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1. Preambuła  
Program profilaktyczno-wychowawczy szkoły, stanowi podstawę podejmowanych przez nią zabiegów, zmierzających 

do kształtowania przyszłych pokoleń. W dzisiejszym świecie, w którym przyszło nam egzystować duże znaczenie 

nabiera miłość do ojczyzny, emblematów narodowych, jak również umiejętność akceptowania inności oraz udzielania 

empatycznej pomocy. Poprzedni rok szkolny niewątpliwie przysporzył wielu wyzwań. Oprócz oczywistej wizji szkoły, 

jako placówki odpowiedzialnej za ukształtowanie młodzieży dostosowanej do norm oraz zasad wyznawanych przez 

szeroko rozumiane społeczeństwo, stanęła ona przed wyzwaniem integracji kulturowej, językowej oraz etnicznej.  

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, powinien zatem oprócz działań, związanych z wychowaniem, 

profilaktyką oraz pomocą psychologiczno-pedagogiczną, zawierać w sobie cele zakładające integrację kulturową, 

kształtowanie akceptacji inności językowej i etnicznej.  

Myślą przewodnią koncepcji wychowania w tutejszej placówce są słowa wypowiedziane przez Janusza Korczaka, który 

to przez nie wyraził kwintesencję systemu wychowawczego, opartego na założeniu, że dziecko chce być dobre. 

Wzrastając w określonych warunkach, przyswaja wzorce, uczy się otaczającego świata, a także buduje swój własny 

kręgosłup moralny, jak również aksjologiczny. Innymi słowy to od rozważnych dorosłych zależy zakres przyswajanych 

treści. Nauczyciel, wychowawca, pedagog powinien zatem zostać jego przewodnikiem po świecie dorosłych oraz 

związanych z nim skomplikowanych zależnościach. Dziecko w procesie wychowania jest partnerem, który także ponosi 

odpowiedzialność za nabywane kompetencje i umiejętności.  

Niniejszy program wychowawczo - profilaktyczny jest przeznaczony dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Łodzi. Jego opracowanie oparte jest na aktualnych przepisach prawa oświatowego oraz 

dostosowane do potrzeb uczniów z uwzględnieniem zadań wynikających z podstawowych funkcji szkoły, wniosków i 

zaleceń organów nadzorujących, Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej oraz Samorządu Uczniowskiego. Jest 

dokumentem stanowiącym wytyczne do pracy wychowawczej.  

Wyzwania związane z wychowaniem są ściśle zintegrowane z procesem dydaktycznym realizowanym przez wszystkich 

nauczycieli na zajęciach edukacyjnych oraz przez wszystkich pracowników szkoły w bezpośrednich kontaktach z 

uczniami. Program opisuje treści i działania skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców związane z realizacją misji 

wychowawczej szkoły oraz zadań w zakresie wychowania, opieki i działań profilaktycznych.  

2. Wstęp do programu wychowawczo – profilaktycznego  

- Podstawy prawne, uwzględnione przy tworzeniu programu wychowawczo-

profilaktycznego:  
 

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz.483) 

2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948 r. 

3. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 
Zjednoczonych 20 listopada 1989 r. ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991 r. 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.-  Prawo Oświatowe (art.4 pkt. 24, art.26, art.1  pkt 3)         i (Dz. U. z 2020 r. poz. 
910 i 1378) 

5. Ustawa z  dnia  26  października  1982  r.  o  postępowaniu  w  sprawach  nieletnich  (Dz.U.  z 2002 r. Nr 11, poz.109) 

6. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.1994 r. Nr 111, poz.535) 

7. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2003 r. Nr. 24, poz.198 z późn. zm.) 
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8. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 
(Dz.U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55) 

9. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. 2015 poz. 1916) 

10. 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 przyspasabiającej do pracy oraz 
kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356) 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego 
przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. 2001 r. nr 61 poz. 624) 

12. OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 lipca 2020 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i 
opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym. 

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29.08.2019 r. w sprawie zakresu form prowadzenia w szkołach 
i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 
narkomanii. (Dz. U. 2015 poz. 1249) 

14. Zarządzenie Nr 18 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 23 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 
metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości 
nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz    małoletnich    -    na    podstawie    art.    7    ust.    1    pkt    2    
ustawy    z    dnia        6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zm.) 

15. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/23, ustalone przez Ministra Edukacji i 
Nauki, dnia: 08.07.2022r 

16. Statut Szkoły
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Programy: 

 

• Narodowy Program Zdrowia 

• Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii 

• Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

• Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 

• Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce 

• Rządowy Program „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła” – kontynuacja działań 

 

- Założenia wychowawcze i profilaktyczne, stanowiące podstawę programu 
 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Łodzi określana jest mianem „szkoły z tradycjami”, bowiem od 214 

lat nieprzerwanie ponosi swój wkład w ukształtowanie młodych pokoleń. Od ponad dwóch wieków podejmujemy trud 

wychowania, edukacji oraz kształtowania osobowości młodych ludzi. Odkrywamy potencjały, dostarczamy 

doświadczeń oraz prowadzimy w kierunku zdobycia umiejętności, przydatnych w dalszym etapie kształcenia, jak 

również dorosłym życiu.  

Uczniowie szkoły stanowią grupę zróżnicowaną pod względem wieku oraz dojrzałości szkolnej. Z jednej strony 

odbiorcami programu są dzieci, będące w okresie nazywanym „wiekiem szkolnym”, z drugiej zaś młodzież, będąca w 

okresie dorastania. Praca pedagogiczna w każdej z tych grup rodzi zupełnie inne zadania wychowawcze, edukacyjne 

oraz socjalizacyjne. Dzieci wieku od 6-7 do 10-12 roku życia są na ostatnim etapie swojego dzieciństwa wkraczając w 

wielki świat dorosłych spraw. Nie tak dramatyczne w przebiegu, jak w wieku dorastania, wejście w wiek szkolny wiąże 

się przecież z „opuszczeniem przez dziecko domu rodzinnego, z wejściem w grupę rówieśniczą, rozstaniem się z 

bezpieczną bazą, czyli opiekunem, który do tej pory był gwarantem poczucia stabilności.  Muszą dostosować się do 

zasad, panujących w klasie. Dojrzałość szkolną, której wymaga się od dzieci, będących na początku szkolnej ścieżki, 

ujmuje się jako moment uzyskania równowagi między wymaganiami szkoły, a możliwościami psychofizycznymi 

dziecka, które jest gotowe do zaadoptowania się w środowisku szkolnym. Dziecko małymi krokami przechodzi od 

aktywności, związanej z zabawą do aktywności o charakterze edukacyjnym. To w środowisku szkolnym poznaje ono 

nowe punkty widzenia, ucząc się ich akceptacji, jednocześnie często zachowując wierność własnym przekonaniom. 

Osiągnięcie dojrzałości szkolnej oraz wejście w etap wieku szkolnego niesie za sobą wiele zmian rozwojowych zarówno 

w sferze poznawczej, emocjonalnej oraz wolincjonalnej. Zmiany w zakresie procesów poznawczych organizują się 

wokół zdobywania przez młodego człowieka licznych zdolności, związanych z przyswajaniem i przetwarzaniem 

informacji o sobie i o otaczającym świecie. Uczeń zaczyna wolincjonalnie koncentrować swoją uwagę i obejmować nią 

coraz więcej elementów. Ta umiejętność pozwala skupić się na wykonywanym zadaniu niezależnie od innych 

konkurencyjnych bodźców, umożliwia także kontrolowanie własnych czynności i modyfikowanie ich zależnie od 

obranego celu. Umiejętność dowolnego skupienia uwagi ma często swoje odzwierciedlenie w postępach w nauce. 

Zmiany następują także w obszarze pamięci, która zaczyna być pamięcią logiczną. Aby sprawnie zapamiętywać nowe 

informacje uczniowie zaczynają wykorzystywać indywidualne strategie pamięciowe. Zamiast mechanicznego 

zapamiętywania informacji, dzieci podejmują starania aby organizować ważne dla siebie informacje, w taki sposób, 

aby łatwiej było je zapamiętać. Uczniowie zaczynają także dostrzegać i wyjaśniać związki pomiędzy przyczynami, a 

skutkami obserwowanych zjawisk. Analizowanie, planowanie, przewidywanie konsekwencji własnych działań i działań 

innych osób to czynności umysłowe rozwijane w wieku szkolnym. Dzieci w wieku szkolnym potrafią także dokonywać 

operacji logicznych, takich jak szeregowanie, klasyfikowanie oraz posługiwać się pojęciami przestrzeni, czasu, 

prędkości. Wszystko to jednak występuje jedynie w odniesieniu do konkretnych, czyli rzeczywistych obserwowalnych 
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przedmiotów  i zdarzeń, z którymi dziecko bezpośrednio się styka. Dlatego ważne jest proponowanie zadań, które 

uczniowie mają rozwiązać w sposób realistyczny, nawiązujący do ich doświadczeń życiowych, a także używanie 

