 
negatywnych 
konsekwencji 
związanych z COVID-19. 

− Diagnoza problemów uczniów, obserwacja 
i bieżące podejmowanie działań. 

− Zajęcia psychoedukacyjne dla wszystkich 
uczniów. 

− Monitorowanie stanu psychofizycznego 
uczniów. 

− Konsultacje z rodzicami. 
− Udzielanie wsparcia wychowawczego. 
− Interwencja kryzysowa. 

Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, psycholog, 
pedagog, specjaliści. 
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Obszar Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialny 
zdrowia własnego i 
innych ludzi, 
kształtowanie 
środowiska 
sprzyjającego 
rozwojowi zdrowia, 
osiągnięcie 
właściwego 
stosunku do świata, 
poczucia siły, chęci 
do życia i witalności 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dbanie o prawidłowy 
rozwój emocjonalno-
społeczny uczniów. 
Kształtowanie postaw 
społecznych. 
Rozwijanie 
samoświadomości. 

− Nauka rozpoznawanie uczuć i 
adekwatnego wyrażania uczuć. 

− Sposoby radzenia z nieprzyjemnymi 
emocjami i stresem (rozmowa 
wspierająca, komunikaty empatyczne, 
możliwość korzystania z kącika ciszy w 
klasie i szkole). 

− Wzmacnianie wiary we własne możliwości, 
budowanie pozytywnej samooceny. 

− Zajęcia wzmacniające pewność siebie – 
autoprezentacje, mini konferencje. 

− Prowadzenie kart samooceny. 
− Kształtowanie podstawowych 

umiejętności komunikacyjnych. 
− Kształtowanie umiejętności nawiązywania 

i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, 
rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej 
współpracy z innymi, z zachowaniem 
obowiązujących norm i reguł kultury 
osobistej. 

− Budowanie pozytywnych relacji w zespole 
klasowym (zajęcia integrujące, zabawy 
grupowe, wyjścia, wycieczki). 

− Wzmacnianie umiejętności rozwiązywania 
konfliktów i sporów. 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele, psycholog, 
pedagog, specjaliści 

Pomoc rodzicom i 
nauczycielom w 
rozwiązywaniu 
problemów 
wychowawczych. 
Informowanie rodziców 
o rodzajach i formach 
pomocy 
proponowanych przez 
instytucje wspierające 
szkołę. 

− Bieżące informowanie rodziców o 
funkcjonowaniu ucznia w szkole. 

− Indywidualne rozmowy z uczniem i 
rodzicem, spotkania trójstronne rodzic-
uczeń-nauczyciel. 

− Kierowanie uczniów na badania do PPP. 
− Pedagogizacja rodziców podczas zebrań, 

umieszczanie informacji na stronie 
internetowej szkoły, 

− Przekazywanie informacji o możliwościach 
pomocy różnych instytucji. 

− Współpraca z instytucjami wspierającymi 
rodzinę. 

− Doskonalenie zawodowe nauczycieli i 
wychowawców. 

Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, pedagog, 
psycholog. 
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Obszar Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialny 
Wspieranie uczniów o 
różnych potrzebach 
edukacyjnych. 

− Realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej. 

− Dostosowanie metod pracy do potrzeb 
uczniów. 

− Dostosowanie kart pracy, rozwijanie 
zdolności. 

− Prowadzenie zajęć korekcyjno-
kompensacyjnych, zajęć rozwijających 
kompetencje emocjonalno- społeczne, 
logopedycznych, zajęć integracji 
sensorycznej. 

− Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne; 
dydaktyczno- wyrównawcze. 

− Dla uczniów zdolnych: indywidualizacja 
pracy podczas zajęć lekcyjnych, koła 
zainteresowań, konkursy tematyczne i 
przedmiotowe, kąciki “Nudzi mi się”. 

− Zajęcia psychoedukacyjne. 
− Zajęcia świetlicowe rozwijające 

zainteresowania. 

Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, nauczyciele 
świetlicy, specjaliści, pedagog, 
psycholog. 

Bezpieczeństwo w 
drodze do szkoły i w 
szkole oraz poza nią. 

−   Omówienie zasad i zachowań 
obowiązujących w szkole i w drodze do 
szkoły. 

−   Zorganizowanie gry terenowej. 
−   Zapoznanie z drogą ewakuacyjną. 
−   Ochrona ofiar przemocy , rozmowy z 

uczniami i rodzicami. 

Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, nauczyciele 
świetlicy 

Zwiększenie 
bezpieczeństwa 
uczniów w szkole. 

− Zapoznanie uczniów z drogą ewakuacyjną 
- znajomość „ciągów komunikacyjnych” i 
dróg ewakuacji na terenie szkoły. 

− Omawianie zasad bezpiecznego spędzania 
przerw. 

Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, dyrekcja, 
inspektor bhp. 
 

Wspieranie rozwoju 
dziecka młodszego w 
szkole. 

− Zapewnienie stałej opieki nauczyciela 
prowadzącego. 

− Wsparcie psychologa i pedagoga 
szkolnego. Objęcie dzieci opieką świetlicy. 

− Realizacja programu adaptacyjnego dla 
uczniów klasy I, program Kładka. 

Pedagog szkolny, psycholog 
szkolny, nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, nauczyciele 
świetlicy. 

Rozwijanie 
umiejętności radzenia 
sobie w sytuacjach 
trudnych. 

− Kształtowanie umiejętności zachowania 
ostrożności w kontaktach z nieznajomymi. 
Nauka mówienia „nie” w określonych 
sytuacjach. 

− Rozwijanie umiejętności stawiania granic, 
wzmacnianie asertywności.  
Kształtowanie umiejętności zachowania 
się w niebezpiecznych sytuacjach. 

Wychowawcy klas, rodzice, 
pracownicy Policji i Straży 
Miejskiej, psycholog, 
pedagog. 

Udzielanie pierwszej   
pomocy. 

− Zabezpieczenie ucznia przed 
nieszczęśliwymi wypadkami. 

− Realizacja zagadnień z programu 
“Ratujemy i uczymy ratować”. 

