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PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 357 W 

WARSZAWIE  

  

Akty prawne  

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).  

2. Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 

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

3. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.).  

4. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.).  

5. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).  

6. Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.).  

7. Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz.U. z 2020r. poz. 2050 ze 

zm.).  

8. Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 

tytoniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 276 ze zm.).  

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form 

prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, 

informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1449).  

10. Statut Szkoły Podstawowej nr 357 w Warszawie.  

11. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023:  

11.1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw 

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

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

edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia 

psychicznego dzieci i młodzieży.  

11.3. 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.  

11.4. 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.  
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11.5. 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.   

11.6. 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”.  

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

uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.  

  

Ponadto wykorzystano:   

Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i 

rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego” – sporządzony na zlecenie 

MEiN (oparty na wynikach badań wśród uczniów, rodziców, nauczycieli w okresie kwiecień 2020 – 

styczeń 2021).  
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Wstęp  

  

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej nr 357 w 

Warszawie 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, w tym warunkami i sposobem 

oceniania wewnątrzszkolnego. 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. Szkolny Program 

Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów 

nauczania  

i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej. Szkolny Program 

WychowawczoProfilaktyczny 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.  

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy w  

zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, wynikających z nich 

czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z 

używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji 

psychoaktywnych oraz innych problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:  

1. wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,   

2. ewaluacji ubiegłorocznego programu wychowawczo-profilaktycznego realizowanego w roku 

szkolnym 2021-2022,   

3. wniosków i analiz z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów 

wychowawczych,   

4. wyników kontroli organu nadzoru pedagogicznego,   
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5. 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 Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest kultywowanie 

tradycji i ceremoniału szkoły.  

Podstawowe zasady realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego obejmują:   

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

szkoły,   

2. zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań 

określonych w programie,   

3. respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły 

(dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski),   

4. współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (udział organizacji i stowarzyszeń 

wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),  

5. współodpowiedzialność za efekty realizacji programu.  
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 I.  Misja i wizja szkoły  

  

Chcemy, aby nasza Szkoła Podstawowa była placówką radosnego rozwoju,  a w prowadzonych 

działaniach widać było kojarzącą się ze słońcem radość i optymizm.  Z  całą pewnością nie da się 

zapobiec wszystkim problemom, ale dzięki budowaniu otwartej postawy nastawionej na poszukiwanie 

rozwiązań i zaangażowanie całej społeczności szkolnej oraz kształtowanie krytycznego myślenia, 

pokazujemy naszym wychowankom i uczniom, jak można starać się każdą trudność przekuć w 

wyzwanie i skutecznie rozwiązać. Mając na uwadze, że społeczność szkolną tworzą zarówno dzieci, 

pracownicy szkoły oraz rodzice naszych uczniów i przedszkolaków, wspieramy budowanie 

harmonijnych, opartych na zaufaniu, szacunku,  bezwarunkowej akcpetacji, autentyczności oraz 

empatii w relacjach między tymi grupami. Zadowoleni z obecnego stanu bazy dydaktycznej naszej 

Szkoły, stale go pielęgnujemy, ale także poszerzamy stosownie do potrzeb naszych dzieci z 

wykorzystaniem nowoczesnych technologi informacyjno-komunikacyjnych.  
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 II. Sylwetka absolwenta szkoły  

  

Dążeniem Szkoły Podstawowej nr 357 w Warszawie jest przygotowanie uczniów do skutecznego 

funkcjonowania w nowoczesny świecie oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu 

odpowiedzialności za własny rozwój. Chcemy, aby dzięki naszej pracy absolwenci Szkoły 

Podstawowej nr 357 wyruszali w dalszą drogę z zaciekawieniem, bez niepotrzebnych obaw i świadomi 

swojej wartości. Radosna edukacja, którą chcemy zagwarantować naszym uczniom i przedszkolakom, 

ma wykształcić w  dzieciach następujące cechy:  

−  radość,  

−  ciekawość świata,  

−  świadomość swojej wartości,  

−  otwartość,  

−  życzliwość i szacunek dla innych,  

−  poszanowanie praw człowieka i środowiska,  

−  wykorzystywanie w pełni swoich możliwości,  

−  ciekawość świata,  

−  brak obaw przed nowościami,  

−  zainteresowanie otoczeniem  

−  energiczność,  

−  zaangażowanie,  

−  kreatywność.   

W toku rozmów, konsultacji i ustaleń, diagnoz uznaliśmy wspólnie z uczniami i ich rodzicami  

(opiekunami prawnymi), że kluczowymi wartościami w Szkole Podstawowej nr 357 są  takie wartości 

jak:  

−  rozwój,   

−  radość,  

−  wiedza i umiejętności,   

−  kreatywność,  

−  patriotyzm,  

−  poczucie własnej wartości,  

−  poczucie bezpieczeństwa,  

−  asertywność,  

−  otwartość,    

−  akceptacja,   

−  szacunek do innych,   
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−  empatia,  

− profesjonalizm,    

− skuteczne funkcjonowanie w nowoczesnym świecie,   

− wspólnota lokalna.   
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III. Diagnoza potrzeb i problemów występujących w środowisku  

  

Punktem wyjścia do tworzenia Programu Wychowawczo-Profilaktycznego w Szkole 

Podstawowej nr 357 w Warszawie jest diagnoza potrzeb, sytuacji wychowawczej środowiska 

szkolnego oraz określenie czynników chroniących i czynników ryzyka, z uwzględnieniem:  

−  wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,  

−  ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczo-profilaktycznego,  

−  ankiety skierowanej do uczniów i rodziców,  

−  analizy dokumentów szkolnych,  

−  wniosków uzyskanych ze spotkań zespołów nauczycieli,  

−  spostrzeżeń rodziców przekazywanych podczas zebrań, spotkań Rady Rodziców oraz 

indywidualnych rozmów,  

−  obserwacji zachowania uczniów w szkole i na terenie wokół szkoły.  

