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I. AKTY PRAWNE 

  

 Szkolny Program Wychowawczo- Profilaktyczny SP 353 opiera się na następujących dokumentach: 

 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (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 2019 r. poz. 2215 ze zm.). 

 Ustawa z 7 września 1991 r. o Systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.). 

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

 Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 

487 ze zm.). 

 Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.). 

 Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn.: Dz.U. 

z 2018 r. poz. 1446 ze zm.). 

 Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

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

placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 

narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1449). 
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 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2016r., poz. 

895) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. 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 o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 23 lipca 2008r. (Dz. U. z 2008r. Nr 180 poz. 1108). Ustawa o 

ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz.U. Nr 111, poz. 535; z późniejszymi zmianami - Dz.U. Nr 113, 

poz. 731 z 1997 r., Dz.U. Nr 141, poz. 1183 z 2005 r.) 

 Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r. (tekst 

jednolity: Dz.U. Nr 10. z 1996 r., poz. 55 z późniejszymi zmianami; tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 957) 

  Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 180,oz. 1493) 

 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022. 

 Narodowy Program Zdrowia (NPZ) na lata 2016 – 2020 w zakresie celu operacyjnego nr 2 „Profilaktyka i rozwiązywanie 

problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami 

ryzykownymi”, w którym się mieszczą: Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz Krajowy Program Profilaktyki 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 2 lipca 2021r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, 

  „Wytyczne  MEiN,  MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny” - zbiór zaleceń 

uwzględniający sytuację epidemiologiczną, w tym dotyczących pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej wywołanej 

pandemią COVID-19. 

 Statut Szkoły Podstawowej nr 353 im. „ Wielkich Odkrywców” 
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Ponadto wykorzystano: 

 Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, 

profilaktyki i zdrowia psychicznego” – sporządzony na zlecenie MEiN  (oparty na wynikach badań wśród uczniów, rodziców, 

nauczycieli w okresie kwiecień 2020 – styczeń 2021). 

 

 

II. PREAMBUŁA 

 

 

Czas nauki w szkole podstawowej to czas poznawania świata i siebie, odkrywania swoich możliwości i zainteresowań. 

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny określa, w jaki sposób będziemy do tego dążyć. 

 

 

III. WSTĘP 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej nr 353  opiera się na hierarchii wartości 

przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd  uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. 

Szkoła każdego roku wybiera patrona, którego działania i idee przyświecają naszym projektom. W roku 2021/2022 patronem został 

Janusz Korczak, który powiedział  „ Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. Każdy dzień jest dniem dziecka, dniem 

miłości do niego, stałej opieki, troski o jego teraźniejszość i przyszłość. Nikt nie kwestionuje jego prawa do życia, nauki i zabawy w 

przyjaznym, wspierającym środowisku, które stwarza nasza szkoła. 

Wychowanie dziecka to wspieranie go w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i 

społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki. Jest to proces świadomy, celowy, 

bardzo złożony i trudny. Polega on na kreowaniu sytuacji, za pomocą których wpływamy na wszechstronny rozwój młodego 

człowieka. Dziecko spotyka się z szeregiem różnych środowisk wychowawczych. Pierwszym i najważniejszym jest rodzina, którą 

szkoła wspiera w dziedzinie wychowania. Systematyczna praca z uczniami  i  rodzicami we współdziałaniu z różnymi instytucjami 
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jest podstawą naszego programu wychowawczo- profilaktycznego. Chcemy stworzyć naszym  uczniom możliwość rozwoju,  

lepszego poznawania siebie, przygotować  ich do dalszego kształcenia. Poprzez zaplanowane działania wychowawczo-

profilaktyczne będziemy rozwijać poczucie własnej wartości, wdrażać dziecko do przestrzegania zasad obowiązujących w 

stosunkach  międzyludzkich, kształtować zachowania sprzyjające zdrowiu, zapewniać wszechstronny rozwój osobowości ucznia, 

wspomagać ten  rozwój we wszystkich wymiarach. Szkolny Program Wychowawczo- Profilaktyczny jest odpowiedzią na potrzeby 

uczniów, rodziców i nauczycieli wynikające ze złożoności otaczającego świata, wzbogacony o problematykę i działania 

o charakterze prewencyjnym. Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym  zestawem  

programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej. 

Nowy rok szkolny to szczególny czas dbania o bezpieczeństwo własne i innych. Pandemia Covid-19 wymaga od uczniów, rodziców 

i pracowników szkoły zadbania o przestrzeganie procedur sanitarnych. To również dobry czas na naukę, że jesteśmy za siebie 

nawzajem odpowiedzialni. 

To również dobry czas na naukę, że jesteśmy za siebie nawzajem odpowiedzialni. 

Nie tylko chodzi tu o nasze zdrowie, ale również wszelkie zachowania społeczne w szkole i poza nią. 

 

 

IV. WARTOŚCI PRZYŚWIECAJĄCE  REALIZACJI PLANU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO 

Wartości, które przyświecają realizacji programu Wychowawczo – Profilaktycznego  

• Wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

• Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

• Dbałość o honor i tradycje szkoły; 

• Dbałość o piękno mowy ojczystej; 

• Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób; 
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• Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

• Okazywanie szacunku innym osobom; 

• Poszanowanie wartości i godności ludzkiej; 

• Uczciwość, szczerość, wiarygodność; 

• Rzetelność, odpowiedzialność i sumienność; 

• Prawdomówność; 

• Sprawiedliwość; 

• Ogólnoludzkie normy i wartości humanistyczne; 

• Kierowanie się własnym sumieniem; 

• Pomoc potrzebującym; 

• Zapobieganie dyskryminacji; 

• Kreatywność. 
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V. MISJA SZKOŁY 

„Wyruszamy w świat odważnie, by go poznawać, zmieniać  

i kształtować”. 

Jesteśmy szkołą ,,Wielkich Odkrywców’’, pragniemy zarazić naszych uczniów pasją odkrywania, poznawania siebie i otaczającej 

rzeczywistości. Dążymy do tego, aby chcieli i potrafili działać, by robili to nie tylko mądrze, ale z radością i miłością. 

Misją naszej szkoły jest: 

 Kształcenie i wychowanie uczniów oparte na odpowiedzialności za siebie i innych członków społeczności szkolnej, 

 Wyposażenie uczniów w wiedzę i kompetencje umożliwiające osiąganie sukcesów w życiu, tak, aby potrafili dostosowywać 

się do zmieniającej się rzeczywistości i podejmowali trud nieprzerwanej nauki, 

 Zapewnienie uczniom pełni rozwoju umysłowego, emocjonalnego, moralnego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami  

i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania godności osobistej oraz wolności światopoglądowej  

i wyznaniowej, 

 Uczenie otwartości na różnorodność kulturową w oparciu o dumę z przynależności narodowej i tradycji. 

Jesteśmy po to, aby: 

 stwarzać uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego; 

 wspierać rodzinę w procesie wychowania i nauczania; 

 nauczyć wychowanków uczenia się i czerpania z tego radości oraz satysfakcji; 

 wyzwolić w uczniach własną inwencję twórczą i pomysłowość; 

 rozbudzać ciekawość świata i otwartość na zmiany w nim zachodzące; 

  pomóc uczniom odnaleźć własną drogę rozwoju; 

 umacniać wiarę we własne siły, w realność sukcesu w różnych dziedzinach życia zgodnie z jednostkowymi predyspozycjami; 

 wyzwolić w wychowankach entuzjazm, radość, poczucie humoru; 

 wyposażyć uczniów w narzędzia komunikowania się z innymi ludźmi, umiejętność pracy w zespole i rozumienia dzieł 

pokoleń współczesnych i przeszłych;  
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 kształtować postawy patriotyczne; 

 przygotować uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym przez wykorzystanie w procesie nauczania-uczenia się 

technologii informatycznych;    

 kształtować poczucie odpowiedzialności za podjęte działania i przyjęte na siebie obowiązki; 

 uczyć zdrowej rywalizacji, obiektywnej oceny własnych poczynań; 

 wpajać zasady tolerancji, poszanowania cudzej odmienności-inności; 

 kształtować umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach; 

 wskazywać na interesujące formy spędzania wolnego czasu, sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka . 