− Edukacja pierwszej pomocy 

Nauczyciele kl. 0-3, 
pielęgniarka szkolna 



17 

Obszar Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialny 
Przeciwdziałanie  
przemocy w rodzinie. 

− Diagnoza środowiska – wczesne 
wykrywanie form przemocy wśród 
uczniów. 

− Ochrona ofiar przemocy: rozmowy z 
uczniem i rodzicami, w razie konieczności 
wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty”. 

− Współpraca z instytucjami udzielającymi 
pomocy i wsparcia. 

− Organizacja spotkań z pracownikami Biura 
Rzecznika Praw Dziecka 

− Realizacja programu „Chronimy dzieci” 
Fundacji   „Dajemy dzieciom siłę” 

Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, pedagog, 
psycholog. 
 
 
 

Podejmowanie działań  
profilaktycznych. 
Bezpieczeństwo dzieci i 
młodzieży w Internecie.  

 

− Zajęcia „Dobre maniery na co dzień” - 
projekt poświęcony bezpieczeństwu i 
kulturalnym zachowaniu w życiu i w sieci. 

− Dzień bezpiecznego Internetu. 
− Zapoznanie z zagrożeniami związanymi z 

korzystaniem z urządzeń ekranowych i 
Internetu. 

− Zwiększenie świadomości dotyczącej 
problemu hejtu, cyberprzemocy oraz 
mowy nienawiści. 

− Zapoznanie z zasadami bezpiecznego 
korzystania z Internetu. 

− Rozwijania umiejętności zarządzania 
własnym czasem, propagowanie 
kreatywnego spędzania czasu wolnego. 

Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, pedagog, 
psycholog. 
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Treści i zadania Programu Wychowawczo -  Profilaktycznego w szkole zgodnie z obszarami 

w klasach IV – VIII 

Obszar Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni 

STREFA FIZYCZNA 

− edukacja 
zdrowotna 
ukierunkowan
a na zdobycie 
przez ucznia 
wiedzy i 
umiejętności 
pozwalających 
na 
prowadzenie 
zdrowego 
stylu życia i 
podejmowani
e zachowań 
prozdrowotny
ch 

 

− Działania 
promujące 
zdrowie. 

 

− Rozwijanie właściwej postawy wobec zdrowia i życia 
jako najważniejszych wartości. 

− Podtrzymywanie nawyków dotyczących przestrzegania 
zasad reżimu sanitarnego w związku z pandemią Covid-
19 

− Doskonalenie i wzmacnianie zdrowia fizycznego -
propagowanie zdrowego trybu życia i aktywności 
fizycznej poprzez udział w zajęciach sportowych i 
rekreacyjnych 

− Spędzanie przerw na otwartej przestrzeni boiska 
szkolnego 

− Realizacja programu profilaktyki czerniaka 

− Realizacja wybranych elementów programu „Trzymaj 
formę” 

− Światowe Dni Żywności 

Wychowawcy, 
nauczyciele,, 
pedagog szkolny, 
psycholog 
szkolny, rodzice, 
pielęgniarka 
szkolna, 
nauczyciele 
biologii, 
zaproszeni 
goście, 

− Propagowanie 
zdrowego trybu 
życia. 
Kształtowanie 
nawyków dbania o 
zdrowie i higienę 
osobistą. 

 

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

− , Pogadanki na tematy zdrowia i zdrowego stylu życia na 
godzinach wychowawczych i lekcjach. 

− Wdrażanie informacji o higienie ciała, racjonalnym 
odżywianiu się. 

− Fluoryzacja zębów- program profilaktyczny z NFZ. 

− Rozwijanie tężyzny fizycznej szczególnie na lekcjach 
wychowania fizycznego. 

− Dbałość o czystość, ład i estetykę otoczenia - konkursy 

− wg. harmonogramu 

− Organizacja konkursów wiedzy, plastycznych 
dotyczących promocji zdrowia. 

Wychowawcy, 
nauczyciele,, 
pedagog szkolny, 
psycholog 
szkolny, rodzice, 
pielęgniarka 
szkolna, 
nauczyciele 
biologii, 
zaproszeni 
goście, 

− Zasady 
prawidłowego 
odżywiania. 

− Zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego 
odżywiania się – cykl filmów na godzinach 
wychowawczych dotyczących szkodliwości żywności 
typu fast food 

− Propagowanie świadomego spożywanie wartościowego 
drugiego śniadania. 

Wychowawcy, 
nauczyciele,, 
pedagog szkolny, 
psycholog 
szkolny, rodzice, 
pielęgniarka 
szkolna, 
nauczyciele 
biologii, 
zaproszeni 
goście, 
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Obszar Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni 

− Likwidowanie 
deficytów 
rozwojowych, w 
szczególności u 
dzieci ze 
specjalnymi 
potrzebami 
edukacyjnymi. 

− Prezentowanie sposobów pokonywania własnych 
słabości oraz akceptowania ograniczeń i 
niedoskonałości. 

− Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, 
uwzględniających potrzeby uczniów, logopedycznych, 
zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-
społeczne, zajęć integracji sensorycznej. 

− Dostosowanie wymagań edukacyjnych do 
indywidualnych możliwości ucznia, zgodnie z 
zaleceniami zawartymi w opinii lub orzeczeniu PPP 

− Pomoc psychologiczno-pedagogiczna obejmująca 
uczniów mających problemy edukacyjne i 
wychowawcze. 

− Organizacja zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, zajęć 
korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, 
socjoterapeutycznych, psychoedukacyjnych, terapia 
integracji sensorycznej. 

−  Indywidualne rozmowy z pedagogiem. 

