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Podstawa prawna: 

 

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

• Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 

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

• Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189). 

• Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.). 

• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). 

• 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. z 2017r. poz. 356). 

• 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 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 2015 r. poz. 1249). 

• Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2020/2021 

• Statut Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie 
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Wstęp 

 

 Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w 

Cieksynie opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę  pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski. Treści 

szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze szkolnym zestawem programów nauczania i 

uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych 

szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, 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 określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań 

wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy 

oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i 

nauczycieli. 

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów 

występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem: 

• wyników ewaluacji wewnętrznej, 

• wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora 
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• ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczego i programu profilaktyki realizowanych w roku 

szkolnym 2019/2020 

• analiz ankiet skierowanych do uczniów dotyczących wychowania do wartości, 

• rozmów z wychowawcami klas 

• wyników obserwacji i analizy dokumentów szkoły 

 

Nasza placówka prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną wśród 

dzieci przedszkolnych, uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Działalność ta odbywa się w formie 

pogadanek, zajęć warsztatowych, treningów umiejętności,  szkoleń, spektakli teatralnych, festynów, a także w innych 

postaciach uwzględniających wykorzystywanie aktywnych metod pracy. 

Zadania 

• budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia; 

• kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu; 

• wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną; 

• rozwijanie i wspieranie działalności wolontariackiej;  

• kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz 

relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie 

więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami; 

 

Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo -profilaktycznego obejmują: 

• powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły 

• zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w 

programie, 
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• respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada 

rodziców, samorząd uczniowski) 

• współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji i stowarzyszeń wspierających 

działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły), 

• współodpowiedzialność za efekty realizacji programu, 

• inne (ważne dla szkoły, wynikające z jej potrzeb, specyfiki) 

 

I. Charakterystyka środowiska szkoły 
 

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika  w Cieksynie liczy 246 uczniów, w tym 57 w oddziałach przedszkolnych,  

189 w szkole podstawowej i 11 uczniów objętych jest kształceniem specjalnym. W placówce pracuje 32 nauczycieli 

pełniących funkcje edukacyjne i wychowawcze.   

Aby wspierać proces edukacyjny w szkole organizowane są zajęcia dodatkowe zgodnie z potrzebami uczniów: 

- rozwijające zainteresowania  –  sportowe, wyjazdy na basen  

- przygotowujące  do egzaminów zewnętrznych z języka polskiego 

- wyrównawcze – z matematyki , języka polskiego 

Szkoła organizuje  pomoc psychologiczno- pedagogiczną zgodnie z przepisami prawa oświatowego, zaleceniami poradni 

psychologiczno- pedagogicznej i potrzebami uczniów. 

Uczniowie korzystają z zajęć logopedycznych, korekcyjno – kompensacyjnych, integracji sensorycznej, wparcia pedagoga i 

psychologa szkolnego w zależności od potrzeb i możliwości szkoły. Specjaliści prowadzą zajęcia dostosowując metody i 

formy pracy do możliwości uczniów, modyfikując program w miarę potrzeb. 

 

Nauczyciele organizują wycieczki i wyjścia poza teren szkoły zgodnie z przepisami, dbając o bezpieczeństwo 

uczniów.  Uroczystości, imprezy szkolne są integralnym i stałym elementem życia szkoły. To bardzo ważny element pracy 

wychowawczej. Organizacja życia kulturalnego służy kształtowaniu w wychowankach kultury osobistej, inspiruje do 

różnorodnych działań.. Imprezy sprzyjały integracji społeczności szkolnej i lokalnego środowiska. W przygotowaniach do 
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poszczególnych uroczystości aktywnie uczestniczyli rodzice. W tym roku szkolnym ze względu na stan epidemiczny w 

kraju wszystkie wycieczki i imprezy szkolne zostały zawieszone. 