 

VI. SYLWETKA ABSOLWENTA SP 353 W WARSZAWIE 

Dążeniem  szkoły nr 353 jest przygotowanie  naszych uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz 

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

następujące cechy: 

  

 …jest aktywny  

  

 posiada zainteresowania i rozwija je na miarę swoich możliwości; 

 wykazuje się samodzielnością;  

…jest ciekawy świata 

  

 stara się poszerzać swoje wiadomości, korzystając z różnych źródeł;  

 lubi i chce się uczyć;  

 wrażliwy na piękno przyrody (świadomość ekologiczna);   

 ma swoje upodobania jako twórca i odbiorca sztuki; 

…jest odpowiedzialny  umie podejmować działania i przewidywać ich konsekwencje; 

 umie rozwiązywać problem;,  

 cieszy się z sukcesów i potrafi akceptować porażki;  

 zna swoje słabe strony i potrafi nad nimi pracować;  

 umie dokonać samooceny; 
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…jest otwarty 

  

 łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami;  

 umie współdziałać w grupie;,  

 prezentuje swój punkt widzenia i rozważa poglądy innych;  

 jest dobrym organizatorem;  

…jest optymistą  jest pogodny;  

 pozytywnie patrzy na świat;  

 wierzy w siebie;  

 umie odróżniać dobro od zła;  

…jest prawy 

  

 cechuje go uczciwość i prawdomówność;  

 zna normy dobrego zachowania się i według nich postępuje;  

 zna i szanuje symbole narodowe oraz regionalne;    

…jest tolerancyjny 

  

 rozumie, że różnice między ludźmi są czymś naturalnym;  

 jest wrażliwy na potrzeby innych (np. bierze udział w akcjach charytatywnych, jest 

uczynny itp.); 

 szanuje innych; 

…jest krytyczny  selekcjonuje i porządkuje zdobyte informacje, ocenia ich przydatność do 

określonego celu;  

…jest świadomy nie tylko 

swoich praw, ale i praw innych 

ludzi 

 zna swoją wartość; 

 jest dobrym człowiekiem; 

 zna i respektuje prawa innych; 

…korzysta z technologii 

informacyjno-komunikacyjnej 

 jest krytyczny wobec informacji płynących z mediów; 

 umie wyszukać, analizować i zarządzać informacją; 

 jest świadomy zagrożeń; 

 

…współpracuje w ramach grupy 

i społeczności 

 rozwiązuje problemy, potrafi prosić o pomoc; 

 umie konstruktywnie krytykować i przyjmować krytykę; 
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 docenia pracę, wysiłek, osiągnięcia innych; 

…dba o dobre imię szkoły 

  

 reprezentuje szkołę poprzez udział w konkursach, olimpiadach, zawodach 

sportowych, uroczystościach, akcjach społecznych itp.; 

 jest dumny z ukończenia SP 353. 

 

 

VII. DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW  W ŚRODOWISKU SZKOLNYM  Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny 

został opracowany na podstawie diagnozy występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników 

chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, 

środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych. 

W analizie sytuacji wychowawczej szkoły zostały uwzględnione: 

 wyniki ewaluacji (np. wewnętrznej, zewnętrznej); 

 wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora; 

 ewaluacja wcześniejszego programu wychowawczo-profilaktycznego realizowanego w roku szkolnym 2020/2021; 

 wnioski i analizy (np. wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych); 

 inne dokumenty i spostrzeżenia  (np. koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły opracowana przez dyrektora, uwagi, 

spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców); 

 sukcesy wychowawcze szkoły (statystyki szkolne, analiza przypadków indywidualnych); 

 potrzeby uczniów i ich oczekiwania związane z powrotem do szkoły po wielomiesięcznej izolacji; 

 potrzeby rodziców; 

 potrzeby nauczycieli. 

 

 

Analizując ankiety, protokoły spotkań z rodzicami i rozmów ze specjalistami szkolnymi ustalono, że nauczyciele i rodzice naszej 

szkoły uważają, że środowisko szkolne SP 353 jest bezpieczne. Wszyscy nauczyciele, poza jedną osobą nie odnotowali 

występowania środków psychoaktywnych na terenie szkoły. Znacząca większość nauczycieli nie odnotowała przypadków używania 
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przez uczniów papierosów, alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych w okolicach szkoły. Największym problemem według 

naszych nauczycieli są zachowania agresywne o charakterze przemocy słownej zarówno w kontaktach osobistych jak i w sieci. 

Należy zatem  położyć szczególny nacisk na profilaktykę agresji i przemocy, wyeliminowanie wulgaryzmów   

z codziennego języka uczniów, uświadamiać uczniom niebezpieczeństwa płynące z Internetu oraz skutki zażywania substancji 

psychoaktywnych. Pogłębiać zaangażowanie uczniów w działalność wolontariatu, co łączy się z tym , że musimy uwrażliwiać 

uczniów na innego człowieka i jego potrzeby. Rodzice mają poczucie , że ich dzieci są objęte właściwą, przyjazną opieką ,  

a w sytuacjach kryzysowych wiedzą, że mogą uzyskać pomoc i wiedzą, do kogo się po nią zwrócić. Z dotychczasowej pomocy są 

bardzo zadowoleni. W badaniach ankietowych  uczniowie i rodzice postulowali o poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych. 

Ponieważ tylko 26%  nauczycieli oceniło, że ma wystarczające umiejętności praktyczne umożliwiające prowadzenie profilaktyki  

w szkole, należy zorganizować szkolenie dla nauczycieli z programów rekomendowanych. Uczniowie naszej szkoły, jak wynika z 

ankiet diagnozujących środowisko szkolne, generalnie lubią szkołę i nauczycieli, większość dobrze się czuje w swojej klasie 

 i przywiązuje dużą wagę do obowiązków szkolnych. Należy jednak  rozwijać u nich empatię,  otwartość na potrzeby innych osób, 

szacunek dla odmiennego spojrzenia na wiele spraw i położyć większy nacisk na współdziałanie w grupie niż na rywalizację.  

Bardzo nieliczna grupa uczniów przyznaje się do stosowania używek w sytuacjach wysokiego napięcia emocjonalnego. 

 

CZYNNIKI CHRONIĄCE I CZYNNIKI RYZYKA 

 

Czynniki chroniące występujące w naszym środowisku 

Przez czynniki chroniące należy rozumieć indywidualne cechy i zachowania uczniów lub wychowanków, cechy środowiska 

społecznego i efekty ich wzajemnego oddziaływania, których występowanie wzmacnia ogólny potencjał zdrowotny ucznia lub 

wychowanka i zwiększa jego odporność na działanie czynników ryzyka. 

 

CZYNNIKI CHRONIĄCE ZWIĄZANE Z JEDNOSTKĄ 

 

 przekonanie o szkodliwości środków odurzających; 

 wyznawanie konwencjonalnych wartości; 

 docenianie osiągnięć szkolnych; 
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 umiejętności życiowe; 

 aspiracje życiowe; 

 zdrowe przekonania; 

 jasne standardy zachowań; 

 pozytywny obraz siebie; 

 samodyscyplin;, 

 poczucie własnej tożsamości. 