− Współpraca z PPP 

− Spotkania WOPFu 

− Organizacja Pikniku szkolnego w ramach integracji 
społeczności szkolnej oraz promocji szkoły 

Wychowawcy, 
nauczyciele,, 
pedagog szkolny, 
psycholog 
szkolny, rodzice, 
pielęgniarka 
szkolna, 
nauczyciele 
biologii, 
zaproszeni 
goście, 

STREFA 
SPOŁECZNA 
ukierunkowana na 
kształtowanie 
postawy 
otwartości w życiu 
społecznym, 
opartej na 
umiejętności 
samodzielnej 
analizy wzorców i 
norm społecznych 
oraz ćwiczeniu 
umiejętności 
wypełniania ról 
społecznych 
 
 

− Relacje z 
rówieśnikami 

− Kształtowanie pozytywnych relacji w klasie 

− Integracja zespołów klasowych – zajęcia prowadzone 
przez psychologów szkolnych 

− Kształtowanie podstawowych umiejętności 
komunikacyjnych; wprowadzanie elementów mediacji, 
zajęcia z psychologiem i pedagogiem szkolnym 

− Rozwijanie umiejętności formułowania prostych 
wniosków na podstawie obserwacji i własnych 
doświadczeń 

− Kształtowanie umiejętności nawiązywania i 
podtrzymywania relacji z rówieśnikami, w sytuacji nauki 
zdalnej – udzielanie uczniom wsparcia 
psychologicznego, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów 

− Rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań 
mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym 
(realizacja zadań Programu „Niepełnosprawni są wśród 
nas”, działalność wolontariatu) 

− Zaangażowanie uczniów w kampanię szkolną „Dobre 
słowa” - realizacja zadań mających na celu 
kształtowanie postaw i wychowanie do wartości takich 
jak: szacunek, akceptacja, przyjaźń i innych 

− Przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania 
zachowania własnego i innych ludzi 

− Kształtowanie umiejętności asertywnego wyrażania 
własnych potrzeb 

− Rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych 
ludzi. 

Wychowawcy, 
nauczyciele,, 
pedagog szkolny, 
psycholog 
szkolny, rodzice, 
pielęgniarka 
szkolna, 
nauczyciele 
biologii, 
zaproszeni 
goście, 
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Obszar Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni 

− Poznanie praw i 
obowiązków 
ucznia. 

− Zapoznanie z 
podstawowymi 
prawami i 
obowiązkami 
wynikającymi z roli 
ucznia oraz członka 
szkolnej 
społeczności. 

− Zapoznanie uczniów z prawami dziecka i omawianie 
bieżących wydarzeń w kontekście respektowania tych 
praw. 

− Systematyczne monitorowanie obecności uczniów na 
zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

− Wdrożenie działań programu Szkoła Przyjazna Prawom 
Człowieka: 

− zajęcia w klasach 4-6 wg scenariuszy materiałów 
szkoleniowych projektu. Np. „Jak powstaje 
dyskryminacja i jak sobie z nią radzić?”, „Przejawy 
bullyingu”, „Czym są stereotypy i uprzedzenia”, 
„Godność człowieka” 

− Przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania 
zachowania własnego i innych ludzi. 

− Zachęcanie uczniów do pomocy koleżeńskiej. 

− Rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań 
mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym, 
umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów. 

− Rozwijanie umiejętności samooceny oraz 
odpowiedzialności za własne zachowanie 

− Zapoznanie uczniów z Konwencją Praw Dziecka. 

− Rozwijanie poczucia przynależności do grupy (zespół 
klasowy, samorząd uczniowski, klubiki świetlicowe, koła 
zainteresowań, drużyna sportowa, wolontariat, 
wspólnota uczniowska). 

− Pomoc adaptacyjna dla uczniów z Ukrainy poprzez: 
wprowadzenie do polskiego systemu edukacji i SP 247, 
poznanie budynku szkoły, poznanie zwyczajów i 
obrzędowości SP 247, zapoznanie ze Statutem Szkoły i 
Regulaminem Szkoł, stworzenie kontraktu klasowego, 
wdrożenie do planu monitorowania zachowania (lekcje 
polskiego) i realizowanie go 

Wychowawcy, 
nauczyciele,, 
pedagog szkolny, 
psycholog 
szkolny, rodzice, 
pielęgniarka 
szkolna, 
nauczyciele 
biologii, 
zaproszeni 
goście, 

SFERA DUCHOWA 
ukierunkowanej na 
zdobycie 
konstruktywnego i 
stabilnego systemu 
wartości, w tym 
docenianie 
znaczenia daru 
życia i zdrowia 
oraz poczucia 
sensu istnienia 

− Kształtowanie 
umiejętności 
właściwej 
komunikacji 

 

− Propagowanie kultury języka w różnych sytuacjach 
życiowych; angażowanie uczniów w redagowanie 
Gazetki Szkolnej oraz w różnego rodzaju formy 
artystycznego wyrazu, takich jak: plakat, wiersz, 
piosenka, przedstawienia parateatralne i inne. 

− „Mój  język świadczy o mnie czyli stop wulgaryzmom” – 
lekcje wychowawcze, zajęcia konkursy  literackie 

− Tydzień Języka Ojczystego 

− Lekcje wychowawcze o tematyce związanej z 
szacunkiem do własnego ciała 

− Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych z elementami 
mindfulness w klasach 0-8 

− Realizacja projektu Tolerancja jako wizytówka mojego 
zachowania 

Wychowawcy, 
nauczyciele,, 
pedagog szkolny, 
psycholog 
szkolny, rodzice, 
pielęgniarka 
szkolna, 
nauczyciele 
biologii, 
zaproszeni 
goście, 
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Obszar Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni 

− Kształtowanie 
postaw 
patriotycznych 

− Kształtowanie poczucia patriotyzmu, szacunku do 
tradycji narodowych, dorobku kulturowego i symboli 
narodowych 

− Obchody ważnych rocznic historycznych takich jak 
Święto Niepodległości, Konstytucja 3 Maja i innych – ze 
względu na pandemię Covid-19 w formie prezentacji 
filmów edukacyjnych, zaangażowanie uczniów w udział 
w konkursach wiedzy historycznej, 

− Święto Niepodległości - śpiewamy pieśni 
niepodległościowe w klasach, wcześniej każdy 
wychowawca będzie losował pieśń i będzie ćwiczył na 
godzinie wychowawczej – dokumentacja wydarzenia 

− Wspominamy patrona szkoły 

− 1 marca przypominamy kim byli Żołnierze Wyklęci - 
wystawa w sali historycznej prac uczniów 

− Święto Konstytucji - wystawa prac uczniów na szkolnym 
korytarzu. 

