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WSTĘP 
 

Wdrożenie i realizacja Szkolnego Programu Wychowawczo –Profilaktycznego mają na 

celu wielopłaszczyznowe wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia w zakresie 

intelektualnym, emocjonalnym i społecznym. Wspomaganie wychowania opiera się na 

uniwersalnych wartościach, akceptowanych przez społeczność szkolną. 

Podstawą programu jest założenie spójności działań wychowawczych, profilaktycznych i 

dydaktycznych w ścisłej współpracy środowiska szkolnego i rodzinnego. 

Najważniejsze założenia programu obejmują obszary: kształtowania postaw 

obywatelskich, proekologicznych, profilaktyki zdrowotnej, poznawania dziedzictwa 

kulturowego regionu, kraju i Europy, budowanie postawy świadomego odbiorcy kultury i 

użytkownika nowoczesnych narzędzi komunikacji.  

Program zakłada kształtowanie i wzmacnianie zarówno twardych jak i miękkich kompetencji. 

Szkoła jest placówką bezpieczną, przyjazną, otwartą na wyzwania zmieniającego się świata, 

zapewniającą holistyczny rozwój, który realizowany jest poprzez następujące działania: 

- wspomaganie rozwoju osobowości ucznia w duchu wartości zawartych w Powszechnej 

Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji Praw Dziecka, 

- wspieranie umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej, niezbędnej do prawidłowego 

funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim, 

- inspirowanie uczniów do podejmowania wyzwań twórczych i planowania własnego rozwoju, 

- poznawanie mocnych stron i rozwijanie talentów, 

- promowanie właściwych postaw i zachowań, motywowanie do poszukiwania wzorców 

osobowych – autorytetów. 

 
AKTY PRAWNE 

 
  Fundamentem opracowania Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 
stała się rzetelna diagnoza potrzeb i zasobów środowiska szkolnego, czynników chroniących 
i czynników ryzyka, zaś konstrukcja i treści zostały zbudowane na podstawie analizy niżej 
wymienionych aktów prawnych: 

▪  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U.1997.78.483 

z późn. zm.) 

▪  Konwencja o prawach dziecka  przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych   dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. 1991.121.526 z późn. zm.) 

▪  Powszechna deklaracja praw człowieka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne 

ONZ rezolucją 217/III A w dniu 10 grudnia 1948 roku w Paryżu 

▪  Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 

1943 ze zm.). 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zgromadzenie_Og%C3%B3lne_ONZ
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zgromadzenie_Og%C3%B3lne_ONZ


▪  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola ora publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r.,                   

Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) 

▪ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie 

ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 204  

z późn. zm.) 

▪ Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 

1189) 

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

alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487) 

▪ Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. 

poz. 783) 

▪ Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu 

i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957) 

▪ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie 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 2018 r. poz. 214). 

▪ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28  

sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania  

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,  

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym( Dz. U.  

z 2017r.poz. 1652). 

▪ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły 

specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 

(Dz.U. 2017 poz.356). 

▪ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie 

warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne 

zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i 

językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz 

społeczności posługującej się językiem regionalnym ( Dz. U. z 2017r.poz. 1627). 

▪ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.  

w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w  

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2017r.poz.  

1591). 

▪ Statut Szkoły Podstawowej nr 15 w Poznaniu 

 
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

 

 

 Program Wychowawczo – Profilaktyczny jest realizowany przez wszystkich nauczycieli 

i obejmuje wszystkich uczniów. Na podstawie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

tworzy się  przeznaczony dla każdej klasy plan działań    wychowawczych    i profilaktycznych     



dostosowany do  potrzeb klasy we  współpracy z rodzicami  i instytucjami współpracującymi z 

placówką.  

Program jest dokumentem otwartym,  na bieżąco podlega ewaluacji dokonywanej przez  

Zespół. 

 

DIAGNOZA PROCESU  
 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny powstał na podstawie obserwacji oraz diagnozy  i 

analizy  sytuacji   wychowawczej   w szkole. Jest odpowiedzią na  realne potrzeby, problemy 

i zagrożenia obecne w szkole i jej środowisku. Zdiagnozowano wstępnie następujące 

zagrożenia środowiskowe: 

- wykluczenie społeczne, 

- wykluczenie cyfrowe, 

- ubóstwo, 

- zagrożenie wynikające z korzystania z używek, 

- zagrożenia spowodowane dysfunkcjami środowiska rodzinnego, 

- zagrożenia wynikające z braku odpowiedniej  profilaktyki zdrowotnej. 

Szkoła dokonuje diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników 

chroniących i czynników ryzyka. Załączniki do Programu.  

Program Wychowawczo-Profilaktyczny zakłada poprawę sytuacji wychowawczej w szkole 

oraz budowanie wizerunku szkoły jako miejsca bezpiecznego i przyjaznego dla uczniów, 

rodziców, nauczycieli i wszystkich osób zaangażowanych w jej funkcjonowanie.   Uczniowie 

naszej szkoły   mają być mądrymi, świadomymi obywatelami, kierującymi się w życiu 

uznanymi wartościami, stosującymi zasadę poszanowania dla innych ludzi, tolerancyjnymi i 

otwartymi ludźmi. 

 

 
MISJA SZKOŁY 

 
• Wyrównywanie szans przed podjęciem nauki w szkole ponadpodstawowej.                         

• Wskazanie możliwości i kierunku dalszego kształcenia, rozważenia perspektyw 

zawodowych i przygotowanie do znalezienia swojego przyszłego miejsca na rynku 

pracy. 

• Działania edukacyjne i wychowawcze kształtujące uczniów, jako ludzi 

odpowiedzialnych zarówno za swoja wiedzę i wykształcenie, jak i za swoje 

postępowanie. 

• Nauczenie wychowanków uczenia się, czerpania radości i satysfakcji ze zdobywanej 

wiedzy i umiejętności. 



• Osiąganie wysokiego poziomu nauczania poprzez stworzenie warunków do 

podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli, poprawę efektywności i skuteczności 

nauczania, aktywne monitorowanie efektów i jakości pracy szkoły. 

• Stwarzanie warunków do doskonalenia nauczycieli i stosowania coraz to nowych 

metod pracy nauczycieli, dających satysfakcję i zadowolenie z wykonywanej pracy. 

• Tworzenie silnych więzi ze środowiskiem lokalnym. Szkoła powinny być ośrodkiem 

jednoczącym lokalną społeczność, ośrodkiem aktywności kulturalnej, sportowej i 

obywatelskiej. 

• Ścisła współpraca szkoły z rodzicami uczniów, wspomagająca skuteczną realizację 

celów edukacyjnych i wychowawczych. 

• Tworzenie więzi uczniów i nauczycieli ze szkołą. Dobra szkoła kształtuje poczucie 

wspólnoty i dumy z przynależności do społeczności szkolnej. Podtrzymywanie bogatej 

i wieloletniej tradycji szkoły – dbałość o jej trwałość w środowisku lokalnym. 

• Unowocześnianie i udoskonalanie szkoły, wzbogacanie jej bazy materialnej. 

• Nawiązanie współpracy nauczycieli i uczniów z innymi szkołami, w tym zagranicznymi. 

• Otoczenie szczególną opieką uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych                     

i wspieranie ich rodziców –  konsultacje, poradnictwo psychopedagogiczne itp. 

• Wypracowanie skutecznych form i sposobów pracy z uczniem zdolny, aby w naszej 

szkole nie zmarnował się żaden talent uczniowski. Nauczyciele będą dostrzegać 

szczególne predyspozycje ucznia, umożliwiać ich rozwój, wskazywać źródła 

zdobywania dodatkowej wiedzy. 

• Opracowanie sposobów wyrównywania braków i zaległości uczniów –  przygotowanie 

platformy edukacyjnej np. e-learning 

 
WIZJA ROZWOJU SZKOŁY 

 

Tworzymy szkołę, w której nieustanne podnoszenie jakości pracy jest zadaniem 

priorytetowym. 
 

Szkoła  to wspólnota oparta   na   zasadach   szacunku   i   wzajemnej   pomocy, 

tworzona w oparciu o zasady dobrych praktyk – współpracy i korelacji działań podmiotów 

ją kształtujących. 