 Wychowawcy prowadzą na zebraniach klasowych pogadanki zgodnie z wcześniej zaplanowana tematyką. Rodzice, 

szczególnie młodszych uczniów aktywnie uczestniczą w uroczystościach i imprezach szkolnych, wspierając nauczycieli w 

opiece nad dziećmi. Pomagają w opiece nad uczestnikami wycieczek i podczas zajęć na basenie. Rada Rodziców wspierała 

dyrektora i nauczycieli  w organizacji m.in.  choinki szkolnej.. Za gromadzone przez radę fundusze zakupywano sprzęt 

sportowy i pomoce dydaktyczne, nagrody dla uczniów za udział w konkursach. 

W szkole realizowane są   następujące  programy i projekty:                                                                                                                                                                                                                                                        

• Szkolny Klub Sportowy 

• SKO 

• PCK 

• LOWE 

• Serdeczna karteczka 

                                                                                                                                                                                                                                              

Uczniowie korzystają ze świetlicy szkolnej, która godziny swojej pracy dostosowuje do potrzeb uczniów. Nauczyciele 

świetlicy koordynują wydawanie obiadów przez stołówkę szkolną. Korzystają z niej uczniowie naszej szkoły oraz dwóch 

sąsiadujących szkół. Część dzieci ma obiady finansowane przez  ośrodki pomocy społecznej w Nasielsku , Jońcu, 

Pomiechówku i Nowym Mieście. 

W szkole bardzo prężnie funkcjonuje biblioteka, która na bieżąco uzupełnia swój księgozbiór zgodnie z zapotrzebowaniem 

uczniów. Prowadzone są lekcje biblioteczne. Wiele prac na rzecz biblioteki wykonuje aktyw biblioteczny. 

Szkolne koło PCK działa zgodnie z rocznym planem pracy, opiekunowie oraz uczniowie współpracują z rejonowym kołem 

PCK w Nowym Dworze uczestnicząc w spotkaniach, konkursach. Samorząd Uczniowski i Szkolna Rada Wolontariatu  

podejmuje  wiele inicjatyw na rzecz uczniów naszej szkoły i środowiska lokalnego.  

Pracownicy szkoły, w celu prawidłowego funkcjonowania placówki, współpracują z następującymi  instytucjami: 
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Urząd Gminy w Nasielsku, Mazowieckie  Kuratorium  Oświaty , Rejonowa Komenda Policji w Nasielsku,  Powiatowa 

Komenda Policji w Nowym Dworze Maz, Ośrodki Pomocy Społecznej w Nowym Mieście, Jońcu i Nasielsku, Sądy 

rodzinne w Pułtusku i Płońsku , Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Maz. , Poradnia Psychologiczno- 

Pedagogiczna w Nowym Dworze Maz., Nasielski Ośrodek Kultury, oddziałem rejonowym PCK w Nowym Dworze Maz, 

bankiem PKO BP. 

Kontynuowana jest również współpraca z Stowarzyszeniem Skafander, Stowarzyszeniem Dolina Wkry, Stowarzyszeniem Q 

zmianom, Ochotniczą Strażą Pożarną w Cieksynie, Ośrodkiem Zdrowia w Cieksynie i Nasielsku oraz Parafią w Cieksynie.  

Na spotkania z rodzicami i uczniami zapraszamy terapeutów, pracowników poradni, centrum dietetycznego i policji.  Ze 

względu na stan epidemii spotkania z osobami z zewnątrz szkoły są ograniczone.  

Uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowują gazetki i materiały profilaktyczne dla swoich kolegów i rodziców. 

Corocznie prowadzone są zajęcia Bezpieczna droga do szkoły, Bezpieczne ferie i wakacje. 

Społeczność szkolna aktywnie uczestniczy w uroczystościach historycznych na terenie gminy i powiatu kultywując w 

ten sposób historię małej ojczyzny. Poczty sztandarowe naszych szkół biorą udział w uroczystościach w Borkowie, 

Nasielsku i Popowie Borowym. Samorząd uczniowski dba o groby żołnierzy na miejscowym cmentarzu. 

Szkoła współpracuje również z prasą lokalną, dzięki czemu wszystkie ważniejsze wydarzenia z życia szkoły są znane wśród 

społeczności  gminy i powiatu. 