− udział w projekcie ,,BOHATERON’’- Kartka dla 
Powstańca; 

− udział w akcji społeczno – edukacyjnej ,,Żonkile’’ 

− Realizacja projektu: ,,Lekcje historii w plenerze’’ 

− zwiedzanie Cmentarza Wojennego w Palmirach 

− Koncert Pieśni Patriotycznych na Placu Piłsudskiego 

−  projekt Patria Nostra 

Wychowawcy, 
nauczyciele,, 
pedagog szkolny, 
psycholog 
szkolny, rodzice, 
pielęgniarka 
szkolna, 
nauczyciele 
biologii, 
zaproszeni 
goście, 

− Kształtowanie 
postaw szacunku 
do wartości 
wielokulturowych 

− Uwrażliwienie na różnice kulturowe 

− Wzmacnianie postawy tolerancji i otwartości na 
odmienności kulturowe 

− Działania polegające na przygotowaniu do wspólnego 
bytowania w warunkach różnic kulturowych i wzajemnej 
akceptacji a także zorganizowana działalność 
pedagogiczna (praca z dziećmi imigrantów, 
reprezentującymi inne kultury narodowe i etniczne.) 

− Rozwijanie kompetencji międzykulturowych poprzez: - 
rozpowszechnianie wiedzy o innych kulturach; 
praktyczne zastosowanie tej wiedzy (konkursy, wytwory 
pracy artystycznej) - zdolność wchodzenia w interakcje 
(umiejętności komunikacyjne); - chęć nawiązania 
dialogu i uczenia się od „Innych”; otwartość wobec 
„Obcych” i negacja stereotypów. 

− Rozmowa o różnicach kulturowych między 
dotychczasową edukacją dzieci ukraińskich a nową 
szkołą. Wskazywanie podobieństw. 

− Uczestniczenie w wydarzeniach szkolnych i angażowanie 
się w nie. 

− Zajęcia związane z wielokulturowością i 
wieloreligijnością. Stworzenie kalendarza świąt różnych 
narodów i religii. 

− organizowanie imprez klasowych oraz udział w 
imprezach szkolnych (Andrzejki, Mikołajki, klasowa 
Wigilia, Walentynki, I Dzień Wiosny, Wielkanocne 
Jajeczko, 3 Maja, Dzień Dziecka, dyskoteki szkolne etc.) 

− Wspieranie uczniów z Ukrainy – organizacja Oddziałów 
Przygotowawczych 

Wychowawcy, 
nauczyciele,, 
pedagog szkolny, 
psycholog 
szkolny, rodzice, 
pielęgniarka 
szkolna, 
nauczyciele 
biologii, 
zaproszeni 
goście, 
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− Profilaktyka agresji 
i przemocy w 
szkole 

− Monitorowanie zachowań uczniów w czasie dyżurów 
nauczycieli na przerwach 

− Uczenie współodpowiedzialności za otaczające nas 
środowisko szkolne oraz lokalne 

− Prelekcje z Policją i Strażą Miejską 

− Dbanie o czystość i wystrój klasy 

− Dbanie o sprzęt szkolny 

− Uświadamianie uczniom, czym jest agresja i przemoc 
oraz jak sobie z nią radzić 

− Kształtowanie umiejętności zastępowania agresji, oraz 
kontroli emocji (lekcje wychowawcze, zajęcia 
psychoedukacyjne ze specjalistami szkolnymi) 

− Bieżące informowanie rodziców o przejawach agresji,  
spotkania trójstronne 

− Objęcie pomocą psychologiczną uczniów sprawiających 
problemy wychowawcze – rozmowy wspierające ze 
specjalistami szkolnymi, zajęcia grupowe 

− Uzupełnienie tematyki godzin wychowawczych o 
zagadnienia związane z agresją, jej rodzajami, z 
budowaniem prawidłowych relacji i komunikacji z 
kolegami, rodzicami i nauczycielami. 

− Wzmacnianie prawidłowych postaw społecznych 
poprzez tworzenie kontraktów klasowych, zajęcia 
integracyjne w klasach prowadzone przez specjalistów 
szkolnych 

− Organizowanie kół zainteresowań (zajęcia pozalekcyjne) 

− Współpraca z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę i Biurem 
Rzecznika Praw Dziecka 

− Informowanie o instytucjach pomocowych dla dzieci i 
młodzieży 

− Objęcie zajęciami rozwijającymi kompetencje 
emocjonalno-społeczne uczniów z zachowaniami 
trudnymi oraz z zagrożeniem niedostosowania 
społecznego 

− Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 
10 w zakresie oferty zajęć dla uczniów 

− Organizacja w przestrzeni szkolnej tzw. kącików złości, 
pokoju wyciszeń, stref ciszy 

− Propagowanie alternatywnych form spędzania czasu 
wolnego (współpraca z lokalnymi domami kultury – 
zachęcanie uczniów do udziału w różnych kołach 
zainteresowań) 

− Zapoznanie rodziców i uczniów z Polityką Ochrony 
Dzieci przed Krzywdzeniem, w celu informacyjnym, 
gdzie szukać pomocy, czym jest przemoc oraz 
wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów, 
że chroni ich ww. Dokument, 

−  Zajęcia przeciwdziałające przemocy - informujące o 
przemocy rówieśniczej “Przemoc rówieśnicza - co to jest 
i jak reagować?” 

−   Zajęcia o asertywności i własnym zdaniu – obrona 
przed przemocą / dręczeniem 

− Wprowadzenie w szkole metody rozwiązywania 
konfliktów - Kręgi Naprawcze 

− Kontynuacja działań w ramach Programu “Szkoła 
przyjazna prawom człowieka” 

Wychowawcy, 
nauczyciele,, 
pedagog szkolny, 
psycholog 
szkolny, rodzice, 
pielęgniarka 
szkolna, 
nauczyciele 
biologii, 
zaproszeni 
goście, 
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− Preorientacja i 
doradztwo 
zawodowe 

− Wzmacnianie 
odpowiedzialności 
za mienie własne i 
społeczne. 

− Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszej 
ścieżki kształcenia, oraz zawodu 

− Rozwijanie wiedzy ucznia na temat własnych zasobów 
(zainteresowania, umiejętności, udział w testach 
predyspozycji zawodowych) 

− Kształtowanie postawy szacunku do pracy własnej i 
innych 

− Rozwijanie wiedzy o zawodach i ich znaczenia w 
najbliższym otoczeniu 

− Realizacja zadań doradztwa zawodowego w klasach 7-8 

− Poradnictwo indywidualne, w ramach projektu „Sięgnij 
po więcej” w Punkcie Informacji i Kariery (PIK) oraz 
konsultacje z rodzicami podczas zebrań (spotkania z 
rodzicami uczniów klas ósmych)– w razie konieczności w 
formie online 

− Spotkania z przedstawicielami różnych branż 
zawodowych 

− Współpraca z doradcami z WCiES oraz Centrum Edukacji 
i Pracy Młodzieży 

− Kształtowanie umiejętności planowania ścieżek 
edukacyjnych i zawodowych, także w kontekście 
edukacji całożyciowej, 

− Rozwijanie umiejętności analizowania własnych 
zasobów i ograniczeń w kontekście planów i aspiracji 
zawodowych 

− Kształtowanie umiejętności krytycznej analizy procesów 
zachodzących na rynku pracy 

− Rozwijanie u uczniów umiejętności wyszukiwania 
informacji, zasobów i sojuszników sprzyjających 
planowaniu i realizacji celów edukacyjnych i 
zawodowych 

− Rozwijanie umiejętności uczenia się, 

− Przygotowywanie uczniów do możliwych ról na rynku 
pracy - pracownika, pracodawcy, współpracownika, 

− Rozwijanie kompetencji miękkich, szczególnie tych 
związanych z pracą zespołową, planowaniem, 
ustalaniem priorytetów i zarządzaniem zadaniami w 
czasie, 

− Rozwijanie kompetencji transferowalnych, 
Realizacja zadań doradztwa zawodowego w klasach 7-8 
Poradnictwo indywidualne, w ramach projektu 
Warszawa Talentów w Punkcie Informacji i Kariery (PIK) 
oraz konsultacje z rodzicami podczas zebrań (spotkania 
z rodzicami uczniów klas ósmych)-w razie konieczności 
w formie online 

− Przygotowywanie uczniów do roli pracownika poprzez 
udział w pierwszych,  praktycznych zajęciach 
zawodowych - warsztaty zawodoznawcze w Centrum 
Kształcenia Zawodowego 

Wychowawcy, 
nauczyciele,, 
pedagog szkolny, 
psycholog 
szkolny, rodzice, 
pielęgniarka 
szkolna, 
nauczyciele 
biologii, 
zaproszeni 
goście, 
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− Podejmowanie 
działań w zakresie 
samorządności 
uczniów 

− Wyzwalanie chęci do działania na rzecz innych osób w 
celu poprawy ich sytuacji; wolontariat szkolny, 
wolontariat w Schronisku dla Zwierząt na Paluchu, 
uczniowskie zbiórki karmy dla bezdomnych zwierząt 

− Pomoc pacjentom z Domu Opieki na ul. Szubińskiej 4 
oraz DPS w Niegowie 

− Współpraca z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy oraz 
udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych jak 
np. „Góra grosza” 

− Wybory do Samorządu Uczniowskiego oraz samorządu 
klasowego 

− Organizacja życia kulturalnego w szkole (gazetka 
szkolna, udział uczniów w spektaklach szkolnych, 
konkursach literackich i recytatorskich, wokalnych oraz 
plastycznych, Koło Teatralne, Koło Fotograficzne 

− Kształtowanie dbałości o gazetki szkolne, dekorowanie 
klas 

− Współpraca ze Szkolnym Rzecznikiem Praw Ucznia 

− Inicjatywy uczniowskie - reprezentowanie szkoły 
podczas uroczystości lokalnych. 

− współpraca z wiejską szkołą w Rzejowicach- program 
Budujemy mosty 

− Udział w programie Młodzi w akcji 

Wychowawcy, 
nauczyciele,, 
pedagog szkolny, 
psycholog 
szkolny, rodzice, 
pielęgniarka 
szkolna, 
nauczyciele 
biologii, 
zaproszeni 
goście, 

− Współpraca z 
rodzicami 

− Zapoznanie rodziców z głównymi aktami i programami 
szkoły oraz współpraca przy ich tworzeniu 

− Współpraca z Radą Rodziców 

− Czynna współpraca nauczycieli z rodzicami: zebrania z 
rodzicami, Dni Otwarte, współorganizacja imprez 
szkolnych itp. 

− Podnoszenie wiedzy pedagogicznej rodziców poprzez 
spotkania ze specjalistami; zachęcanie rodziców do 
udziału w warsztatach wychowawczych oraz korzystania 
z oferty Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 

− Pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji 
materialnej (pomoc socjalna w postaci zasiłków oraz 
stypendiów szkolnych – współpraca z MOPS, DBFO) 

− Zapoznanie rodziców z Polityką Ochrony Dzieci przed 
Krzywdzeniem 

− Organizowanie spotkań z psychologiem szkolnym, 
którego celem będzie pedagogizacja rodziców zgodnie 
ze zgłoszonymi wcześniej potrzebami 

Wychowawcy, 
nauczyciele,, 
pedagog szkolny, 
psycholog 
szkolny, rodzice, 
pielęgniarka 
szkolna, 
nauczyciele 
biologii, 
zaproszeni 
goście, 

− Kształtowanie 
gotowości do 
uczestnictwa w 
kulturze, 
tożsamości z 
kulturą własnego 
narodu oraz 
poszanowania 
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 – 
reprezentowanie Szkoły w różnego rodzaju konkursach 
międzyszkolnych 