 

CZYNNIKI CHRONIĄCE ZWIĄZANE Z RODZINĄ 

 zdrowe więzi rodzinne; 

 rodzicielska kontrola zachowania dzieci; 

 zaangażowanie rodziców w życie dzieci; 

 współpraca rodziców ze szkołą;  

 zdrowe przekonania; 

 jasne standardy zachowań; 

 wysokie oczekiwania rodziców względem dzieci; 

 wzajemne poczucie zaufania członków rodziny., 

 

 

CZYNNIKI CHRONIĄCE ZWIĄZANE Z GRUPĄ RÓWIEŚNICZĄ 

 

 udział w grupowych zajęciach pozalekcyjnych; 

 udział w edukacji normatywnej; 

 pozytywna aktywność społeczna; 

 pozytywna presja rówieśnicza; 

 pozytywna kontrola rówieśnicza. 
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CZYNNIKI CHRONIĄCE ZWIĄZANE ZE SZKOŁĄ 

 osobowe traktowanie uczniów; 

 współpracujący nauczyciele; 

 współdziałanie z rodzicami; 

 jasne zasady zachowania; 

 zero tolerancji dla dysfunkcji; 

 współdziałanie z lokalną społecznością; 

 optymizm i nastawienie na konstruktywną przyszłość. 

 

 

CZYNNIKI CHRONIĄCE ZWIĄZANE ZE SPOŁECZEŃSTWEM 

 zero tolerancji dla patologii; 

 jasne zasady dotyczące zachowania dzieci i młodzieży; 

 obywatelski nadzór i obywatelskie kontrole; 

 świadomość społeczna. 

 

 

Czynniki ryzyka występujące w naszym środowisku 

Przez czynniki ryzyka należy rozumieć indywidualne cechy i zachowania uczniów lub wychowanków, cechy środowiska 

społecznego i efekty ich wzajemnego oddziaływania, które wiążą się z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia zachowań 

ryzykownych stanowiących zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, zdrowia, bezpieczeństwa lub funkcjonowania społecznego. 

 

 

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z JEDNOSTKĄ 

 poszukiwanie wrażeń; 

 nieadekwatna ekspresja gniewu; 

 lękliwość i agresywność; 
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 niska samoocena; 

 niewłaściwe sposoby radzenia sobie ze stresem. 

 

 

 

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RODZINĄ 

 chaotyczne środowisko rodzinne; 

 niekonsekwentna lub nieskuteczna dyscyplina; 

 rodzicielskie wzorce zachowań dysfunkcjonalnych. 

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z GRUPĄ RÓWIEŚNICZĄ 

 

 

 odrzucenie przez grupę rówieśniczą. 

 

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE ZE SZKOŁĄ 

 

 przerzucanie odpowiedzialności na uczniów i rodziców.  

 

 

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE ZE SPOŁECZEŃSTWEM 

 

 brak zakorzenienia w lokalnej społeczności; 

 słabe zaangażowanie prospołeczne; 

 kryzys wartości w życiu społeczny; 

 pasywność obywatelska; 

 słabe więzi międzyludzkie. 
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IX. CELE PROGRAMU 

Podstawowym celem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju 

oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem  realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły. 

Podstawowe zasady realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego obejmują: 

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

 zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie; 

 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). 

  

Cel ogólny 

 

Zapewnienie uczniom harmonijnego rozwoju intelektualnego, etycznego, emocjonalnego, 

społecznego i fizycznego z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych, zainteresowań oraz możliwości psychofizycznych. 
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Cele szczegółowe: 

Wspomaganie ucznia i wychowanka w osiągnięciu pełnej dojrzałości w sferach: 

1) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie 

zdrowego stylu życia i podejmowanie zachowań prozdrowotnych, w tym w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się 

epidemii COVID-19; 

2) psychicznej (intelektualnej i emocjonalnej) – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, 

osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających 

rozwijaniu własnego potencjału, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji 

psychicznej, poszerzanie kompetencji i świadomości znaczenia wsparcia w sytuacji kryzysowej osób z najbliższego 

otoczenia uczniów (rodziców, nauczycieli i wychowawców, specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

rówieśników); 

3) społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności 

samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności 

wypełniania ról społecznych, kreowanie postaw prospołecznych w sytuacji kryzysowej (np. epidemia COVID-19); 

4) aksjologicznej– ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia 

zdrowia oraz poczucia sensu istnienia, rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej w sytuacjach kryzysowych 

zagrażających całemu społeczeństwu (np. rozprzestrzenianie się epidemii COVID-19). 

 

X. STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ  WYCHOWAWCZYCH 

Szczegółowy opis struktury znajduje się w Statucie Szkoły. 

Realizacja programu wychowawczo- profilaktycznego odbywa się w określonych obszarach, we współpracy z rodzicami uczniów, 

Radą Rodziców, Fundacją „ Małego Odkrywcy”, samorządem szkolnym, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym 

poradniami specjalistycznymi, innymi szkołami i placówkami systemu oświaty, Strażą Miejską, Policją, innymi służbami i 

instytucjami. 
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XI. KALENDARZ UROCZYSTOŚCI I WYDARZEŃ SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022  

 

 

WYDARZENIE 

 

 

TERMIN 

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

Rozpoczęcie roku 

szkolnego 

2021/2022 

 

1 września Wychowawcy 

Dzień Edukacji 

Narodowej 

 

14 października wychowawcy klas V, II, oddziałów przedszkolnych 

Dekoracje: I. Włodek, K. Krajewska 

wsparcie nagłośnieniowe: zespół 

Pasowanie na 

ucznia 

 

październik A. Stajszczak, M. Perzanowska, M. Szymańska-Banachowicz, K. Mościcka, I. 

Buczkowska 

Rocznica 

Odzyskania 

Niepodległości 

 

11 listopada 0 – A. Mikusek, I-III – K. Mościcka, M. Szymańska-Banachowicz, Ł. 

Trawczyński, IV-VIII – A. Matusiak-Malinowska, M. Piasecka, D. Lipińska, 

Dekoracje: I. Włodek. K. Krajewska, I. Buczkowska 

Konstytucja 3 Maja 

 

3 maja M.Jakubowska, J. Pietrasiewicz 

 

Święto Szkoły 

 

czerwiec Zespół koordynujący projekt szkoły 

 

dekoracje: I. Włodek, K. Krajewska 

 

 

Piknik Szkolny czerwiec A. Urban, K. Krajewska, opiekun SU 
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 M. Okońska, D. Lipińska, A. Łapińska, D. Kacprowski, R. Matyjaszczyk, P. 

Madziar, A. Robaczyńska, K. Sadowska 

 

Bal klas ósmych czerwiec 

 

 

Wychowawcy klas VIII, Rada Rodziców, nauczyciele wychowania fizycznego 

Zakończenie roku 

szkolnego 

2021/2022 

 

24 czerwca Wychowawcy kl. III, VII, VIII 

 

dekoracje: I. Włodek, K. Krajewska, I. Buczkowska 
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XII. PLAN DZIAŁAN WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

 

 

Zadania 

 

Sposoby realizacji 

 

Osoby 

odpowiedzialne, 

realizatorzy 

 

 

Adresaci 

 

SFERA SPOŁECZNA 

 

 

Kształcenie umiejętności 

komunikowania się  

i funkcjonowania w grupie 

 

 Pogadanki i ćwiczenia, pomoc uczniowi  

w formułowaniu prawidłowych 

komunikatów; 

 Prezentacje multimedialne i filmy 

edukacyjne; 

 Lekcje wychowawcze, /warsztaty 

rozwijające kompetencje społeczne 

dzieci w tym: 

 rozumienie uczuć i postrzeganie 

siebie 

 sprawność rozwiązywania 

problemów 

 zwiększenie świadomości problemu 

przemocy i przysługujących ludziom 

praw 

 umiejętność wyciągania wniosków  

i podejmowania decyzji; 

 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

specjaliści 

 

uczniowie 
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Integrowanie klasy 

 

 

 Gry i zabawy integrujące grupę 

rówieśniczą; 

 Wycieczki integrujące; 

 Organizowanie uroczystości klasowych 

i świetlicowych; 

 Realizacja projektów klasowych  

i świetlicowych; 

 Działania na rzecz środowiska 

szkolnego 

i lokalnego; 

 Gry i zabawy integracyjne w grupach 

świetlicowych. 