Szkoła wspiera wszechstronny rozwój ucznia poprzez: 

 

• Stworzenie bezpiecznej atmosfery i przestrzeni nauki, realizowania zainteresowań i 
potrzeb psychofizycznych uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości, 

• Rozpoznawanie potrzeb społeczności , 

• Wzbudzaniu potrzeby nauki, rozumianej  jako proces trwający przez całe życie, 

dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych wyników przez ucznia, bez nadmiernej 

rywalizacji i skłonności porównywania się z innymi, 



 

Szkoła będzie przygotowywać ucznia do dorosłego  życia przez: 

• uczenie dostrzegania potrzeb innych i ich prawa do odmienności, 

• kształtowanie pozytywnego stosunku do pracy i obowiązków, uczenie samodyscypliny 
i umiejętności samodoskonalenia, 

• propagowanie czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i obywatelskim, 

• promowanie dziedzictwa kultury narodowej,  

• przyswojenie  reguł  życia społecznego w oparciu o normy prawne i nieskodyfikowane, 

• zachęcanie do wspólnego działania i  budowania odpowiedzialności za stan 

środowiska naturalnego. 

               Grono nauczycielskie będzie: 

• pomagać sobie nawzajem, okazując szacunek i życzliwość w wypełnianiu 

powierzonych mu zadań wobec uczniów szkoły, wspierać „młodych” nauczycieli 

szczególnie na początku ich zawodowej kariery, 

• doskonalić warsztat pracy w zakresie merytorycznym, organizacyjnym i 

pedagogicznym, 

• stosować zasady etyki zawodu nauczyciela, szanować wszystkich członków 

społeczności szkolnej. 

 

 
WIZERUNEK ABSOLWENTA SZKOŁY 

 
 

Organizując proces nauczania, dążymy do tego, aby Absolwent Szkoły: 

• Prawidłowo posługiwał się językiem narodowym, potrafił konstruować poprawne 

teksty i wypowiedzi ustne, wzbogacał swój leksykalny zasób i wiedzę o języku 

polskim, 

• Był w pełni przygotowany do kontynuacji nauki, brał odpowiedzialność za 

własny rozwój i realizację zainteresowań, 

• Odczuwał potrzebę nieustannego rozwoju i kształcenia przez całe życie, 

posiadał umiejętność odróżniania źródeł informacji, ze wzglądu na ich 

wiarygodność, 

• Prawidłowo  funkcjonował w otoczeniu, czuł więź z innymi członkami 

społeczności szkolnej, lokalnej, narodowej, globalnej. 

• Poznał i szanował narodowe tradycje, miał świadomość ich wartości, 

• Był uczciwy, odpowiedzialny i rzetelny, odróżniał dobro od zła i miał świadomość 

konsekwencji własnych czynów. 

• Współpracował  w grupie, kierując się zasadą współodpowiedzialności i 



solidarności ; 

• Wykazywał postawę tolerancji  wobec odrębności innych, bez względu na rodzaj 

odrębności, 

• Przestrzegał zasad bon- tonu, był kulturalny i taktowny, 

• Budował dobre relacje z innymi, wykazywał wrażliwość i empatię wobec innych, 

przestrzegał zasady nienaruszania granic osobistych innego człowieka, 

• Wykazywał troskę o zdrowie, miał prawidłowe nawyki żywieniowe i miał 

świadomość zagrożeń wynikających z uzależnień (żywieniowe, nikotynizm, 

alkoholizm, itd.) 

• Wdrażał zasady ekologii we własnym środowisku ( segregacja odpadów, 

racjonalne korzystanie z zasobów wodnych i energetycznych), 

• Dbał o wygląd zewnętrzny, stosując zasady higieny i odpowiedni dobór stroju 

do okoliczności, zachowując prawo do podkreślania własnego stylu, 

• Świadomie uczestniczył w rozmaitych formach życia kulturalnego, był 

przygotowany do krytycznego odbioru sztuki i nowoczesnych technologii, potrafił 

określać własne miejsce jako odbiorcy kultury, 

• Potrafił analizować i weryfikować informacje, znał pojęcia perswazji i manipulacji, 

• Odczuwał potrzebę aktywności fizycznej i artystycznej, uczestniczył w zajęciach 

sportowych i artystycznych. 

 

ZADANIA DLA WYCHOWAWCÓW I NAUCZYCIELI 

 

• Zapoznanie uczniów i ich Rodziców/ Opiekunów prawnych z obowiązującymi aktami 

prawa wewnątrzszkolnego, 

• Opracowują zespołowo roczny plan pracy wychowawczej dla każdej klasy i realizują 

go w trakcie roku szkolnego, a następnie dokonują jego ewaluacji i przedstawiają 

wnioski do dalszej pracy, 

• Oceniają zachowanie uczniów zgodnie z obowiązującą procedurą, 

• Nawiązują i utrzymują współpracę z innymi nauczycielami uczącymi w danej klasie, 

rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów, pedagogiem szkolnymi psychologiem, 

• Rozpoznają potrzeby  uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych. 

• Wspierają  dobre relacje uczniów w klasie, wzmacniają poczucie bezpieczeństwa i 

akceptacji. 

• Ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, 

podczas wyjść i wyjazdów szkolnych, przestrzegają przyjętych procedur i stosują się 



do zaleceń Dyrektora Szkoły. 

• Inicjują i wdrażają działania profilaktyczne, 

• We współpracy psychologiem i pedagogiem  organizują różne formy pomocy 

wychowawczej dla uczniów. 

• Dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia z 

uwzględnieniem jego możliwości i ewentualnych ograniczeń. 

• Wspierają rozwój  zdolności i uzdolnień  uczniów. 

• Rozpoznają sytuację rodzinną i materialnej ucznia, o wszelkich zaobserwowanych 

nieprawidłowościach informują Dyrektora i Pedagoga Szkolnego. 

• Pomagają w zapobieganiu i  przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych oparciu o  

potrzeby uczniów. 

• Przekazują informacje dotyczące potrzeb i uzdolnień uczniów zespołowi nauczycieli 

pracującemu z danym oddziałem. 

• Udzielają informacji rodzicom/opiekunom prawnym o proponowanych formach 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

• Współdziałają z instytucjami państwowymi: policją, poradnią psychologiczno - 

pedagogiczną, sądem rodzinnym.  

• Realizują zadania dotyczące doradztwa zawodowego. 

• Kształtują postawy prospołeczne uczniów w ramach wspierania działań wolontariatu. 

 

 
ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEJ Z RODZICAMI 

 

Rodzice/ Opiekunowie prawni uczniów stanowiąc część społeczności szkolnej biorą 

czynny udział w: 

• współtworzeniu programu wychowawczo-profilaktycznego; 

• zebraniach, konsultacjach i “Dniach otwartych szkoły”; 

• procesie pozyskiwania informacji przez wychowawców o stanie zdrowia dziecka i 

przyczynach jego nieobecności na zajęciach; 

• uroczystościach szkolnych, 

•  konsultacjach z wychowawcami i nauczycielami; 

• spotkaniach dotyczących kontaktu z wychowawcą, w celu uzyskiwania rzetelnej 

informacji na temat dziecka (osiągnięcia szkolne, trudności, zachowanie, 

funkcjonowanie w grupie), 

•  działaniach służących zadośćuczynieniu  za   szkody,   zniszczenia   i kradzieże i 

ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane działaniem ich 



dzieci; 

• wspieraniu dziecka w rozwoju  i zabezpieczaniu mu poczucia bezpieczeństwa; 

• działaniach wskazujących dobór właściwej formy spędzania czasu wolnego przez 

dzieci (np. bezpieczne korzystanie z Internetu, zachowanie równowagi między 

aktywnością intelektualną i fizyczną). 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 
 

• Jest organem reprezentującym uczniów, demokratycznym i samorządnym, 

organizatorem szkolnego życia kulturalnego, współorganizatorem szkolnych zajęć 

pozalekcyjnych i dodatkowych. 

• Opiniuje Kalendarz Imprez Szkolnych. 

• Decyduje  o realizowanych przez szkołę zadaniach wyłącznie w zakresie 

kompetencji przydzielonych w Statucie Szkoły. 