− Wycieczki do Skansenu, Muzeum Sztuki Współczesnej 

− Kartki i ozdoby bożonarodzeniowe i wielkanocne 

− Organizacja wydarzenia Rok Kopernika – Projekt 
Interdyscyplinarny 

Wychowawcy, 
nauczyciele,, 
pedagog szkolny, 
psycholog 
szkolny, rodzice, 
pielęgniarka 
szkolna, 
nauczyciele 
biologii, 
zaproszeni 
goście, 
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− Upowszechnianie 
czytelnictwa, 
rozwijanie 
kompetencji 
czytelniczych 
wśród dzieci 

− Rozpoznawanie i kierowanie zainteresowaniami 
literackimi uczniów 

− Rozpowszechnianie pasji do książek poprzez: lekcje 
biblioteczne, organizację konkursów literackich 

− Prowadzenie na lekcjach różnych form pracy z książką 

− Tydzień Języka Ojczystego 

− Rozmowy o książkach, udzielanie porad w wyborach 
czytelniczych 

− Współpraca z Bielańskim Centrum Kultury 

− Udział w konkursach czytelniczych organizowanych 
przez szkolną bibliotekę 

− Książka – nasz przyjaciel – lekcja z panią bibliotekarką 

− Wizyta na Warszawskich Targach Książki, 

− Kontynuacja spotkań w Klubie Czytelniczym Poczytajmy, 

− organizacja akcji Narodowe Czytanie, 

− zorganizowanie Dnia Głośnego Czytania 

Wychowawcy, 
nauczyciele,, 
pedagog szkolny, 
psycholog 
szkolny, rodzice, 
pielęgniarka 
szkolna, 
nauczyciele 
biologii, 
zaproszeni 
goście, 

− Kształtowanie 
postawy 
kulturalnego 
zachowywania się 

− Wzbogacanie kultury języka uczniów poprzez udział w 
konkursach literackich, czytelniczych, recytatorskich, 
występach parateatralnych itp. 

− Eliminowanie wulgaryzmów i dbałość o poprawność 
języka polskiego (lekcje z wychowawcą, nauczycielem j. 
polskiego, pedagogiem) 

− Kampania szkolna „Dobre słowa” 

− Zapoznawanie uczniów z zasadami savoir vivre 

Wychowawcy, 
nauczyciele,, 
pedagog szkolny, 
psycholog 
szkolny, rodzice, 
pielęgniarka 
szkolna, 
nauczyciele 
biologii, 
zaproszeni 
goście, 

− Kształtowanie 
wartości 
rodzinnych 

− Rozwijanie świadomości roli i wartości rodziny w życiu 
człowieka 

− Kultywowanie obchodów Dnia Matki i Ojca oraz Dnia 
Babci i Dziadka 

Wychowawcy, 
nauczyciele,, 
pedagog szkolny, 
psycholog 
szkolny, rodzice, 
pielęgniarka 
szkolna, 
nauczyciele 
biologii, 
zaproszeni 
goście, 

− Kształtowanie 
wrażliwości na 
piękno przyrody  
oraz propagowanie 
postaw 
proekologicznych 

− Uczestnictwo w konkursach o tematyce ekologicznej i 
akcjach typu: Sprzątanie świata, Dzień Ziemi, Dzień 
Wody 

− Segregacja śmieci 

Wychowawcy, 
nauczyciele,, 
pedagog szkolny, 
psycholog 
szkolny, rodzice, 
pielęgniarka 
szkolna, 
nauczyciele 
biologii, 
zaproszeni 
goście, 
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− Rozwijanie 
samoświadomości 
ucznia w zakresie 
różnych zachowań 
trudnych 

− Redukowanie agresywnych zachowań poprzez uczenie 
sposobów rozwiązywania problemów. 

− Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w 
sytuacji konfliktu 

− podstawy negocjacji i mediacji. 

− Dostarczanie wiedzy na temat osób i instytucji 
świadczących pomoc w trudnych sytuacjach. 

− Psychoedukacja w zakresie radzenia sobie z emocjami w 
sytuacjach trudnych, kształtowanie umiejętności 
redukcji stresu 

− Omawianie sposobów rozwiązywania własnych 
problemów podczas lekcji wychowawczych i ze 
specjalistami szkolnymi 

− Zajęcia z psychologiem szkolnym wzmacniające 
samoocenę i pewność siebie w szczególności kierowane 
do dzieci nieśmiałych 

− Zajęcia ze specjalistami z technik zastępowania agresji 

− Organizacja warsztatów w ramach Programu Akcja 
Psychoedukacja – tematyka: radzenie sobie z trudnymi 
wyzwaniami, identyfikacji i eksploracji ucsuć, 
zwiększenia odporności na stres; efektywna 
komunikacja; zaburzenia psychiczne oraz higiena 
psychiczna 

Wychowawcy, 
nauczyciele,, 
pedagog szkolny, 
psycholog 
szkolny, rodzice, 
pielęgniarka 
szkolna, 
nauczyciele 
biologii, 
zaproszeni 
goście, 

− Likwidowanie 
deficytów 
rozwojowych, w 
szczególności u 
dzieci ze 
specjalnymi 
potrzebami 
edukacyjnymi. 
Ukierunkowywanie 
działań 
zintegrowanych 
szkoły na rzecz 
zaspokojenie 
potrzeb 
samorozwojowych 
ucznia 

− Prezentowanie sposobów pokonywania własnych 
słabości oraz akceptowania ograniczeń i 
niedoskonałości. 

− Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, 
uwzględniających potrzeby uczniów, logopedycznych, 
socjoterapeutycznych, zajęć rozwijających kompetencje 
emocjonalno-społeczne, zajęć integracji sensorycznej. 