 

 

wychowawcy, 

wychowawcy 

świetlicy szkolnej 

 

uczniowie 

 

Tworzenie pozytywnego 

klimatu szkoły oraz poczucia 

bezpieczeństwa uczniów 

 

 

 Organizowanie różnorodnych  

konkursów szkolnych, projektów; 

 Organizowanie wydarzeń szkolnych;  

 Organizowanie akcji szkolnych przez 

samorząd uczniowski; 

 Piknik szkolny, święto szkoły; 

 Zapoznanie uczniów z budynkiem 

szkolnym; 

 Przedstawienie personelu szkoły 

uczniom klas I; 

 Zapoznanie i wdrożenie uczniów do 

szkolnych procedur bezpieczeństwa i 

procedur sanitarnych: 

 

wychowawcy, 

wychowawcy 

świetlicy, 

specjaliści, 

nauczyciele 

 

 

uczniowie 
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Wdrażanie 

do samorządności 

 

 

 Udział w wyborach do samorządu 

klasowego i szkolnego; 

 Pełnienie dyżurów  klasowych;  

 Aktywne uczestnictwo w organizacji 

imprez klasowych i szkolnych; 

 Wspólne dbanie o wygląd pomieszczeń 

szkolnych;  

 Tworzenie Klasowego Kodeksu 

Postępowania (regulaminy klasowe);  

 Tworzenie Świetlicowego Kodeksu 

Postępowania; 

 Pełnienie dyżurów w świetlicy. 

 

 

wychowawcy 

 

uczniowie 

 

Wdrażanie do życia 

społecznego,  kształcenie 

właściwych  postaw 

społecznych, szlachetności i 

zaangażowania 

społecznego. 

 

 

 Przyjmowanie przez ucznia zadań i ról 

 i wywiązywanie się z nich; 

 Reprezentowanie klasy i szkoły  

w uroczystościach, konkursach, 

zawodach; 

 Kształtowanie postawy szacunku  

i tolerancji wobec drugiego człowieka; 

 Działalność w wolontariacie szkolnym  

i udział w akcjach charytatywnych; 

 Organizowanie pomocy koleżeńskiej  

w klasach; 

 Działalność Szkolnego Koła 

Wolontariatu. 

 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

specjaliści 

 

uczniowie 



Program Wychowawczo- Profilaktyczny SP 353 im. „Wielkich Odkrywców” 
 

Strona 23 z 48 
 

 

Przestrzeganie praw dziecka 

oraz praw i obowiązków 

ucznia 

 

 Zapoznane uczniów z  Konwencją 

Praw Dziecka;  

 Zorganizowanie Dnia Praw Dziecka; 

 zapoznanie dzieci z prawami 

i obowiązkami ucznia Szkoły 

Podstawowej nr 353 oraz zasadami 

oceniania przedmiotowego i oceniania 

zachowania; 

 

 

wychowawcy 

nauczyciele, 

specjaliści 

Rzecznik Praw 

Ucznia 

 

uczniowie 

 

Zapoznanie z kulturą oraz 

tradycją miasta, regionu, 

kraju, Europy i świata 

 

 

 Zapoznanie z symbolami narodowymi  

i europejskimi; 

 Zaznajomienie z tradycjami świąt 

narodowych i rodzinnych, rocznic 

państwowych, zwyczajów i obyczajów;  

 Zapoznanie z elementami historii 

rodzinnego miasta, regionu, kraju i 

Europy; 

 Nauka języków obcych; 

 Poznawanie kultury i tradycji różnych 

narodów. 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

Rada Rodziców 

Fundacja „ 

Małego 

Odkrywcy 

 

uczniowie 

 

 

Wdrażanie do wychowania 

patriotycznego  

i obywatelskiego 

 

 

 Zapoznanie uczniów z głównymi 

wartościami kultury narodowej na 

zajęciach lekcyjnych w oparciu o 

literaturę, sztukę i muzykę;  

 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

nauczyciele 

świetlicy, 

 

uczniowie 

 



Program Wychowawczo- Profilaktyczny SP 353 im. „Wielkich Odkrywców” 
 

Strona 24 z 48 
 

 Kultywowanie tradycji i zwyczajów 

naszego miasta, regionu i kraju;  

 Współpraca ze Związkiem Sybiraków  

i harcerstwie;. 

 Poznawanie aktów prawnych 

obowiązujących w państwie ( 

Konstytucja). 

 

bibliotekarze 

 

Przygotowanie do życia  

w rodzinie 

 

 Aktywny udział w świętach rodzinnych;  

  Poznawanie historii swoich rodzi;  

 Organizacja imprezy środowiskowej – 

Piknik Rodzinny z udziałem rodziców. 

 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

rodzice 

Rada Rodziców 

 

uczniowie, 

Rodzice 

 

Wdrażanie do roztropnego 

korzystania w procesie 

kształcenie z narzędzi i 

zasobów cyfrowych 

 

 

 Lekcje wychowawcze poświęcone 

hejtowi, bezpieczeństwu w sieci oraz 

wpływowi multimediów na życie 

młodego człowieka. 

 

wychowawcy, 

specjaliści 

 

uczniowie 

 

Wspieranie wychowawczej 

roli rodziny 

 

 

 Zajęcia  wychowania do życia w 

rodzinie; 

 lekcje wychowawcze w klasach;  

 pogadanki, konkursy, Piknik Rodzinny, 

uroczystości związane z Dniem Babci i 

Dziadka, Dniem  Matki i Ojca 

 

wychowawcy, 

nauczyciele 

 

Uczniowie, 

Rodzice 
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SFERA PSYCHICZNA 

 

 

Uczenie rozpoznawania 

uczuć  

i kontrolowania własnych 

emocji i wynikającego z nich 

zachowania 

 

 

 Zajęcia ze specjalistami szkolnymi; 

 Udział w zajęciach terapeutycznych; 

 Pogadanki w grupach, omawianie 

trudnych sytuacji na podstawie zdarzeń 

rzeczywistych i literackich; 

 Udział w zajęciach integrujących klasy  

i relaksacyjnych w małych grupach; 

 Warsztaty rozwijające kompetencje 

emocjonalno – społeczne. 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele 

świetlica 

specjaliści 

instytucje 

zewnętrzne 

 

uczniowie 

 

Wyposażanie uczniów  

w umiejętności pozwalające 

na lepsze radzenie sobie  

z problemami 

(budowanie adekwatnej 

samooceny, wiary w swoje 

możliwości, umiejętności 

aktywnego poszukiwania 

pomocy- zapobieganie 

depresji, autoagresji) 

 

 

 

 

 Lekcje wychowawcze w klasach; 

 Indywidualne konsultacje i zajęcia  

ze specjalistami dla osób 

potrzebujących.  

 

 

wychowawcy 

specjaliści 

nauczyciele 

 

uczniowie 
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Uczenie radzenia sobie  

ze stresem i trudnymi 

sytuacjami 

 

 

 Prowadzenie zajęć 

psychoedukacyjnych i pogadanek; 

 Konsultacje ze specjalistami szkolnymi; 

 Wdrażanie do świadomego korzystania  

z praw i wywiązywania się z 

obowiązków. 

 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

specjaliści 

 

uczniowie 

 

Pomaganie w odkrywaniu 

swoich 

uzdolnień i talentów 

 

 

 Organizowanie różnorodnych 

konkursów szkolnych; 

 Prezentacja zainteresowań 

 i osiągnięć uczniów;  

 Promowanie osiągnięć uczniów 

 na terenie szkoły i poza nią; 

 Prowadzenie Szkolnego Klubu Małych 

Odkrywców. 

