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„W wychowaniu bowiem chodzi właśnie o to,                              

ażeby człowiek stawał się coraz bardziej 

człowiekiem, o to, ażeby bardziej «był», a nie 

tylko więcej «miał».                              

Aby więc poprzez wszystko, co «ma», co 

«posiada», umiał bardziej i pełniej być 

człowiekiem.”  

Jan Paweł II  

 

Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich 

wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na drugiego 

człowieka.  

Wychowanie to proces wspomagania dziecka w rozwoju, ukierunkowany na 

osiągnięcie pełni dojrzałości: fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej, które powinno 

być wzmocnione i uzupełnione przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci                  

i młodzieży. 

 Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami 

zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie                        

i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie. Profilaktyka jest 

chronieniem człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowaniem na nie.  

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana 

Pawła II w Mińsku Mazowieckim jest programem uwzględniającym działania 

dydaktyczne, wychowawcze i profilaktyczne. Skierowany jest do wszystkich członków 

społeczności szkolnej (uczniów, rodziców, nauczycieli). Stanowi spójną całość z 

programem nauczania, statutem i koncepcją pracy szkoły. Będzie realizowany we 

współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi w środowisku lokalnym. 

Program ten jest efektem wspólnej pracy reprezentantów uczniów, ich rodziców i 

nauczycieli. Sprecyzowano odpowiedzi na ważne pytania: Jakim człowiekiem ma być 

absolwent kończący szkołę? Jakie wartości są ważne dla niego samego, jego rodziców i 

nauczycieli. Dokonano oceny mocnych i słabych stron szkoły, a także jej szans i zagrożeń 

dostrzeganych z poziomu uczniów, rodziców i nauczycieli. Określono też najważniejsze 

cele działań profilaktyczno-wychowawczych.  Wspólnym elementem było określenie 

głównego celu, jakim jest rozwój osobowy młodego człowieka.  



Aby zapewnić najszerszy ogląd środowiska szkolno-wychowawczego i potrzeb 

szkoły przeanalizowano różne źródła informacji. Są nimi: 

 dokumenty szkolne (dzienniki, sprawozdania, protokoły Rad 

Pedagogicznych), 

 wyniki ewaluacji wewnętrznych,  

 analizy uzyskanych wyników badań ankietowych, 

 wnioski z pracy zespołów nauczycielskich, 

 wnioski ze współpracy z pedagogiem i psychologiem, 

 rozmowy z uczniami i obserwacje ich zachowania, 

 wnioski rodziców zgłaszane na zebraniach z wychowawcami klas oraz 

spotkaniach    Rady Rodziców, 

 wnioski wynikające z diagnozy czynników chroniących i czynników ryzyka 

przeprowadzonej we wrześniu 2022 r. 

 propozycje uczniów przy opracowywaniu planów wychowawczych klas, 

informacje uzyskane od instytucji wspomagających pracę szkoły.  

 

Po analizie powyższych wskaźników okazało się, że szczególnie ważna jest troska o 

ogólną promocję zdrowia młodych ludzi. Aktywność fizyczna, zrównoważana dieta, 

odpowiedni wypoczynek i kontakt z przyrodą, ograniczenie czasu spędzanego w 

Internecie, dbałość o psychiczny dobrostan i wyeliminowanie środków psychoaktywnych, 

to kluczowe elementy do utrzymania równowagi ciała i umysłu. 

Obserwujemy fakt, że młodzież coraz więcej czasu spędza z telefonem, sprawdzając 

coś w sieci lub grając w gry. Często robi to kosztem innych ważnych rozwojowo potrzeb, 

takich jak np. aktywność fizyczna, jedzenie, kontakt z rówieśnikami twarzą w twarz czy 

sen. Nadmierne korzystanie z multimediów powoduje zmiany nastroju, tendencję do 

stanów depresyjnych i lęku, wybuchy złości. Jest związane z innymi negatywnymi 

skutkami zdrowotnymi i psychospołecznymi, takimi jak np. depresja, lęk i niskie poczucie 

własnej wartości. Niekontrolowany kontakt ze smartfonem wpływa niekorzystnie  także na 

uwagę, pamięć i uczenie się. Każdorazowe przerwanie nauki przez zajrzenie do telefonu 

powoduje obniżenie koncentracji i zdolności do zapamiętania danego materiału. Taki styl 

korzystania z urządzeń mobilnych prowadzi do stanu permanentnego rozproszenia, 

niepotrzebnie obciąża umysł nadmiarem bodźców, pogłębiając zmęczenie i przeciążenie, a 

także wywołując irytację.  

Dzieci i młodzież potrzebują umiejętności zdrowego korzystania ze smartfonów. 

Niezbędne jest wyposażenie ich w informacje dotyczące cyberbezpieczeństwa. 

Wspomniane umiejętności powinni posiadać także ich rodzice i nauczyciele.  