− Realizacja programu Myślenia Krytycznego 

Wychowawcy, 
nauczyciele,, 
pedagog szkolny, 
psycholog 
szkolny, rodzice, 
pielęgniarka 
szkolna, 
nauczyciele 
biologii, 
zaproszeni 
goście, 

− Wspieranie 
uczniów 
uzdolnionych 

− wykorzystanie wiedzy o różnych stylach uczenia się w 
bieżącej 
pracy, monitorowanie rozwoju uczniów uzdolnionych, 

− prowadzenie portfolio uczniów uzdolnionych, 

− wyszukiwanie i wspieranie uzdolnień uczniów np. 
poprzez udział w programie Wars i Sawa 

Wychowawcy, 
nauczyciele,, 
pedagog szkolny, 
psycholog 
szkolny, rodzice, 
pielęgniarka 
szkolna, 
nauczyciele 
biologii, 
zaproszeni 
goście, 



27 

Obszar Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni 

− Pomoc rodzicom i 
nauczycielom w 
rozwiązywaniu 
problemów 
wychowawczych 

− Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w 
szkole i poza nią 

− Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem, spotkania 
trójstronne 

− „Trudne rozmowy” – wysyłanie do rodziców informacji o 
charakterze psychoedukacyjnym w postaci broszur, 
ulotek (tematy związane z dojrzewaniem, relacjami 
rodzinnymi oraz innymi ważnymi aspektami związanymi 
z wychowaniem) 

− Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców 
w zakresie norm rozwojowych, zaburzeń zdrowia 
psychicznego, wieku rozwojowego poprzez uczestnictwo 
np. w radach szkoleniowych, kursach i szkoleniach 

−  aktywne informowanie o zajęciach/grupach wsparcia 
dla rodziców w procesie rozwodowym, które 
realizowane są przez podmioty zewnętrzne 
fundacje/stowarzyszenia pożytku publicznego 

− Doskonalenie kompetencji wychowawczych rodziców w 
pracy z dzieckiem sprawiającym trudności 
wychowawcze. 

− Pomoc w procesie budowania dialogu rodzic 

− dziecko w sytuacjach nowych doświadczeń w ramach 
środowiska egzystencji własnej (m.in. moja rola i 
miejsce w rodzinie w doświadczeniu obecności 
partnera/partnerki mojego rodzica) 

Wychowawcy, 
nauczyciele,, 
pedagog szkolny, 
psycholog 
szkolny, rodzice, 
pielęgniarka 
szkolna, 
nauczyciele 
biologii, 
zaproszeni 
goście, 

− Zapoznanie 
uczniów z drogą 
ewakuacyjną 
szkoły. 

− Znajomość „ciągów komunikacyjnych” i dróg ewakuacji 
na terenie szkoły. 

− Omawianie zasad bezpiecznego spędzania przerw, 
zachowania się w trakcie lekcji i imprez szkolnych; 
zapoznanie z zasadami zachowania bezpiecznych 
odległości, dezynfekcji rąk i powierzchni. 

− Próbny alarm przeciwpożarowy. 

Wychowawcy, 
nauczyciele,, 
pedagog szkolny, 
psycholog 
szkolny, rodzice, 
pielęgniarka 
szkolna, 
nauczyciele 
biologii, 
zaproszeni 
goście, 

SFERA 
PSYCHICZNA 
Ukierunkowana na 
zbudowanie 
równowagi i 
harmonii 
psychicznej, 
ukształtowanie 
postaw 
sprzyjających 
wzmacnianiu 
zdrowia własnego i 
innych ludzi, 
kształtowanie 
środowiska 
sprzyjającego 
rozwojowi 

− Wspieranie 
uczniów o różnych 
potrzebach 
edukacyjnych. 

− Realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej. 

− Dostosowanie metod pracy do potrzeb uczniów. 

− Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, 
uwzględniających potrzeby uczniów, rozwijające 
kompetencje emocjonalno-społeczne, logopedyczne 

− Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne; wyrównawcze 

− Zajęcia z uczniem zdolnym: udział w konkursach 
tematycznych oraz w kołach zainteresowań 

− Udział w konkursach i olimpiadach międzyszkolnych 

− Kształtowanie umiejętności efektywnego uczenia się -
warsztaty z technik efektywnego uczenia się w ramach 
przedmiotu Psychoedukacja 

− Zajęcia z psychologiem szkolnym rozwijające kreatywne 
myślenie 

− Wspieranie uczniów w samodzielnym poszukiwaniu 
informacji 

Wychowawcy, 
nauczyciele,, 
pedagog szkolny, 
psycholog 
szkolny, rodzice, 
pielęgniarka 
szkolna, 
nauczyciele 
biologii, 
zaproszeni 
goście, 
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zdrowia, 
osiągnięcie 
właściwego 
stosunku do 
świata, poczucia 
siły, chęci do życia i 
witalności 

− Zagrożenia w 
Internecie. 

− Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do 
prywatności, w tym do ochrony danych osobowych oraz 
ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci. 

− 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. 

− Zajęcia dotyczące przeciwdziałaniu uzależnieniom od 
cyberprzestrzeni oraz świadomego korzystania ze 
środków masowego przekazu. 

− Rozwijania umiejętności zarządzania własnym czasem, 
propagowanie kreatywnego spędzania czasu wolnego, 
walka z uzależnieniem od smartfona i portali 
społecznościowych. 

Wychowawcy, 
nauczyciele,, 
pedagog szkolny, 
psycholog 
szkolny, rodzice, 
pielęgniarka 
szkolna, 
nauczyciele 
biologii, 
zaproszeni 
goście, 

− Zapobieganie i 
reagowanie na 
cyberprzemoc 

− Udział uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 

− Uczenie świadomego i bezpiecznego korzystania z 
Internetu „Akcja Dzień Bezpiecznego Internetu”. 

− Organizacja kół rozwijających zainteresowania 
informatyczne uczniów. 

− Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem technologii 
informatycznej. 

− Redagowanie gazetki szkolnej, nauka korzystania 
bezpiecznego internetu, zbieranie informacji z 
wykorzystaniem Internetu 

Wychowawcy, 
nauczyciele,, 
pedagog szkolny, 
psycholog 
szkolny, rodzice, 
pielęgniarka 
szkolna, 
nauczyciele 
biologii, 
zaproszeni 
goście, 

− Rozwijanie 
kompetencji 
informatycznych 
dzieci i młodzieży. 