Efektem podejmowanych działań diagnostycznych w ubiegłym roku szkolnym, ze szczególnym 

uwzględnieniem potrzeb rodziców, jest wyłonienie następujących grup czynników:  

1. czynniki chroniące dzieci i młodzież przed podejmowaniem zachowań ryzykownych:  

− wspierające i akceptujące relacje rówieśnicze, rodzinne oraz z innymi dorosłymi,  

− znajomość przez rodziców środowiska rówieśniczego dzieci,  

− dobry klimat szkoły (empatia i wzajemna pomoc, poczucie akceptacji w klasie),  

− poczucie bezpieczeństwa w szkole i w domu,  

− konstruktywne i aktywne wypełnienie czasu wolnego (rozwijanie pasji, zainteresowań, 

talentów, hobby),  

− bardzo duża ilość uczniów korzystających z oferty zajęć pozalekcyjnych,  

− właściwa realizacja obowiązku szkolnego,  

− wysokie aspiracje edukacyjne,  

− wysoki poziom samooceny,  

− odnoszenie sukcesów przez uczniów w różnych dziedzinach,  

− konstruktywne wypełnienie czasu wolnego, rozwijanie swoich pasji i zainteresowań,  

− wysokie poczucie szczęścia,  

− szeroka oferta form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  

− rozwijanie kompetencji wychowawczych kadry pedagogicznej (udział w licznych szkoleniach, 

warsztatach, seminariach, konferencjach, webinariach wpływających na podniesienie jakości 

pracy szkoły),  
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− bogata i nowoczesna infrastruktura szkolna.  

2. czynniki ryzyka:  

−  obniżony nastrój – poczucie przygnębienia, samotności, nudy,  

−  narastające uczucia: niepokoju, apatii, zobojętnienia lub złości,  

−  obniżona motywacja do podejmowania działań i poszukiwania rozwiązań,  

−  odczuwanie lęku, stresu, obaw, napięcia, odrzucenia, bycie osobą doświadczającą przemocy 

i stosującą – głównie cyberprzemoc i przemoc relacyjna,  

−  trudności w radzeniu sobie z nieprzyjemnymi uczuciami (z właściwym ich wyrażaniem, 

odbieraniem i kontrolą emocji),  

−  brak umiejętności zarządzania sobą w czasie i swoim czasem wolnym oraz radzenie sobie ze 

stresem i lękiem egzaminacyjnym,  

−  odczuwanie poczucia przeciążenia,  

−  niewłaściwe korzystanie z multimediów (zbyt duża ilość czasu, nieodpowiednie treści, 

portale, brak skutecznego nadzoru i związane z tym wysokie ryzyko uzależnienia, izolowania 

się, cyberprzemocy i agresji),  

−  ograniczone grono znajomych,  

−  zaburzenia snu i koncentracji uwagi,  

−  kontakt pośredni lub bezpośredni z używkami.  

  

Wnioski i rekomendacje na podstawie zgromadzonego materiału w roku szkolnym 2021/2022 

pozwoliły na wyznaczenie celów szczegółowych do pracy  wychowawczo-profilaktycznej z 

wykorzystaniem działań o charakterze wychowawczym, profilaktycznym, edukacyjnym i  

informacyjnym.  

    

IV. Cel główny i cele szczegółowe  

  
Cel ogólny: zwiększenie skuteczności działań wychowawczych, edukacyjnych, informacyjnych i 

profilaktycznych wśród uczniów, ich rodziców (prawnych opiekunów), nauczycieli oraz pracowników 

szkoły w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia, kształtowania postaw i budowania relacji społecznych 

opartych na szacunku i prawach człowieka oraz  kształtowania wartości, norm oraz wzorów zachowań.   

Cele szczegółowe:  

1. Kształtowanie postaw i budowanie relacji społecznych  

1.1. Wzmacnianie wspierających, akceptujących, życzliwych i pomocnych relacji w środowisku 

szkolnym (uczniowie-nauczyciele-rodzice).  
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1.2. Wdrażanie do życia w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej opartej na współpracy i 

współodpowiedzialności oraz wzmacnianiu więzi ze szkołą i społecznością lokalną 

(uczniowie).  

1.3. Kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji, stanowiącej podstawę współdziałania 

(uczniowie).  

1.4. Wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub 

opiekunów prawnych (nauczyciele-rodzice).  

2. Kształtowanie wartości, norm oraz wzorów zachowań  

2.1. Podnoszenie motywacji do nauki i systematycznego uczęszczania na zajęcia lekcyjne 

(uczniowie).  

2.2. Redukowanie zachowań agresywnych i przemocowych poprzez podkreślenie roli świadka i 

uczenie sposobów reagowania w sytuacjach trudnych (uczniowie).  

2.3. Kształtowanie u uczniów postawy akceptacji i ciekawości poznawczej wobec różnic 

kulturowych prezentowanych przez uczniów – cudzoziemców, w szczególności z 

Ukrainy(uczniowie).  

2.4. Niwelowanie skutków niepowodzeń edukacyjnych (uczniowie).  

2.5. Kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do 

odpowiedzialnych decyzji (uczniowie).  

2.6. Ukazywanie piękna kultury łacińskiej, zapoznanie z edukacją klasyczną (uczniowie).  

2.7. Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów, szacunku dla dobra 

kultury i dorobku narodowego, zaznajamianie z kulturą  regionu i dorobku Europy.  

Wskazywanie autorytetów i wzorców moralnych (uczniowie).  