 

 

ZASADY WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM 

 
Realizację planu zapewnia ścisła współpraca z następującymi instytucjami: 

• Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, 

• Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich w Poznaniu, 

•  Komisariat Policji, Wydział Profilaktyki i Ruchu Drogowego Policji, 

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

•  Biblioteki  Publiczne 

• Centrum Pomocy Rodzinie 

• Ośrodki Kultury 

• Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

• Rada Osiedla J. III Sobieskiego 

Inne instytucje współpracujące ze szkołą przy realizacji programu ( fundacje, 

stowarzyszenia i instytucje wspierające działania edukacyjne, prozdrowotne i 

ekologiczne). 

 

GŁÓWNE CELE WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI 

Cel główny: 

I. Wzmocnienie rozwoju osobistego ucznia  i wrażliwości na potrzeby innych 

ludzi i środowiska. 



II. Przygotowanie uczniów do aktywnego i odpowiedzialnego udziału w życiu 

szkoły, społeczności lokalnej, państwa i Europy 

III. Czuwanie nad prawidłowym i bezpiecznym funkcjonowaniem ucznia w 

środowisku szkolnym. 

IV. Wspieranie ucznia w rozpoznawaniu  predyspozycji i wyznaczaniu kierunku 

dalszego kształcenia oraz minimalizowanie niepowodzeń szkolnych 

V. Podejmowanie działań na rzecz współpracy z rodzicami w duchu „Rodzice - 

szkole, szkoła - rodzicom” 

 
Kształcenie ogólne w szkole podstawowej wprowadza uczniów w świat wartości 
uniwersalnych, określonych m.in. w „SZKOLNYM ABECADLE”: 
 
A  – ALTRUIZM 
B - BEZPIECZEŃSTWO 
C- CIEKAWOŚĆ 
D - DUMA 
E - ENERGIA 
F- FANTAZJA 
G- GODNOŚĆ 
H- HUMOR 
I - INICJATYWA 
J- JEDNOŚĆ 
K- KULTURA 
L - LOJALNOŚĆ 
Ł- ŁĄCZENIE TRADYCJI I NOWOCZESNOŚCI 
M- MĄDROŚĆ 
N- NAUKA 
O- ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
P- PRACA 
R- RELAKS 
S- SZACUNEK 
T- TALENT 
U- UWAŻNOŚĆ 
W- WIEDZA 
Z- ZAANGAŻOWANIE 

 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

• wzmacnianie   poczucia   tożsamości  regionalnej i narodowej -kształtowanie 

postawy patriotycznej, szacunek do języka ojczystego, tradycji i kultury narodowej, 

 

• wzmacnianie pozytywnych relacji społecznych- wspieranie poczucia godności własnej  
i szacunku do innych osób, 

• wspieranie rozwoju intelektualnego, rozwijanie kompetencji i wzmacnianie mocnych 

stron - wzmacnianie nawyków samokształcenia i potrzeby zdobywania wiedzy w 

duchu zasady uczenia się przez całe życie, motywowanie uczniów do zdobywania 

wiedzy, poszerzania horyzontów i właściwej postawy wobec obowiązków szkolnych 



 

• propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia; kształtowanie postawy dbałości o  

zdrowie psychiczne i fizyczne, 
 

• wspieranie samodzielności w decydowaniu o rozwijaniu talentów i predyspozycji- 

wspieranie ucznia w rozpoznawaniu  predyspozycji i wyznaczaniu kierunku dalszego 

kształcenia 

• rozwijanie kompetencji językowych i komunikacyjnych, 

• kształtowanie umiejętności właściwego korzystania z nowych technologii i zagrożeń 

z nią związanych, 

• wzmacnianie pozytywnej relacji z uczniem, opartej na zasadzie wzajemnego 

szacunku i zaufania, 

• kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych ludzi, 

• kształtowanie umiejętności dobrej komunikacji w relacjach z innymi ludźmi, 

wskazywanie roli przyjaźni i koleżeństwa w relacjach z innymi ludźmi, 

• kształtowanie umiejętności odróżniania dobra od zła i dokonywania właściwych 

wyborów, 

• uświadamianie konsekwencji psychologicznych i prawnych agresji i przemocy 

rówieśniczej, 

• budowanie postawy szacunku i tolerancji dla innych, kształtowanie postawy otwartej 

wobec świata, 

• wskazywanie  potrzeby przestrzegania norm zachowania, zasad społecznych i 

moralnych, poszukiwania uniwersalnych wartości i autorytetów, wskazywanie  roli 

kultury osobistej w budowaniu własnego wizerunku, 

• budowanie poczucia odpowiedzialności za swoje decyzje, wybory i  czyny, 

• eliminowanie deficytów  edukacyjnych i społecznych - wyrównywanie deficytów  u  

dzieci ze zdiagnozowanymi trudnościami w nauce, 

• tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania między nauczycielami, uczniami i 

rodzicami  - wspieranie funkcji wychowawczej rodziny w oparciu o ścisłą współpracę 

szkoła-rodzice; wspieranie rodziców w kształtowaniu właściwych postaw u  dzieci, 

wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za wychowanie i rozwój młodego człowieka, 

• propagowanie wiedzy o substancjach uzależniających -uświadomienie  skutków 

zdrowotnych, społecznych i prawnych palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania 

narkotyków, 

• propagowanie konieczności przestrzegania zasad higieny i zdrowego trybu życia, 

• promowanie aktywności fizycznej  i intelektualnej oraz właściwego zarządzania 

czasem wolnym.



 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 
 

1. CEL OGÓLNY: WZMOCNIENIE ROZWOJU OSOBOWEGO UCZNIA I WRAŻLIWOŚCI NA POTRZEBY INNYCH LUDZI I ŚRODOWISKA 
Cele szczegółowe Zadania Oczekiwane efekty Odpowiedzialni Termin 

realizacji 

Wspieranie rozwoju intelektualnego 
uczniów i motywowanie do 
zdobywania wiedzy; stwarzanie 
uczniom możliwości rozwoju 
zainteresowań w czasie lekcji i zajęć 
pozalekcyjnych: dokonanie diagnozy 
dydaktycznej i wychowawczej klasy, 
rozpoznanie zainteresowań uczniów i 
dostosowanie oferty zajęć 
pozalekcyjnych. 
 

Oferta zajęć pozalekcyjnych 
opracowana w oparciu o diagnozę 
potrzeb, dostosowana do możliwości 
uczniów; modyfikacja planów 
dydaktycznych dostosowanych do 
możliwości i potrzeb wszystkich 
uczniów; organizacja konkursów 
wiedzy, artystycznych, sportowych; 
stosowanie innowacyjnych metod 
pracy podczas lekcji i zajęć 
pozalekcyjnych; ekspozycje ciekawych 
prac (wytwory uczniowskie) oraz 
dorobku artystycznego i sportowego 
uczniów (w gablotach szkolnych); 
realizacja projektów edukacyjnych. 

Uczniowie znają ofertę zajęć 
pozalekcyjnych, biorą  
w nich czynny udział  
w proponowanych zajęciach 
zgodnie ze swoimi 
zainteresowaniami, 
uczestniczą  
w organizowanych przez 
szkołę konkursach i zajmują 
wysokie pozycje. 

Wychowawcy, 
dyrektor, 
wicedyrektor, 
pedagog,      
nauczyciele 

opracowanie: 
wrzesień 
 
 
realizacja: cały 
rok 

Budzenie ciekawości poznawczej i 
rozwijanie umiejętności twórczego 
myślenia. 

Stosowanie aktywizujących metod 
pracy na lekcjach wszystkich 
przedmiotów; stymulowanie 
aktywności poprzez prezentację 
osiągnięć uczniów w szkole 
i środowisku lokalnym; wspieranie 
uczniów zdolnych i uczniów z 
trudnościami  w uczeniu się. 

Uczniowie angażują się w swój 
wszechstronny rozwój, 
dostrzegają potrzebę 
samorozwoju, prezentują swe 
sukcesy w środowisku 
lokalnym. 