 
 

II. Diagnoza sytuacji wychowawczej 

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

profilaktyki  na podstawie: 

1. badań ankietowych skierowanych do uczniów  na temat problemów wychowawczych i profilaktycznych , 
2. dokumentacji pedagoga szkolnego 

3. spostrzeżeń wychowawcy na temat klasy, 

4. analizy stanu wychowania w szkole: 
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✓ obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły, analiza uwag , 

✓ sprawozdań półrocznych opracowanych przez wychowawcę. 

5. wniosków dyrektora  zawartych w sprawozdaniu z pracy szkoły  

6. wniosków z ewaluacji wewnętrznej. 

Zachowania problemowe i niewłaściwe postawy zaobserwowane wśród uczniów naszej szkoły: 

• trudności w nauce,  

• postawa uczniów wobec szkoły i obowiązków ucznia: brak prac domowych, przyborów szkolnych, materiałów na 

zajęcia plastyczne, podręczników 

• brak motywacji i chęci do zdobywania wiedzy 

• złe nawyki żywieniowe,  

• mała dbałość o higienę fizyczną i psychiczną 

• nadużywanie komputera, 

• oglądanie programów TV niedostosowanych do wieku dziecka 

• łamanie norm społecznych i zasad obowiązujących w szkole 

• brak szacunku dla dorosłych i kolegów 

• agresja słowna i fizyczna 

• agresja elektroniczna z użyciem Internetu i telefonu 

• używanie wulgaryzmów 

• niszczenie mienia szkolnego 

• używki 

 

 

W wyniku diagnozy i ewaluacji programu wychowawczego i profilaktycznego wyłoniono następujące obszary problemowe: 

1. brak motywacji do nauki; 
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2. niezdrowy styl życia 

3. agresja rówieśnicza 

4. nadmierne korzystanie z urządzeń elektronicznych i agresja elektroniczna 

5. niskie potrzeby edukacyjne 

 

III. Sylwetka absolwenta 
Dążeniem szkoły jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania 

samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę, posiada następujące 

cechy: 

• kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności, 

• zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia, 

• szanuje siebie i innych, 

• jest odpowiedzialny, 

• zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły, 

• przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia, 

• zna i rozumie zasady współżycia społecznego, 

• jest tolerancyjny, 

• korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne, 

• jest ambitny, 

• jest kreatywny, 

• jest odważny, 

• jest samodzielny, 

• posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje 

w trosce o bezpieczeństwo własne i innych 
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• szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy, 

• podejmuje działania na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, angażuje się w wolontariat, 

• jest odporny na niepowodzenia, 

• integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole. 

 

IV. Kryteria efektywności 

• wszyscy uczniowie naszej szkoły są poddani oddziaływaniom tego programu. 

• wszyscy nauczyciele realizują Program Wychowawczo - Profilaktyczny, a w szczególności nauczyciele 

wychowawcy uwzględniają jego treści podczas planowania i realizacji klasowych planów pracy. 

• rodzice uczniów naszej szkoły znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy jego realizacji. 

V. Zadania i obowiązki podmiotów realizujących program 

1. Dyrektor szkoły 

• dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, o 

kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, 

• wspiera finansowo i organizacyjnie działania profilaktyczne w środowisku szkolnym, 

• stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwianie uczniom 

podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,  

• kontroluje wypełnianie przez uczniów obowiązku szkolnego, 

• organizuje szkolenia dla nauczycieli, 

• dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły 

2. Pedagog i psycholog  szkolny 
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• Diagnozuje sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych 

stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły; 

• udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych 

potrzeb;  

• podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;  

• minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania oraz inicjuje różne formy 

pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;  

• inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych; 

• pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji 

i uzdolnień uczniów;  

• wspiera nauczycieli, wychowawców w:  

✓ rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i 

uzdolnień uczniów  

✓ rozpoznawaniu indywidualnych przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w 

funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 

uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,  

✓ udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

• doskonali się w zakresie wychowania i profilaktyki 

3. Nauczyciel: 

• ma obowiązek reagowania na przejawy u dzieci niedostosowania społecznego, 

• wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, 

• udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów, 
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• odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem w 

czasie uroczystości szkolnych, wyjść, wycieczek szkolnych, 
• świadczy pomoc psychologiczno - pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem 