3. Tworzenie warunków bezpiecznej i przyjaznej szkoły  

3.1. Kształtowanie przyjaznego klimatu szkoły, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych 

oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, 

wychowawców i rodziców (opiekunów prawnych), w tym wzmacnianie więzi z  rówieśnikami 

oraz nauczycielami i wychowawcami (uczniowie-rodzice-nauczyciele).  

3.2. Utrzymanie wysokiego poczucia bezpieczeństwa w szkole (uczniowie-rodzice-nauczyciele).  

3.3. Rozwijanie umiejętności bezpiecznego i rozsądnego korzystania z nowych technologii 

informacyjno-komunikacyjnych w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania w 

edukacji, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w  

Internecie i mediach społecznościowych (uczniowie-rodzice-nauczyciele).  

3.4. Modelowanie skutecznych sposobów rozwiązywania sytuacji trudnych (uczniowie).  
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3.5. Rozwijanie uważności i empatii na potrzeby własne i drugiego człowieka oraz przestrzeganie 

praw każdego człowieka (uczniowie).  

3.6. Poszerzanie wiedzy rodziców, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i 

zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów 

używania narkotyków, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych, a 

także suplementów diety i leków, w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego 

typu przypadkach (rodzice-nauczyciele).    

  

4. Rozwijanie zdrowego stylu życia  

4.1. Wzmacnianie konstruktywnych i aktywnych form spędzania czasu wolnego (uczniowie).  

4.2. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego uczniów (w szczególności zapobieganie 

zaburzeniom  nastroju)  oraz  wzmacnianie  poczucia  oparcia w najbliższym 

środowisku całej społeczności szkolnej (uczniowie, rodzice, nauczyciele).  

4.3. Koncentrowanie uwagi uczniów na poszukiwaniu rozwiązań i podejmowaniu asertwynych 

działań (uczniowie).  

4.4. Rozwijanie umiejętności zarządzania sobą w czasie, w tym kształtowanie umiejętności 

radzenia sobie sobie ze stresem, lękiem, napięciem emocjonalnym (uczniowie).  

4.5. Przeciwdziałanie pierwszym próbom podejmowania zachowań ryzykownych, wzmacnianie  

czynników chroniących i redukcja czynników ryzyka, ograniczanie inicjacji w zakresie 

różnych zachowań ryzykownych oraz zapobieganie nowym przypadkom (uczniowie-

rodzicenauczyciele).  

4.6. Rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony ekologii i ochrony 

środowiska w swoim środowisku (uczniowie-rodzice-nauczyciele).  

    

V. Plan działań wychowawczo-profilaktycznych w roku szkolnym 2022/2023  

  
Plan działań wychowawczo-profilaktycznych w roku szkolnym 2022/2023 został opracowany z 

uwzględnieniem wniosków i rekomendacji po przeprowadzonej diagnozie potrzeb i problemów 

występujących w środowisku oraz analizie rozpoznanych czynników ryzykai czynników chroniących. 

Formy realizacji poszczególnych działań mogą ulec zmianie adekwatnie do aktualnej sytuacji 

wychowawczej w klasach.  

  
Działalność wychowawcza szkoły  

Lp.  Zadanie do realizacji  Sposób realizacji  Odpowiedzialni  Termin  
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1.  Wdrażanie do życia w  

społeczności szkolnej i w 

grupie rówieśniczej opartej na 

współpracy  
i współodpowiedzialności 

oraz wzmacnianiu więzi ze 

szkołą i społecznością lokalną 

(uczniowie).  

Angażowanie uczniów w 

działania na rzecz innych, w 

akcje charytatywne, lokalne 

i ogólnopolskie.  

  

  

  

  

  

  
Zachęcanie uczniów do 

udziału w wewnętrznych i 

zewnętrznych konkursach.   

  

  

  

  

  

  

  
Wybory do smorządów 
klasowych i samorządu 
uczniowskiego.   
  

  

  

  

  

  

  
Motywowanie uczniów do 

działaności na rzecz klasy i 

szkoły.  

  

  

  

  

  

  

  
Tworzenie warunków do 

korzystania z metod 

aktywizujących 

współpracę i 

współdziałanie na rzecz 

ograniczenia działań 

rywalizacyjnych.   
  

Szkolne Koło 

Wolontariatu wraz z 

opiekunami Samorząd 

Uczniowski wraz z 

opiekunami wychowawcy 

nauczyciele  nauczyciele 

świetlicy nauczyciele 

bibliotekarze szkolni 

specjaliści   
  
Szkolne Koło Wolontariatu 
wraz z opiekunami 
Samorząd Uczniowski wraz 
z opiekunami  
wychowawcy 

nauczyciele  nauczyciele 

świetlicy nauczyciele 

bibliotekarze szkolni 

specjaliści   

  
Szkolne Koło Wolontariatu 
wraz z opiekunami 
Samorząd Uczniowski 
wraz  z opiekunami  
wychowawcy 

nauczyciele  nauczyciele 

świetlicy nauczyciele 

bibliotekarze szkolni 

specjaliści   

  
Szkolne Koło Wolontariatu 
wraz z opiekunami 
Samorząd Uczniowski wraz 
z opiekunami  
wychowawcy 

nauczyciele  nauczyciele 

świetlicy nauczyciele 

bibliotekarze szkolni 

specjaliści   

  
Szkolne Koło Wolontariatu 
wraz z opiekunami  
Samorząd Uczniowski 

wraz z opiekunami 

wychowawcy nauczyciele  

nauczyciele świetlicy 

nauczyciele bibliotekarze 

szkolni specjaliści   

cały rok wg 
ustalonego 
harmonogramu  
uroczystości i 

wydarzeń 

szkolnych   

  

  

  

  
cały rok wg 
ustalonego 
harmonogramu  
i zgodnie z 

kalendarzem  
konkursów  

  

  

  

  
cały rok wg 
ustalonego  
harmonogramu  

  

  

  

  

  

  

  
cały rok  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
cały rok  
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2.  Podnoszenie motywacji do 

nauki i systematycznego 

uczęszczania na zajęcia 

lekcyjne (uczniowie).  