Nauczyciele, 
wychowawcy, 
pedagog 

Cały rok 

Kształtowanie umiejętności 
właściwego korzystania z nowych 
technologii i zagrożeń z nią 
związanych; 
kształcenie umiejętności korzystania 
z różnych źródeł informacji 
 

Prowadzenie zajęć w zakresie języków 
obcych (angielski, hiszpański); 
organizowanie zajęć z wykorzystaniem 
różnorodnego sprzętu 
audiowizualnego; stosowanie różnych 
źródeł informacji na lekcjach; 
działalność szkolnych kół 
zainteresowań. 
Realizacja projektów edukacyjnych 

Uczniowie potrafią korzystać z 
różnych źródeł informacji. Mają 
świadomość korzyści 
 i zagrożeń wynikających  
z korzystania z multimediów, 
krytycznie selekcjonują 
materiały dostępne 
w Internecie, efektywnie 
działają w kołach 
zainteresowań, eksponują 
wytwory swej pracy. 

Nauczyciele 
przedmiotów, 
nauczyciele 
bibliotekarze 

Cały rok 



 

Propagowanie aktywnego i zdrowego 
stylu życia; kształtowanie postawy 
dbałości o  
zdrowie psychiczne i fizyczne 

Edukacja prozdrowotna; prowadzenie 
zajęć „Edukacja dla bezpieczeństwa”; 
pogadanki o zachowaniu zasad 
bezpieczeństwa, próbna ewakuacja 
szkoły; spotkania ze specjalistami na 
zajęciach z wychowawcą; Prezentacje 
multimedialne o tematyce zdrowotnej 
(AIDS, anoreksja, bulimia, narkotyki, 
dopalacze, cyberprzemoc, 
zapobieganie przemocy, agresji, 
wulgaryzmom, uzależnieniom); 
czynny udział uczniów w lekcjach wf i 
zajęciach sportowych; szkolenie z 
zakresu udzielania pierwszej pomocy; 
organizacja wycieczek rowerowych i 
pieszych w ramach rekreacji 
zdrowotnej; udział w turniejach i 
zawodach sportowych 

Uczniowie dążą do 
harmonijnego rozwoju, 
stosują zasady bezpiecznego 
i zdrowego trybu życia. 
Posiadają wiedzę o 
zagrożeniach oraz sposobach 
radzenia sobie z nimi. 
Uczą się zasad fair-play w 
sporcie 

Nauczyciele 
przedmiotów 
wychowawcy, 
straż pożarna, 
pedagog/ 
psycholog, 
pielęgniarka, 
nauczyciele w-f 

Cały rok 
 
Wg kalendarza 
imprez 
szkolnych 

 

II. CEL OGÓLNY: PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW DO AKTYWNEGO I ODPOWIEDZIALNEGO UDZIAŁU W ŻYCIU SZKOŁY, 
SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, PAŃSTWA I EUROPY 

Cele szczegółowe Zadania Oczekiwane efekty Odpowiedzialni Termin 
realizacji 

Integrowanie zespołu klasowego. 
Kształcenie umiejętności 
komunikowania się. 
Budowanie więzi między uczniami. 
Uczenie odpowiedzialności 
i poszanowania mienia wspólnego. 
Współpraca z rodzicami. 

Organizacja wycieczek, imprez 
klasowych i szkolnych; przydzielenie 
klasom sal lekcyjnych i powierzenie im 
opieki nad nimi; prowadzenie zajęć 
integracyjnych; zajęcia z wychowawcą 
na temat aktualnych problemów klasy 
– pogadanki np. o przyjaźni, 
koleżeństwie. 
Włączenie rodziców w działalność 
klasy i szkoły. 

Uczniowie identyfikują się z 
zespołem klasowym, przyjmują 
odpowiedzialność za właściwe 
relacje  
w zespole, uczestniczą w 
proponowanych działaniach 
integracyjnych. 

Wychowawcy, 
wychowawcy 
wspomagający, 
uczniowie, 
pedagog, 
psycholog, 
rodzice 

Wrzesień-
Październik 
Wg 
kalendarza 
imprez 
 
Cały rok 

Wdrażanie uczniów do aktywności w 
życiu społecznym 
Kształtowanie postaw obywatelskich, 
patriotycznych;upamiętnianie 

Organizowanie uroczystości 
narodowych, 
zajęcia z  wychowawcą nt. godnego 
uczestnictwa w uroczystościach z 
udziałem pocztu sztandarowego; 

Prezentują właściwe postawy 
obywatelskie, szanują tradycje 
narodowe, inicjują działania 
społeczne i obywatelskie, 
uczestniczą w uroczystościach 

Nauczyciele, 
wychowawcy, 
opiekunowie 
pocztu, opiekun 
SU, pedagog, 

Wg 
kalendarza 
imprez 
 
Cały rok 



lokalnych i regionalnych miejsc 
pamięci; 
Wpajanie szacunku dla tradycji 
rodzinnych i narodowych; 
Podejmowanie inicjatyw 
uczniowskich; 
Wdrażanie do rozwiązywania 
problemów o charakterze 
społecznym 
 

aktywny udział w uroczystościach 
lokalnych; odwiedzanie lokalnych i 
regionalnych miejsc pamięci; staranny 
dobór uczniów do pocztu 
sztandarowego; godny udział w 
uroczystościach szkolnych z udziałem 
pocztu sztandarowego. 
Udział w pracach samorządu 
szkolnego i klasowego. 
Udział uczniów w procesie planowania 
pracy klasy, szkoły. 
Realizacja działań na rzecz rozwoju 
społeczności szkolnej, lokalnej 
podejmowanych przez uczniów. 
Konkurs na najciekawszą inicjatywę 
klasy. 
Zajęcia wychowania do życia w 
rodzinie. 
Angażowanie uczniów  w wolontariat i 
klub humanitarny 

szkolnych i gminnych, aktywnie 
uczestniczą w zajęciach 
wdrażających do poprawnego 
funkcjonowania  społeczeństwie. 
Współpracują ze 
stowarzyszeniami, fundacjami i 
instytucjami lokalnymi 

uczniowie, 
zespoły 
zadaniowe 
zgodnie z 
odrębnym 
przydziałem. 

Wzmacnianie   poczucia   tożsamości  
regionalnej i narodowej; promowanie 
tradycji regionu, wspieranie 
kontaktów z osobami i instytucjami 
zajmującymi się pomnażaniem 
dziedzictwa kulturowego w regionie 

Organizowanie wycieczek 
regionalnych-edukacyjnych; udział 
uczniów w imprezach regionalnych i 
szkolnych; 
organizowanie spotkań z ludźmi 
zasłużonymi dla regionu. 
Rozwijanie kultury żywego słowa 
poprzez inscenizacje utworów, 
konkursy recytatorskie; organizacja 
imprez podtrzymujących 
zwyczaje, tradycje regionu i szkoły. 

Uczniowie znają tradycje 
własnego regionu, świadomie 
podejmują współpracę z 
instytucjami zajmującymi 
się pomnażaniem 
regionalnego dziedzictwa 
kulturowego, poznają swe 
materialne i niematerialne 
dziedzictwo, a także dziedzictwo 
innych kultur, czerpią wiedzę ze 
spotkań z ludźmi zasłużonymi 
dla regionu, aktywnie 
uczestniczą w spotkaniach, 
aktywnie uczestniczą w życiu 
szkoły podtrzymując jej tradycje. 

Dyrektor, 
wicedyrektor, 
pedagog, 
nauczyciele 
przedmiotów; 
wychowawcy 
i uczniowie, 
opiekunowie kół, 
bibliotekarze 

Wg 
kalendarza 
i planu pracy 
szkoły 
 
Wg 
harmonogram
u 
Wycieczek 
  
Cały rok 
 
Wg 
kalendarza 
Imprez 
szkolnych 

Kształtowanie poczucia 
przynależności; kształtowanie 
poczucia jedności we wspólnym 
działaniu; nauka praktycznej 
znajomości języków obcych; 

Realizacja działań w ramach 
bieżących programów dla 
kształtowania poczucia przynależności 
lokalnej, narodowej i 
międzynarodowej, organizacja Dnia 

Uczniowie czynnie uczestniczą  
w działaniach w ramach 
projektów edukacyjnych 
organizowanych przez szkołę. 

