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Wprowadzenie 
 
 

Wychowanie młodego człowieka jest zadaniem rodziny i szkoły,  

która w swojej działalności musi uwzględniać wolę rodziców,  

ale także i państwa, do którego obowiązków należy stwarzanie właściwych warunków wychowania.  

 

 

Wychowanie 

Proces wspomagania dziecka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości: fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej. 

 

 

Profilaktyka 

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. Jest to działanie interwencyjne wzmacniające, korygujące 

i uzupełniające wychowanie. 
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Zadania wychowawcze szkoły są podporządkowane nadrzędnemu celowi jakim jest wszechstronny rozwój wychowanka w wymiarze 

emocjonalnym, społecznym, kulturalnym, moralnym, ekologicznym, zdrowotnym i intelektualnym. Wychowanie powinno polegać na 

ukształtowaniu w młodym człowieku poczucia takich wartości jak patriotyzm, poszanowanie człowieka, uświadomienie jego wyjątkowej roli na 

ziemi, poszanowanie tradycji i kultury narodowej, historii, miłości ojczyzny, ale również tolerancji i otwartości na kulturę innych krajów i regionów, 

przestrzegania prawa, szacunku do nauki i pracy. Działania wychowawczo - profilaktyczne powinny doprowadzić do umiejętności rozpoznawania 

tych wartości moralnych, ich hierarchizacji i umiejętności dokonywania wyborów.  

 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy w zakresie 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 oraz nowych substancji psychoaktywnych a także innych problemów 

występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem: 

 wyników ewaluacji wewnętrznej, 

 wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 

 ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczo-profilaktycznego realizowanego w roku szkolnym 2020/2021, 

 wniosków i analiz (m.in. z pracy zespołów wychowawców), 

 uwzględnienia priorytetów polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022. 

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

zapobieganie zachowaniom problemowym i ryzykownym. Ważnym elementem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły. 
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Podstawowe zasady realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego obejmują: 

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

 zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności we 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,  

 współodpowiedzialność za efekty realizacji programu, 

 inne. 

 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny stanowi wytyczne do pracy wychowawczej dla dyrektora szkoły, wychowawców klas, nauczycieli 

przedmiotów, pedagoga i psychologa szkolnego, samorządu uczniowskiego, pracowników niepedagogicznych. Realizacja założeń 

programowych wpłynie na spójność i wielokierunkowość oddziaływań wychowawczo - profilaktycznych ukierunkowanych na uczniów szkoły. 

Program jest źródłem planowania pracy wychowawczej każdego nauczyciela wychowawcy, a podejmowane planowe i przemyślane działania 

wychowawcze służą rozwojowi dzieci i młodzieży oraz propagowaniu wartości zgodnie z przyjętymi normami w naszym środowisku szkolnym. 
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ROZDZIAŁ I - Uwarunkowania formalno – prawne Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 
 

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

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

 Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r.  nr 120. 
poz. 526 ze zm.). 

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

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

 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2215). 

 Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 487). 

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

 Ustawa z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1446 
ze zm.). 

 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). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły i stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do 
pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017 poz.356). 

 Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej  
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2020, poz. 1280). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla szkół publicznych(Dz. U. poz. 
639, z 2020r. poz. 1008 oraz z 2021 r. poz. 1534). 
 

 
 
           -  Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022. 
           - 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 5 im. Arkadego Fiedlera w Gnieźnie. 

 
Ponadto wykorzystano: 

           - Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia 
             psychicznego” – sporządzony na zlecenie MEN (oparty na wynikach badań wśród uczniów, rodziców, nauczycieli w okresie 04.2000-01.2021). 
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ROZDZIAŁ II - Misja szkoły 

 

"Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie- naucz. 

Jeśli nie wie- wytłumacz. Jeśli nie może- pomóż" 

Janusz Korczak 

 

Misją naszej szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego 

dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów  

z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, 

psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom.  

Misją szkoły jest również uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu 

dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji. 

Misją szkoły jest także profilaktyka zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska  

o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców. 

W roku szkolnym 2021/2022 charakter priorytetowy ma także profilaktyka i działania pomocowe na rzecz wsparcia psychicznego uczniów  

w trakcie i po wygaśnięciu epidemii COVID-19. Misją szkoły jest „osiągnięcie zaburzonej równowagi między przewartościowanym nauczaniem  

a niedowartościowanym wychowaniem uzupełnianym o profilaktykę” (z Raportu Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? 

Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego.”). 
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ROZDZIAŁ III - Wizja szkoły 

 
 

Kształcenie w szkole podstawowej stanowi fundament wykształcenia.  

Zadaniem szkoły jest łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy,  

przygotowanie do wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju. 

Szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki,  

uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia.  

Najważniejszym celem kształcenia w szkole podstawowej jest dbałość o integralny rozwój  

biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia. 

 

Podstawa programowa kształcenia ogólnego w szkole podstawowej. 

 

 

Nasza szkoła to nie tylko budynek, ale wspólnota, do której świadomie wstępują ci, którzy chcą ją tworzyć (uczniowie, rodzice, wszyscy pracownicy 

szkoły). Nasza szkoła to miejsce, w którym: 

 wszyscy jej członkowie są tak samo ważni i nie są anonimowi, 

 panuje życzliwa atmosfera oparta na kulturze osobistej nauczycieli, uczniów i rodziców, wzajemnym szacunku, akceptacji, pomocy i współdziałaniu, 

 pielęgnuje się tradycje szkoły, skupiając wokół nich nauczycieli, uczniów, rodziców i absolwentów, 

 jest bezpiecznie, 

 dobrze przygotowuje się uczniów do dalszego etapu kształcenia. 

 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły ukierunkowany jest na ucznia oraz na jego potrzeby i możliwości, umożliwiając mu wszechstronny 

rozwój w sferze fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej. Uczniowie naszej szkoły wyrosną na ludzi mających poczucie własnej wartości 

i odpowiedzialności ze własne zachowanie. 

Wizja to przekonujący i nasycony emocjami obraz szkoły. Dobrze sformułowana wizja może być treścią marzeń nauczycieli, uczniów i rodziców. Stając 

się wyzwaniem może wykrzesać zapał i entuzjazm, a w konsekwencji pobudzić do działania potrzebnego do osiągnięcia celu. Nadrzędną wartością dla 

określenia wizji Szkoły Podstawowej nr 5 im. Arkadego Fiedlera w Gnieźnie jest DOBRO.  
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A zatem, DOBRA SZKOŁA to szkoła: 

PROFESJONALNA – czyli świadomie budująca i wspierająca rozwój osobisty ucznia i nauczyciela. 

PRZYJAZNA – dostosowująca wymagania programowe do możliwości konkretnego, pojedynczego ucznia. 

BEZPIECZNA – zapewniająca poczucie bezpieczeństwa, pomagająca w indywidualnych problemach. 

RADOSNA – budująca optymizm, wyzwalająca radość i pogodę ducha. 

TWÓRCZA – inspirująca do twórczego rozwoju nauczycieli, uczniów, rodziców i środowisko w różnych aspektach życia. 

WŁĄCZAJĄCA – zachęcająca i angażująca całe środowisko szkolne do współdecydowania i współdziałania. 

OTWARTA – reagująca na potrzeby otoczenia, współpracująca z rodzicami i środowiskiem. 

CZYSTA – jasna, przestronna, estetycznie, higienicznie i bezpiecznie urządzona. 

NOWOCZESNA – skomputeryzowana, z dobrym zapleczem technicznym. 

POLSKA i EUROPEJSKA – odwołująca się do tradycji, budująca poczucie dumy patriotycznej, wzmacniająca poczucie bycia Europejczykiem. 

 

Wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki informacyjnej i informatycznej, stosujemy nowoczesne metody nauczania i wychowania, aby uczeń 

mógł rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności, zdolności i pasje. W pracy z uczniem kadra pedagogiczna podejmuje twórcze działania, które pozwalają 

realizować misję szkoły. Nasi uczniowie będą świadomi nierozerwalnego współistnienia ze środowiskiem przyrodniczym, świadomi własnego pochodzenia, 

dumni z bycia Polakami, Europejczykami i członkami swojej "małej ojczyzny". Będą szanować kulturę i tradycję. Szczególnie zadbamy o ich rozwój fizyczny, 

psychiczny i duchowy, aby w przyszłości propagowali zdrowy styl życia i potrafili dokonać słusznego wyboru. 
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ROZDZIAŁ IV - Model absolwenta 

 
Praca nauczycieli naszej szkoły skupia się na stworzeniu warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia, dbając o to, aby: 

 Rozwijał on samodzielność i odpowiedzialność. 