Stosowanie aktywizujących 

metod nauczania ze 

szczególnym 

uwzględnieniem technik 

informatycznynych i 

multimedialnych oraz 

technik kształcenia na 

odległość (jeśli zajdzie taka 

potrzeba).  
  
Doceniania uczniów w różnej 

formie za wkład pracy, udział 

w akcji „Pozytywna uwaga“.  

  

  
Ścisła współpraca z 

rodzicami, Policją, Strażą 

Miejską i Sądem.  

  
Tworzenie i podpisywanie 

kontraktów z uczniami, 

rodzicami, nauczycielami.   
  
Program „Egzamin bez lęku“ 
skierowany do klas 8.   
  

  
Podjemowaniem interwencji 
wychowawczej zgodnie ze 
szkolnymi procedurami  
(dostępnymi w sekretariacie 
szkoły oraz na stronie  
internetowej szkoły, 

omówione podczas zebrań 

z rodzicami).  

wychowawcy 

nauczyciele szkolni 

specjaliści  nauczyciele 

świetlicy  nauczyciele 

bibliotekarze   

  

  

  

  

  
wychowawcy 

nauczyciele  nauczyciele 

świetlicy nauczyciele 

bibliotekarze szkolni 

specjaliści  

  
pedagodzy  
psychologowie  

  

  
wychowawcy pedagodzy 
psychologowie  
  
wychowawcy pedagodzy 
psychologowie  
  
pedagodzy  
psychologowie  

  

  

  

cały rok   

  

  

  

  

  

  

  

  

  
cały rok  

  

  

  

  

  
cały rok zgodnie z 
potrzebami  
  

  
cały rok zgodnie z 
potrzebami  
  

  
zgodnie  
z harmonogramem  

  

  
cały rok zgodnie z 
potrzebami  
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3.  Redukowanie zachowań 

agresywnych i przemocowych 

poprzez podkreślenie roli 

świadka i uczenie sposobów 

reagowania w sytuacjach 

trudnych (uczniowie).  

Realizacja programu WCIES 

„Szkoła przyjazna prawom 

człowieka. Jak  
przeciwdziałać wykluczeniu 
i przemocy w szkole?“ 
podczas godzin 
wychowawczych zgodnie ze 
zdiagnozowanymi 
potrzebami klasy.   
  
Udział uczniów w zajęciach 

rozwijających kompetencje 

emocjonalno-społeczne.  
  
Współpraca z Policją,  
Sądem, Strażą Miejską. 
Podjemowaniem interwencji 
wychowawczej zgodnie ze 
szkolnymi procedurami  
(dostępnymi w sekretariacie 
szkoły oraz na stronie  
internetowej szkoły, 
omówione podczas zebrań 
z rodzicami).   
  
Uwrażliwianie uczniów na 

konsekwencje 

psychologiczne, 

społeczne i prawne 

stosowania przemocy, 

agresji, w tym  

wychowawcy we współpracy 
z pedagogami i psychologami 
szkolnymi  
  

  

  

  

  

  

  
pedagodzy  
psychologowie  

  

  
pedagodzy  
psychologowie  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
wychowawcy Straż 

Miejska Policja  
pedagodzy 

psychologowie  

wg ustalonego 

harmonogramu 

we wrześniu i  

zgodnie z 

diagnozowanymi 

potrzebami  
uczniów  

  

  

  
zgodnie z 

diagnozą  
zawartą w KPPP  

  
cały rok zgodnie z 
potrzebami  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
I półrocze  

 

  cyberprzemocy podczas 

zajęć na godzinach 

wychowawczych.  

  

  

  

 

4.  Kształtowanie u uczniów 

postawy akceptacji i 

ciekawości poznawczej 

wobec różnic kulturowych 

prezentowanych przez 

uczniów – cudzoziemców, 

w szczególności z Ukrainy 

(uczniowie).  

Zajęcia adaptacyjne i 

budujące relacje podczas 

godzin wychowaczych.  
  
Zajęcia na temat różnych 
kultur.  
  

  

  

  
Kroki postępowania w 

sytuacji przyjęcia nowego 

ucznia – cudzoziemca.   

  
Minimalizowanie 
negatywnych skutków 
sytuacji kryzysowej 
wywołanej działaniami 
wojennymi na terenie  
Ukrainy – udział w zajęciach 

rozwijających kompetencje 

emocjonalno-społeczne.  

wychowawcy pedagodzy 
psychologowie  
  
wychowawcy 

nauczyciele  nauczyciele 

świetlicy nauczyciele 

bibliotekarze szkolni 

specjaliści  

  
wychowawcy pedagodzy  
psychologowie  

  
pedagodzy  
psychologowie  

  

  

I półrocze  

  

  

  
II półrocze  

  

  

  

  

  
cały rok zgodnie z  
potrzebami  
  

  
cały rok zgodnie z  
potrzebami  
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5.  Kształtowanie postaw 

ukierunkowanych na prawdę, 

dobro i piękno, uzdalniających 

do odpowiedzialnych decyzji 

(uczniowie).  

Przeprowadzenie zajęć na 

temat autrytetów moralnych 

oraz pozytywnych wzorców 

zachowań.  
  