 

wychowawcy, 

nauczyciele 

 

uczniowie 

 

Budzenie ciekawości 

poznawczej  

i rozwijanie zainteresowań 

uczniów 

 

 Stosowanie aktywizujących metod 

pracy;  

 Prowadzenie zajęć rozwijających 

umiejętności uczenia się; 

 Zachęcanie do samodzielnego 

rozwiązywania dodatkowych zadań; 

  Udział w różnego typu konkursach; 

 Udział w zajęciach dodatkowych i 

tematycznych zajęciach świetlicowych i 

bibliotecznych; 

 Organizowanie konkursów, projektów, 

zajęć związanych z czytelnictwem. 

 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

świetlica, 

biblioteka 

 

 

uczniowie 
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Rozwijanie umiejętności 

twórczego myślenia 

 

 

 Aranżowanie sytuacji, w których uczeń 

ma okazję doświadczyć  rozwiązywania 

zadań problemowych i konsekwencji 

swoich wyborów; 

 Przygotowywanie inscenizacji, apeli, 

programów artystycznych itp.;  

 Prezentacja własnych zainteresowań 

wobec klasy/grupy i szkoły. 

 

wychowawcy,  

nauczyciele 

 

uczniowie 

 

Rozwijanie umiejętności 

samokształcenia 

 

 

 Wyposażenie uczniów w umiejętność 

poszukiwania i korzystania z różnych 

źródeł informacji; 

 Wdrażanie do samodzielnej pracy  

i  bezpiecznego korzystania z Internetu. 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele 

 

uczniowie 

 

Wspieranie psychologiczno-

pedagogiczne,  szczególnie 

w sytuacji kryzysowej 

wywołanej pandemią COVID-

19 

 

 Indywidualne konsultacje i zajęcia ze 

specjalistami dla uczniów 

potrzebujących wsparcia; 

Lekcje wychowawcze; 

 Warsztaty antystresowe dla uczniów; 

Zajęcia integrujące klasę. 

 

specjaliści, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

 

uczniowie 
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SFERA FIZYCZNA 

 

Kształtowanie właściwych 

nawyków zdrowotnych i 

higienicznych – dbałość o 

zdrowie 

 

 Pogadanki na temat higienicznego 

trybu życia –pracy i wypoczynku;  

 Wdrażanie do przestrzegania zasad 

higieny na co dzień (prawidłowa 

pozycja w ławce, właściwe oświetlenie, 

mycie rąk przed jedzeniem, strój 

zmienny na zajęcia wychowania 

fizycznego, zamienne obuwie) poprzez 

wyrabianie właściwych nawyków. 

 

wychowawcy, 

nauczyciele,, 

rodzice, 

pielęgniarka 

 

 

uczniowie 

 

Propagowanie zasad 

ekologicznego stylu życia 

 

 Zapoznanie dzieci z pojęciem ekologii 

 i budzenie odpowiedzialności za 

środowisko; 

 Wycieczki po najbliższej okolicy; 

  Pogadanki, gry i zabawy ekologiczne;  

 Utrzymywanie ładu oraz porządku  

w miejscach nauki i zabawy;  

 Segregacja odpadów na terenie szkoły; 

 Oszczędzanie energii. 

 

wychowawcy, 

nauczyciele 

 

uczniowie 
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Dbałość o zapewnienie 

uczniom bezpiecznych 

warunków nauki 

 i pobytu w szkole 

 

 Zapoznanie uczniów z zasadami 

bezpieczeństwa w naszej szkole 

 drogami ewakuacyjnymi w 

budynku szkoły 

 sygnałami alarmowymi w szkole 

 regulaminami pracowni i innych 

pomieszczeń szkolnych 

 zasadami przebywania na placu 

zabaw; 

 Pełnienie dyżurów szkolnych. 

 

 

nauczyciele, 

uczniowie, 

rodzice 

 

uczniowie 

 

Zapoznanie z podstawowymi 

zasadami dbałości o zdrowie 

własne i innych oraz higienę 

ciała i umysłu. Szczególne 

zwrócenie uwagi na 

zalecenia i wytyczne w 

związku z epidemią COVID-

19 

 

 Omówienie zasad właściwego 

zachowania reżimu sanitarnego na 

terenie szkoły, zachowania dystansu 

społecznego, właściwego mycia rąk, 

zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach 

wspólnych, używania własnych 

przyborów, 

 Przeprowadzenie ankiety wśród 

rodziców uczniów powyżej 12 roku 

życia na temat szczepienia przeciw 

COVID-19; 

 Stałe monitorowanie sytuacji 

zdrowotnej uczniów w związku  z 

epidemią COVID-19. Stosowanie 

 

Dyrektor, 

wychowawcy, 

pielęgniarka 

szkolna, 

nauczyciele, 

specjaliści 

 

uczniowie 
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zaleceń epidemicznych GIS, MEiN, MZ. 

Pomiary temperatury ciała u uczniów, 

systematyczna dezynfekcja sal i 

pomieszczeń, przestrzeganie 

przepisów (noszenie maseczek, 

dystans społeczny). W razie potrzeby, 

przejście w tryb edukacji zdalnej i/lub 

hybrydowej. Bieżące informowanie 

rodziców o sytuacji epidemicznej w 

szkole oraz wytycznych w tym zakresie. 

 

 

Promowanie i kształtowanie 

zdrowego trybu życia 

 

 Zajęcia ruchowe /wychowanie fizyczne, 

gimnastyka śródlekcyjna, gry i zabawy 

ruchowe w czasie wolnym; 

 Przygotowywanie i spożywanie 

zdrowych posiłków; 

 Promowanie różnych form czynnego 

wypoczynku;  

 Wykorzystanie sprzętu sportowego 

właściwego do wieku; 

 Zaznajomienie z zasadami 

zrównoważonej diety; 

 Organizowanie lekcji na temat  skutków 

stosowania używek i środków 

psychoaktywnych; 

 Udział w programach profilaktycznych 

dotyczących uzależnień. 

 

nauczyciele/ 

trenerzy 

dyscyplin 

sportowych, 

dietetyk, 

wychowawcy, 

specjaliści, 

pielęgniarka, 

policja 

 

 

Rodzice, 

uczniowie 
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Wdrażanie do aktywnego  

i bezpiecznego spędzania 

wolnego czasu 

 

 Organizacja zajęć pozalekcyjnych  

w szkole i poza nią; 

 Wyjścia i wyjazdy na wycieczki; 

 Udział w imprezach sportowych 

klasowych, grupowych, szkolnych i 

międzyszkolnych; 

 Włączanie rodziców w działania 

promujące aktywny wypoczynek; 

 Zapoznanie z zasadami higieny 

racjonalnego korzystania z urządzeń 

elektronicznych. 

 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

rodzice 

 

uczniowie 

 

Uświadomienie zagrożeń 

związanych z nałogami 

 

 Programy profilaktyczne dotyczące 

przeciwdziałania uzależnieniom; 

 Dyskusje i pogadanki. 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

specjaliści, 

pielęgniarka,  

Straż Miejska 

 

uczniowie 

 

Wdrażanie do właściwych 

zachowań w domu i w ruchu 

drogowym  

 

 Zapoznanie z zasadami przechodzenia 

przez jezdnię, ćwiczenia praktyczne;  

 Kształtowanie zasad bezpiecznego 

poruszania się w ruchu ulicznym;  

 Zapoznanie z zasadami bezpiecznej 

zabawy w szkole i poza nią’ 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

Straż Miejska 

 

uczniowie 
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Uczenie udzielania pierwszej 

pomocy 

 Uświadomienie konieczności 

zgłaszania wszelkich zauważalnych 

zagrożeń, wypadków oraz doznanych 

urazów;  

 Zapoznanie z zasadami udzielania 

pierwszej pomocy. 