 Umiejętnie korzystał ze swych talentów i zdolności. 

 Dbał o swoje zdrowie i prowadził aktywny tryb życia. 

 Był odpowiedzialny za swe postępowanie. 

 Umiał korzystać z czasu wolnego poprzez właściwy odpoczynek, twórczość. 

 Był wrażliwy na potrzeby innych. 

 Umiał korzystać z dobrodziejstw środowiska naturalnego. 

 Skutecznie komunikował się w różnych sytuacjach. 

 Umiał planować, organizować i oceniać proces własnego uczenia się. 

 Efektywnie współdziałać w zespole. 

 Sprawnie posługiwał się technologią informacyjną. 

 

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 5 im. Arkadego Fiedlera w Gnieźnie to osoba, która będzie reprezentowała następujące cechy i postawy: 

W sferze intelektualnej: 

 sprawnie posługuje się językiem polskim, umie zdobywać, przetwarzać i wykorzystywać wiedzę korzystając z różnych źródeł informacji, 

 posługuje się świadomie nowoczesnymi środkami informatycznymi, 

 świadomie podejmuje decyzje dotyczące dalszego kierunku kształcenia, 

 świadomie rozwija swoje talenty, myśli samodzielnie, twórczo i krytycznie, realizuje własne plany i marzenia, 

 komunikuje się dwoma językami obcymi. 

W sferze społecznej: 

 ponosi odpowiedzialność za własne słowa i czyny, wykonane zadania, 

 zna i stosuje zasady fair - play, 

 dobrze funkcjonuje w swoim otoczeniu, czuje się członkiem społeczności lokalnej, obywatelem Polski i Europy, 
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 zna i szanuje tradycje rodzinne, szkoły i narodu, 

 jest odpowiedzialny, prawy i uczciwy, wyraża siebie w sposób zgodny z przyjętymi zasadami i normami współżycia społecznego, 

 umie współpracować w grupie, działa zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami, ma poczucie współodpowiedzialności, 

 jest tolerancyjny, 

 umie zachować się kulturalnie, 

 potrafi budować przyjazne relacje z rówieśnikami, 

 bezpiecznie i zgodnie z obowiązującymi przepisami porusza się po drogach, 

 stosuje się do zasad ekologii, rozumie potrzebę segregowania odpadów, troszczy się o czystość otoczenia, 

 dba o swój wygląd, ubiera się schludnie, odpowiednio do okoliczności i miejsca, 

 uczestniczy w różnych formach kultury, 

 świadomie, krytycznie i selektywnie odbiera przekaz medialny. 

W sferze duchowo-emocjonalnej: 

 ma poczucie własnej wartości, 

 zna zasady ochrony zdrowia psychicznego (w tym w sytuacji kryzysowej wywołanej epidemią COVID – 19) oraz czynniki chroniące przed 

zagrożeniami wynikającymi z długotrwałej izolacji społecznej i reżimu sanitarnego,  

 umie rozpoznawać i nazywać swoje emocje, 

 jest wrażliwy na potrzeby innych i szanuje ich uczucia, 

 dąży do samorozwoju, 

 na miarę swoich możliwości podejmuje próby ekspresji artystycznej. 

W sferze fizycznej: 

 dba o zdrowie własne i innych, odżywia się zdrowo, 

 przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia, a także ochrony przed chorobami zakaźnymi (np. COVID-19), 

 kształtuje właściwe nawyki higieny, 

 rozumie potrzebę aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijania własnej sprawności fizycznej, 

 posiada wiedzę dotyczącą destruktywnego działania środków psychoaktywnych. 
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ROZDZIAŁ V - Główne cele pracy wychowawczo – profilaktycznej szkoły 

 
Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka 

w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 

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

i podejmowanie zachowań prozdrowotnych, w tym także w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19, 

2) psychicznej – 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). 

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności: 

1) współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce 

absolwenta, 

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości  

w życiu, a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych, 

3) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych  

i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych, 

4) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną, 

5) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, 

wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz 

nauczycielami i wychowawcami, 

6) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz 

warsztatowej pracy z grupą uczniów, 
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7) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów, 

8) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu 

uczestnictwu uczniów w życiu społecznym, 

9) przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej, 

10) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych, 

11) wykształcenie u uczniów, nauczycieli i rodziców postrzegania sytuacji kryzysowych jako szansy na „zmianę” mogącą przynieść trwałe wartości, np. 

umiejętność zapobiegania bezradności będącej początkiem pogorszenia kondycji psychicznej człowieka i jej negatywnych skutków (w: Raport Instytutu 

Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego”). 

 

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub 

opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. 

 

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności: 

1) poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci  

i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych 

substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach, 

2) rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,  

3) doskonalenie kompetencji nauczycieli, wychowawców, rodziców w zakresie profilaktyki oraz rozpoznawania wczesnych symptomów depresji u dzieci  

i starszej młodzieży, 

4) poszerzanie wiedzy uczniów, nauczycieli, rodziców na temat wpływu sytuacji kryzysowej (np. wywołanej pandemią COVID-19) na funkcjonowanie 

każdego człowieka oraz możliwości uzyskania pomocy w szkole i poza szkołą, 

5) kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych 

emocji, 

6) kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, 

zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, 

7) poszerzanie wiedzy uczniów na temat metod zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19, 

8) prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania 

środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej 

interwencji profilaktycznej, 
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9) doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 

zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego. 

 

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych 

odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 

zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, wpływu niskiego poziomu kondycji psychicznej na funkcjonowanie w życiu, skierowanych do uczniów oraz 

ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły. 

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności: 

1) dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań 

wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 

zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych, a także działań podejmowanych na rzecz kompensowania 

negatywnych skutków przedłużającej się epidemii,  

2) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, 

3) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku obniżonej kondycji 

psychicznej, depresji, innych problemów psychologicznych i psychiatrycznych, 

4) przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych 

związanych z naruszeniem przepisów ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, 

5) informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców 

oraz o metodach współpracy szkół i placówek z policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią. 

 

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. 

Działalność profilaktyczna obejmuje: 

1) wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest 

ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, 

środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, 

2) wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym 

stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych, 
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3) wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 

zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia 

lub choroby wymagające leczenia, 

4) wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano objawy depresji lub obniżenia kondycji psychicznej, a także prowadzenie działań 

profilaktycznych wobec wszystkich uczniów szkoły. 

 

Działania te obejmują w szczególności: 

1) realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego 

dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu 

rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020, 

2) przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne 

potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej, 

3) kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych 

substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych, 

4) poszerzenie kompetencji osób oddziałujących na uczniów (nauczycieli, rodziców, wychowawców, specjalistów) w zakresie wczesnego rozpoznawania 

objawów depresji,  

5) doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez 

uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych, 

6) włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, działań  

z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych. 

 

W roku szkolnym 2021/2022 najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na: 

 wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej, 

 wzbudzanie poczucia przynależności do grupy, 

 odbudowanie i umacnianie u uczniów prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej w szkole, klasie (reintegracja), 

 utrwalanie u uczniów świadomego respektowania reguł sanitarnych przyjętych na czas epidemii COVID-19, 

 rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości, 

 budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, 

 przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom, 
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 przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, 

 troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców. 