Zapoznanie z programem 
wychowawczo- 
profilaktycznym szkoły  
na godzinach 
wychowawczych  
oraz w trakcie zebrań, ze 

szczególnym  
uwrażliwieniem na wartości 

przyjęte przez szkolną 

społeczność.   

wychowawcy 

nauczyciele specjaliści 

szkolni  

  

  

  
wychowawcy  
specjaliści szkolni  

  

cały rok   

  

  

  

  

  
wrzesień 2022  

6.  Ukazywanie piękna kultury 

łacińskiej, zapoznanie z 

edukacją klasyczną 

(uczniowie).  

Lekcje wychowawcze, lekcje 

świetlicowe wprowadzające 

sentencje łacińskie.   

wychowawcy  
nauczyciele świetlicy  

cały rok  

7.  Modelowanie skutecznych 

sposobów rozwiązywania 

sytuacji trudnych (uczniowie).  

Lekcje wychowawcze na 
temat porozumienia bez 
przemocy.  
  
Debata WCIES „Reaguje, nie 

kabluje“ dla uczniów klas 4-

8.  

wychowawcy  
specjaliści szkolni  

  

  
WCIES  

  

  

  

I półrocze  

  

  

  
I półrocze  

8.  Rozwijanie uważności i 

empatii na potrzeby własne 

i drugiego człowieka oraz 

przestrzeganie praw 

każdego człowieka 

(uczniowie).  

Realizacja programu WCIES  
„Szkoła przyjazna prawom 

człowieka. Jak 

przeciwdziałać wykluczeniu 

i przemocy w szkole?“ 

podczas godzin 

wychowawczych zgodnie ze 

zdiagnozowanymi 

potrzebami klasy.   
  
Podjemowaniem interwencji 

wychowawczej zgodnie ze 

szkolnymi procedurami  

wychowawcy we współpracy 
z pedagogami i psychologami 
szkolnymi  
  

  

  

  

  

  

  
pedagodzy  
psychologowie  

  

cały rok  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
cały rok zgodnie z 
potrzebami  
  

  (dostępnymi w sekretariacie 
szkoły oraz na stronie  
internetowej szkoły, 
omówione podczas zebrań z 
rodzicami).  
  
Działalność Szkolnego Koła 

Wolontariatu i Samorządu 

Uczniowskiego.  

  

  

  

  

  

  
Szkolne Koło Wolontariatu 

wraz z opiekunami 

Samorząd Uczniowski wraz 

z opiekunami  

  

  

  

  

  

  
cały rok wg 

ustalonego 

harmonogramu  
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9.  Wychowanie do wartości i 

kształtowanie patriotycznych 

postaw uczniów, szacunku 

dla dobra kultury i dorobku 

narodowego, zaznajamianie z  
kulturą  regionu i dorobku 

Europy. Wskazywanie 

autorytetów i wzorców 

moralnych (uczniowie).   

Celebrowanie rocznic i 

wydarzeń patriotycznych,  
tradycji - lekcje  
wychowawcze na temat 
patriotyzmu, tradycji.   
  

  
Organizacja konkursów i 
wycieczek szkolnych, 
realizacja projektów 
edukacyjnych.   
  

  
Lekcje na temat 

wielokulturowości.  

  

  

nauczyciele  

  

  

  

  

  

  
nauczyciele  

  

  

  

  

  
Centrum Wielokulturowe w 

Warszawie  

cały rok wg 
ustalonego 
harmonogramu  
uroczystości i 

wydarzeń 

szkolnych   

  
zgodnie z 
tygodniem  
wycieczkowym  

  

  

  
cały rok  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Działalność profilaktyczna szkoły  
Lp.  Zadanie do realizacji  Sposób realizacji  Odpowiedzialni  Termin  
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1.  Wzmacnianie 

wspierających, 

akceptujących, życzliwych i  

pomocnych relacji w 

środowisku szkolnym 

(uczniowie-

nauczycielerodzice).  

Reintegracja zespołów 

klasowych poprzez 

podejmowanie przez 

wychowawców i pedagoga 

działań mających na celu 

ponowną integrację uczniów – 

zajęcia podczas lekcji 

wychowawczych, organizacja 

uroczystości klasowych, 

organizacja pomocy 

koleżeńskiej itp.  
  
Oganizowanie zajęć 
psychoedukacyjnych na temat 
emocji, ich nazywania, 
rozpoznawania i radzenia 
sobie w sytuacjach trudnych na 
lekcjach wychowawczych z 
wykorzystaniem programu  
„Spójrz Inaczej“.  

  
Organizowanie pomocy 
uczniom ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi 
oraz uczniom ze 
zdiagnozowanymi 
problemami z nauką.  
  
Organizacja Słonecznego 

Pikniku Rodzinnego.  

nauczyciele 
wychowawcy 
pedagodzy  
psychologowie  

  

  

  

  

  

  

  

  
nauczyciele 
wychowawcy 
pedagodzy  
psychologowie  

  

  

  

  

  

  
wychowawcy  
szkolni specjaliści  

  

  

  

  

  
cała społeczność szkolna  

cały rok  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
I półrocze  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
zgodnie z 

diagnozą  
zawartą w  KPPP  

  

  

  

  
zgodnie z 
harmonogramem  
uroczystości 

i wydarzeń  
2.  Kształtowanie przyjaznego 

klimatu szkoły, budowanie 
prawidłowych relacji 
rówieśniczych oraz relacji  
uczniów i nauczycieli, 

wychowanków i 

wychowawców, a także 

nauczycieli, wychowawców 

i rodziców (opiekunów 

prawnych), w tym 

wzmacnianie więzi z  

rówieśnikami oraz 

nauczycielami i 

wychowawcami 

(uczniowierodzice-

nauczyciele).  