Wychodząc naprzeciw omówionemu zagadnieniu, w bieżącym roku szkolnym 

zmienione zostały zasady korzystania w telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektrronicznych na terenie szkoły.  

Innym zauważalnym problemem jest spadek kondycji psychicznej uczniów. Wielu z 

nich wymaga wzmacniania poczucia własnej wartości. Trudno dzieciom i młodzieży 

wyrażać własne emocje i radzić sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami. Miewają poczucie 

osamotnienia i braku oparcia w środowisku rówieśniczym i rodzinnym. Strefa społeczna 



jest w dużej mierze niezaspokojona. Zdarzaję się wśród nich samookaleczenia czy myśli 

samobójcze. Wzrasta liczba dzieci, które doświadczają obniżenia nastroju czy depresji.  

W wielu sytuacjach są one następstwem pracy w trybie zdalnym lub hybrydowym ze 

względu na pandemię koronawirusa. Wymagała ona od uczniów umiejętności skupienia, 

koncentracji, samodyscypliny i motywacji do pracy. Nie wszyscy takie umiejętności 

posiadają. Taki styl pracy powodował obniżoną efektywność nauczania. Powodował też 

skutki społeczne takie jak: trudności w nabywaniu kompetencji społecznych, komunikacji, 

doświadczania bycia z drugą osobą czy też umiejętności rozwiazywania konfliktów.  

Wojna w Ukrainie przyniosła nowe trudności w pracy z uczniami. Bariera językowa, 

nieprzepracowane traumy, różnice w ukraińskiej i polskiej podstawie programowej, 

potrzeba organizacji pomocy materialnej, wsparcia w zakupie przyborów szkolnych czy 

też integracja uczniów ukraińskich w nowym środowisku to wyzwania na bieżący rok 

szkolny. 

Widzimy konieczność większej odpowiedzialności uczniów za swój rozwój w procesie 

samodzielnego uczenia się oraz organizacji własnego warsztatu pracy. Udział szkoły w 

projekcie „Szkoła dla innowatora” pokazał, że warto kształcić kompetence proinnowacyjne 

takie jak: współpraca, liderstwo, samodzielność myślenia, myślenie dywergencyjne, 

odwaga, rozwiązywanie problemów czy zarządzanie sobą. Współczesny świat wymaga 

takich umiejętności od młodego człowieka.  

Działania profilaktyczno-wychowawcze szkoły na rok 2022/23 będą kładły 

szczególny nacisk na poprawę kondycji społecznej uczniów. Konieczne jest objęcie troską 

nie tylko tych, którzy aktualnie znajdują się w złej kondycji psychicznej, ale całej populacji 

dzieci i młodzieży. W tym celu należy sięgać do wszystkich dostępnych zasobów 

najbliższego otoczenia uczniów tj. rodzice i rodzina, nauczyciele i wychowawcy, pedagog i 

psycholog szkolny, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, sprawdzone programy 

profilaktyczne i realizujące je podmioty. Skutki zakażenia COVID-19 nie są jedynym 

zagrożeniem czasu epidemii, największe niebezpieczeństwo dla uczniów wiąże się z 

konsekwencjami psychicznymi i rozwojowymi. Dlatego ważne jest stwarzanie możliwości 

bezpiecznego dostępu do różnych form kontaktu, realizacji pasji, zażywania ruchu, kontaktu 

z przyrodą, udziału w zajęciach sportowych i kulturalnych, umożliwienia uczniom 

konstruktywnego i zgodnego z ich potrzebami rozwojowymi spędzania czasu.  

Nadal istotną pozostaje kwestia ochrony dzieci przed przemocą, uzależnieniami (w 

tym uzależnieniami od multimediów), podejmowaniem innych zachowań ryzykownych. 

Konieczne jest wzmocnienie etosu wychowawcy, uświadomienie wychowawcom ich roli 

oraz wskazanie prostych sposobów troski o kondycję psychiczną uczniów (zwykłe 

rozmowy, zainteresowanie przeżyciami uczniów, proste zabawy integracyjne). 

Podsumowując, należy stwierdzić, że potrzebna jest maksymalna intensyfikacja 

działań mających na celu: 

 podniesienie kondycji psychicznej uczniów, wzmacnianie 

poczucia własnej wartości,  

 zapobieganie uzależnieniom behawioralnym 

 budowanie dobrych relacji, wzmacnianie konieczności szukania 

wsparcia w sytuacjach trudnych 

 włączanie uczniów ukraińskich do polskiej edukacji 



 kształcenie kompetencji proinnowacyjnych 

 

Kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 3 w Mińsku Mazowieckim stale podnosi swoje 

kompetencje, bierze udział w licznych szkoleniach. Wszystko po to, aby we właściwy 

sposób wspierać ucznia w jego codziennym funkcjonowaniu zarówno w sferze 

dydaktycznej, jak i emocjonalno-społecznej.  