4. Wychowawca klasy 

• prowadzi we współdziałaniu z pedagogiem szkolnym szkolenia i konsultacje dla rodziców, 

• dąży w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, sprawuje opiekę wychowawczą nad powierzonymi 

mu uczniami szkoły poprzez tworzenie warunków wspomagających ich rozwój i przygotowuje uczniów 

do życia w rodzinie i w społeczeństwie,  

• poznaje warunki życia i nauki swoich wychowanków, 

• uczy pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości, 

• realizuje w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły, 

• koordynuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w swojej klasie; 

5. Rodzice 

• współdziałają z nauczycielami i wychowawcą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci, 

• dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego 

VI. Realizację programu wspierać będą instytucje: 

• Urząd Gminy w Nasielsku,  

• Mazowieckie  Kuratorium  Oświaty , 

•  Rejonowa Komenda Policji w Nasielsku,  

•  Powiatowa Komenda Policji w Nowym Dworze Maz,  
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• Ośrodki Pomocy Społecznej w Nowym Mieście, Jońcu i Nasielsku,  

• sądy rodzinne w Pułtusku i Płońsku , 

•  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Maz. , 

•  Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Nowym Dworze Maz.,  

• Nasielski Ośrodek Kultury,  

• oddział rejonowy PCK w Nowym Dworze Maz,  

• bank PKO BP 

•  Stowarzyszenie Skafander,  

• Stowarzyszenie Dolina Wkry,  

• Stowarzyszenie Q zmianom,  

• Ochotnicza Strażą Pożarną w Cieksynie,  

• Ośrodek Zdrowia w Cieksynie i Nasielsku  

•  Parafia w Cieksynie 

• Urząd Pracy w Nasielsku i Nowym Dworze Maz. 
•  

VII. Cele ogólne programu wychowawczo-profilaktycznego 

 
1. Wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, 

zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym). 

2. Przygotowanie do życia i aktywnego udziału w grupie i w społeczeństwie. 

3. Zapewnienie uczniom możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły. 

4. Wspieranie aktywności i inicjatyw młodzieży, działalność samorządu i wolontariatu. 

5. Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze. 

6. Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki, 

7. Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży, 

8. Promowanie zdrowego stylu życia.  
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VI. Cele szczegółowe programu wychowawczo-profilaktycznego 

1. kształtowanie postaw moralnych, obywatelskich i patriotycznych w oparciu o normy etyczne i przyjęty system 

wartości, 

2. przygotowanie do właściwego pełnienia ról społecznych, 

3. kształtowanie odpowiednich postaw moralnych i tolerancji wobec zachowań innych ludzi, 

4. tworzenie życzliwej, serdecznej i rodzinnej atmosfery w szkole oraz wzajemnego szacunku, tolerancji,   pozytywnej 

samooceny uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, 

5. kształtowanie osobowości uczniów poprzez wskazywanie właściwych postaw wobec siebie i innych ludzi oraz 

umiejętności analizowania różnorodnych zachowań, 

6. przygotowanie uczniów do życia w otaczającym świecie poprzez ukazywanie różnych aspektów życia społecznego 

kształtowanie wraz z jego zagrożeniami, 

7. integrowanie zespołów klasowych poprzez samorządność, 

8. włączenie całej społeczności szkolnej do współdecydowania o sprawach szkoły, 

9. kształcenie umiejętności przeciwstawiania się wpływom kolegów ze środowisk  zdemoralizowanych, 

10. kształtowanie właściwych postaw, 

11.  zadbanie o poprawę sytuacji materialnej uczniów z rodzin niewydolnych wychowawczo i zaniedbanych. 
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HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 

Sfera intelektualna 

 

zadania 

 

Forma realizacji 

Osoba odpowiedzialna  

Termin 

 

Podnoszenie efektów kształcenia 

szczególnie w zakresie edukacji  

matematycznej, przyrodniczej,  

informatycznej i języków obcych 

 

• analiza i ewaluacja wyników 

sprawdzianów diagnostycznych, 

semestralnych, egzaminów 

próbnych oraz egzaminów 

zewnętrznych 

 