 

wychowawcy, 

nauczyciele 

 

uczniowie 

 

SFERA AKSJOLOGICZNA 

 

 

Kształtowanie szacunku do 

innych ludzi, wrażliwości na 

potrzeby drugiego człowieka 

 

 Wdrażanie do przestrzegania zasad 

kulturalnego zachowania się; 

 Rozwijanie postawy empatii i tolerancji; 

 Uczenie dobrych manier; 

 uczenie nazywania i rozpoznawania 

emocji; 

 Odwoływanie się w codziennej pracy 

do najważniejszych dla społeczności 

szkolnej wartości; 

 Pokazywanie pozytywnych wzorców 

zachowania; 

 uczestnictwo w wolontariacie szkolnym; 

 uczenie różnych form okazywania 

miłości, dobroci, szacunku, 

wdzięczności wobec rodziców i 

otoczenia. 

 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

rodzice, 

specjaliści 

 

uczniowie 
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Zapoznanie z wartościami 

moralnymi i estetycznymi 

 

 Organizowanie wycieczek do kina, 

teatru, muzeum, filharmonii; 

 organizowanie imprez kulturalnych na 

terenie szkoły; 

 Poznawanie dzieł artystycznych 

związanych z literaturą, muzyką  

i plastyką oraz innymi formami 

wypowiedzi artystycznej; 

 Realizacja programu „ Szkoła wartości”; 

 Udział w projektach związanych z 

tegorocznym patronem szkoły i hasłem 

roku. 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

specjaliści 

 

 

uczniowie 

 

Rozwijanie szacunku wobec 

dziedzictwa narodowego  

i kształtowanie świadomości 

narodowej i europejskiej 

 

 Świętowanie rocznic i wydarzeń 

patriotycznych; 

 Zapoznawanie uczniów z dziedzictwem 

kulturowym Polski, Europy i świata; 

 Kultywowanie tradycji i zwyczajów 

naszego miasta, regionu i poznawanie 

krajów Unii Europejskiej i ich tradycji; 

 Współpraca ze Związkiem Sybiraków 

 i harcerstwem; 

 udział w spotkaniach ze świadkami 

historii. 

 

nauczyciele 

wychowawcy 

 

 

uczniowie 
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XIII. EWALUACJA 

 

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i 

podnoszenia skuteczności programu Wychowawczo-Profilaktycznego przeprowadzona będzie przez: 

 Obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym okresie zmian; 

 Wyniki ewaluacji wewnętrznej; 

 Analizę dokumentacji szkolnej; 

 Przeprowadzenie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli; 

 Badania dotyczące sytuacji wychowawczej w szkole; 

 Wnioski z pracy zespołów wychowawczych i przedmiotowych 

 Rozmowy z rodzicami i uczniami.; 

Ewaluacja programu przeprowadzona będzie pod koniec roku szkolnego przez zespół ds. Ewaluacji Szkolnego Programu 

Wychowawczo – Profilaktycznego powołany przez dyrektora. 

 

XIV. UCHWALENIE PROJEKTU PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO 

Projekt Programu Wychowawczo – Profilaktycznego został zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu …….. września 

2021. 

Projekt Programu Wychowawczo – Profilaktycznego został przyjęty Uchwałą Rady Rodziców w dniu .........................    września 

2021. 
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ZAŁĄCZNIK 

 

Szczegółowy harmonogram działań  wychowawczo- profilaktycznych 

w roku szkolnym 2021/2022 

Tegorocznym patronem roku jest Janusz Korczak, a hasło roku brzmi „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. 

Harmonogram jest załącznikiem do programu wychowawczo- profilaktycznego aktualizowanym każdego roku. 

Lp. Działania Realizator/koordynator Adresat Termin realizacji 

1.  

Lekcje rozwijające kompetencje 

społeczne 

 

pedagog/psycholog, nauczyciele 

współorganizujący kształcenie 
uczniowie klas I-III cały rok 

2.  

Zajęcia indywidualne lub w małych 

grupach dla uczniów z niskim 

poczuciem bezpieczeństwa w 

związku z Covid-19 

psycholog/pedagog uczniowie cały rok 

3.  

Zapoznanie i wdrożenie uczniów do 

procedur sanitarnych w związku z 

Covid-19 

wychowawcy uczniowie wrzesień 2021r. 

4.  

Kontynuacja programu „Lekcje z…” 

spotkania z ciekawymi ludźmi wokół 

nas. 

psycholog szkolny, Dyrektor 

Katarzyna Głusek -

Wojciechowicz 

uczniowie cały rok 

5.  

Realizacja ogólnopolskiego projektu: 

„Mleko w szkole” i „Warzywa i owoce 

w szkole” 

M. Okońska 

B. Roguska 
uczniowie cały rok 
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6.  
„Dzień Życzliwości i Pozdrowień” 

 

nauczyciele, wychowawcy 

świetlicy, M. Okońska 

 

uczniowie 

i Rodzice 

22 listopada 

2021 r. 

7.  

Realizacja lekcji profilaktycznych ze 

Strażą miejską: 

• „Bezpieczna droga do szkoły” 

(kl.II) 

• „Spotkanie z nieznajomym” 

(kl.I) 

•  „Jestem przyjacielem 

zwierząt” (kl.III) 

•  „Wiem – pomagam – ratuję” 

(kl.VII) 

•  „Odpowiedzialność prawna 

nieletnich” (kl.VIII) 

• Rowerowy ruch drogowy kl IV-

V 

• „Wiem, co czuję – lepiej świat 

rozumiem” (kl.II) 

• „Muzyczna lekcja Warszawy” 

(kl.III) 

• „Komunikacja bez przemocy” 

(kl.V) 

• „Zasady dobrej zabawy” (kl.0) 

 

 

Pedagog / Straż Miejska 

Dyrektor Katarzyna Głusek –

Wojciechowicz, nauczyciel 

techniki 

 

uczniowie klas I-VIII 
cały rok 

 

8.  
Realizacja programu 

 „Jak się uczyć” 
psycholog szkolny klasy V cały rok 
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9.  

Przeprowadzenie programu edukacji 

zdrowotnej  

pt. „Zdrowy uczeń”. 

pielęgniarka szkolna uczniowie , Rodzice cały rok 

10.  

Przeprowadzenie programu „Zdrowo 

jem, więcej chcę”  

w oddziałach przedszkolnych. 

A. Mikusek uczniowie cały rok 

11.  

Przeprowadzenie programu 

edukacyjnego pt. „Bezpieczny 

Puchatek” 

wychowawcy klas pierwszych dla klas I I okres 2021r. 

12.  

Wdrożenie Programu Państwowego 

Powiatowego Inspektoratu 

Sanitarnego: „Trzymaj formę” – (dieta 

i aktywność fizyczna) klasy V-VIII. 

 

pielęgniarka, nauczyciele 

wychowania fizycznego i 

przyrody 

uczniowie klas V-

VIII 
cały rok 

13.  
Prowadzenie programu 

„Wiem, co jem” 
wychowawcy klas III uczniowie klas III cały rok 

14.  

Przeprowadzenie ,, „Europejskiego 

Dnia Zdrowego Gotowania i 

Jedzenia” dla oddziałów 

przedszkolnych. 

nauczyciele oddziałów 

przedszkolnych 
uczniowie listopad 2021r. 

15.  

Czas wolny – jak go mądrze 

zagospodarować - lekcje 

wychowawcze 

wychowawcy uczniowie cały rok 

16.  
Program „Sieciaki” – dot. 

bezpieczeństwa w sieci 
nauczyciel informatyki uczniowie cały rok 

17.  
Uczestnictwo w programie 

„Otwarte zajęcia sportowe i 

nauczyciele W-F, 

 

uczniowie klas 0 i I-

III 

cały rok 
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rekreacyjne dla mieszkańców”: 

• „Od zabawy do sportu”. (kl.I-III) 

• ,,Zabawa i sport” (kl.0) 

 

18.  