 

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE POWSTANIE                                                    

PROGRAMU PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEGO: 

• Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997, Nr 

78 poz.483 ze zm.).  

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148, 

1078, 1287, 1680, 1681).  

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60, 949, 2203, 2245, z 2019 r. poz. 1287).  

• Konwencja o prawach dziecka (Dz. U. z 1991 r., Nr 120, poz. 526 ze zmianami).  

• ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2017,  poz. 1578 z późn. zm.). 

• ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 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. 2015, poz. 1249z późn. zm).  

• ROZPORZĄDZENIE MEN 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. 356z późn. zm.). 

Programy narodowe i krajowe:   

• Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,   

• Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii,   

• Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV,   

• Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród 

Dzieci i Młodzieży,   

• Narodowy Program Zdrowia.     



ZADANIA SZKOŁY:  

1. Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, 

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

postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu 

rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);  

2. Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, 

regionalnej i etnicznej;  

3. Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności 

innych osób;  

4. Rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i 

przedsiębiorczość;  

5. Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, 

argumentowania i wnioskowania;  

6. Ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;  

7. Rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;  

8. Wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich 

umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany 

zrozumieć świat;  

9. Wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi 

dalszej edukacji;  

10. Wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz 

zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;  

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

społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;  

12. Zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na 

umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;  

13. Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.  

Ponadto zadaniem szkoły jest:  

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

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

ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, korzyści płynących 

z aktywności fizycznej,                                  a także stosowania profilaktyki.  

2. Kształcenie i wychowanie w szkole podstawowej sprzyja rozwijaniu postaw 

obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów. Zadaniem szkoły jest 

wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji 

narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz 

środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat.  

3. Dbałość o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla 

drugiego człowieka, kształtowanie postawy szacunku dla środowiska 

przyrodniczego, w tym upowszechnianie wiedzy o zasadach zrównoważonego 



rozwoju, motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwijanie 

zainteresowania ekologią.  

 

PROFIL ABSOLWENTA  

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim 

bardzo dobrze funkcjonuje w rodzinie, klasie, szkole, środowisku lokalnym. Jest 

przygotowany do życia we współczesnym świecie. Pozytywnie patrzy na siebie i innych.  

Jest kulturalny i uczciwy wobec innych. W sytuacjach trudnych jest opanowany, 

potrafi zachować się odpowiedzialnie i  asertywnie.   

Jest ciekawy świata. Z pasją i kreatywnością rozwija swoje zainteresowania. Z 

optymizmem patrzy w przyszłość, prezentuje postawę twórczą wobec napotkanych 

problemów.  

Potrafi współpracować w zespole. Jest empatyczny i otwarty na innych. W sposób 

komunikatywny przedstawia swoje poglądy. Dostrzega problemy swoje i innych, w razie 

potrzeby służy pomocą i potrafi o nią poprosić.  

Jest pracowity, sumienny i konsekwentny. Dotrzymuje terminów, dobrze planuje 

swoje działania, szanując jednocześnie czas innych osób.  

Jest patriotą. Szanuje tradycję i kulturę swojego narodu, jednocześnie wykazując 

się tolerancją wobec innych kultur czy tradycji.   

Dba o zdrowie swoje i innych ludzi oraz posiada umiejętność tworzenia środowiska 

sprzyjającego zdrowiu. Posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych                                        

i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i 

innych. Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny (w tym Covid). 

Świadomie kreuje swoją przyszłość. Zna własną wartość, jest krytycznym 

obserwatorem wobec otaczającego go świata.  

 

WARTOŚCI:  

Zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które 

wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny. To życiowe drogowskazy, standardy 

myśli, postaw i zachowań. Mówią o tym, kim jesteśmy, jak żyjemy i jak traktujemy innych 

ludzi. Decydują o kryteriach ocen, decyzji i wyborów. Najważniejszymi wartościami 

społeczności Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim są: 



przyjaźń, praca, szczęście, bezpieczeństwo, tolerancja, mądrość, rodzina, szacunek, 

wolność, zdrowie, wiedza, patriotyzm, miłość, prawda.   

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 będzie się skupiała 

wobec następujących zagadnień: 

I. W obszarze dydaktyki: 

 podniesienie efektywności kształcenia i atrakcyjności zajęć, 

 motywowanie uczniów do nauki  i rozwoju osobistego, 

 rozpoznawanie indywidualnych możliwości uczniów i dostosowanie  wymagań do 

specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, 

 rozwijanie  indywidualnych pasji i zainteresowań uczniów,  

 kontrola i systematyczna ocena pracy uczniów, 

 podnoszenie jakości pracy poprzez samokształcenie i doskonalenie zawodowe 

nauczycieli, 

 wdrażanie nowoczesnych metod w  procesie nauczania, w tym metod i form zdalnego 

nauczania. 