• zapoznanie z wynikami i 

wnioskami z analiz uczniów, 

rodziców i nauczycieli 

 

Zespoły przedmiotowe, 

nauczyciele przedmiotu 

 

 

wychowawca 

 

zgodnie z 

kalendarzem 

egzaminów 

 

 

Wdrażanie nowej podstawy 

programowej kształcenia ogólnego 

 

 

• uczestnictwo nauczycieli w różnych 

formach szkoleń 

 

• wdrażanie treści i zadań z podstawy 

programowej 

 

 

 

 

 

Nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 
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Rozwijanie umiejętności 

rozpoznawania własnych uzdolnień w  

ramach doradztwa zawodowego 

 

• zajęcia z preorientacji zawodowej i 

doradztwa zawodowego (kl. VII) 

 

 

 

Pedagog, wychowawca 

 

Cały rok 

 

 

Poświęcanie uwagi uczniom 

napotykającym na trudności w nauce 

 

 

• zajęcia świetlicowe:  

Czas na indywidualne doskonalenie 

(dzieci uczęszczające do świetlicy 

szkolnej) 

 

• prowadzenie zajęć wyrównawczych 

z różnych przedmiotów 

 

• zajęcia rozwijające techniki  

        skutecznego uczenia się 

 

 

Nauczyciele  

świetlicy, wolontariusze 

 

 

 

nauczyciele 

 

 

 

pedagog szkolny 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 
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Rozwijanie pasji i zainteresowań  

uczniowskich oraz stwarzanie okazji 

do przeżycia sukcesu 

 

 

Przygotowywanie uczniów do udziału w 

różnego typu konkursach: 

• recytatorskich, pięknego czytania, 

 

• piosenki 

 

• ortograficznych  

 

• plastycznych 

 

• historycznych 

 

• pck 

 

• matematycznych 

 

• informatycznych 

 

• bezpieczeństwa ruchu drogowego 

 

 

Przygotowanie propozycji zajęć w 

zespołach przedmiotowych 

 

 

 

 

 

nauczyciele j. polskiego 

 

K. Zawieska 

 

naucz. j. polskiego i ed. 

wczesnoszk. 

nauczyciel plastyki 

 

M. Kongiel 

 

K. Majchrzak 

 

E. Nerć 

A. Wasiak 

A. Wasiak 

 

I.Ropielewska 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

 

Cały rok 
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Podnoszenie efektów kształcenia 

poprzez uświadamianie wagi edukacji 

i wyników egzaminów zewnętrznych 

 

• lekcje wychowawcze o tej 

tematyce, 

• pogadanki z psychologiem 

 

wychowawcy 

 

psycholog szkolny 

 

Cały rok 

 

Uczenie planowania i dobrej 

organizacji pracy 

 

• lekcje wychowawcze 

• warsztaty z pedagogiem 

 

Wychowawcy 

pedagog 

 

Cały rok 

 

 

Sfera społeczna 

 

 

zadania 

 

Forma realizacji 

Osoba 

odpowiedzialna 

 

Termin 

 

Kształtowanie przekonania o 

społecznym wymiarze istnienia osoby 

ludzkiej, a także o społecznym 

aspekcie bycia uczniem szkoły 

 

• Omówienie statutu szkoły, 

programów i regulaminów 

obowiązujących w szkole 

• Zapoznanie z prawami i 

obowiązkami ucznia 

• Lekcje wychowawcze o tej tematyce 

 

wychowawcy 

 

Wrzesień 
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Uczenie działania zespołowego, 

tworzenia klimatu dialogu i efektywnej 

współpracy, umiejętności słuchania 

innych i rozumienia ich poglądów 

 

• Warsztaty z zakresu komunikacji 

społecznej, pracy w zespole 

• Prace zespołowe metodą projektu 

• Gry i zabawy integrujące na zajęciach 

z wychowawcą 

 

Pedagog 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

 

Cały rok 

 

Uczenie zasad samorządności i 

demokracji 

 

 

• Wybory do samorządów klasowych i 

Samorządu Uczniowskiego 

 

Wychowawcy i 

opiekun SU 

 

cały rok 

 

Doskonalenie kultury bycia i kultury 

słowa 

 

 

• Lekcje z wychowawcą 

• Opracowanie Kodeksu Klasowego 

• Konkurs szkolny  znajomości zasad 

savoir-vivru 

 

Wychowawcy 

S.U. 