Dyrektor, 
nauczyciele 
języków obcych, 
wychowawcy, 
pedagog, 

Cały rok 
Zgodnie  
z planem 
pracy 



wzmacnianie istoty tolerancji, 
wspieranie walki z rasizmem                             
i ksenofobią. 
Budowanie postawy szacunku i 
tolerancji dla innych, kształtowanie 
postawy otwartej wobec świata 

języków obcych, języka hiszpańskiego, 
angielskiego; konkursów szkolnych, 
zajęcia z wychowawcą o tematyce 
antydyskryminacyjnej, pogadanki 
policjanta w klasach, interwencja 
wychowawcza w każdej sytuacji 
prześladowania. 
Zajęcia językowe dla obcokrajowców 

Przeciwstawiają się przejawom 
dyskryminacji  
i niesprawiedliwości społecznej. 
 

psycholog, 
nauczyciele 

 

III. CEL OGÓLNY: CZUWANIE NAD PRAWIDŁOWYM I BEZPIECZNYM FUNKCJONOWANIEM UCZNIA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM. 
Cele szczegółowe Zadania Oczekiwane efekty Odpowiedzialni Termin 

realizacji 

Umiejętność rozwiązywania 
konfliktów  
i radzenia sobie  
z przemocą 
Uświadamianie konsekwencji 
psychologicznych i prawnych agresji 
i przemocy rówieśniczej, 

Organizowanie warsztatów 
wychowawczych z zakresu 
przeciwdziałania przemocy z udziałem 
pracownika Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej, kuratora, policjanta, 
psychologa. Prowadzenie zajęć 
edukacyjnych; przestrzeganie praw 
ucznia i dziecka na terenie szkoły; 
zapoznanie uczniów z prawami  i 
obowiązkami ucznia, ze statutem szkoły; 
godziny wychowawcze na temat 
przeciwdziałania przemocy, 
rozwiązywania konfliktów i radzenia 
sobie w sytuacjach stresujących; 
projekcja filmów o tematyce 
profilaktycznej z zakresu przemocy, 
agresji, wulgaryzmów; ankiety na temat 
poczucia bezpieczeństwa dla uczniów. 

Uczniowie stosują asertywne 
komunikaty, potrafią właściwie 
radzić sobie w sytuacjach 
stresowych, znają 
i respektują prawa 
i obowiązki ucznia, postępują 
zgodnie ze statutem szkoły. 

Dyrektor, 
pedagog, 
wychowawcy,  
psycholog. 

Wrzesień 
Cały rok 

Współpraca wychowawcza z 
rodzicami, instytucjami 
opiekuńczymi, poradniami, policją, 
sądem i kuratorami sądowymi 

Organizacja spotkań 
z rodzicami; 
ustalenie zasad współpracy  
z rodzicami;  
Współpraca z rodzicami  
w zakresie organizacji imprez klasowych 
i szkolnych; organizacja spotkań 
konsultacyjnych dla rodziców, 
współpraca z MOPS, PPP itp 

Uczniowie współpracują 
z wychowawcami  
w zakresie organizowania 
spotkań z rodzicami. 

Wychowawcy, 
pedagog, 
psycholog 
wicedyrektor 

Cały rok 
 
W razie 
potrzeby 



Poprawa poczucia bezpieczeństwa 
uczniów na terenie szkoły 
Kształtowanie poczucia 
odpowiedzialności za 
bezpieczeństwo własne i innych ludzi 

Dyżury nauczycieli podczas przerw 
śródlekcyjnych; ankiety w zakresie 
poczucia bezpieczeństwa uczniów; 
konsekwentne przestrzeganie 
regulaminu szkoły; eliminowanie 
przejawów agresji słownej i fizycznej, 
zawieranie kontraktów (współpraca z 
rodzicami, policją, sądem, kuratorami 
sądowymi, instytucjami wychowawczo-
opiekuńczymi);  
Monitorowanie frekwencji uczniów na 
lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych. 

Przestrzega zasady zawarte w 
statucie, reaguje na przejawy 
niewłaściwego zachowania, 
współpracuje  
z organami szkoły  
w celu eliminowania zachowań 
agresywnych. 

wszyscy 
pracownicy 
szkoły 

 
Cały rok 

 
IV. CEL OGÓLNY: WSPIERANIE UCZNIA W ROZPOZNAWANIU PREDYSPOZYCJI I WYZNACZANIU KIERUNKU DALSZEGO 
KSZTAŁCENIA ORAZ MINIMALIZOWANIE NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH 

Cele szczegółowe Zadania Oczekiwane efekty Odpowiedzialni Termin 
realizacji 

Diagnoza potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych uczniów-eliminowanie 
deficytów społecznych i 
edukacyjnych  
 

Zakwalifikowanie uczniów do różnych 
form pomocy i zajęć pozalekcyjnych. 
Zbadanie zapotrzebowania w zakresie 
działań doradczych. Współpraca z 
wychowawcami i nauczycielami pod 
kątem realizacji treści z zakresu 
zawodoznawstwa.  Analiza opinii 
psychologiczno- pedagogicznych. 
Organizacja zajęć pozalekcyjnych. 

Uczniowie dokonują wstępnej 
samooceny, świadomie 
korzystają z różnych form 
pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w celu 
wyrównywania deficytów 
edukacyjnych i rozwojowych. 

Doradca 
zawodowy, 
wychowawcy klas, 
nauczyciele, 
pedagog/psycholog 

Wrzesień 

Wyzwalanie aktywności uczniów w 
kierunku samopoznania  
i samooceny. Kształtowanie dobrych 
nawyków związanych z uczeniem się. 
Wzmacnianie nawyków 
samokształcenia i potrzeby 
zdobywania wiedzy w duchu zasady 
uczenia się przez całe życie, 
motywowanie uczniów do 
zdobywania wiedzy, poszerzania 
horyzontów i właściwej postawy 
wobec obowiązków szkolnych 

Wstępna identyfikacja predyspozycji 
indywidualnych. Kształtowanie 
umiejętności integracji i współpracy w 
grupie. Wdrażanie do niesienia pomocy 
koleżeńskiej. Zajęcia warsztatowe i 
lekcje na temat technik skutecznego 
uczenia się i zapamiętywania 

Uczniowie są zmotywowani do 
pracy nad samopoznaniem  
i samooceną. Integrują się z 
zespołem klasowym, 
wykorzystują informacje zwrotne 
od grupy w celu samopoznania. 
Znają swój styl uczenia się i 
czynniki sprzyjające uczeniu się. 

Doradca 
zawodowy, 
wychowawcy klas, 
nauczyciele, 
pedagog/psycholog,   

Cały rok 



Rozwijanie wiedzy na temat różnych 
zawodów. 

Spotkania z reprezentantami różnych 
zawodów. Prelekcje podczas lekcji 
wychowawczych. 

Uczniowie znają różne zawody 
oraz kwalifikacje niezbędne do 
ich wykonywania. 

Doradca 
zawodowy, 
wychowawcy, 
nauczyciele wg 
przydziału zadań, 
pedagog 

Cały rok 

KLASA  VII i VIII 
Rozwijanie wiedzy uczniów 
dotyczącej ich zainteresowań, 
uzdolnień, wartości, temperamentu, 
stanu zdrowia- jako ważnych 
czynników wpływających na wybór 
zawodu. 

Wstępne określenie predyspozycji 
zawodowych uczniów. Przedstawienie 
oferty szkół dla uczniów  
z problemami edukacyjnymi  
i zdrowotnymi. Warsztaty  
ze szkolnym doradcą zawodowym, 
konsultacje z pracownikami PPP. 

Uczniowie potrafią kreślić swoje 
mocne strony i są świadomi 
swoich ograniczeń. Potrafią 
ocenić swoje preferencje 
zawodowe. Wiedzą, gdzie 
szukać pomocy przy planowaniu 
swojej kariery zawodowej. 

Doradca 
zawodowy, 
wychowawcy, 
nauczyciele, 
pedagog, 
psycholog, 
pracownicy PPP 

Cały rok 

Zapoznanie uczniów  
z zawodami i rynkiem pracy. 

Przekazanie informacji na temat 
zawodów i kwalifikacji niezbędnych do 
wykonywania różnych profesji. 
Przygotowanie uczniów do wytyczania 
własnej drogi rozwoju. Prowadzenie 
lekcji i warsztatów zawodoznawczych, 
wykorzystanie informatorów, Internetu.   
Organizowanie konkursów wiedzy o 
zawodach, gazetek i wycieczek do 
zakładów pracy. 