„Ratujemy i uczymy ratować” – 

przeprowadzenie zajęć z udzielania 

pierwszej pomocy. 

M. Perzanowska, A. Stajszczak 

E. Kowalczyk, pielęgniarka, 

A. Chądzyńska 

uczniowie klas III cały rok 

19.  

Wdrożenie Antynikotynowego 

Programu Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej: 

• „Czyste powietrze wokół nas” - 

klasy 0 

• „Nie pal przy mnie, proszę” – 

klasy I-II 

• „Znajdź właściwe rozwiązanie” 

– klasy V-VII 

• „Bieg po zdrowie”- klasy IV 

 

pielęgniarka szkolna, 

wychowawcy, Rodzice 

uczniowie, 

Rodzice 
cały rok 

20.  

Przeprowadzenie następujących 

programów zdrowotnych i 

profilaktycznych rekomendowanych 

przez Biuro Polityki Zdrowotnej 

Urzędu m.st. Warszawy: 

• Profilaktyka i korekcja wad 

postawy- kl. IV 

• Badania przesiewowe słuchu- 

kl. I i VI 

• Wczesne wykrywanie wad 

wzroku i zeza-  

 

 

 

pielęgniarka szkolna 

 

 

 

 

 

 

 

uczniowie 

 
cały rok 
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kl. II 

• Program Profilaktyczny w 

zakresie poprawy stanu 

zdrowia jamy ustnej kl. II 

• Profilaktyka czerniaka dla klas 

VII i VIII 

 

 

21.  

Przeprowadzenie programów 

profilaktyki zdrowia: 

•  „Profilaktyka próchnicy”- klasy 

0-I 

• „Akademia Czystych Rąk” - 

kl.0-III 

• „Więcej wiem- mniej choruję”- 

kl. 0-III  

pielęgniarka szkolna uczniowie cały rok 

22.  
Lekcje profilaktyczne poświęcone 

cyberprzemocy 

informatycy, specjaliści 

 

uczniowie klas V-

VIII 
cały rok 

23.  Prowadzenie Kącika Prawnego 
Rzecznik Praw Ucznia 

 
uczniowie cały rok 

24.  Cykl zajęć „Sportowa świetlica” 
P. Madziar, A. Robaczyńska,  

M. Okońska 

dzieci korzystające 

z zajęć 

świetlicowych 

cały rok 

25.  
Program dbania o higienę słuchu 

„Pokochajmy ciszę” 

nauczyciele świetlicy, kierownik 

świetlicy 

uczniowie 

korzystający z zajęć 

świetlicowych 

cały rok 

26.  „Wzorowy świetliczak” 
A. Sobota, nauczyciele 

świetlicy 

uczniowie 

korzystający z zajęć 

świetlicowych 

cały rok 
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27.  

Ogólnopolski projekt dotyczący 

zdrowia- „ Moje zdrowie- moja siła, 

wielka moc” 

nauczyciele świetlicy 

uczniowie 

uczęszczający na 

świetlicę 

cały rok 

28.  Spotkania z Sybirakami 

Członkowie: A. Mikusek,  

O. Kuszpa, A. Chądzyńska, R. 

Matyjaszczyk 

 

uczniowie XII-IV 

29.  

Działania Wolontariatu: 

organizowanie i aktywny udział w 

przygotowywaniu różnego rodzaju 

akcji charytatywnych tj. kiermasze, 

zbiórki 

E. Kowalczyk 

K. Gawkowska 

społeczność 

szkolna 
cały rok 

30.  

Program „Megamisja”- program o 

nowoczesnych technologiach i 

bezpiecznym zachowaniu w sieci. 

 

B. Sobota 

 

uczniowie klas II- III cały rok 

31.  

Zajęcia poświęcone tematyce 

uzależnień od substancji 

psychoaktywnych 

wychowawcy, specjaliści 

 

 

 

uczniowie klas VI-

VIII 
cały rok 

32.  
Program edukacji ekologicznej 

„Zbieraj z klasą” 
nauczyciele przyrody uczniowie klas I-VIII cały rok 

33.   „Spotkania z książką” nauczyciele biblioteki 

oddziały 

przedszkolne i klasy 

I-III 

cały rok 

34.  

Realizacja tematów z zakresu 

edukacji ekologicznej: 

- ochrona powietrza 

nauczyciele przyrody i biologii, 

nauczyciele klas I-III  

 

uczniowie klas IV-

VIII 
cały rok 
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- zmiany klimatyczne 

-zanieczyszczenie środowiska 

tworzywami sztucznymi 

-gospodarka niskoemisyjna 

-Dzień Wiosny  

Koordynator: A. Chądzyńska, K. 

Cybulska-Felińska 

35.  

Spektakl profilaktyczny  

pt. „Florka, która pogodziła serce z 

rozumem”- Jak obronić kogoś komu 

dzieje się krzywda?  

pedagog szkolny , wychowawcy 

klas III 
uczniowie klas III do uzgodnienia 

36.  

Szkolenia dla rodziców: 

Bezpieczeństwo dziecka w sieci – 

aspekty prawa związane z 

zagrożeniem w cyberprzestrzeni 

 

 

Dyrektor szkoły rodzice do uzgodnienia 

37.  

Zajęcia z kultury na co dzień i savoir-

vivre prowadzone przez uczniów dla 

uczniów 

- warsztaty z savoir-vivre 

 

Opiekun samorządu szkolnego 

A. Malak, wychowawcy klas I-III 
uczniowie do uzgodnienia 

38.  Szkolny tydzień patrona Klub Małego Odkrywcy uczniowie 
luty- marzec 

2022r. 

39.  
Realizacja ogólnopolskiego projektu 

„Cała Polska Czyta Dzieciom” 
Nauczyciele świetlicy uczniowie świetlicy cały rok 

40.  

Realizowanie ogólnopolskiego 

projektu 

iTeatr- internetowy teatr dla szkół 

Nauczyciele świetlicy, 

B. Sobota, 

M. Delura kl.I-III, A. Mikusek kl.0 

uczniowie świetlicy cały rok 
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41. 
Realizacja innowacji „Czytam z 

klasą,, Lekturki spod chmurki” 
E. Kowalczyk, T. Osypiuk Uczniowie klas I cały rok 

42. 

Realizacja innowacji pedagogicznej 

„Czytam z klasą” promującej 

czytelnictwo i postawy 

proekologiczne 

A. Malak, M. Kruk , B. Roguska uczniowie klas III 

 

cały rok 

 

 

43. Warsztaty antystresowe psycholog/pedagog 
uczniowie klas VII-

VIIII 
cały rok 

44.  Targi edukacyjne” „Perspektyw”” wychowawcy klas VIII uczniowie klas VIII II okres 2022r. 

45.  
Realizacja programu doradztwa 

zawodowego „ „Sięgnij po więcej” 

Ligia Krajewska 

Anna Mikusek 

Joanna Sonnenberg 

uczniowie klas VII i 

VIII 

do końca 

listopada 2021r. 

46. Dzień Postaci z Bajek  

 

M. Ciacharowska uczniowie 6 września 

2021r. 

47. Międzynarodowy Dzień Pokoju 

 

M. Delura, 

N. Wasilewska, 

K. Gawkowska, M. Nowosad 

uczniowie 21 września 

2021r. 

48. Międzynarodowy Dzień Kropki A. Reszczyńska-Urban, K. 

Krajewska, Ł. Trawczyński,  

P. Madziar, nauczyciele świetlicy 

 

uczniowie  15 września 

2021r. 

 

 

49. Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek 

Szkolnych 

E. Kowalczyk, T. Osypiuk uczniowie październik 

2021r. 

50. Dzień Edukacji Narodowej – w Dekoracje: I. Włodek,  uczniowie 14 października 
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ramach edukacji patriotycznej i 

Szkoły Wartości 

 

K. Krajewska 

 

2021r. 