 

Zadania profilaktyczne programu to: 

 zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole, 

 znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły, 

 promowanie zdrowego stylu życia, 

 kształtowanie nawyków prozdrowotnych, 

 rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, 

alkoholu i narkotyków, w tym dopalaczy), 

 eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej, 

 niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, internetu, telefonów komórkowych i telewizji, 

 wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować 

pozytywną tożsamość, 

 uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem, 

 uczenie dbałości o zdrowie psychiczne oraz wzmacnianie poczucia oparcia w najbliższym środowisku (rodzina, nauczyciele, specjaliści)  

w sytuacjach trudnych. 
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ROZDZIAŁ VI – Struktura oddziaływań wychowawczych 

 

1. Dyrektor szkoły: 

 stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole, 

 sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,  

dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,  

 inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań 

programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów, 

 stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, 

których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, 

opiekuńczej i innowacyjnej szkoły, 

 współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji 

zadań, 

 czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, 

 nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły, 

 inspiruje wszystkie grupy społeczności szkolnej do budowania dobrych wzajemnych relacji w środowisku szkolnym, jako czynnika zwiększającego 

skuteczność i efektywność udzielanego wsparcia, 

 stwarza warunki do przestrzegania w szkole „Wytycznych MEiN, MZ i GIS” obowiązujących w okresie pandemii, zapewnia równowagę pomiędzy 

wymaganiami reżimu sanitarnego a działaniami chroniącymi zdrowie psychiczne uczniów (w: Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak 

wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego”), 

 dostosowuje ofertę zajęć pozalekcyjnych do oczekiwań uczniów w celu stworzenia warunków do realizacji pasji, udziału z zajęciach sportowych, 

kontaktu z przyrodą a także kontaktu bezpośredniego uczniów ze sobą, z zachowaniem zasad sanitarnych, 

 dokonuje analizy obciążeń nauczycieli, wychowawców i pedagogów czynnościami formalnymi (np. prowadzeniem dokumentacji uzupełniającej, 

sprawozdań, itp.), w miarę możliwości redukuje ich ilość, analizuje dotychczasowe procedury i regulaminy, aby odciążyć kadrę na rzecz tworzenia 

warunków do nawiązywania indywidualnych relacji z uczniami i klasami (w: Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po 

roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego”), 

 czuwa nad wykorzystaniem lekcji wychowawczych do budowania systemu wsparcia psychicznego uczniów – wg. Raportu Instytutu Profilaktyki 

Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego” 

rekomendowane są „zwykłe rozmowy, zainteresowanie przeżyciami uczniów, proste zabawy integracyjne, wstępne rozpoznanie dotyczące liczby 

uczniów o bardzo złej kondycji psychicznej”, 
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 czuwa nad intensyfikowaniem współpracy nauczycieli i wychowawców z pedagogiem, psychologiem szkolnym oraz pracownikami poradni 

psychologiczno-pedagogicznych w celu szybkiego i skutecznego reagowania na zaobserwowane problemy uczniów, 

 czuwa nad wykonywaniem zadań przez specjalistów szkoły – pedagog, psycholog i inni specjaliści powinni aktywnie włączać się do bezpośredniej 

pracy profilaktycznej i bezpośredniego wsparcia uczniów i rodziców, służyć doradztwem dla nauczycieli, wspierać ich w identyfikowaniu problemów 

uczniów i prowadzeniu z uczniami zajęć wspierających, integracyjnych, profilaktycznych, 

 inicjuje utworzenie systemu wsparcia nauczycieli, wychowawców, innych psychologów czy pedagogów, którym trudno jest wspierać uczniów  

z uwagi na to, że sami przeżywają stan silnego przygnębienia epidemią, przemęczenia lub przechodzą inny kryzys psychiczny (w: Raport Instytutu 

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

psychicznego”), 

 nadzoruje realizację Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

 

2. Rada Pedagogiczna: 

 uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych, w tym w zakresie działań wspierających 

kondycję psychiczną uczniów po okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji od bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami, 

 dostosowuje wymagania związane z realizacją podstawy programowej do zmniejszonej efektywności kształcenia wynikającej z osłabionej kondycji 

psychicznej uczniów oraz niższej efektywności zdalnego nauczania (w: Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku 

epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego”), 

 dokonuje wyboru programów profilaktycznych wspierających uczniów psychicznie i uczących umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami czasu 

epidemii oraz adaptacji do zmieniających się warunków nauki, 

 opracowuje projekt Programu Wychowawczo-Profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą Rodziców, 

 opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością oraz 

depresją, 

 uczestniczy w realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 

 uczestniczy w ewaluacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

 

3. Nauczyciele: 

 współpracują z wychowawcami klas, innymi nauczycielami, pedagogiem, psychologiem, innymi specjalistami w zakresie realizacji zadań 

wychowawczych i profilaktycznych, uczestniczą w realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 

 reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia, 

 reagują na przejawy depresji, agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów, 
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 przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, a także 

depresją i innymi negatywnymi skutkami epidemii COVID-19, 

 przestrzegają reguł sanitarnych określonych w Wytycznych MEN, MZ, GIS, obowiązujących w szkole w okresie epidemii COVID-19, 

 udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, skutków długotrwałej izolacji społecznej, ograniczeń i nieprzewidywalnych 

zmian związanych z epidemią COVID-19, 

 zapewniają atmosferę współpracy, zaufania, otwartości, wzajemnego wspomagania, 

 kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, 

 rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach, 

 wspierają zainteresowania, pasje i rozwój osobowy ucznia. 

 

4. Wychowawcy klas: 

 diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, zapewniają atmosferę współpracy, zaufania, otwartości, wzajemnego wspomagania, 

 rozpoznają potrzeby uczniów w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym zagrożenia wynikające z długotrwałej izolacji społecznej w okresie 

epidemii COVID-19, 

 rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem 

zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych, 

 na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy 

wychowawczo -  profilaktycznej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów, 

 przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczo - profilaktycznej i wnioski do dalszej pracy, 

 zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły, 

 są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu, 

 oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami – uwzględniają trudności w funkcjonowaniu uczniów  

w szkole wynikające z długotrwałego trwania w izolacji w stanie epidemii COVID-19,  

 współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi  

z uczniami o specjalnych potrzebach, 

 wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji, 

 rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców, 

 dbają o dobre relacje uczniów w klasie, utrzymywanie kontaktów rówieśniczych, rozwijanie wzajemnej pomocy i współpracy grupowej, 
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 podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych, 

 współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży, 

 podejmują działania w zakresie poszerzania własnych kompetencji wychowawczych. 

 

5. Zespół Wychowawców: 

 opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami  

i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen 

zachowania i innych, 

 analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze, promuje metodę pozytywnego dyscyplinowania uczniów, 

 ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy, 

 przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły, 

 uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów. 

 

6. Pedagog szkolny/psycholog: 

 diagnozuje środowisko wychowawcze, w tym stan kondycji psychicznej uczniów, 

 uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów, 

 zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach, 

 współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki, wsparcia psychologicznego, 

 zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, 

 współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów, 

 współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze 

profilaktycznym, w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 

 wspiera nauczycieli, wychowawców, inne osoby pracujące z uczniami w identyfikacji problemów uczniów, w tym wczesnych objawów depresji,  

a także w udzielaniu im wsparcia, 

 rozwija współpracę z nauczycielami, wychowawcami, a także pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych poradni, w celu 

szybkiego i skutecznego reagowania na zaobserwowane problemy uczniów, 

 aktywnie włącza się do bezpośredniej pracy profilaktycznej i bezpośredniego wsparcia uczniów i rodziców, służy doradztwem dla nauczycieli, 

wspiera ich w identyfikowaniu problemów uczniów i prowadzeniu z uczniami zajęć wychowawczych, integracyjnych, profilaktycznych, 
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 wspiera nauczycieli, wychowawców, którym trudno jest wspierać uczniów w związku z tym, że sami przeżywają stan silnego przygnębienia 

epidemią, przemęczenia lub przechodzą inny kryzys psychiczny (w:Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku 

epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego”), 

 promuje budowanie dobrych, wzajemnych relacji pomiędzy wszystkimi grupami społeczności szkolnej, jako czynnika zwiększającego skuteczność  

i efektywność udzielanego wsparcia. 

 

7. Rodzice: 

 współtworzą Program Wychowawczo-Profilaktyczny. 

 uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły, 

 uczestniczą w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów, 

 uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę, 

 zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole, 

 współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie, 

 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, 

 Rada Rodziców ‒ uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczo-Profilaktyczny. 