Uczniowie znają zawody, 
wiedzą jakich kwalifikacji  
i predyspozycji wymagają 
poszczególne profesje. Znają 
wymagania współczesnego 
rynku pracy. 

Doradca 
zawodowy, 
wychowawcy klas, 
nauczyciele, 
pedagog, rodzice 

Cały rok 

KLASA VIII  
Zapoznanie uczniów, rodziców i 
nauczycieli z systemem szkolnictwa, 
ofertą edukacyjną oraz zasadami i 
terminami naboru do szkół 
ponadpodstawowych. 

Zorganizowanie sprawnego przepływu 
informacji związanej z rekrutacją do 
szkół ponadpodstawowych. Otoczenie 
szczególną opieką uczniów z 
problemami edukacyjno- 
wychowawczymi 
i zdrowotnymi. Prowadzenie lekcji 
informacyjno- edukacyjnych. Wyjście na 
Targi Edukacyjne. 

Uczniowie znają terminy i 
zasady przyjęcia do szkół. 
Potrafią wypełnić niezbędne 
dokumenty rekrutacyjne. 
Wiedza, gdzie uzyskać 
dodatkowe informacje. 

Doradca 
zawodowy, 
wychowawcy klas, 
pedagog 

II półrocze 

Rozwijanie umiejętności 
interpersonalnych niezbędnych 
podczas egzaminu ósmoklasisty, 
podejmowania decyzji edukacyjnych 
i zawodowych, a także wchodzenia na 
rynek pracy 
 

Przeprowadzenie treningów 
interpersonalnych dotyczących 
zachowań asertywnych, radzenia sobie 
ze stresem, rozwiązywania konfliktów 
bez przemocy, mediacji, umiejętności 
podejmowania trafnych decyzji, 
organizacji czasu i procesu 
edukacyjnego. 

Uczniowie posiadają 
umiejętności społeczne 
niezbędne w szkole 
i w pracy: znają zasady 
mediacji, potrafią nawiązywać 
pozytywne i trwałe relacje 
z ludźmi, są odporni na zmiany, 
czują się odpowiedzialni za 
podejmowane decyzje. 

Pedagog, 
psycholog, doradca 
zawodowy. 

Cały rok 



 

V. CEL OGÓLNY: PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W DUCHU „Rodzice - szkole, szkoła - 
rodzicom” 

Cele szczegółowe Zadania Oczekiwane efekty Odpowiedzialni Termin 
realizacji 

Partnerstwo z rodzicami dla wsparcia 
procesu edukacyjno-
wychowawczego uczniów- 
wspieranie funkcji wychowawczej 
rodziny w oparciu o ścisłą 
współpracę szkoła-rodzice 

Aktywne zaangażowanie 
w procesy edukacyjno-wychowawcze i 
podejmowanie decyzji dotyczących 
tego, co dzieje się w szkole; 
Współpraca z rodzicami, 
współdecydowanie, 
współodpowiedzialność; Tworzenie w 
szkole przestrzeni do zaangażowania 
rodziców, działania, jakie podejmuje 
szkoła, by dzielić się 
odpowiedzialnością za proces uczenia 
się. 

Zaangażowanie rodziców w 
proces edukacyjny; 
Partycypacja rodziców; 
Systemowość zbierania 
i uwzględniania opinii rodziców; 

Dyrektor, 
pedagog, 
nauczyciele 
wychowawcy, 
rodzice 

Cały rok 
szkolny 

Wypracowanie modelu współpracy z 
rodzicami opartego o rzeczywiste 
potrzeby i oczekiwania rodziców 

Zbadanie rzeczywistych potrzeb i 
oczekiwań rodziców, nt. wsparcia 
dziecka i współpracy ze szkołą; ankiety 
dla rodziców, konsultacje na bieżąco 

Nauczyciele na bieżąco 
pozyskują opinie rodziców na 
temat działań szkoły; szkoła 
skupia się na budowaniu 
pozytywnych relacji bez względu 
na nastawienie rodziców 

Dyrektor, 
wicedyrektor, 
pedagog, 
nauczyciele 
wychowawcy 

Cały rok 
szkolny 

Uaktywnienie rodziców i opiekunów, 
którzy  mogliby przekazać swoje 
doświadczenie, włączenie ich w 
procesy uczenia klasy 

Organizowanie wspólnych zajęć dla 
uczniów i rodziców, kiermasze, 
koncerty świąteczne, imprezy 
okolicznościowe itp 

Wspólne uczenie się Nauczyciele 
wychowawcy, 
uczniowie 

Cały rok 
szkolny 

Organizowanie spotkań 
z rodzicami, na których wspólnie  
podejmuje się decyzje dotyczące 
szkoły/ klasy w celu podjęcia 
ważnych decyzji np. wspólne 
planowanie działań 

Organizowanie zebrań ogólnych, 
wywiadówek partnerskich; 

Aktywny udział rodziców  
w organizowanych spotkaniach, 
propozycje działań na rzecz 
szkoły i klasy; 

Dyrektor, 
wicedyrektor, 
nauczyciele 
wychowawcy, 
rodzice 

Wg 
ustalonego 
harmonogram
u spotkań 

Tworzenie warunków by, rodzice 
mogli proponować inicjatywy na 
rzecz rozwoju uczniów i klasy 

Tworzenie warunków do zgłaszania 
inicjatyw przez rodziców; 

Realizacja inicjatyw 
proponowanych przez rodziców; 

Dyrektor, 
nauczyciele 
wychowawcy, 
rodzice 

Wg 
zgłaszanych 
propozycji, 
potrzeb 
i możliwości 

 



TREŚCI WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE DO REALIZACJI PODCZAS GODZIN BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI WYCHOWAWCY, Z 

PODZIAŁEM NA ETAPY EDUKACYJNE  

 

Tabela nr 1. Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji w klasach I–III 

 

OBSZAR 
 

ZADANIA – KLASY I–III 

Zdrowie – edukacja  
zdrowotna 

•  zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i innych, kształtowanie umiejętności kreowania środowiska 
sprzyjającego zdrowemu stylowi życia; zasady zachowania się w sytuacji epidemicznej – przypomnienie procedur 
bezpieczeństwa  związanych z sytuacją pandemiczną COVID-19 

 •  zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej; 

 • przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia w aspekcie fizycznym i psychicznym; 

 •  kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie;  

 •  rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku; 

 •  kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, rozumowania przyczynowo-skutkowego; 

 •  uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin; 

 •  kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i 
porażki.  

•  
 

Relacje – kształtowanie  
postaw społecznych 

•  

 

kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych; rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na 

podstawie obserwacji i własnych doświadczeń; 

kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł; 

kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej 

współpracy z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej; 

 •  

 •  



 •  przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi;  

zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i 

kraju; 

rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności 

rozwiązywania konfliktów i sporów. 

  

  

Kultura – wartości, 
normy, wzory zachowań 

•  kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, dbałość o język i kulturę 

wypowiadania się; 

kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji wychowawczych, odróżniania dobra od zła;  

kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania 

innych kultur i tradycji, określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkam i i 

tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym, uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, 

lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność;  

kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literackimi i wytworami kultury, zapoznanie z wybranymi 

dziełami architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, wyzwalanie potrzeby 

kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci; 

kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu 

rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji; 

kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, tradycji kulturowej oraz ich 

praw. 

inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespołowej, wspomaganie działań służących kształtowaniu 

własnego wizerunku i otoczenia;  

przygotowanie do radzenia sobie w sytuacjach codziennych wymagających umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla 

pracy ludzi różnych zawodów; 

przygotowanie do podejmowania działań mających na celu identyfikowanie i rozwijanie własnych zainteresowań; 

wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i tradycji narodowych oraz tradycji związanych z rodziną, 

szkołą i społecznością lokalną; 

kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w różnych formach ekspresji; 

kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, podtrzymywanie ciekawości poznawczej, rozwijanie kreatywności i 

przedsiębiorczości oraz brania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania; 

 

 •  

•  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

  

  

  

  



Bezpieczeństwo – 
profilaktyka zachowań 
ryzykownych  
(problemowych) 
 

• zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania 

się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych;  

• kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, korzystania z technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty 

społeczne oraz niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów, respektowanie ograniczeń dotyczących korzystania z 

komputera, Internetu i multimediów; 

• przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z narzędzi i urządzeń technicznych, bezpiecznego organizowania zajęć 

ruchowych i poruszania się po drogach; 

• przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji, zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom problemowym; 

• kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, w miejscu nauki  i zabawy. 