II.W obszarze  wychowania: 

 kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych młodzieży, 

 kształtowanie kompetencji proinnowacyjnych (współpracy, zarządzania sobą, 

samodzielności myślenia, liderowania i rozwiązywania problemów),  

 przygotowywanie uczniów do udziału w życiu społecznym poprzez kształtowanie 

postaw i respektowanie norm społecznych, 

 wykorzystanie ceremoniału szkolnego w zakresie poszanowania symboli narodowych 

oraz rozwijania obrzędowości i tradycji szkolnej, 

 wyrabianie nawyków kulturowych, 

 wdrażanie uczniów do samorządności, 

 kształtowanie dbałości o estetykę szkoły i terenów wokół niej,  motywowanie do 

aktywnej ochrony zasobów środowiska naturalnego, 

 kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych, rozwój  form wolontariatu, 

 organizacja działań i aktywności w celu podnoszenia świadomości uczniów, rodziców 

i środowiska lokalnego w obszarze osób niepełnosprawnych, 

 dbałość o rozwój kultury fizycznej, 

 kontynuacja szkolnych form turystyki i krajoznawstwa. 

III. W zakresie  opieki i profilaktyki: 



 dbałość o bezpieczne otoczenie i bezpieczne zachowania uczniów oraz tworzenie 

przyjaznego klimatu szkoły, 

 podejmowanie różnorodnych działań z zakresu profilaktyki agresji, przemocy i 

uzależnień, 

 dbanie o dobrostan uczniów i nauczycieli, 

 podejmowanie różnorodnych działań z zakresu profilaktyki i radzenia sobie z 

problemami natury psychologicznej i społecznej związanymi ze współczesnymi 

zjawiskami społecznymi i cywilizacyjnymi,  

 wdrażanie do respektowania norm społecznych, 

 kształtowanie zdrowego stylu życia, edukacja prozdrowotna, 

 eliminowanie przyczyn społecznego niedostosowania oraz ochrona młodzieży przed 

demoralizacją, 

 pomoc materialna dla uczniów. 

IV.  W zakresie promocji szkoły, rozwijania współpracy z rodzicami i  środowiskiem 

lokalnym: 

 podejmowanie i rozwijanie działań promujących szkołę, 

 promowanie w społeczności szkolnej i lokalnej wartości edukacji, 

 podejmowanie inicjatyw na rzecz środowiska,  organizowanie cyklicznych imprez  o 

charakterze lokalnym, współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w 

środowisku, 

 wspomaganie rodziców uczniów w sprawach wychowania, profilaktyki i kształcenia, 

 doskonalenie współpracy z rodzicami w zakresie zaspokajania  potrzeb edukacyjnych 

młodzieży. 

 

PRIORYTETY na rok szkolny 2022/2023: 

1. Dobra lekcja - dbanie o wysoką jakość zajęć lekcyjnych poprzez wprowadzanie elementów 

oceniania kształtującego (cele lekcji, kryteria sukcesu, informacja zwrotna, ocena koleżeńska, 

refleksja). 

2. Rozwijanie kompetencji przyszłości - samodzielność myślenia i współpraca. 

3. Doskonalenia umiejętności współpracy z rodzicami.   

 

CELE SZCZEGÓŁOWE  

1.Zapewnienie bezpiecznych warunków oraz przyjaznej atmosfery sprzyjającej nauce  

z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i potrzeb edukacyjnych uczniów.  



2.Formowanie poczucia godności własnej ucznia oraz kształtowanie postawy akceptacji  

i szacunku dla drugiego człowieka.  

3.Kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów.  

4.Kształtowanie postaw prozdrowotnych, profilaktyka zachowań ryzykownych, 

wzmacnianie czynników chroniących.  

5.Kształtowanie postawy szacunku dla środowiska przyrodniczego.  

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

altruizmu.  

7.Rozbudzanie ciekawości poznawczej, traktowania wiedzy jako wartości ważnej przez 

całe życie.  

8.Wspieranie ucznia w indywidualnym i wszechstronnym rozwoju, określaniu swoich 

predyspozycji, umiejętności odpowiedzialnego podejmowania decyzji.  

9.Kształtowanie postawy aktywności społecznej.  

 

 

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZYCH                                                  

w roku szkolnym 2022/23 

Cele  

 
Sposoby realizacji  

 

Zapewnienie bezpiecznych warunków oraz przyjaznej atmosfery sprzyjającej 

nauce z uwzględnieniem indywidualnych możliwości                                                                      

i potrzeb edukacyjnych uczniów. 

 

Zapewnienie warunków 

bezpiecznego przebywania 

uczniów w szkole. 

Zajęcia i różnorodne akcje szkolne dotyczące zasad 

bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza szkołą.  

Wdrażanie do postępowania zgodnego z zaleceniami 

MEN,  GIS w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku 

z COVID-19 

Spotkania uczniów z  pracownikami Komendy Powiatowej 

Policji na temat bezpieczeństwa i odpowiedzialności 

karnej nieletnich.   