 

Cały rok 

Maj 

 

Kształtowanie postawy szacunku 

wobec środowiska naturalnego 

 

• Udział w akcji Sprzątanie świata 

• Akcje charytatywne dla zwierząt 

• Wycieczki rowerowe, 

• Wycieczki krajoznawcze 

 

wychowawcy 

wolontariat 

nauczyciele 

nauczyciele 

 

 

cały rok 

 

Kształtowanie aktywnej postawy 

wobec przyszłej pracy zawodowej oraz 

wymagań rynku pracy 

 

• Nauka poszukiwania pracy i analizy 

ofert, nauka wypełniania 

dokumentów, przygotowanie do 

rozmowy kwalifikacyjnej 

 

 

pedagog 

 

Cały rok 
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Współpraca z Urzędem Pracy w celu 

uzyskania informacji o sytuacji na 

lokalnym rynku pracy 

 

 

• warsztaty 

 

Pedagog 

wychowawca 

 

Cały rok 

Podnoszenie kompetencji 

wychowawczych rodziców, zachęcanie 

do większego zainteresowania się 

sprawami dzieci poprzez podkreślanie 

ich roli w wychowaniu 

• pedagogizacja rodziców 

• spotkanie z pracownikiem PPP na 

temat kompetencji wychowawczych 

rodziców 

 

Wychowawcy, 

pracownik PPP 

Cały rok 

 

Luty 2021 

Promowanie właściwych zachowań 

wśród uczniów, przeciwdziałanie 

przemocy rówieśniczej. 

• Wpisywanie pozytywnych uwag, 

pochwał dla dzieci 

• Warsztaty profilaktyczne 

• Zajęcia w ramach godzin z 

wychowawcą, 

• Spotkanie z przedstawicielem sądu 

lub policji na temat 

odpowiedzialności karnej nieletnich 

 

Wychowawcy, 

Przedstawiciel 

sądu lub policji, 

terapeuta 

 

Cały rok 

 

Edukowanie rodziców i uczniów na 

temat zdrowego stylu życia: 

➢ Zasady zdrowego odżywiania 

➢ Higiena osobista 

➢ Wolność od używek 

➢ Skutki nadużywania komputera, 

telefonu i Internetu 

➢ Aktywne spędzanie czasu 

wolnego 

• Spotkanie z dietetykiem, 

• Warsztaty kulinarne promujące 

zdrową żywność 

• Program Zdrowe drugie śniadanie 

• Wyjście na siłownię plenerową w 

ramach zajęć świetlicowych 

• Warsztaty, gazetki, happening, 

pogadanki na godzinach z 

wychowawcą i terapeutą 

 

Dietetyk, 

wychowawcy, 

PCK, 

Nauczyciel 

świetlicy, 

terapeuta  

 

Cały rok 
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Sfera emocjonalna 

 

zadania 

 

Forma realizacji 

Osoba 

odpowiedzialna 

 

Termin 

 

Systematyczne monitorowanie 

frekwencji uczniów na zajęciach. 

Zwiększenie współpracy z rodzicami w 

zakresie kontroli obowiązku szkolnego 

 

 

• analiza frekwencji uczniów 

• systematyczne informowanie 

rodziców o absencji uczniów 

  

Pedagog 

wychowawca 

 

Cały rok 

 

Nauka nabywania świadomości 

własnych słabych i mocnych stron, 

kształtowanie samoakceptacji, 

budowanie poczucia własnej wartości 

oraz podniesienia samooceny uczniów 

 

 

• lekcje wychowawcze 

• warsztaty prowadzone przez 

psychologa i pedagoga szkolnego 

• promowanie sukcesów uczniów 

(sportowych i edukacyjnych) 

 

 

Wychowawcy 

 Pedagog, 

 

S.U. 