 

8. Samorząd Uczniowski: 

 jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi 

potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem, 

 uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły, 

 uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów, 

 współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,  

 prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,  

 reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego, 

 propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji, 

 dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję, 

 może podejmować działania z zakresu wolontariatu.  
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ROZDZIAŁ VII - Kalendarz imprez i uroczystości ważnych z punktu widzenia oddziaływań 
wychowawczych w środowisku szkoły i w środowisku lokalnym 

 

LP. UROCZYSTOŚĆ / DZIAŁANIE TERMIN 
OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 
MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA 
W ASPEKCIE WYCHOWAWCZYM 

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego wrzesień 
dyrektor, 

wyznaczeni nauczyciele 
Budzenie szacunku do tradycji szkoły; doskonalenie umiejętności przestrzegania 
ceremoniału; kształtowanie postaw patriotycznych, społecznych i obywatelskich 

2. 
Inauguracyjne spotkanie  

z rodzicami 
wrzesień 

dyrektor, wychowawcy klas, 
nauczyciele 

Budowanie pozytywnych relacji 
z rodzicami, włączanie ich w życie szkoły, angażowanie do współpracy między organami 

kolegialnymi szkoły 

3. 
Rocznica wybuchu II wojny światowej; 

rocznica napaści niemieckiej i 
sowieckiej na Polskę 

 
wrzesień 

 
wyznaczeni nauczyciele 

Kształtowanie postaw patriotycznych, poszanowania do historii, rozbudzanie pamięci 
historycznej 

4. Pasowanie pierwszoklasistów październik wychowawcy klas III Integracja uczniów klas i ze społecznością szkolną 

5. Wybory do Samorządu Uczniowskiego wrzesień opiekunowie SU 
Rozwijanie u uczniów idei demokracji 

i samorządności 

6. Sprzątanie Świata 
wrzesień,  

październik 

dyrektor, 
nauczyciele przyrody, biologii, 

geografii 

Rozwijanie u uczniów postaw proekologicznych,  
dbania o najbliższe środowisko 

7. 
Dzień Chłopca, Dzień Babci 

i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Matki, 
Dzień Ojca, Dzień Dziecka 

cały rok 
szkolny 

samorząd uczniowski 
Kształtowanie u uczniów postawy szacunku, zwrócenie uwagi na znaczenie więzi 

rodzinnych 

8. 
Dzień Edukacji Narodowej; 

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek 
Szkolnych 

październik 
samorząd uczniowski, 
nauczyciel bibliotekarz 

Kształtowanie postawy szacunku, poznawanie polskiej kultury, udostępnianie kanonu 
edukacji klasycznej, znaczenie czytania dla rozwoju, budowanie postaw wrażliwości, 

tolerancji 

9. 
Święto Niepodległości, 

Święto Konstytucji 3 Maja 
listopad, maj wyznaczeni nauczyciele 

Kształtowanie postaw patriotycznych, poszanowanie symboli narodowych; przybliżanie 
sylwetek bohaterów wolności  

i niepodległości (np. Tadeusz Kościuszko, Józef Piłsudski) 

10. Święto Patrona listopad wyznaczeni nauczyciele 
Utrwalanie wiedzy o patronie szkoły, kształtowanie postaw społecznych; podawanie 

przykładu patrona szkoły jako autorytetu i wzoru do naśladowania.  
Otwartość na współpracę z lokalnym środowiskiem. 

11. Andrzejki, Mikołajki 
listopad, 
grudzień 

SU,  
wyznaczeni nauczyciele 

Kształtowanie tożsamości,  
zapoznawanie z obrzędami i tradycjami 

12. 
 

Dzień Angielski 
 

listopad Nauczyciele j. angielskiego 
Rozbudzenie ciekawości poznawczej,  

zainteresowania innymi kulturami, tolerancji 

13. 

Rocznica Powstania Wielkopolskiego, 
Mord katyński, kwiecień - miesiącem 

pamięci narodowej, 
Akcja Żonkile, 

Dzień Zwycięstwa 

grudzień, 
kwiecień, 

maj 
wyznaczeni nauczyciele 

Kształtowanie postaw patriotycznych, przybliżanie sylwetek bohaterów wolności i 
niepodległości, rozbudzanie pamięci historycznej, poznawanie polskiej kultury (obraz, 

tekst literacki, muzyka), wychowanie do wartości 
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LP. UROCZYSTOŚĆ / DZIAŁANIE TERMIN 
OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 
MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA 
W ASPEKCIE WYCHOWAWCZYM 

14. Jasełka, tradycje wielkanocne 
grudzień, 
kwiecień 

wyznaczeni nauczyciele 
Kultywowanie tradycji związanych 

ze świętami, integracja zespołów klasowych 

15. Zabawy karnawałowe, baliki, dyskoteki styczeń wychowawcy klas 
Kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego,  

integracja grupy 

16. 
Pasowanie pierwszoklasistów 

na czytelnika 
styczeń nauczyciel bibliotekarz 

Rozbudzanie u uczniów miłości do książek, nauka spędzania 
czasu wolnego 

17. Finał WOŚP styczeń opiekunowie SU Kształtowanie u uczniów postawy solidarności i bezinteresowności 

18. Walentynki luty samorząd uczniowski 
Kształtowanie u uczniów umiejętności zabawy,  

zapoznawanie z tradycjami 

19. Drzwi otwarte luty/marzec dyrektor 
Kształtowanie postawy otwartości 

i umiejętności dzielenia się dokonaniami, promowanie szkoły 
w środowisku lokalnym 

20. Pierwszy Dzień Wiosny marzec samorząd uczniowski Kształtowanie umiejętności spędzania czasu i zabawy 

21. Święto Ziemi kwiecień nauczyciele przyrody Kształtowanie u uczniów postaw proekologicznych 

22. 
Dzień książki i praw autorskich; 

Tydzień czytania dzieciom 
kwiecień, 
czerwiec 

nauczyciel bibliotekarz, 
wychowawcy klas 

Promocja czytania, literatury dziecięcej i młodzieżowej, upowszechnianie wiedzy na temat 
ochrony własności intelektualnej i praw autorskich, budowanie dziedzictwa kulturowego, 

dbałość o zdrowy i wszechstronny rozwój. 

23. 
Dni Gniezna – zgodnie z wytycznymi 

UM 
maj 

dyrektor, 
wychowawcy klas 

Rozbudzanie miłości do „małej ojczyzny” 

24. 
Ogólnoświatowy dzień 

bez papierosa 
maj pedagog szkolny Kształtowanie postaw prozdrowotnych 

25. Wycieczki krajoznawcze, rajdy cały rok wychowawcy klas 
Rozbudzanie miłości do ojczyzny,  
kształtowanie zdrowego stylu życia 

26. Konkursy przedmiotowe cały rok wszyscy nauczyciele 
Rozbudzanie u uczniów ciekawości poznawczej,  

zdrowej rywalizacji 

27. 
Wyjścia na seanse filmowe, 

przedstawienia teatralne, wystawy 
cały rok 

dyrektor,  
wychowawcy klas 

Rozbudzanie u uczniów postaw poszanowania do kultury, wprowadzenie w dziedzictwo 
cywilizacyjne Europy 

28. 
Włączanie się w uroczystości 
ogłoszone przez Sejm RP, 

władze wojewódzkie i lokalne 
cały rok 

dyrektor, 
wyznaczeni nauczyciele 

Kształtowanie postaw społecznych,  
obywatelskich i patriotycznych 

29. 
Zawody sportowe ,dzień sportu, apel 

sportowy- podsumowanie udziału 
uczniów w zawodach sportowych 

cały rok 
szkolny, 
czerwiec 

nauczyciele w-f 
Kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych,  

zdrowej rywalizacji 

30. 
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 

klas I-VII oraz klas VIII 
czerwiec 

dyrektor, 
wyznaczeni nauczyciele, 

wychowawcy klas 

Budzenie szacunku do tradycji szkoły; doskonalenie umiejętności przestrzegania 
ceremoniału; kształtowanie postaw patriotycznych, społecznych i obywatelskich. 

 

 Dopuszcza się możliwość organizacji obchodów innych, nie ujętych w harmonogramie dni i akcji, w zależności od potrzeb  
i propozycji nauczycieli, uczniów oraz rodziców/opiekunów.  
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ROZDZIAŁ VIII - Szczegółowe cele wychowawczo – profilaktyczne do realizacji 

 

OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO 

1. Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów. 

2. Zwiększenie udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych.  

3. Objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną w odpowiedniej formie, wszystkich uczniów wymagających wsparcia (w roku szkolnym 2021/2022 

przyjęto standard, że 100% wszystkich uczniów wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej zostanie nią objętych). 

4. Poprawa frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych – przeciwdziałanie nieusprawiedliwionej nieobecności (w roku szkolnym 2021/2022 przyjęto 

standard, że 95% wszystkich uczniów systematycznie realizuje obowiązek szkolny). 

 

OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO 

1. Integracja zespołów klasowych. Przeprowadzenie zajęć integracyjnych w klasach I (do 30 września 2021r. oraz na bieżąco). 

2. Reintegracja w klasach II – VIII. Przeprowadzenie zajęć integracyjnych (do 30 września 2021r. oraz na bieżąco). 

3. Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm. W roku szkolnym 2021/2022 przyjęto standard: powyżej 90% uczniów przestrzega szkolnych norm 

i zasad.  

4. Rozwijanie postaw prospołecznych i działań w zakresie wolontariatu: 

 w terminie do końca października 2021r. Samorząd Uczniowski wyłoni radę wolontariatu, która opracuje program szkolnego wolontariatu. 

 

OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO 

1. Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych. 