Realizacja programu WCIES  
„Szkoła przyjazna prawom 

człowieka. Jak przeciwdziałać 
wykluczeniu i przemocy w 

szkole?“ podczas godzin 

wychowawczych zgodnie ze 

zdiagnozowanymi potrzebami 
klasy.   
  

wychowawcy 

nauczyciele 

szkolni specjaliści  
nauczyciele świetlicy  

  

zgodnie  
z harmonogramem  
WCIES  
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3.  Koncentrowanie uwagi 

uczniów na poszukiwaniu 

rozwiązań i podejmowaniu 

asertwynych działań 

(uczniowie).  

Realizacja zajęć rozwijających 

kompetencje emocjonalno-

społeczne.  
  

  
Warsztaty w klasie z zakresu 

asertywności, uważności .  

  

  
Wykorzystywanie w pracy z 

uczniami aktywizujących 

metod z wykorzystaniem 

technologii 

informacyjnokomunikacyjnych.   

wychowawcy 

nauczyciele 

szkolni specjaliści  
nauczyciele świetlicy  

  
wychowawcy 

nauczyciele 

szkolni specjaliści  
nauczyciele świetlicy  

  
wychowawcy 

nauczyciele 

szkolni specjaliści  
nauczyciele świetlicy  

  

cały rok szkolny  

  

  

  

  
cały rok szkolny  

  

  

  

  
cały rok szkolny  

4.  Przeciwdziałanie 

pierwszym próbom 

podejmowania zachowań 

ryzykownych, 

wzmacnianie czynników 

chroniących i redukcja 

czynników ryzyka, 

ograniczanie inicjacji w 

zakresie różnych 

zachowań ryzykownych 

oraz zapobieganie nowym 

przypadkom 

(uczniowierodzice-

nauczyciele).  

Konsultacje nauczycieli  i  

specjalistów dla uczniów, 

rodziców i nauczycieli.  
  
Organizacja szkoleń i 

warsztatów dla rodziców i 

nauczycieli przy współpracy z 

instytucjami zewnętrznymi na 

rzecz dziecka i rodziny.  

  
Warsztaty na temat profilaktyki 

uzależnień od substancji 

psychoaktywnych, papierosów 

(e-papierosów), alkoholu, 

urządzeń elektornicznych dla 

uczniów, rodziców, nauczycieli.  

Program „Debata“  
skierowany dla uczniów klas 8, 

„Odpowiedzialność prawna 

nieletnich“ dla uczniów klas 7.  

wychowawcy 

nauczyciele 

szkolni specjaliści  

  

  
dyrekcja  
szkolni specjaliści  

  

  

  

  
Straż Miejska, Policja, 

wychowawcy, szkolni 

specjaliści   

zgodnie z 

harmonogramem 

dyżurów  

  

  
zgodnie  
z potrzebami  

  

  

  

  
II półrocze   
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Działalność edukacyjna szkoły  

Lp.  Zadanie do realizacji  Sposób realizacji  Odpowiedzialni  Termin  
1.  Kształtowanie umiejętności 

właściwej komunikacji, 

stanowiącej podstawę 

współdziałania (uczniowie).  

Warsztaty z zakresu 
komunikacji bez przemocy w  

ramach realizacji tematyki 

zajęć z programu WCIES  
„Szkoła przyjazna prawom 
człowieka. Jak przeciwdziałać 
wykluczeniu  
i przemocy w szkole?“    

  
Zajęcia rozwijające 

kompetencje 

emocjonalnospołeczne.  

wychowawcy 
pedagodzy 
psychologowie  
  

  

  

  

  

  
pedagodzy 

psychologowie  

zgodnie  
z harmonogramem  
WCIES  

  

  

  

  

  

  
zgodnie z 

diagnozą 

zawartą w  

KPPP  
2.  Wzmacnianie kompetencji 

wychowawczych nauczycieli  
i wychowawców  
oraz rodziców lub opiekunów 

prawnych 

(nauczycielerodzice).  

Udział nauczycieli  w 

szkoleniach i warsztatach 

(WCIES-porozumienie bez 

przemocy, metoda 

wspólnej sprawy – 

nauczyciele, 

depresjarodzice).  
  
Samokształcenie nauczycieli.  

  
Poradnictwo dla rodziców 

w ramach zebrań z  

rodzicami, dni otwartych, 

indywidualnych konsultacji.   
  
Organizowanie dla 
rodziców prelekcji i spotkań 
z ekspertami  
reprezentującymi instytucje 

wspomagające szkoły.  

  
Udostępnianie rodzicom 

materiałów informacyjnych i 

organizowanie dla nich 

szkoleń pomocnych w 

procesie wychowania 

dziecka w  ramach 

Akademii dla  Rodzica.  

koordynator WCIES 
szkolni koordynatorzy 
programu WCIES:  
pedagodzy  

  

  

  

  
nauczyciele  

  

  
nauczyciele  

  

  

  

  
instytucje zewnętrzne  
współpracujące ze szkołą  

  

  

  

  
specjaliści szkolni  

  

zgodnie  
z harmonogramem  
WCIES  

  

  

  

  

  
cały rok  

  

  
zgodnie z 

harmonogramem 

zebrań z 

rodzicami oraz dni 

otwartych  
  
cały rok   

  

  

  

  

  
cały rok  
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3.  Niwelowanie skutków 

niepowodzeń edukacyjnych 

(uczniowie).  

Orgazniacja zajęć 

dydaktycznowyrównawczych.  