Kontrola bezpieczeństwa poprzez monitoring szkoły, 

kontrolowane wejścia do szkoły za pomocą kart chip, 

pełnienie dyżurów przez nauczycieli i pracowników 

niepedagogicznych. 

Dokonywanie cyklicznej analizy poczucia bezpieczeństwa 

uczniów.   

Zapoznanie uczniów z instrukcjami obowiązującymi w 

razie ogłoszenia alarmu,  tzw. próbne alarmy. 



Znajomość przez uczniów służb dbających o zdrowie i 

bezpieczeństwo  oraz najważniejszych numerów 

alarmowych (policja, straż pożarna, pogotowie) 

 

Tworzenie przyjaznej 

atmosfery szkoły. 

Przeprowadzenie zajęć integracyjnych z uczniami 

rozpoczynającymi naukę w szkole. 

Organizacja klasowych i szkolnych wycieczek, wspólnych 

wyjazdów do teatru, kina i muzeów.  

Organizacja imprez klasowych i szkolnych o charakterze 

rozrywkowym, charytatywnym, kulturalnym.  

Działalność kół zainteresowań, dodatkowych zajęć 

rozwijających zainteresowania i zgodnych z potrzebami 

uczniów.  

Informowanie o bieżących wydarzeniach szkolnych na 

stronie internetowej szkoły.  

“Kalendarz Świąt i Dni Nietypowych” projekt w świetlicy 

szkolnej. 

 

Zapobieganie 

samowolnemu opuszczaniu 

zajęć lekcyjnych 

Systematyczna kontrola realizacji obowiązku szkolnego.  

Współpraca z rodzicami, Komendą Powiatową Policji i 

Sądem Rodzinnym w zakresie dbałości o  realizowanie 

obowiązku szkolnego przez uczniów.  

Nagradzanie uczniów za bardzo wysoką frekwencję. 

 

Budowanie dobrej 

współpracy                                        

z rodzicami. 

Zapraszanie rodziców do udziału w uroczystościach 

szkolnych, lekcjach otwartych, imprezach klasowych i 

szkolnych.  

Budowanie przestrzeni na inicjatywy rodziców (np. bal 

ósmoklasisty, piknik rodzinny).   

Organizacja zebrań rodziców i dni otwartych, 

indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami, 

konsultacje.  

Współpraca z Radą Rodziców. Współdecydowanie w 

kluczowych kwestiach dotyczących funkcjonowania 

szkoły.  

Organizowanie spotkań dla rodziców ze specjalistami, 

wykłady, pogadanki na ważne tematy wychowawcze. 

 

 

Formowanie poczucia godności własnej ucznia oraz kształtowanie postawy 

akceptacji                                                     i szacunku dla drugiego człowieka. 

 

Integracja uczniów 

niepełnosprawnych 

ze sprawnymi 

rówieśnikami 

 

Działalność  klas integracyjnych.   

Zajęcia przybliżające specyfikę różnych zaburzeń 

rozwojowych i uwrażliwiające na potrzeby osób 

niepełnosprawnych.  

Wnioskowanie do odpowiednich instytucji o wyposażenie 

szkoły w sprzęt niezbędny dla osób niepełnosprawnych.  

Organizowanie imprez integracyjnych, np. rajdu 

rowerowego, igrzysk sportowych.  



Działania zespołu do spraw integracji. 

 

Kształtowanie umiejętności 

prawidłowego 

odczytywania swoich 

stanów emocjonalnych, 

poczucia własnej wartości, 

dawania i otrzymywania 

wsparcia. 

Podejmowanie tematów dotyczących sfery emocjonalnej i 

społecznej człowieka podczas zajęć z wychowawcą lub 

pedagogiem i psychologiem szkolnym.  

Współdziałanie uczniów przy realizacji różnego rodzaju 

zadań szkolnych (kółka przedmiotowe, projekty grupowe, 

koła zainteresowań, rozgrywki sportowe).  

Działalność grup samopomocy koleżeńskiej.    

Promowanie talentów uczniów, stwarzanie okazji do 

osiągania sukcesów.            

Rozwijanie tolerancji wobec odmiennych poglądów   i 

postaw. Zachęcanie do szukania pomocy w sytuacjach 

wymagających wsparcia, oferta instytucji pomocowych. 

 

 

Kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów. 

 

Kształtowanie umiejętności 

korzystania z autorytetów, 

w tym patrona szkoły. 

Odwoływanie się do nauki Jana Pawła II. 

Organizowanie dni patrona szkoły.  

Promowanie postaci historycznych i żyjących mogących 

być autorytetami dla młodzieży. 

 

Rozwijanie samorządności                     

i przygotowanie do 

uczestnictwa w życiu 

społeczeństwa 

demokratycznego. 

Działalność Samorządu Uczniowskiego i samorządów 

klasowych oparta na procedurach demokratycznych. 

Włączenie uczniów w działalność Międzyszkolnej 

Inicjatywy Samorządowej. 