przedmiotów, pomagających przeprowadzić skomplikowane operacje, to jest: liczmanów, pomocy naukowych, 

których każde dziecko może dotknąć, sprawdzić jak działają, a nie tylko je oglądać czy słuchać o ich zastosowaniu. U 

dzieci szkolnych następują także zmiany w sferze emocjonalnej. Następuje dalszy postęp w kształtowaniu się kontroli 

emocjonalnej. Dzieci nabywają coraz więcej umiejętności: adekwatnego do sytuacji zachowania, ale także wyrażania 

emocji w sposób akceptowalny społecznie. Zaczynają być coraz bardziej świadome własnych stanów emocjonalnych i 

ich wpływu na zachowanie. Uświadomienie sobie własnych przeżyć, skutkuje też możliwością znalezienia dla nich 

zindywidualizowanego środka wyrazu. Wzrasta także początkowo niska tolerancja na stres, następuje wzrost 

odporności i zdolności do znoszenia dłuższych napięć, co powiązane jest z wrastającą umiejętności odraczania 

gratyfikacji. Umiejętności te są niezwykle istotne dla efektywnego funkcjonowania w społeczności szkolnej, w której 

uczeń musi się zmierzyć z trudnymi dla siebie zadaniami. Pomoc nauczyciela jest ograniczona, a uwaga rozproszona na 

wszystkie osoby znajdujące się w zespole klasowym. Informacji zwrotnej na temat swojej pracy uczeń również nie 

otrzymuje natychmiastowo, ale z pewnym odroczeniem, gdy nauczyciel przeczyta i oceni wszystkie prace. Warto 

jednak pamiętać, że odporność i zdolność radzenia sobie z doświadczanym napięciem dopiero się stopniowo kształtuje. 

Nie należy doprowadzać do przeciążenia, bo choć uczniowie nie są już malutkimi dziećmi, to nie są jeszcze osobami 

dorosłymi.  

Wiek szkolny jest także okresem rozkwitu umiejętności społecznych, a także uczenia się wykonywania różnych ról 

społecznych. Dziecko na omawianym etapie lubi przebywać wśród rówieśników, a także bawić się z nimi. Wzrasta 

potrzeba samodzielności, a także następuje rozluźnienie więzów z rodzicami. Młody człowiek zaczyna szukać 

autorytetów wśród nauczycieli, a także rówieśników. Bardzo ważne staje się więc aby znalazło autorytet, który stanowi 

z punktu widzenia społecznego dobry wzorzec do naśladowania. Najczęściej znaczącym innym staje się tutaj osoba 

nauczyciela, dzieci w wieku szkolnym bardzo często postrzegają go jako najmądrzejszego na świecie, przedkładając 

tym samym jego zdanie nad stanowisko rodziców. Dziecko w toku swojego rozwoju bardzo dużą wagę przywiązuje do 

opinii kolegów, która często wpływa na podejmowane przez nie decyzję i zachowania. Stały kontakt ze środowiskiem 

szkolnym wpływa na rozwój kompetencji społecznych, progres w rozumieniu różnych sytuacji odgrywających się na 

kanwie codziennego życia. Na tym etapie rozwoju młody człowiek przełamuje swoisty dziecięcy egocentryzm, dzięki 

czemu zaczyna zauważać, iż inni ludzie mogą różnić się w sposobie myślenia i przyjmowanego stanowiska w 

określonych sprawach. Jest to niezmiernie ważne, bowiem prowadzi do nauki akceptacji odmiennych punktów 

widzenia, a także zdobywania sprawności w dyskusji i argumentowania swojego stanowiska. W tym okresie dzieci 

bardzo często starają się wypracować także wspólne zdanie na określony temat. Wiąże się z tym bezpośrednio także 

zagadnienie pracy grupowej. Ta metoda – jak można byłoby ją nazwać – jest w tym okresie najlepszym sposobem 

zdobywania wiedzy, dzieci bowiem uczą się nie tylko kompetencji przydatnych w dorosłym życiu, ale także nie są 

wystawiane na porażkę jaką mogliby ponieść w pojedynkę. Często praca grupowa umożliwia rozwiązanie trudnego 

zadania uczniom, którzy samodzielnie nie byliby w stanie go rozwiązać. Ze względu na to, iż dziecko w tym wieku 

zinternalizowało już informacje o tym co jest dobre a co złe nie chce być wciąż upominane przez rodziców, ono chce 

być traktowane jako osoba odpowiedzialna. Dlatego też mówiąc o wciąż wzrastającej samodzielności dziecka, należy 

nadmienić iż rodzice nadal odgrywają ważną rolę, bowiem dziecko wciąż potrzebuje ich wsparcia i bliskości.22 W wieku 

szkolnym, nazywanym także wiekiem intensywnego życia społecznego zmienia się postrzeganie siebie i innych. Pojęcia 