2. W I półroczu wszyscy wychowawcy przeprowadzą co najmniej 3 godziny zajęć sprzyjających kształtowaniu postaw prozdrowotnych. 

3. 100% uczniów jest świadomych zależności pomiędzy odpowiednim stylem życia a zdrowiem. 

4. 100% uczniów zna reguły sanitarne obowiązujące w czasie epidemii COVID-19 

5. 100% uczniów zna zasady ochrony zdrowia psychicznego (w tym w sytuacji kryzysowej wywołanej epidemią COVID-19) oraz czynniki chroniące przed 
zagrożeniami wynikającymi z długotrwałej izolacji społecznej. 
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OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO 

1. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby. 

2. Przeprowadzenie zajęć psychoedukacyjnych w klasach I – VIII na temat umiejętności samooceny i rozpoznawania swoich mocnych i słabych stron, 

zdolności, umiejętności, predyspozycji itp. 

3. Przeprowadzenie zajęć (w klasach I – III) kształcących umiejętność rozpoznawania własnych emocji. 

4. 100% uczniów potrafi wskazać swoje mocne i słabe strony.  

5. 80% uczniów potrafi wskazać konstruktywne sposoby rozwijania swoich predyspozycji i pokonywania potencjalnych trudności.  

 

OBSZAR ROZWOJU DUCHOWEGO 

1. Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości. 

2. Do 31 października 2021r. wychowawcy zapoznają uczniów i rodziców z systemem wartości przyjętych w koncepcji pracy szkoły oraz regulacjami 

prawa wewnątrzszkolnego.  

3. Poprawa relacji pomiędzy pracownikami szkoły i uczniami. W roku szkolnym 2021/2022 - 90% uczniów w swoich zachowaniach kieruje się normami 

wynikającymi z przyjętych w szkole wartości. 
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ROZDZIAŁ X - Harmonogram działań - SZCZEGÓŁOWE ZADANIA I FORMY ICH REALIZACJI 

 

SFERA ZADANIA FORMY REALIZACJI 
OSOBY  

ODPOWIEDZIALNE 
TERMIN 

f
iz

y
c

z
n

a
 

1.Zapoznanie się  
z procedurami funkcjonowania szkoły 

obowiązującymi od 01.09.2021r. 
opracowanymi na podstawie zaleceo 

MEN oraz GIS i Ministra Zdrowia 
(organizacja  

i funkcjonowanie szkoły zależy od 
sytuacji epidemiologicznej występującej 
na obszarze powiatu gnieźnieoskiego). 

Zapoznanie z procedurami oraz z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie 
własne i innych – profilaktyka w zakresie COVID-19),  
Zajęcia z wychowawcą poświęcone dostosowywaniu zachowania się uczniów do 
panujących warunków epidemicznych. 
Omówienie zmienionych warunków pracy szkoły podczas zebrao z rodzicami. 
Tydzieo Informacyjny w ramach akcji „Szczepienie uczniów w wieku od 12 do 15 
lat w szkołach”. 
Zapewnienie uczniom bezpieczeostwa podczas pobytu w szkole. 

 
Dyrektor szkoły, 

 wychowawcy klas, 
nauczyciele, pracownicy 

obsług 

 
Wrzesieo 2021 r. 

. 
 

Zgodnie z planami pracy 
wychowawczo – 

profilaktycznej klas 
 

Rok szkolny 2021/2022 

 
2. Stwarzanie warunków do kształtowania 

zdrowego stylu życia 
i harmonijnego rozwoju. 

 

Prowadzenie zajęd „Edukacja dla bezpieczeostwa”. Pogadanki o zachowaniu i 
zasadach bezpieczeostwa. Próbna ewakuacja szkoły. 
Spotkania ze specjalistami na zajęciach z wychowawcą, 
Czynny udział uczniów w lekcjach w –f i zajęciach sportowych. 
Organizacja rowerowych i pieszych wycieczek w ramach rekreacji zdrowotnej. 
Realizacja programu profilaktyki czerniaka. 
Organizacja w szkole: “Biegu fiedlerowskiego”, „Mikołajek na sportowo” i in. 
Lekcje wychowawcze na temat zdrowego odżywiania się oraz znaczenie ruchu w 
życiu człowieka. 
Kształtowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia 
życia oraz zachowania bezpieczeostwa na drodze - realizacja programu 
„Bezpiecznie przez pasy do pierwszej klasy”. 
Lekcje wychowawcze na temat uzależnieo (z wykorzystaniem filmów i spotów). 
Realizacja konkursów o tematyce profilaktycznej („Palid – nie palid? Oto jest 
pytanie!”). 
Warsztaty w klasach dotyczące uzależnieo (w ramach realizacji projektu „Moje 
życie wolne od uzależnieo”). 
Lekcje wychowawcze służące zapoznaniu uczniów z zasadami zdrowego, 
racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej oraz 
kształtujące postawy odpowiedzialności za własne zdrowie. 
Lekcje wychowawcze poświęcone zaburzeniom odżywiania. Kształtowanie 
postaw prozdrowotnych poprzez realizowanie poniższych projektów i 
programów: „Warzywa i owoce w szkole”, „Dziel się uśmiechem”, “Mleko w 
szkole”.  
Udział uczniów w konkursach dotyczących promocji zdrowia. 

 
Dyrektor szkoły, 

wychowawcy klas, 
nauczyciele, 

nauczyciele wychowania 
fizycznego, 
pedagog, 
psycholog 

 

 
Rok szkolny 2021/2022, 

na bieżąco 
 
 
 

 
IX 2021 r. – IV 22 r. 

 
 
. 

Zgodnie z planami pracy 
wychowawczo – 

profilaktycznej klas, 
 

 
X 2021 r. 

 
 
 
 

V 2022 r. 
 

X 2021 r. 
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1.Rozpoznawanie i rozwijanie 
możliwości, uzdolnieo  

i zainteresowao uczniów, aktywizowanie, 
zachęcenia  

i motywowanie do pracy na rzecz szkoły i 
klasy. 

 

Diagnozy wstępne przeprowadzone przez  wychowawców klas, obserwacja 
podczas bieżącej  pracy z uczniami. 
Przygotowywanie propozycji konkursów w ramach prac zespołów nauczycieli. 
Prowadzenie zajęd pozalekcyjnych, kół zainteresowao, warsztatów, konkursów. 
Udział w życiu kulturalnym miasta Gniezna i społeczności lokalnej (zgodnie z 
zasadami bezpieczeostwa w związku z pandemią COVID-19). 
Przygotowywanie programów artystycznych na uroczystości szkolne. 
Zajęcia wychowawcze z zakresu doradztwa zawodowego (rozpoznawanie 
zdolności, zainteresowao, mocnych i słabych stron). 
Wycieczki zawodoznawcze. 

 
Wychowawcy klas,  

nauczyciele przedmiotów 

 
IX 2021 r. 

 
 
 

rok szkolny 2021/2022 
 

 
zgodnie z planami pracy 

wychowawczo – 
profilaktycznej klas 

2.Budzenie ciekawości poznawczej  
i rozwijanie umiejętności twórczego 

myślenia. 

Stosowanie aktywizujących metod pracy na  lekcjach wszystkich przedmiotów  i 
metod oceniania kształtującego. 
Stymulowanie aktywności poprzez prezentację osiągnięd uczniów w szkole i w 
środowisku lokalnym. 
Wspieranie uczniów zdolnych i uczniów z trudnościami w uczeniu się. 

Dyrektor szkoły, 
wychowawcy klas, 

wychowawcy świetlicy, 
nauczyciele, 

pedagog, psycholog 

 
rok szkolny  
2021/2022 

3. Wykorzystanie w procesach 
edukacyjnych narzędzi i zasobów 

cyfrowych oraz metod kształcenia na 
odległośd.  

Bezpieczne i efektywne korzystanie z 
technologii cyfrowych. 

Kształtowanie umiejętności korzystania w pracy bieżącej i zdalnej z programu MS 
TEAMS i innych (np. MSOUTLOOK). 
Kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 
informacji z różnych źródeł, korzystania z technologii informacyjno-
komunikacyjnych.  
Kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na 
zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczeostw wynikających  
z anonimowości kontaktów (lekcje wychowawcze). 
Respektowanie ograniczeo dotyczących korzystania z komputera, Internetu i 
multimediów. 
Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. 
Lekcje wychowawcze dotyczące tematyki cyberprzemocy. 

 
Nauczyciele informatyki, 

wychowawcy klas 

 
rok szkolny 2021/2022 

 
 

zgodnie z planami pracy 
wychowawczo – 

profilaktycznej klas, 
 
 
 

8.02.2022 r. 