− Zapoznanie uczniów z zasadami savoir vivre w sieci Wychowawcy, 
nauczyciele,, 
pedagog szkolny, 
psycholog 
szkolny, rodzice, 
pielęgniarka 
szkolna, 
nauczyciele 
biologii, 
zaproszeni 
goście, 

− Kultura w 
komunikacji 
edukacji zdalnej 

− Nadzór nauczycieli nad informacjami przekazywanymi 
za pomocą platformy MS Teams 

Wychowawcy, 
nauczyciele,, 
pedagog szkolny, 
psycholog 
szkolny, rodzice, 
pielęgniarka 
szkolna, 
nauczyciele 
biologii, 
zaproszeni 
goście, 
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− Kształtowanie 
umiejętności 
zachowania 
ostrożności w 
kontaktach z 
nieznajomymi. 

− Nauka mówienia „nie” w określonych sytuacjach, 
kształtowanie postawy asertywnej. (zajęcia z 
psychologiem pt. „Jak być asertywnym”), 

− Kształtowanie umiejętności zachowania się w 
niebezpiecznych sytuacjach. poprzez warsztaty 
organizowane przez Straż Miejską lub Policję, udział w 
przedstawieniach o tematyce profilaktycznej. 

Wychowawcy, 
nauczyciele,, 
pedagog szkolny, 
psycholog 
szkolny, rodzice, 
pielęgniarka 
szkolna, 
nauczyciele 
biologii, 
zaproszeni 
goście, 

− Przeciwdziałanie 
przemocy w 
rodzinie. 

− Diagnoza środowiska –wczesne wykrywanie form 
przemocy wśród uczniów 

− Ochrona ofiar przemocy: rozmowy z uczniem i 
rodzicami, w razie konieczności wszczęcie procedury 
„Niebieskiej Karty” 

− Współpraca z instytucjami udzielającymi pomocy i 
wsparcia 

− Realizacja programu „Chronimy dzieci”–fundacji 
„Dajemy dzieciom siłę” poprzez wdrożenie w życie 
Polityki Ochrony Dzieci przed Krzywdzeniem oraz 
edukację uczniów, rodziców i nauczycieli z zakresu 
przeciwdziałania przemocy. 

Wychowawcy, 
nauczyciele,, 
pedagog szkolny, 
psycholog 
szkolny, rodzice, 
pielęgniarka 
szkolna, 
nauczyciele 
biologii, 
zaproszeni 
goście, 



Obszar Zadania 
- Profilaktyka uza- -

leznien: 
- Dostarczanie ucz-

niom wiedzy 0 -

szkodliwosci uiy-
wek: papieros6w, 
alkoholu, substan- -

cji psychoaktyw-
nych. -

-

-

-

-

Spos6b realizacji 

Propagowanie wiedzy na temat prawnych i mo-
ralnych skutk6w posiadania, zaiywania i roz-
prowadzania srodk6w psychoaktywnych. 
Wyposaienie uczni6w, rodzic6w i nauczycieli w 
wiedz� o uzaleinieniach i moiliwosciach szuka-
nia pomocy 
Prowadzenie przez uczni6w gazetek sciennych o 
tematyce profilaktycznej 
lnformowanie rodzic6w/prawnych opiekun6w o 
widocznej zmianie w zachowaniu dziecka 
Propagowanie wiedzy na temat prawnych i mo-
ralnych skutk6w posiadania, zaiywania i roz-
prowadzania srodk6w psychoaktywnych. 
Wsp6tpraca z Policjq 
Zaj�cia warsztatowe z psychologiem w zespo-
tach klasowych z wykorzystaniem ,,Apteczki po-
mocy emocjonalnej" 
o,agnoza czynnik6w chron1qcych I ryzyka w 
srodowisku szkolnym oraz wdraianie dziatan 
profilaktycznych wynikajqcych z diagnozy. 
Doskonalenie umiej�tnosci rozpoznawania za
grozen cywilizacyjnych (uzaleinienia, sekty, sub
kultury, choroby) 
Ksztattowanie u uczni6w poczucia wtasnej war
tosci poprzez budowanie pozytywnego klimatu 
spolecznego w szkole: -tworzenie narz�dzi do 
diagnozy problem6w wychowawczych i monito
rowania klimatu 
Dostarczenie wiedzy i trenowanie umiej�tnosci 
zachowan asertywnych 
Zapoznanie uczni6w ze szkodliwosciq palenia 
tytoniu oraz z wptywem palenia tytoniu na po
wstawanie chor6b uktadu krqienia i chor6b no
wotworowych 
lekcje informacyjne podczas zaj�c dotyczqce 
profilaktyki chor6b uktadu oddechowego i ukta
du krc}ienia, 
Zapoznanie uczni6w ze szkodliwoscic} narkoma
nii i alkoholizmu oraz ich skutk6w, a takie po
radnictwo w zakresie zapobiegania uzaleinie
niom od substancji uzaleiniajc}cych -pogadanki, 
prelekcje, warsztaty, zaj�cia tematyczne ze spe
cjalistami szkolnymi, zaj�cia z zakresu podstawy 
programowej (m.in. biologia) nt. negatywnych 
skutk6w stosowania srodk6w odurzajqcych - al
koholu, tytoniu i nowych substancji psychoak
tywnych. 
Profilaktyka uzaleinien - zaj�cia edukacyjne 
prowadzone przez Referat Profilaktyki Straiy 
Miejskiej m.st. Warszawy. 

Odpowiedzialni 

Wychowawcy, nauczycie-
le, , pedagog szkolny, 
psycholog szkolny, rodzi-
ce, piel�gniarka szkolna, 
nauczyciele biologii, 
zaproszeni goscie, 

Powyisze zadania mogc} bye realizowane w bezposrednim kontakcie z uczniami lub kontynuowane z 

formie pracy zdalnej, w tym ksztatcenia na odlegfosc zgodnie z odr�bnymi zarzc1dzeniami Dyrektora 

Szkofy, wynlkajc1cymi z wytycznych MEiN, MZ i GIS 
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