Spotkania z przedstawicielami samorządu lokalnego.  

Działalność gazetki szkolnej „Na marginesie”.  

Organizowanie debat młodzieżowych i lekcji na temat 

istotnych problemów społecznych. 

 

Rozwijanie tożsamości 

narodowej i europejskiej. 

Udział uczniów w imprezach i konkursach o  tematyce 

regionalnej, patriotycznej.   

Apele okolicznościowe z okazji rocznic i świąt 

państwowych.  

Zbieranie pamiątek, przedstawianie świadków przeszłości 

ukazujących życie naszych przodków.  

Korzystanie z oferty lokalnych instytucji kultury.  

Organizacja miesiąca języków obcych, współpraca z 

wolontariuszami fundacji EBU.   

Udział uczniów w wycieczkach turystyczno-

krajoznawczych w Polsce i poza granicami kraju. 

 

 

Kształtowanie postaw prozdrowotnych, profilaktyka zachowań ryzykownych, 

wzmacnianie czynników chroniących. 

 



Podejmowanie działań 

prozdrowotnych i 

profilaktyka uzależnień. 

Realizacja zajęć w zakresie kondycji psychicznej uczniów 

i oferty instytucji pomocowych w sytuacjach trudnych. 

Propagowanie wśród uczniów wiedzy o substancjach 

uzależniających i zagrożeniach związanych z ich 

używaniem.   

Prelekcje i pogadanki dla rodziców dotyczące problemu 

uzależnień.   

Realizowanie programów profilaktycznych we współpracy 

z MKRPA. Działalność świetlicy opiekuńczo-

wychowawczej. Organizowanie czasu wolnego w ramach 

zajęć pozalekcyjnych. 

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, 

Komendą Powiatową Policji w zakresie przeprowadzania 

warsztatów, n/t higieny, zdrowia psychicznego i 

szkodliwości stosowania używek.  

Organizowanie spotkań, apeli, pogadanek w ramach 

miesiąca mądrej profilaktyki POD PARASOLEM. 

 

Działania szkoły 

przeciwdziałające agresji                       

i  przemocy. 

Organizowanie lekcji, prelekcji, koncertów 

profilaktycznych poruszających problematykę zachowań 

agresywnych i sposobów radzenia sobie z nimi.   

Zwrócenie uwagi na zagrożenia wypływające ze świata 

wirtualnego (prelekcje, pogadanki, apele, filmy 

dydaktyczne).  

Współpraca z kuratorami sądowymi i innymi instytucjami 

wspomagającym rodziców i uczniów zagrożonych 

demoralizacją. 

Uświadamianie pojęć „dobry dotyk”, „zły dotyk”, oraz 

uczenie asertywności i nieufności w kontaktach z osobami 

obcymi. 

 

Propagowanie zdrowego 

stylu życia 

Ukazywanie młodzieży aktywnych form spędzania 

wolnego czasu: wycieczki, koła zainteresowań, zajęcia 

sportowe.  

Realizacja zajęć z zakresu propagowania zdrowego 

odżywiania i zapobiegania zaburzeniom odżywiania, 

szczególnie nadwagi i otyłości.  

Podejmowanie działań mających na celu ograniczenie 

hałasu w szkole.  

Przeprowadzanie akcji szkolnych promujących zdrowy 

styl życia.  

Realizacja profilaktyki zdrowego uzębienia (fluoryzacja).  

Wdrażanie uczniów do utrzymywania w czystości miejsca 

pracy.   

Udział uczniów w konkursach o tematyce zdrowotnej. 

Zapoznanie uczniów z zasadami udzielania pierwszej 

pomocy.  

Propagowanie właściwych zachowań oraz informowanie 

dzieci o ryzykownych skutkach opalania i zachowań 



narażających na zachorowanie na choroby zakaźne, w tym 

COVID-19. 

„Owoce i warzywa w szkole” – program profilaktyki 

prozdrowotnej 

 

Kształtowanie 

umiejętności korzystania z 

dóbr użyteczności 

publicznej. 

 

 

Uświadamianie zagrożeń wynikających z nierozważnego 

zachowania. 

Zajęcia dotyczące właściwego korzystania z dróg 

rowerowych, przejść dla pieszych, ze środków 

komunikacji publicznej. 

Zajęcia dotyczące szacunku dla dóbr i respektowanie 

wartości pracy innych ludzi. 

Ćwiczenie zachowania rozwagi w nawiązywaniu 

znajomości w sieci i realnym życiu. 

 

 

Kształtowanie postawy szacunku dla środowiska przyrodniczego 

 

Podejmowanie działań na 

rzecz ochrony środowiska i 

ekologii. 