4.Kształcenie umiejętności korzystania  
z różnych źródeł informacji. 

Nauka dwóch języków obcych (angielski, niemiecki). 
Organizowanie zajęd  z wykorzystaniem różnorodnego sprzętu 
audiowizualnego. 
Stosowanie różnych źródeł informacji na lekcjach. 
Działalnośd szkolnych kół zainteresowao. 
Realizacja projektów edukacyjnych. 
Mapa Karier – interaktywne źródło wsparcia w wyborze zawodu (doradztwo 
zawodowe) 

nauczyciele języka 
angielskiego  

i niemieckiego, 
Nauczyciele przedmiotu 

 
rok szkolny 2021/2022 

5.Podnoszenie efektów kształcenia 
poprzez uświadamianie wagi edukacji  
i wyników egzaminów zewnętrznych. 

Lekcje wychowawcze poświęcone motywowaniu do nauki i wzbudzaniu 
ciekawości poznawczej. 
Kształtowanie świadomości dobrego przygotowania do egzaminu klas 8 jako 
przepustki do kolejnego etapu edukacyjnego. 
Warsztaty w klasach 8 na temat radzenia sobie ze stresem przedegzaminacyjnym. 

 
wychowawcy klas, 

pedagog, psycholog 

zgodnie z planami pracy 
wychowawczo – 

profilaktycznej klas, 
rok szkolny 2021/2022 

IV 2022 r. 
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6. Uczenie planowania i dobrej 

organizacji nauki. 

Lekcje wychowawcze poświęcone praktycznym  sposobom zarządzania czasem. 
Diagnoza stylów uczenia się wśród uczniów klas 4 i 5 oraz zajęcia na temat 
skutecznych sposobów uczenia się (warsztaty „Jak się uczyd, by się nauczyd?” 

 
wychowawcy klas, 

pedagog, 
psycholog 

zgodnie z planami pracy 
wychowawczo – 

profilaktycznej klas, 
rok szkolny 2021/2022 

X, XI 2021r. 

7. Zapobieganie uzależnieniom  
i podejmowania przez uczniów zachowao 

ryzykownych. 

 Lekcje wychowawcze poświęcone uzależnieniom (różnego rodzaju: substancje 
psychoaktywne, elektronika i in.) oraz profilaktyce antynikotynowej (klasy 3 – 8), 
antyalkoholowej (klasy 6 – 8) i antynarkotykowej (klasy 6 – 8). 
Realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych: „Spójrz inaczej”, 
„Unplugged”, „Przyjaciele Zippie’go”. 
Lekcje wychowawcze dotyczące umiejętności odmawiania. 
Warsztaty „Moje życie wolne od uzależnieo”. 

 
wychowawcy klas, 

pedagog, 
psycholog, 

nauczyciele, 
nauczyciele świetlicy, 

 

zgodnie z planami pracy 
wychowawczo – 

profilaktycznej klas 
 

rok szkolny 2021/2022 
 

X 2021r. 

d
u

c
h

o
w

a
 

1. Wychowanie do wartości, 
kształtowanie postaw oraz wdrażanie do 

respektowania norm społecznych. 
Kształtowanie postaw szlachetności i 

zaangażowanie społecznego. 

Zajęcia wychowawcze służące zapoznaniu uczniów z systemem wartości ujętym w 
koncepcji pracy szkoły oraz zawartymi w dokumentach 
wewnątrzszkolnych. 
Organizowanie i prowadzenie działalności charytatywnej oraz wolontaryjnej 
wśród uczniów. 
Wyłonienie szkolnych liderów wolontariatu. 
Współpraca ze stowarzyszeniami i fundacjami - zbiórki organizowane w szkole. 
Realizowanie zajęd wychowanie do życie w rodzinie. 

 
dyrektor szkoły,  

wychowawcy klas, 
opiekunowie Samorządu 

Uczniowskiego, 
Nauczyciele, 

nauczyciel wdżr 
 

 
zgodnie z planami pracy 

wychowawczo – 
profilaktycznej klas 

 
rok szkolny 2021/2022 

2.Kształtowanie poszanowania 
dziedzictwa narodowego  

i świadomości narodowej. Wskazywanie 
autorytetów  

i wzorców moralnych. 

Uroczyste świętowanie rocznic i wydarzeo patriotycznych wg. harmonogramu 
imprez szkolnych. 
Nauka hymnu paostwowego i hymnu szkoły. 
Lekcje wychowawcze na temat patriotyzmu (ze szczególnym uwzględnieniem 
postaci patrona szkoły). 
Udział pocztu sztandarowego w ważnych uroczystościach miejskich i szkolnych. 

dyrektor szkoły,  
wychowawcy klas, 
nauczyciel muzyki, 

opiekunowie Pocztu 
Sztandarowego, 

nauczyciele świetlicy 

 
rok szkolny 2021/2022 

 
zgodnie z planami pracy 

wychowawczo – 
profilaktycznej klas 

 

3. Promowanie tradycji regionu, 
wspieranie kontaktów z osobami 

i instytucjami zajmującymi się 
pomnażaniem dziedzictwa kulturowego 

w regionie. 
 

Organizacja wycieczek i wyjśd pozaszkolnych do miejsc w najbliższej okolicy. 
Lekcje wychowawcze na tematy związane z „małą Ojczyzną”, np. z okazji Dni 
Gniezna. 
Udział uczniów w imprezach regionalnych i szkolnych.  
Organizacja imprez podtrzymujących zwyczaje, tradycje regionu i szkoły. 

wychowawcy klas, 
nauczyciele historii, 

nauczyciele 

 
rok szkolny 2021/2022  

(zgodnie z planami 
wyjśd i wycieczek) 

4. Poznanie dorobku kulturalnego 
Europy, świata, wykształcenie postawy 

tolerancji i szacunku do innych 
narodów, kultur, religii. 

Organizacja „Dni Języków”. 
Realizacja projektu z programu ERASMUS+ POWER 

nauczyciele języków 
obcych  

i inni nauczyciele 

X 2021 r. 
rok szkolny 2021/2022 
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1. Integrowanie / reintegrowanie zespołu 

klasowego. 
Kształcenie umiejętności komunikowania 

się. 
Budowanie więzi między uczniami. Uczenie 
odpowiedzialności i poszanowania mienia 

wspólnego. Wdrażanie do traktowania 
innych  

z szacunkiem. 

Omówienie Statutu SP5, regulaminów oraz dokumentów prawa 
wewnątrzszkolnego (zwłaszcza procedur zachowania się w czasie epidemii  
COVID-19). 
Lekcje wychowawcze – tworzenie kontraktów klasowych. 
Bezpieczne spędzanie przerw lekcyjnych. 
Realizacja zajęd integracyjnych i reintegracyjnych.  
Organizacja wycieczek, imprez klasowych i szkolnych. 
Przydzielenie klasom sal lekcyjnych i powierzenie im opieki nad nimi. 
Zajęcia z wychowawcą na temat aktualnych problemów klasy – pogadanki np. 
o przyjaźni, koleżeostwie, życzliwości. 

dyrektor szkoły, 
wychowawcy klas, 

pedagog, 
psycholog, 

nauczyciele dyżurujący 

 
IX 2021 r. 

 
 

rok szkolny 2021/2022 
 
 

zgodnie z planami pracy 
wychowawczo – 

profilaktycznej klas 

2.Uczenie działania zespołowego, 
tworzenie klimatu dialogu  

i efektywnej współpracy, umiejętności 
słuchania innych  

i rozumienia ich poglądów. Uczenie zasad 
samorządności  
i demokracji. 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego oraz wybory do samorządów klasowych. 
Zajęcia integracyjne i reintegracyjne w klasach. 
Kształtowanie w ramach zajęd lekcyjnych kompetencji miękkich: umiejętności 
pracy w grupie, radzenia sobie z porażką, umiejętności aktywnego słuchania, 
parafrazowania i komunikacji. 

opiekunowie  
Samorządu 

Uczniowskiego, 
wychowawcy klas, 

nauczyciele przedmiotu, 
pedagog, psycholog 

IX 2021r. 
 
zgodnie z planami pracy 

wychowawczo – 
profilaktycznej klas 

 
rok szkolny 2021/2022 

3. Wdrażanie uczniów do aktywności w 
życiu społecznym. 

kształtowanie postaw obywatelskich, 
patriotycznych. 

Upamiętnianie lokalnych i regionalnych 
miejsc pamięci. 

Wpajanie szacunku dla tradycji rodzinnych i 
narodowych. 

Podejmowanie inicjatyw 
uczniowskich. 