  
Sporządzanie i realizacja 

planów naprawczych.  

nauczyciele  

  

  

  
nauczyciele 

wychowawcy 

pedagodzy  

zgodnie z 

diagnozą  
zawartą w  KPPP  

  
I półrocze 

koniec roku 

szkolnego  

4.  Rozwijanie umiejętności 

bezpiecznego i rozsądnego 
korzystania z nowych 
technologii 
informacyjnokomunikacyjnych 

w zakresie prawidłowego i 
skutecznego 
wykorzystywania w edukacji, 

w szczególności 
kształtowanie krytycznego 
podejścia do treści 

publikowanych w Internecie i 
mediach społecznościowych  
(uczniowie-

rodzicenauczyciele).  

Uwrażliwanie rodziców na 
zebraniach na temay 
odpowiedzialności prawnej 
korzystania z portali 
społecznościowych i 
kontroli rodzicielskiej.  
  
Warsztaty na temat 

cyberbezpieczeństwa z 

wykorzystaniem materiałów 

Fundacji „Dajemy Dzieciom  
Siłę“.  

  

wychowawcy  

  

  

  

  

  

  
nauczyciele 

specjaliści szkolni  

  

zgodnie z 

harmonogramem 

zebrań  

  

  

  

  
cały rok  

5.  Wzmacnianie  
konstruktywnych i aktywnych  

Oferta zajęć pozalekcyjnych.  

  

nauczyciele  

  

cały rok  

  

 form spędzania czasu 

wolnego (uczniowie).  
Działalność Samorządu 
Uczniowskiego.  
  
Udział w konkursach, 
olimpiadach, zawodach.  
  
Udział w uroczystościach i 

wydarzeniach szkolnych.  

  
Samorząd wraz z opiekunami  

  
nauczyciele  

  

  
nauczyciele 

wychowawcy  

  
zgodnie  
z harmonogramem  

  
zgodnie  
z harmonogramem  

  
zgodnie z 

harmonogramem  
6.  Rozwijanie umiejętności 

zarządzania sobą w czasie, w 

tym kształtowanie 

umiejętności radzenia sobie 

sobie ze stresem, lękiem, 

napięciem emocjonalnym 

(uczniowie).  

Realizacja programu  
„Egzamin bez lęku“.  

  

  
Realizacja programu ochrony 

zdrowia psychicznego.  

nauczyciele 

wychowawcy  
specjaliści szkolni  

  
nauczyciele 

wychowawcy  
specjaliści szkolni  

zgodnie  
z harmonogramem  

  

  
zgodnie z 

harmonogramem  

7.  Rozwijanie umiejętności 

podejmowania działań na 

rzecz ochrony ekologii i 

ochrony środowiska w 

swoim środowisku 

(uczniowie-

rodzicenauczyciele).  

Zbiórka baterii.  

  
Zbiórka nakrętek.  

  
Akcje Samorządu  
Uczniowskiego i Szkolnego 

Koła Wolontariatu.  

cała społeczność szkolna  

  
cała społeczność szkolna  

  
Samorząd Uczniowski i 

Szkolne Koło Wolontariatu  

cały rok  

  
cały rok  

  
zgodnie z 

harmonogramem  
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8.  Poszerzanie wiedzy 

rodziców, nauczycieli i 

wychowawców na temat 

prawidłowości rozwoju i 

zaburzeń zdrowia 

psychicznego dzieci i 

młodzieży, rozpoznawania 

wczesnych objawów 

używania narkotyków, 

środków zastępczych oraz 

nowych substancji 

psychoaktywnych, a także 

suplementów diety i leków, 

w celach innych niż 

medyczne  
oraz postępowania w tego 

typu przypadkach 

(rodzicenauczyciele).    

Udostępnienie informacji o 
ofercie pomocy  
specjalistycznej dla uczniów 

i ich rodziców  w przypadku 

używania środków 

psychoaktywnych.  

  
Kontakt z pedagogiem 

szkolnym, Policją, kuratorami, 

Ośrodkiem Pomocy Rodzinie.  
  
Prowadzenie 
wewnątrzszkolnego 
doskonalenia nauczycieli  
i wychowawców w zakresie  
profilaktyki  
oraz rozpoznawania 

używania i substancji 

psychoaktywnych - szkolenia 

prowadzone przez instytucje 

wspierające  
  
Udzielanie rodzicom pomocy 

w zakresie wskazywania 

instytucji służących 

specjalistyczną pomocą.  
  
Rozpowszechnianie 

materiałów informacyjnych 

dla uczniów i rodziców (ulotki, 

gazetki informacyjne itp.).  
  
Warsztaty dla rodziców oraz 

indywidualne konsultacje.   

specjaliści szkolni  

  

  

  

  

  

  
specjaliści szkolni  

  

  

  

  
specjaliści szkolni  
instytucje zewnętrzne  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
specjaliści szkolni  

  

  

  

  

  
specjaliści szkolni  

  

  

  

  

  
specjaliści szkolni  

  

  

cały rok   

  

  

  

  

  

  
cały rok  

  

  

  

  
cały rok  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
cały rok  

  

  

  

  

  
cały rok  

  

  

  

  

  
cały rok  

  

  

  
 

Działalność informacyjna szkoły  
Lp.  Zadanie do realizacji  Sposób realizacji  Odpowiedzialni  Termin  
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1.  Ochrona i wzmacnianie 

zdrowia psychicznego 

uczniów (w szczególności 

zapobieganie zaburzeniom 

nastroju) oraz 

wzmacnianie poczucia 

oparcia w  najbliższym 

środowisku całej 

społeczności szkolnej 

(uczniowie, rodzice, 

nauczyciele).  

Poszerzanie współpracy  z 

instytucjami i podmiotami, 

które mogą wspierać 

działania szkoły.  
  
Współpraca z najbliższym 

środowiskiem (Poradnia  
Psychologiczno- 
Pedagogiczna – spotkania w 

ramach sieci współpracy, 

Środowiskowe Centrum 

Zdrowia Psychicznego,  
Specjalistyczna Poradnia  
Rodzinna, Ośrodek Pomocy  
Społecznej, Zespół 
Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie, Warszawskie 
Centrum Pomocy Rodzinie).   
  