51. Pasowanie na ucznia 

 

A. Stajszczak, M. Perzanowska,  

M. Szymańska-Banachowicz, 

 K. Mościcka, I. Buczkowska 

uczniowie kl. I październik 

2021r. 

52. Rocznica Odzyskania Niepodległości 

 

0 – A. Mikusek, M. Piasecka  

I-III – K. Mościcka, M. 

Szymańska-Banachowicz,  

IV-VIII –  

A. Matusiak-Malinowska, 

D. Lipińska, Ł. Trawczyński 

Dekoracje: I.Włodek. K. 

Krajewska, I. Buczkowska 

uczniowie listopad 2021r. 

53. Dzień Pluszowego Misia 

 

M. Ciacharowska, 

M. Piasecka 

uczniowie 25 listopada 

2021r. 

54. Tydzień Zdrowego Jedzenia 

 

M. Dobrowolska,  

K. Felińska-Cybulska,  

A. Stajszczak, M. Okońska, P. 

Madziar, D. Lipińska, M. 

Piasecka, D. Kacprowski 

uczniowie I okres 2021/22 

55. Międzynarodowy Dzień Praw 

Dziecka 

 

J. Sonnenberg, I. Krassowska,  

M. Szeląg-Graff, D. Lipińska,  

L. Krajewska, M. Ciacharowska 

K. Mościcka 

 

uczniowie 19 listopada 

2021r. 
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56. Szlachetna Paczka 

 

M. Delura, N. Wasilewska, B. 

Roguska, M. Kruk, A. Malak, M. 

Nowosad 

rodziny zgłoszone w 

akcji, uczniowie, 

rodzice 

grudzień 2021r. 

57. Charytatywny Kiermasz Świąteczny 

 

E. Kowalczyk, K. Gawkowska,  

I. Krassowska, J. Sonnenberg, 

B. Roguska, M. Okońska, 

nauczyciele świetlicy (pomoc w 

przygotowaniu) 

uczniowie, rodzice grudzień 2021r. 

58. Jasełka 

 

A.Wojenka, M.Bartnicka-

Pokwap, 

M.Jeremij 

A. Chądzyńska, R. 

Matyjaszczyk 

uczniowie grudzień 2021r. 

59. Dzień Anioła A. Wojenka,  

M. Bartnicka-Pokwap 

uczniowie do uzgodnienia 

60. Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy 

K. Kalityńska, 

K. Felińska-Cybulska, 

A. Malak, M. Okońska, 

wybrani 

uczniowie 

styczeń 2022r. 

61. Bal Karnawałowy 

 

A.Łapińska, K. Mościcka, 

 

uczniowie luty 2022r. 

62. Dzień Języka Ojczystego K. Łukaszewska, A. 

Reszczyńska-Urban 

 

uczniowie 

21 lutego 2022r. 

63. Święto Wiosny 

 

K. Felińska-Cybulska, 

 K. Łukaszewska, I. Włodek 

 A. Stajszczak, M. Dobrowolska, 

uczniowie 21 marca 

2022r.  
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M. Perzanowska, M. Piasecka 

64. Warszawska Syrenka 

 

 I. Buczkowska, M. Mokrzysz, A. 

Chądzyńska,  

K. Gawkowska, A. Skałba 

uczniowie styczeń-marzec 

2022r. 

65. Festiwal Piosenki Obcojęzycznej 

 

Zespół języków obcych uczniowie maj 2022r. 

66. Dzień Ziemi 

 

A.Malak, M. Kruk, B. Roguska, 

M. Dobrowolska, K. Cybulska-

Felińska,  A. Stajszczak,  

M. Ignut 

uczniowie 22 kwietnia 

2022r. 

67. Konstytucja 3 Maja 

 

M.Jakubowska, 

J.Pietrasiewicz 

 

uczniowie maj 2022 r. 

68. Święto Szkoły 

 

Zespół koordynujący projekt 

szkoły 

dekoracje: I. Włodek, K. 

Krajewska, nauczyciele świetlicy  

uczniowie,rodzice II okres 2022r. 

69. Piknik Szkolny K. Krajewska, A. Urban , 

opiekun SU, M. Okońska,  

D. Lipińska, A. Łapińska,  

D. Kacprowski, nauczyciele 

świetlicy 

 

uczniowie, Rodzice II okres 2022r. 
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70. Dzień Sportu Zespół nauczycieli  wychowania 

fizycznego 

uczniowie kwiecień 2022r. 

71. Europejski Dzień Języków Obcych Zespół nauczycieli języków 

obcych 

uczniowie 26 września 

2021r. 

72. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia A.Cabaj, M.Ignut, S.Kubiak, P. 

Pankowski, P.Powierża 

uczniowie 1 października 

2021r. 

73. Międzynarodowy Dzień Liczby Pi A.Cabaj, M.Ignut uczniowie 14 marca 

2022r. 

74. Dzień Tolerancji I.Krassowska, J.Sonnenberg, 

M.Szeląg-Graff, D.Lipińska, 

L.Krajewska, K.Mościcka 

uczniowie 16 listopada 

2021r. 

75. Dzień Bezpiecznego Internetu. B. Sobota, nauczyciele świetlicy uczniowie, Rodzice 15 lutego 2022r. 

     

76. Międzynarodowy projekt edukacyjny 

„Emocja-budowanie relacji, integracji 

oraz wzajemne poznanie się”.  

A.Robaczyńska, nauczyciele 

świetlicy 

uczniowie cały rok 

77. Ogólnopolski projekt edukacyjny 

„Zabawa sztuką” 

K. Sadowska, nauczyciele 

świetlicy 

uczniowie cały rok 

 78.  Program „Tańcowała igła z nitką” R.Matyjaszczyk, K.Sadowska uczniowie cały rok 

 

79. Projekt „Jasełka z humorem”  A.Chądzyńska, R.Matyjaszczyk uczniowie IIa, Va, 

śwetlica TPD 

 grudzień 2021r. 
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80. Projekt #akcja innowacja. Aktywny 

powrót do szkoły. 

A.Chądzyńska, K.Mościcka uczniowie kl.IIa, Ia, 

świetlica TPD 

cały rok 

81. Projekt „Ciekawscy drugoklasiści. Ile 

wiedzy zmieści się w głowie?”  

M.Delura uczniowie kl.IIc cały rok 

82. Realizacja innowacji „Myślimy 

krytycznie” 

M.Szymańska-Banachowicz uczniowie kl.Ic cały rok 

83. Międzynarodowy projekt edukacyjny 

„Emocje” 

A.Mikusek uczniowie kl.0b cały rok 

84. Realizacja innowacji „Cichy 

wielbiciel” 

P.Pankowski uczniowie kl.Vd IX-XI.2021r. 

85. Realizacja innowacji 

„Lekturomaniacy” – realizacja treści 

patriotycznych, a także 

poszanowanie dziedzictwa 

kulturowego 

A.Reszczyńska-Urban uczniowie kl.IVc, 

Vd, VIc, VIIc, VIIIb 

cały rok 

86. Program „Więcej Wiem, Mniej 

Choruje” 

pielęgniarka szkolna uczniowie cały rok 

87. Interaktywne spektakle edukacyjno- 

profilaktyczne: 

„ Cyberprzestrzeń”, „ Burza mózgów” 

Dyrektor, Rada Rodziców, Teatr 

Bajaderka,  

Uczniowie klas I- VI do ustalenia 

88. Udostępnienie materiałów psycho-

edukacyjnych dla rodziców w 

związku z pandemia Covid -19 na 

stronie szkoły. „10 strategii dla 

Specjaliści, Kampania „Szkoła 

od nowa”, autorka publikacji J. 

Węglarz 

Rodzice wrzesień  
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wypalonych rodziców” 

89.  Program profilaktyczny dla klas III- IV Trenerzy CRPS, pedagog, 

psycholog 

Uczniowie klas III a, 

III b, III c, IV C 

wrzesień 