Wdrażanie do rozwiązywania problemów o 
charakterze społecznym. Mądre pomaganie 

i pomoc humanitarna. 

Organizowanie uroczystości narodowych, apeli okolicznościowych i związanych z 
Patronem szkoły. 
Zajęcia z wychowawcą nt. godnego uczestnictwa w uroczystościach z udziałem 
pocztu sztandarowego. 
Aktywny udział w uroczystościach miejskich. 
Odwiedzanie lokalnych i regionalnych miejsc pamięci. 
Staranny dobór uczniów do pocztu sztandarowego. 
Godny udział w uroczystościach szkolnych z udziałem pocztu sztandarowego.  
Zajęcia wychowania do życia w rodzinie. 
“Wiem i działam” - program edukacyjny PAH, niosący podstawową wiedzę z 
obszaru pomocy humanitarnej. 

 
opiekunowie  

Pocztu Sztandarowego, 
wychowawcy klas, 

nauczyciele przedmiotu, 
pedagog, psycholog, 

nauczyciel wdżr 
 

wychowawca kl.8a 

 
 
 

rok szkolny 2021/2022 
 

 
zgodnie z planami pracy 

wychowawczo – 
profilaktycznej klas 

4.Kształtowanie postawy szacunku 
wobec środowiska naturalnego. 

Lekcje wychowawcze związane z tematyką dbania o środowisko lokalne i 
globalne, służące kształtowaniu umiejętności podejmowania działao na rzecz 
ochrony przyrody w swoim środowisku i uświadomieniu wpływu przyrody 
nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin. 
Obchody „Święta Ziemi”. 
Udział w „sprzątaniu świata” 
Udział w zbiórce surowców wtórnych. 
Udział w akcjach charytatywnych. 
“Tydzieo Zrównoważonego Transportu”. 
Światowy Dzieo Wody 

 
dyrektor szkoły, 

wychowawcy klas, 
nauczyciele biologii  

i przyrody, 
nauczyciele biblioteki 

 
rok szkolny 2021/2022 

 
 
 

IV 2022 r 
IX 2021 r. 

 
III 2022 r. 
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5.Systematyczne monitorowanie 
frekwencji uczniów na zajęciach 

lekcyjnych. Zwiększenie współpracy z 
rodzicami w zakresie realizacji przez 

uczniów obowiązku szkolnego – 
wspomaganie wychowawczej roli 

rodziny. 

Analiza frekwencji uczniów. 
Informowanie rodziców o absencji uczniów. 
Praca z uczniami uchylającymi się od realizacji obowiązku szkolnego. 

 
wychowawcy klas, 

pedagog 

 
rok szkolny 2021/2022, 

 
na bieżąco 

6.Partnerstwo z rodzicami. 
Wypracowanie modelu współpracy  

z rodzicami odpowiadającego na 
rzeczywiste potrzeby 

i oczekiwania rodziców. 
Wspomaganie rodziców w pełnieniu przez 

nich funkcji wychowawczych. 

Aktywne zaangażowanie w procesy edukacyjno-  wychowawcze i podejmowanie 
decyzji dotyczących tego, co dzieje się w szkole. 
Współpraca z rodzicami, współdecydowanie, współodpowiedzialnośd. 
Tworzenie w szkole przestrzeni do zaangażowania rodziców. 
Zbadanie rzeczywistych potrzeb i oczekiwao rodziców, jeżeli chodzi o wsparcie 
dziecka i współpracę ze szkołą. 
Organizowanie dla rodziców warsztatów służących doskonaleniu kompetencji 
wychowawczych oraz służących udzieleniu wsparcia w sytuacji pandemii COVID –
19 
Realizacja zajęd wdżr. 

 
dyrektor, wychowawcy 

klas, pedagog, psycholog, 
nauczyciele, 

nauczyciel wdżr. 

rok szkolny 2021/2022, 
 

na bieżąco 
 

IX 2021 r. 
 

IX 2021 r. 
X 2021 r. 

rok szkolny 2021/2022 

e
m

o
c

j
o

n
a
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a

 
 

1.Nauka nabywania świadomości 
własnych słabych i mocnych stron, 

kształtowanie samoakceptacji, 
budowania poczucia własnej wartości. 

Lekcje wychowawcze dotyczące poznania  własnych mocnych i słabych stron 
zainteresowao, zdolności, możliwości, temperamentu itp.  
Wzmacnianie samooceny u uczniów poprzez angażowanie ich w różnego rodzaju 
przedsięwzięcia na rzecz klasy i szkoły. 
Indywidualna praca z uczniami mającymi zaniżone poczucie własnej wartości. 

wychowawcy klas, 
pedagog, psycholog, 
nauczyciele świetlicy, 

nauczyciele przedmiotu 

zgodnie z planami pracy 
wychowawczo – 

profilaktycznej klas 
rok szkolny 2021/2022 

2.Umiejętnośd rozwiązywania konfliktów i 
radzenia sobie z przemocą. 

 

Kształtowanie umiejętności rozwiązywania  konfliktów (warsztaty w klasach 4, 5 i 
6). 
Realizacja programu „Bądź kumplem – nie dokuczaj”. 
Przestrzeganie praw ucznia i dziecka na terenie szkoły, ale również podkreślanie 
praw dzieci w ich własnych domach (procedura “Niebieskiej Karty”). 
Zapoznanie uczniów z prawami i obowiązkami ucznia, ze Statutem SP5. 
Zajęcia z wychowawcą na temat przeciwdziałania przemocy (zwłaszcza słownej), 
radzenia sobie w sytuacjach stresujących.   
Monitoring na terenie szkoły. 
Obchody Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy. 
Innowacje pedagogiczne – nauka rozwiązywania konfliktów przy wykorzystaniu 
mediacji. 

 
dyrektor,  

wychowawcy klas,  
pedagog, psycholog,  

 
 

nauczyciele świetlicy, 
nauczyciele przedmiotu 

 
zgodnie z planami pracy 

wychowawczo – 
profilaktycznej klas 

w miarę potrzeb 
 
 

rok szkolny 2021/2022 
 
 

4.X.2021 r. 
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3. Zapewnienie wsparcia psychologiczno-
pedagogicznego uczniom  

z uwzględnieniem zróżnicowania ich 
potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych. 

Diagnoza sytuacji dydaktyczno-wychowawczej uczniów. 
Objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną wszystkich potrzebujących 
wsparcia uczniów. 
Dostosowywanie wymagao edukacyjnych do indywidualnych możliwości 
psychofizycznych uczniów. 
Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w sytuacjach kryzysowych 
(szczególnie związanych z pandemią COVID – 19). 
Podejmowanie współpracy z instytucjami wspierającymi pracę szkoły w zakresie 
udzielania wsparcia psychologiczno-pedagogicznego (Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna, Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i 
Psychoterapeutycznej – LOGMED). 

wychowawcy klas, 
pedagog, 
psycholog 

 
IX 2021 r. 

 
na bieżąco – cały rok 
szkolny 2021/2022 

4. Kształtowanie właściwej postawy 
użytkownika Internetu kierującego się 
zasadą szacunku wobec innych w sieci. 

Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. 
Warsztaty służące omówieniu niewłaściwych zachowao w sieci oraz zagrożeo 
związanych z korzystaniem z Internetu (klasy 5, 6 i 7). 

pedagog, psycholog, 
logopeda, nauczyciele 
świetlicy,profilaktyk 

społeczny z KPP  
w Gnieźnie 

 
8.02.2022 r. 

 
luty, marzec 2022 r. 

 

5.Nauka rozpoznawania własnych emocji 
oraz radzenia sobie z nimi. 

 

Realizacja Międzynarodowego Projektu EMOCJE. 
Lekcje wychowawcze poruszające temat emocji, ich rozpoznawania i radzenia 
sobie z nimi. 
Warsztaty dotyczące tematyki obniżonego stanu emocjonalnego i zaburzeo o 
charakterze depresyjnym (klasy VIII). 
Realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych. 

pedagog, psycholog, 
wychowawcy klas, 

wychowawcy 
świetlicy 

zgodnie z planami pracy 
wychowawczo – 

profilaktycznej klas 
 

III 2022 r. 
 

rok szkolny 2021/2022 
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ROZDZIAŁ XII – Procedury postępowania w sytuacjach trudnych obowiązujące w szkole 

 

PROCEDURA W PRZYPADKU UCHYLANIA SIĘ OD REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO  

Wychowawca: 

 Reaguje na pierwszy sygnał o wagarach. 

 Poprzez swoje działania stara się dotrzeć do ucznia (rozmowy wyjaśniające, motywujące, ostrzegawcze) oraz rodziców (telefonicznie, pisemnie lub 
osobiście), zachęcając ich do współdziałania na rzecz dobra dziecka. 