Poruszanie tematyki dotyczącej dbałości o środowisko 

naturalne, ochrony przyrody i ekologii.  Rozumienie przez 

uczniów konieczności segregacji śmieci i pojęcia 

recyclingu, oszczędzania energii,  ochrony lasów, wód 

przed zanieczyszczeniami i degradacją 

Włączanie uczniów do akcji o charakterze ekologicznym: 

„Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi” itp.  

Kształtowanie wśród uczniów klas młodszych 

umiejętności obserwowania przyrody i uświadamianie 

odpowiedzialności za czystość środowiska.  

Zapoznanie i współpraca z wybranymi instytucjami 

działającymi na rzecz ochrony środowiska.   

 

 

Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, solidarności, 

współpracy, altruizmu. 

 

Kształtowanie umiejętności 

nawiązywania właściwych 

relacji międzyludzkich. 

Wskazywanie innych niż media społecznościowe form 

kontaktu z drugim człowiekiem. 

Uczenie umiejętności rozpoznawania stanów 

emocjonalnych i rozwiązywania konfliktów bez używania 

przemocy, wprowadzanie metod mediacji i negocjacji.  

Podejmowanie działań o charakterze charytatywnym 

(coroczny Koncert Charytatywny „Trochę słońca”, 

współpraca z Domem Dziecka w Falbogach, domem 

seniora, przedszkolami, współpraca ze schroniskiem dla 

zwierząt).  

Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu. 

 

Stosowanie zasad dobrego 

zachowania na co dzień. 

 

Uświadamianie uczniom konieczności poznania i 

przestrzegania zasad dobrego wychowania oraz wskazanie 

korzyści, jakie z tego płyną. 



Promowanie postawy szacunku do siebie, innych i 

otoczenia.   

Wpajanie nawyków kulturalnego zachowania i 

kształtowanie kultury języka.  

Kształtowanie postawy życzliwości i bycia dobrym kolegą 

ze szczególnym uwzględnieniem uczniów  klasach 

młodszych. 

Stałe poprawianie relacji społecznych, eliminowanie 

konfliktów, zachowań aroganckich, wulgarnych i 

agresywnych.  

Wykorzystanie zasad dobrego wychowania w różnych 

sytuacjach i różnych miejscach. 

 

 

Rozbudzanie ciekawości poznawczej, traktowania wiedzy jako wartości ważnej 

przez całe życie. 

 

Rozwijanie ciekawości 

poznawczej, zachęcanie do 

rozwijania pasji. 

Rozwijanie motywacji uczniów do nauki.  

Tworzenie warunków do osiągania sukcesów z 

uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji uczniów.  

Promowanie sukcesów uczniów  na stronie internetowej 

szkoły, na tablicy „szkolnych sukcesów”, w mediach 

lokalnych.  

Działalność kół zainteresowań.  

Funkcjonowanie Szkolnego Systemu Wspierania 

Uzdolnień (np. prezentowanie uzdolnień na zajęciach z 

wychowawcą i dyrekcją).  

Organizowanie  konkursów tematycznych. 

Motywowanie uczniów do udziału w konkursach 

szkolnych i pozaszkolnych.  

 

Umiejętność korzystania ze 

współczesnych środków 

audiowizualnych. 

Kształtowanie umiejętności właściwego korzystania z 

komputera i Internetu, oddzielenia postaci fikcyjnych od 

rzeczywistych. 

Kształtowanie umiejętności zachowania dystansu do 

świata reklam i fikcji. 

Poruszanie tematyki  zagrożeń wynikających z zawierania 

znajomości z anonimowymi, nieznajomymi internautami 

podczas zajęć z wychowawcą lub pedagogiem szkolnym. 

„Twoje dane – Twoja sprawa” – projekt pod patronatem 

MEN i Rzecznika Praw Dziecka 

Wyrównywanie wiedzy 

uczniów i zmniejszanie 

zaburzeń rozwojowych. 

Realizowanie zajęć dla uczniów w ramach pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej stosowanie się do 

indywidualnych potrzeb uczniów i zaleceń PPP. 

Realizowanie stosownych zajęć dla uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych zgodnie  z zalecaniami 

zawartymi w orzeczeniach.  

Stworzenie uczniowi o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych możliwości nauki w klasie integracyjnej.  



Kierowanie uczniów do Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w celu uzyskania pełnego obrazu przyczyn 

trudności szkolnych. 

 

 

Wspieranie ucznia w indywidualnym i wszechstronnym rozwoju, określaniu swoich 

predyspozycji, umiejętności odpowiedzialnego podejmowania decyzji. 

 

Przygotowanie do 

podejmowania decyzji i 

ponoszenia 

odpowiedzialności za ich 

skutki. 

Kształcenie umiejętności komunikowania się w różnych 

sytuacjach i okolicznościach oraz wyrażania własnego 

zdania.  

Promowanie postępu w uczeniu się i zachowaniu, 

prezentowanie osiągnięć uczniów, wzbogacanie systemu 

nagradzania uczniów. Ukazywanie potrzeby istnienia norm 

społecznych regulujących zachowania ludzi.  