 
 
Tabela nr 2. Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji podczas godzin do dyspozycji wychowawcy w klasach IV–
VIII 

OBSZARY ZADANIA 

 Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII Klasa VIII 

Zdrowie – 
edukacja  
zdrowotna 

Nabycie podstawowej 
wiedzy na temat stresu. 
Inspirowanie młodzieży do 
myślenia o własnej 
motywacji do działania. 
Nabywanie umiejętności 
gromadzenia i 
porządkowania wiedzy o 
sobie.  
Kształtowanie postaw 
otwartych na poszukiwanie 
pomocy oraz porady, kiedy 
zaczynają się trudności i 
kiedy wybór jest ważny i 
trudny. 
Kształtowanie postaw 
prozdrowotnych poprzez 
promowanie aktywnego i 
zdrowego stylu życia.   
Kształtowanie u 
wychowanków 

Zachęcanie uczniów do 
pracy nad własną 
motywacją oraz analizą 
czynników, które ich 
demotywują. 
Kształtowanie 
umiejętności 
podejmowania i realizacji 
zachowań 
prozdrowotnych.  
Prezentowanie sposobów 
pokonywania własnych 
słabości oraz 
akceptowania ograniczeń 
i niedoskonałości.  
Kształtowanie postaw 
prozdrowotnych poprzez 
promowanie aktywnego i 
zdrowego stylu życia.   
Kształtowanie u 
wychowanków 

Kształtowanie umiejętności 
rozpoznawania własnych 
cech osobowości. 
Kształtowanie 
konstruktywnego obrazu 
własnej osoby, np. 
świadomości mocnych i 
słabych stron. 
Rozwijanie właściwej 
postawy wobec zdrowia i 
życia jako najważniejszych 
wartości. Doskonalenie i 
wzmacnianie zdrowia 
fizycznego. 
Kształtowanie postaw 
prozdrowotnych poprzez 
promowanie aktywnego i 
zdrowego stylu życia.   
Kształtowanie u 
wychowanków 
świadomości korelacji 

Kształtowanie postawy 
proaktywnej, w której 
uczeń przejmuje inicjatywę, 
ale też odpowiedzialności 
za swoje działania, 
decyzje. 
Kształtowanie umiejętności 
świadomego wyznaczania 
sobie konkretnych celów. 
Rozwijanie umiejętności 
hierarchizacji zadań. 
Podnoszenie poczucia 
własnej wartości poprzez 
określanie osobistego 
potencjału. 
Kształtowanie świadomości 
własnego ciała z 
uwzględnieniem zmian 
fizycznych i psychicznych 
w okresie dojrzewania. 

Kształtowanie postawy 
uczniów nastawionej na 
rozwiązania – 
charakteryzującej się 
samoświadomością, 
wyobraźnią, 
kreatywnością. 
Kształtowanie 
umiejętności wyznaczania 
sobie celów krótko- i 
długoterminowych. 
Rozwijanie umiejętności 
ustalania priorytetów, 
uwzględniając kryteria 
ważności i pilności. 
Rozwijanie umiejętności 
oceny własnych 
możliwości. 
Kształtowanie 
świadomości dotyczącej 
wykorzystania ruchu w 



świadomości korelacji 
pomiędzy stylem życia a 
zdrowiem, szczególnie w 
okresie epidemii.  
Nauka odpowiedzialności 
za własne zdrowie i 
zdrowie innych osób z 
naszego otoczenia. 
Kształtowanie nawyków 
higienicznych i 
przestrzegania procedur 
sanitarnych dotyczących 
przeciwdziałania epidemii 
SARS-CoV-19 
Kształtowanie umiejętności 
racjonalnego korzystania z 
urządzeń mobilnych, w 
szczególności przejścia 
szkoły na naukę zdalną. 
 

świadomości korelacji 
pomiędzy stylem życia a 
zdrowiem, szczególnie w 
okresie epidemii.  
Nauka odpowiedzialności 
za własne zdrowie i 
zdrowie innych osób z 
naszego otoczenia. 
Kształtowanie nawyków 
higienicznych i 
przestrzegania procedur 
sanitarnych dotyczących 
przeciwdziałania epidemii 
SARS-CoV-19 
Kształtowanie 
umiejętności racjonalnego 
korzystania z urządzeń 
mobilnych, w 
szczególności przejścia 
szkoły na naukę zdalną. 
 

pomiędzy stylem życia a 
zdrowiem, szczególnie w 
okresie epidemii.  
Nauka odpowiedzialności 
za własne zdrowie i 
zdrowie innych osób z 
naszego otoczenia. 
Kształtowanie nawyków 
higienicznych i 
przestrzegania procedur 
sanitarnych dotyczących 
przeciwdziałania epidemii 
SARS-CoV-19 
Kształtowanie umiejętności 
racjonalnego korzystania z 
urządzeń mobilnych, w 
szczególności przejścia 
szkoły na naukę zdalną. 
 

Kształtowanie postaw 
prozdrowotnych poprzez 
promowanie aktywnego i 
zdrowego stylu życia.   
Kształtowanie u 
wychowanków 
świadomości korelacji 
pomiędzy stylem życia a 
zdrowiem, szczególnie w 
okresie epidemii.  
Nauka odpowiedzialności 
za własne zdrowie i 
zdrowie innych osób z 
naszego otoczenia. 
Kształtowanie nawyków 
higienicznych i 
przestrzegania procedur 
sanitarnych dotyczących 
przeciwdziałania epidemii 
SARS-CoV-19 
Kształtowanie umiejętności 
racjonalnego korzystania z 
urządzeń mobilnych, w 
szczególności przejścia 
szkoły na naukę zdalną. 
 

życiu człowieka jako 
skutecznego sposobu 
dbania o zdrowie 
psychiczne. 
Kształtowanie postaw 
prozdrowotnych poprzez 
promowanie aktywnego i 
zdrowego stylu życia.   
Kształtowanie u 
wychowanków 
świadomości korelacji 
pomiędzy stylem życia a 
zdrowiem, szczególnie w 
okresie epidemii.  
Nauka odpowiedzialności 
za własne zdrowie i 
zdrowie innych osób z 
naszego otoczenia. 
Kształtowanie nawyków 
higienicznych i 
przestrzegania procedur 
sanitarnych dotyczących 
przeciwdziałania epidemii 
SARS-CoV-19 
Kształtowanie 
umiejętności racjonalnego 
korzystania z urządzeń 
mobilnych, w 
szczególności przejścia 
szkoły na naukę zdalną. 
 

Relacje – 
kształtowanie 
postaw 
społecznych 

Kształtowanie umiejętności 
właściwej komunikacji, 
stanowiącej podstawę 
współdziałania. 
Kształtowanie umiejętności 
asertywnego wyrażania 
własnych potrzeb. 
Rozwijanie wrażliwości na 
potrzeby i trudności innych 
ludzi. 

Rozwijanie umiejętności 
rozumienia innych, która 
sprzyja efektywnej 
współpracy. 
Wyzwalanie chęci do 
działania na rzecz innych 
osób w celu poprawy ich 
sytuacji (wolontariat). 
Rozwijanie poczucia 
przynależności do grupy 

Kształtowanie umiejętności 
współpracy w dążeniu do 
osiągnięcia celu. 
Uwrażliwianie na różne 
obszary ludzkich 
problemów i potrzeb 
poprzez krzewienie 
potrzeby udzielania 
pomocy (wolontariat). 

Kształtowanie umiejętności 
wchodzenia w interakcje z 
ludźmi w sposób 
zapewniający zadowolenie 
obydwu stron.  
Kształtowanie umiejętności 
szukania inspiracji, 
rozwijanie własnej 
kreatywności. 

 



Kształtowanie postawy 
szacunku i zrozumienia 
wobec innych osób. 
Rozwijanie zdolności do 
inicjowania i 
podtrzymywania 
znaczących głębszych 
relacji. 
Budowanie atmosfery 
wzajemnego szacunku w 
społeczności szkolnej. 
 