Program ochrony zdrowia 

psychicznego – warsztaty dla 

uczniów i rodziców.   

specjaliści szkolni  

  

  

  

  
specjaliści szkolni  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
specjaliści szkolni  
wychowawcy  

  

cały rok  

  

  

  

  
cały rok  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
zgodnie z  

harmonogramem  
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2.  Utrzymanie wysokiego 

poczucia bezpieczeństwa w 

szkole (uczniowie-

rodzicenauczyciele).  

Podejmowanie działań 

interwencyjnych w sytuacji 

wystąpienia zagrożenia.  

  
Lekcje na temat   
„Bezpieczne ferie i 

bezpieczne wakacje”.  

  
Przygotowanie oferty zajęć 

rozwijających  
zainteresowania i uzdolnienia 
oraz innych form zajęć 
pozalekcyjnych będących 
alternatywą dla zachowań 
destrukcyjnych.  
  
Działalność Samorządu 

Uczniowskiego na terenie 
szkoły, w środowisku 
lokalnym oraz 

zaangażowanie się w 
Szkolne Koło Wolontariatu.  
  
Kółka zainteresowań, 
konkursy, olimpiady, zawody 
sportowe.  
  
Kształtowanie właściwych 
postaw uczniów wobec 
zjawiska przemocy podczas 
zajęć wychowawczych.  
  
Zaznajamianie uczniów  z 
konsekwencjami 
psychologicznymi, 
społecznymi i prawnymi 
stosowania przemocy w tym 
cyberprzemocy.  
  

specjaliści szkolni  
wychowawcy nauczyciele   
  
specjaliści szkolni  
wychowawcy nauczyciele  
  
specjaliści szkolni  
wychowawcy nauczyciele  
  

  

  

  

  
Samorząd Uczniowski wraz 
z opiekunami  
  

  

  

  

  
specjaliści szkolni 
wychowawcy nauczyciele  
  
specjaliści szkolni  
wychowawcy nauczyciele  
  

  
specjaliści szkolni  
wychowawcy nauczyciele  
  

  

  

  

  

cały rok  

  

  

  
cały rok  

  

  

  
cały rok  

  

  

  

  

  

  

  
cały rok  

  

  

  

  

  

  
cały rok  

  

  

  
cały rok  

  

  

  

  
cały rok  
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  Podejmowanie interwencji 

wychowawczych w 

przypadkach 

występowania przemocy 

rówieśniczej  
  
Uświadamianie zagrożeń 
związanych z Internetem 
podczas zajęć 
wychowawczych.  
  
Zorganizowanie Tygodnia  
Bezpiecznego Internetu  

  

  
Informowanie uczniów  oraz 

ich rodziców  o 

obowiązujących 

procedurach postępowania 

nauczycieli i wychowawców  
oraz o metodach współpracy 

szkoły z policją  w sytuacjach 

zagrożenia narkomanią, 

demoralizacją,  
niedostosowaniem 

społecznym.  

  
Dyżury konsultacji dla 

rodziców, uczniów i 

nauczycieli.  

specjaliści szkolni  
wychowawcy nauczyciele  
  

  

  
specjaliści szkolni  
wychowawcy nauczyciele  
  

  
specjaliści szkolni  
wychowawcy nauczyciele  
  
specjaliści szkolni  
wychowawcy nauczyciele  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
specjaliści szkolni  
wychowawcy nauczyciele  

cały rok  

  

  

  

  

  
cały rok  

  

  

  

  
cały rok  

  

  

  
cały rok  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
cały rok  

  

  

    
VI.  Ewaluacja  

  
Spodziewane efekty:  

Uczeń:   

−  dokonuje właściwych wyborów w trudnych sytuacjach życiowych,  

−  świadomie uczestniczy w różnych formach spędzania czasu wolnego,  

−  rozwija swoje pasje i zainteresowania,  

−  potrafi współpracować w zespole,   

−  jest wrażliwy na potrzeby innych,  

−  przestrzega praw człowieka,  

−  chroni swoje granice i szanuje granice innych,  

−  czuje się bezpiecznie w szkole,  

−  ma zapewnioną różnorodną pomocy i wsparcie zgodnie z indywidualnymi potrzebami,  
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−  ma dobre relacje między uczniami – nauczycielami – rodzicami oparte na wzajemnym 

szacunku,  

−  ma większą świadomość zagrożeń wynikających z różnych uzależnień,  

−  posiada umiejętności radzenia sobie z uzależnieniami i wie, gdzie skutecznie poszukiwać 

pomocy,  

−  zna techniki skutecznego uczenia się,  

−  potrafi zarządzać sobą w czasie,  

−  skutecznie zarządza stesem i lękiem.   

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat 

prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-

profilaktycznego. Monitoring programu prowadzony jest na bieżąco przez dyrektora szkoły, 

nauczycieli, wychowawców, pedagoga. Bieżący monitoring i roczna ewaluacja pozwolą na określenie 

mocnych i słabych stron podjętych oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych.    

Narzędzia monitorujące: obserwacja zachowań uczniów, aktywności, rozmowy z uczniami 

i rodzicami, analiza dokumentów szkolnych, wywiady z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły.  

Narzędzia ewaluacyjne: informacje udzielane przez nauczycieli, uczniów, rodziców: ankiety, 

wywiady, sprawozdania z realizacji planów wychowawczych klas, informacje dotyczące współpracy z 

instytucjami wspomagającymi pracę szkoły, sprawozdania opiekunów kół, obserwacja i ocena 

zachowań.  

  

 