 W przypadku wagarowania ucznia nauczyciel przedmiotu powiadamia wychowawcę, który podejmuje konkretne działania. 

 Wychowawca dokonuje wstępnej diagnozy przyczyny wagarowania i stara się pomóc dziecku, angażując w pomoc nie tylko siebie, ale też uczniów 
(pomoc koleżeńska w nauce), rodziców (wg wspólnie określonych zasad współpracy) i innych osób – wg potrzeb. 

 Powiadamia pedagoga lub psychologa o wagarach najpóźniej, gdy nieusprawiedliwione nieobecności wynoszą 10 godzin (powiadomienie przez  
e-dziennik, musi być zawarta informacja o tym, co wychowawca zrobił do tej pory). 

 Współdziała z pedagogiem lub psychologiem wg wspólnie określonych celów i działań. 

Pedagog / Psycholog: 

 Weryfikuje wstępną diagnozę wychowawcy, określa (sam lub we współpracy) cele i działania przeciwdziałające występowaniu wagarów. 

 Podejmuje pracę indywidualną z uczniem oraz z rodzicami ucznia. 

 W porozumieniu z dyrektorem powiadamia policję o absencji ucznia (jednocześnie informując o tym fakcie rodziców ucznia), nie później jednak, niż 
gdy nieusprawiedliwione nieobecności wynoszą 50 godzin w szkole (powiadomienie takie musi zawierać informację o tym, co szkoła już zrobiła do tej 
pory). 

 

 

PROCEDURA W PRZYPADKU STOSOWANIA AGRESJI W SZKOLE 

Wychowawca: 

 Reaguje na wszelkie przejawy agresji wobec uczniów. 

 Poprzez swoje działania powstrzymuje zachowania agresywne i stara się wyjaśnić ich przyczynę. 

 W przypadku reakcji innego nauczyciela (nie wychowawcy) na uczniowską agresję mającą miejsce w czasie lekcji, przerwy czy zajęć pozalekcyjnych 
w szkole, nauczyciel zobowiązany jest do powiadomienia wychowawcy ucznia stosującego agresję oraz do odnotowania w e-dzienniku uwagi na 
temat zaistniałej sytuacji. 

 Wychowawca ocenia, czy agresja miałacharakter incydentalny, nie zagrażający zdrowiu i życiu osoby poszkodowanej. Po stwierdzeniu tego 
wystarczy, jeśli wychowawca przerwie agresję i wyjaśni ewentualne konsekwencje stosowania takiego zachowania. 
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 W przypadku, kiedy okaże się, że zachowania agresywne wcześniej powtarzały się (przemoc), wychowawca zobowiązany jest do powiadomienia  
i wezwania do szkoły rodziców ucznia stosującego przemoc. 

 Wychowawca decyduje o obecności lub nieobecności ucznia podczas rozmowy z rodzicami. 

 Wychowawca ma możliwość skorzystania z pomocy pedagoga lub psychologa podczas rozmowy wyjaśniającej z rodzicami. 

Pedagog / Psycholog: 

W przypadku powtarzających się zachowań agresywnych ucznia (przemoc rówieśnicza) pedagog lub psycholog: 

 Weryfikuje wstępną ocenę sytuacji przedstawioną przez wychowawcę oraz określa we współpracy z wychowawcą cele i działania dalszego 
postępowania wobec ucznia i jego rodziców. 

 Podejmuje próbę pracy indywidualnej z uczniem, nawiązuje współpracę z rodzicami ucznia przejawiającego przemoc. 

 W przypadku braku zaangażowania i wsparcia ucznia ze strony rodziców - porozumieniu z dyrektorem szkoły - powiadamia o powtarzających się 

sytuacjach przemocowych policję i prosi o sprawdzenie sytuacji rodzinnej ucznia oraz o interwencję (do Specjalisty ds. Nieletnich w KPP w Gnieźnie 

kierowane są natychmiast sprawy, w których poprzez agresywne zachowanie się ucznia bezpośrednio zagrożone jest zdrowie i życie innych uczniów). 

 

PROCEDURA W PRZYPADKU PODEJRZENIA LUB /I ROZPOZNANIA U UCZNIA  
WCZESNYCH OBJAWÓW ZAŻYWANIA ŚRODKA PSYCHOAKTYWNEGO  

Wychowawca/ Nauczyciel: 

 Zarówno wychowawca / nauczyciel, który zauważy niepokojące objawy u ucznia po zażyciu substancji psychoaktywnej, odizolowuje go  
od reszty klasy oraz ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego (zapewnia opiekę). 

 Zgłasza zaistniałą sytuację dyrektorowi szkoły oraz pedagogowi/ psychologowi szkolnemu. 

 Dyrektor wzywa pogotowie w celu zdiagnozowania stanu zdrowia ucznia i udzielenia mu odpowiedniej pomocy oraz powiadamia i wzywa do szkoły 
rodziców ucznia. Dyrektor ma prawo odmówić rodzicowi wydania dziecka przed jego zabraniem na badania do szpitala). 

 Wychowawca/ nauczyciel ma obowiązek wpisania informacji/uwagi do e – dziennika. 

Pedagog/ Psycholog: 

 We współpracy z wychowawcą wyznacza cele i dalsze działania wobec ucznia oraz jego rodziców. 

 Podejmuje pracę indywidualną z uczniem, próbuje włączyć do współpracy również rodziców ucznia. 

 Kieruje ucznia do specjalistycznej poradni udzielającej pomocy w tym zakresie. 

 W razie niepodejmowania przez ucznia pracy nad sobą oraz unikania przez rodziców kontaktów ze szkołą powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły, 
a następnie Specjalistę ds. Nieletnich i Sąd Rodzinny. 
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PROCEDURA W PRZYPADKU STOSOWANIA CYBERPRZEMOCY 

Wychowawca: 

 Reaguje na wszelkie przejawy cyberprzemocy wobec uczniów. 

 W przypadku reakcji innego nauczyciela (nie wychowawcy) na uczniowską cyberprzemoc, nauczyciel zobowiązany jest do powiadomienia 
wychowawcy ucznia stosującego cyberprzemoc oraz do odnotowania w e - dzienniku (w formie uwagi) zaistniałej sytuacji. 

 Powiadamia pedagoga szkolnego/psychologa oraz dyrektora szkoły, by wspólnie dokonać analizy zdarzenia oraz zaplanować dalsze postępowanie. 

 Powiadamia nauczyciela informatyki szczególnie na etapie zabezpieczenia dowodów i ustalenia tożsamości sprawcy (jeśli nie jest znana). 

 Powiadamia rodziców ucznia-sprawcy cyberprzemocy i zaprasza na rozmowę w obecnościpedagoga/psychologa. 

Pedagog/ Psycholog: 

 Współpracuje z wychowawcą oraz z dyrektorem w celu dokonania analizy zdarzenia oraz zaplanowania dalszego postępowania. 

 Przeprowadza rozmowę z uczniem - sprawcą przemocy w celu ustalenia okoliczności zajścia, dokonania analizy przyczyn zdarzenia oraz znalezienia 
rozwiązania sytuacji. 

 Przeprowadza wspólnie z wychowawcą rozmowę z rodzicami ucznia - sprawcy przemocy i omawia z nimi zachowanie dziecka.  

 Obejmuje ucznia sprawcę przemocy opieką psychologiczno-pedagogiczną. 

 Obejmuje ofiarę przemocy opieką psychologiczno-pedagogiczną 

 W przypadku braku zaangażowania w pracę nad sobą ucznia - sprawcy przemocy lub braku współpracy ze strony rodziców, pedagog/psycholog 
w porozumieniu z dyrektorem szkoły powiadamia Specjalistę ds. Nieletnich i/lub sąd rodzinny, prosząc o wgląd w sytuację rodzinną ucznia. 

 W przypadku naruszenia prawa (groźby, propozycje seksualne, upublicznianie nielegalnych treści) powiadamia dyrektora, który zawiadamia policję. 
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Rozdział XIII – Ewaluacja programu 
 
 

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

skuteczności Programu Wychowawczo - Profilaktycznego. 

Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez: 

 obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian, 
 analizę dokumentacji, 

 przeprowadzanie ankiet na podstawie opracowanych kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, 

 rozmowy z rodzicami, 

 wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, 

 

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. Ewaluacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego powołany przez 

dyrektora. Zadaniem zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu w formie raportu 

ewaluacyjnego zostanie zapoznana Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców w czerwcu 2022 r. 

 

 