 

Cały rok 

 

Kształcenie umiejętności 

rozwiązywania problemów bez użycia 

siły 

 

• lekcje wychowawcze o agresji  z 

wykorzystaniem filmów 

profilaktycznych 

 

Wychowawcy 

Pedagog, 

psycholog 

 

Cały rok 

 Działania  motywujące  uczniów do 

nauki 
• docenianie wysiłku ucznia poprzez 

pozytywne uwagi i wiadomości do 

rodzica 

• pochwała  na forum klasy, szkoły za 

 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok 
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sukcesy w nauce  

• gazetki szkolne z wykazem 

najlepszych uczniów w nauce i 

czytelnictwie 

• spotkania z psychologiem-

uświadamianie uczniów, ze sukces 

zależy wyłącznie od nich, ich 

zaangażowania i wkładu pracy 

• spotkanie z człowiekiem sukcesu 

 

 

 

psycholog 

 

Sfera moralna 

 

zadania 

 

Forma realizacji 

Osoba 

odpowiedzialna 

 

Termin 

 

Kształtowanie szacunku do ludzi, 

wrażliwości na potrzeby drugiego 

człowieka 

 

• akcje charytatywne  

 

 

Wolontariat 

SU 

 

 

 

Cały rok 

 

Prawidłowe rozumienie wolności 

jednostki oparte na poszanowaniu 

osoby ludzkiej 

 

 

• Opracowanie planu pracy Szkolnego 

Wolontariatu 

 

 

Wolontariat, 

 S.U. 

 

wrzesień 

 

Rozwój poszanowania dziedzictwa 

narodowego i kształtowanie 

 

• Świętowanie rocznic i wydarzeń 

patriotycznych 

 

Nauczyciele, 

wolontariat 

 

Cały rok 
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świadomości narodowej 

 
• Lekcje wychowawcze na temat 

patriotyzmu 

• Udział pocztu sztandarowego w 

świętowaniu ważnych lokalnych 

wydarzeń historycznych 

• Dbanie o miejsca pamięci na 

lokalnym cmentarzu 

 

 

Wskazywanie autorytetów i wzorców 

moralnych 

 

• Lekcje wychowawcze 

• Cykl spotkań z psychologiem i 

pedagogiem 

• Podkreślać najważniejsze wartości w 

ramach treści programowych 

 

wychowawcy 

pedagog 

 

nauczyciele 

 

Cały rok 

 

Poznanie kultury rodzimej, zapoznanie 

z kulturą regionu 

 

 

• Wycieczki tematyczne, 

• Lekcje wychowawcze 

 

nauczyciele 

wychowawcy 

 

Cały rok 

 

Poznanie dorobku kulturalnego Europy 

 

 

• Lekcje wychowawcze 

• W ramach podstawy programowej 

 

nauczyciele 

 

Cały rok 

Uczenie właściwego pojęcia tolerancji, 

odwagi w reagowaniu na 

niesprawiedliwość, krzywdę drugiego 

człowieka 

 

• Warsztaty 

• Lekcje wychowawcze 

 

Pedagog, 

psycholog 

wychowawcy 

 

Cały rok 
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Ewaluacja 

Program wychowawczo-profilaktyczny ewaluowany będzie każdego roku w miarę wynikających potrzeb. Przebieg pracy 

wychowawczo-profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji i ocenie. Informacje zwrotne 

pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli służą doskonaleniu pracy i wyciąganiu wniosków na przyszłość. Każdy 

wychowawca będzie dokonywał ewaluacji swoich klasowych planów wychowawczych i będzie przedstawiał jej wyniki dwa 

razy w roku na zebraniu Rady Pedagogicznej. 

  

Sposoby i środki ewaluacji: 

-obserwacja i analiza zachowań uczniów, 

-obserwacja i analiza postępów w nauce, 

-monitorowanie frekwencji uczniów  na zajęciach dydaktycznych, 

-udział uczniów w konkursach, zawodach, akademiach i wycieczkach szkolnych, 

- analiza zaangażowania uczniów w działalność organizacji szkolnych(SU, Rada Wolontariatu, PCK) 

 

Narzędzia ewaluacji: 

-ankieta, 

-obserwacja, 

-analiza dokumentacji szkolnej 

- rozmowy z nauczycielami i uczniami szkoły 

 

 

 

 

 