(samorząd uczniowski, 
klub, drużyna, wspólnota).  
Kształtowanie otwartości 
na doświadczenia innych 
ludzi, ich sposobów 
rozwiązywania 
problemów, na nową 
wiedzę. 
Rozwijanie świadomości 
dotyczącej roli osób 
znaczących i autorytetów. 

Rozwijanie umiejętności 
komunikacyjnych: 
wyrażanie własnych opinii, 
przekonań i poglądów. 
Rozwijanie świadomości 
roli i wartości rodziny w 
życiu człowieka. 
Rozwijanie samorządności. 

Rozwijanie 
odpowiedzialności za 
siebie i innych 
(wolontariat). 
 

 

OBSZARY Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII Klasa VIII 

Kultura – wartości, 
normy i wzory 
zachowań 
 

Zapoznanie z rolą 
zainteresowań w życiu 
człowieka. 
Uwrażliwianie na kwestie 
moralne, np. mówienia 
prawdy, sprawiedliwego 
traktowania. 
Kształtowanie 
pozytywnego stosunku do 
procesu kształcenia. 
Kształtowanie potrzeby 
uczestnictwa w kulturze. 
 

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

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

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

Popularyzowanie wiedzy o 
różnicach kulturowych oraz 
rozwijanie umiejętności 
korzystania z niej w 
kontakcie z 
przedstawicielami innych 
narodowości. 
Popularyzowanie wiedzy i 
rozwijanie świadomości na 
temat zasad 
humanitaryzmu. 
Rozwijanie poczucia 
odpowiedzialności 
społecznej poprzez 
podejmowanie działań na 
rzecz lokalnej społeczności. 

Bezpieczeństwo 
– profilaktyka 
zachowań 
ryzykownych 
(problemowych) 
 

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.  
Budowanie atmosfery 
wsparcia i zrozumienia w 
sytuacji problemowej oraz 

Rozwijanie postaw 
opartych na 
odpowiedzialności za 
dokonywane wybory i 
postępowanie.  
Dostarczenie wiedzy z 
zakresu prawa 

Propagowanie wiedzy na 
temat prawnych i 
moralnych skutków 
posiadania, zażywania i 
rozprowadzania środków 
psychoaktywnych. 



Budowanie atmosfery 
otwartości i przyzwolenia 
na dyskusję. 
Uświadamianie zagrożeń 
wynikających z 
korzystania z 
nowoczesnych technologii 
informacyjnych. 
Zwiększanie wiedzy na 
temat środków 
uzależniających i 
zagrożeń z nimi 
związanych. 
Rozwijanie umiejętności 
troski o własne 
bezpieczeństwo w 
relacjach z innymi. 
 

Rozwijanie umiejętności 
identyfikowania przyczyn 
własnego postępowania. 
Dokonywanie analizy 
wpływu nastawienia do 
siebie i innych na 
motywację do 
podejmowania 
różnorodnych zachowań. 
Rozwijanie poczucia 
osobistej 
odpowiedzialności, 
zachęcanie do 
angażowania się w 
prawidłowe i zdrowe 
zachowania. 
Doskonalenie 
umiejętności 
rozpoznawania 
symptomów uzależnienia 
od komputera i Internetu. 
 

promowanie rzetelnej 
wiedzy mającej na celu 
zredukowanie lęku. 
Rozwijanie umiejętności 
radzenia sobie z własnymi 
negatywnymi emocjami 
oraz z zachowaniami 
agresywnymi. 
Kształtowanie przekonań 
dotyczących znaczenia 
posiadanych informacji, 
których wykorzystanie 
pomaga w redukowaniu 
lęku w sytuacjach 
kryzysowych. 
Rozwijanie świadomości 
dotyczącej prawa do 
prywatności, w tym do 
ochrony danych 
osobowych oraz 
ograniczonego zaufania 
do osób poznanych w 
sieci. 

dotyczącego 
postępowania w sprawach 
nieletnich. 
Przeciwdziałanie 
ryzykownym zachowaniom 
seksualnym. 
Rozwijanie umiejętności 
reagowania w sytuacjach 
kryzysowych, niesienia 
pomocy dotkniętym nimi 
osobom oraz 
minimalizowania ich 
negatywnych skutków. 
Rozwijanie umiejętności 
lepszego rozumienia 
siebie poprzez 
poszukiwanie i udzielanie 
odpowiedzi na pytania: 
Kim jestem? Jakie są moje 
cele i zadania życiowe? 
 

Rozwijanie umiejętności 
wykorzystywania 
elementów negocjacji i 
mediacji w sytuacji 
rozwiązywania konfliktów. 
Rozwijanie umiejętności 
podejmowania działań 
zgodnych ze 
zweryfikowanymi źródłami 
wiedzy. 
Utrwalanie umiejętności 
oceny konsekwencji 
podejmowanych działań 
dla siebie i dla innych – 
określanie alternatywnych 
rozwiązań problemu. 
Rozwijanie umiejętności 
prowadzenia rozmowy w 
sytuacji konfliktu – 
podstawy negocjacji i 
mediacji. 
 

 

 

 



 

OCZEKIWANE EFEKTY 

 
Zrealizowanie zadań wynikających z Programu Wychowawczo- 

Profilaktycznego w środowisku szkolnym przyczyni się do podniesienia jakości 

pracy szkoły w aspekcie dydaktycznym, wychowawczym i profilaktycznym. 

Zostanie utrzymany wysoki poziom poczucia bezpieczeństwa indywidualnego i 

zbiorowego, znacznie zmniejszy się ilość zachowań ryzykownych  i 

niebezpiecznych zagrażających życiu i zdrowiu . Uczniowie uzyskają kompetencje 

prospołeczne,  które  przyczynią  się  do  ukształtowania  prawidłowych  postaw  

patriotycznych  i obywatelskich oraz właściwych postaw i postępowania opartych 

na szacunku, empatii, altruizmu, sprawiedliwości, uczciwości i  tolerancji oraz tzw. 

„miękkich kompetencji” niezbędnych w komunikacji interpersonalnej.  

Podniesienie efektywności działań w zakresie nauczania, wspieranie 

zainteresowań i uzdolnień, przyczyni się do wzrostu poziomu wiedzy  i sukcesów 

szkolnych na miarę możliwości uczniów. Świadome włączenie się Uczniów i 

Rodziców w życie szkoły  placówki umożliwi realizację projektów integracyjnych. 

Wzmocnienie współpracy na linii: Rodzic – Uczeń –Szkoła pozwoli na pokonywanie 

trudności i ograniczenie występowania zjawisk niepożądanych. Szkoła będzie  

dobrym miejscem do  nauki i pracy, skupiającym wszystkich członków społeczności 

szkolnej. Atmosfera panująca w placówce będzie czynnikiem wyróżniającym SP 15 

na tle innych szkół. 

 

EWALUACJA 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 15 w 

Poznaniu ma charakter otwarty i będzie podlegał ewaluacji na koniec roku 

szkolnego. W razie zaistnienia potrzeb poszczególne elementy będą 

modyfikowane na bieżąco na wniosek osób realizujących program. 

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez 

zespół ds. Ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego powołanego przez 

dyrektora. Zadaniem Zespołu będzie opracowanie planu ewaluacji, organizacja 

badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu zostanie zapoznana 



rada pedagogiczna i rada rodziców. 

 

METODY EWALUACJI 

 
-  ankiety przeprowadzone wśród Uczniów, Nauczycieli, Rodziców; 

- analizy opracowane przez Wychowawców we współpracy z Pedagogiem  

i Psychologiem, 

- obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian, 

- obserwacje postępów uczniów, 

- obserwacje skuteczności podejmowanych działań i ich zakresu, 

-  konsultacje z Rodzicami i instytucjami wspomagającymi Szkołę w procesie  

   wychowania i profilaktyki. 

 - wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, 

- analizy przypadków. 

Zakres działań  wychowawczych  i profilaktycznych szkoły, po przeprowadzeniu analiz 

może zostać rozszerzony i zmodyfikowany. Zadania realizowane są w formie 

stacjonarnej (w bezpośrednim kontakcie z uczniami) lub zdalnej (za pomocą narzędzi 

internetowych) zgodnie z odrębnymi zarządzeniami Dyrektora, wynikającymi z 

wytycznych MEiN, MZ I GIS. 

 