Realizacja zajęć z zakresu doradztwa zawodowego i 

planowania dalszej drogi kształcenia. 

 

Kształtowanie postawy 

odpowiedzialności za 

własny rozwój. 

Rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, 

innowacyjność, przedsiębiorczość, współpraca.  

Realizacja zajęć z zakresu samopoznania i samorozwoju.  

Wdrażanie do ustawicznego uczenia się i 

samodoskonalenia.  

Organizowanie różnorodnych konkursów i zawodów 

sportowych.  

Organizowanie dla uczniów warsztatów i zajęć z zakresu 

techniki pracy umysłowej.  

Udział w spektaklach filmowych i teatralnych 

odbywających się na terenie placówek kulturalnych  w 

naszym mieście oraz poza nim.  Wprowadzanie uczniów w 

świat kultury. 

 

 

Kształtowanie postawy aktywności społecznej.   

 

Wspieranie inicjatyw 

społecznych 

Organizowanie przez młodzież imprez szkolnych  i 

klasowych.  

Organizacja akcji promujących ideę wolontariatu. 

Działalność Międzyszkolnej Inicjatywy Samorządowej, 

Samorządu Uczniowskiego samorządów klasowych, 

gazetki szkolnej.  

Otwartość kadry pedagogicznej i dyrekcji szkoły na 

inicjatywy uczniowskie.  

Działalność kół zainteresowań i prezentacja ich dokonań.  

Wieloaspektowa aktywizacja uczniów podczas bieżących 

lekcji. 

 

 

 



Treści i działania o charakterze profilaktycznym                                                         

skierowane do nauczycieli i rodziców. 

 

Doskonalenie zawodowe 

nauczycieli. 

Propagowanie literatury, 

poradników 

oraz akcji profilaktycznych 

dotyczących 

zdrowia i bezpieczeństwa 

w sieci. 

Pedagogizacja rodziców. 

Poszerzanie wiedzy 

rodziców i  

nauczycieli na temat 

nowych zjawisk, np. 

nowych mediów, 

cyberbezpieczeństwa itd. 

- Uświadamianie zagrożeń 

związanych z 

okresem dorastania oraz 

podnoszenie 

poziomu wiedzy na temat 

prawidłowości 

rozwoju i zaburzeń zdrowia 

psychicznego 

w okresie adolescencji. 

- Reagowanie na nowe 

zjawiska 

dotyczące zdrowia 

fizycznego i 

psychicznego uczniów. 

Udział nauczycieli w wybranych przez nich szkoleniach 

dotyczących profilaktyki uzależnień, kwestii 

wychowawczych, nowych zjawisk z zakresu zdrowia 

fizycznego i psychicznego uczniów. 

Udział w akcjach profilaktycznych, np.Dzień 

Bezpiecznego Internetu, akcja przeciwdziałania 

wykluczeniu menstruacyjnemu, akcja popularyzacji 

szczepień „Szczepmy się” – akcje zainicjowane przez 

rodziców lub nauczycieli. 

Organizowanie spotkań rodziców z pedagogiem w formie 

wykładów, pogadanek dotyczących profilaktyki, np. 

prelekcja pedagoga dla rodziców „Jak nie zwariować z 

nastolatkiem?” 

Organizacja spotkań z rodzicami z udziałem 

wychowawców, nauczycieli, pedagoga, dyrekcji o 

charakterze informacyjnym i profilaktycznym. 

Prowadzenie na stronie szkoły zakładki z poradnikami, 

ulotkami, wskazówkami dla rodziców, np. z zakresu 

domowych zasad ekranowych, dbania o mózg 

dziecka, obniżonego nastroju wśród nastolatków, a także z 

adresami i telefonami ekspertów, specjalistycznych 

ośrodków, instytucji pomocowych. 

Indywidualne rozmowy i spotkania rodziców z 

pedagogiem w ramach dni otwartych, zebrań z rodzicami. 

Spotkania przedstawicieli rady rodziców z dyrekcją, 

wspólne podejmowanie działań z zakresu szeroko pojętej 

profilaktyki, np. działań dodatkowych szkoły 

rozwijających pasje i zainteresowania uczniów. 

Współpraca szkoły z instytucjami pomocowymi, 

działającymi na rzecz dzieci i rodzin (np. MOPS, GOPS, 

sąd rodzinny, policja, PCPR, MKRPA itd.). 

 

 

EWALUACJA:  

Program Wychowawczo-Profilaktyczny nie jest dokumentem zamkniętym, może 

ulegać zmianom wraz ze zmieniającą się sytuacją wychowawczą szkoły. Analiza jego 

skuteczności będzie podlegać bieżącemu monitorowaniu oraz ewaluacji. Założenia 

programu wychowawczo-profilaktycznego realizują wszyscy uczestnicy życia 

szkolnego, ujęte w nim działania wpisują się w klasowe programy wychowawczo-

profilaktyczne.  