„ja” zaczyna klarować się w stronę wartości wewnętrznych, co objawia się mniejszym przywiązywaniem wagi do 

wyglądu zewnętrznego, a przesuwa się w stronę uczuć i idei. Informacje o samym sobie młody człowiek czerpie z 

otoczenia, a także ze swoich właściwości intelektualnych i emocjonalnych. Pojawia się refleksja nad sobą i swoim 

zachowaniem, co jest podstawą ku tworzeniu bardziej realistycznej oceny własnej osoby. W związku z tym, iż pojawia 

się mniej lub bardziej ukształtowane ”ja realne”, krystalizuje się także zarys ideału własnej osoby, co w późniejszych 

etapach życia stanowi podstawę funkcjonowania w pełni ukształtowanej osobowości. Charakterystyczną dla tego 

etapu rozwojowego jest także pojawienie się potrzeby bycia kompetentnym. Dziecko w tym wieku szczególnie 

potrzebuje dziedziny w której będzie dobre, przez co zostanie docenione w środowisku szkolnym, a co najważniejsze 

w gronie rodziny. Poczucie uznania stanowi bardzo ważny element późniejszego rozwoju, bowiem daje poczucie o 

własnej wysokiej wartości a także staje się podstawą samoakceptacji. 
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Drugą grupą uczniów, której dotyczy program profilaktyczno- wychowawczy, obejmuje młodzież będąca na progu 

okresu dorastania, który stanowi najbardziej burzliwy okres w życiu rozwijającej się jednostki. Etap ten jest także 

stosunkowo długi, bowiem przebiega od 10/12 roku życia do 20 roku życia. Okres ten w literaturze bardzo często 

dzieli się na wczesne i późne dorastanie, a granica pomiędzy nimi przypada na 16/17 rok życia.  

Opisywany etap rozwoju jest niewątpliwie okresem największych zmian w życiu młodego człowieka, który z dziecka 

staje się osobą dorosłą. Zmiany te przebiegają na trzech płaszczyznach: biologicznej, psychicznej i społecznej. Należy 

nadmienić, iż rozwój zachodzi we wszystkich płaszczyznach jednocześnie, zazębiając się ze sobą. Najważniejszą zmianą 

jaka zachodzi w okresie dorastania jest proces formowania się własnej tożsamości, jest niezwykle ważnym celem 

rozwojowym, który rzutuje w następnych latach życia na ukształtowanie się prawidłowego poczucia 

odpowiedzialności. Podstawowym konfliktem rozwojowym staje się tutaj więc tożsamość przeciwstawiona zmieszaniu 

tożsamości. Podstawowe ramy tożsamości u młodego człowieka powinny wykształcić się na podstawie wiedzy o 

odrzucanych i przyjmowanych w wcześniejszych etapach życia identyfikacji konkretnych zachowań, sytuacji 

społecznych czy też wykonywanych ról. Z drugiej strony powinien pomóc w tym również świat społeczny, który nakłada 

na jednostkę konkretne reguły i wzorce, definiując ukształtowaną już jednostkę przez pryzmat przyjmowanych przez 

nią charakterystycznych zachowań. Zmieszanie tożsamości odnosi się natomiast do występującego w okresie 

adolescencji zainteresowania różnymi systemami ideologicznymi, religijnymi czy społecznymi. Jednostka w tym okresie 

bardzo często zmienia punkty zainteresowań, ponieważ szuka swojego miejsca w świecie i w społeczeństwie. 

Zmieszanie niesie za sobą pewne niebezpieczeństwo. Zmieszanie przedłużając się może doprowadzić do 

patologicznego regresu w rozwoju. Z rozwiązania opisywanego konfliktu wyrasta wierność, która jest wyrazem 

dziecięcego zaufania i dojrzałej wiary. Pozwala ona na przyjęcie pośrednictwa mentora w doborze życiowej ideologii, 

która niekoniecznie może być zgodna z dotychczasowym stylem życia. Niezwykle ważne staje się również to, że 

przeciwieństwem wierności jest odrzucenie roli.  Z drugiej strony może pojawić się jednak brak wiary we własne 

możliwości, a także wynikający z tego systematyczny opór, który jest wyrazem zawsze w jakimś stopniu obecnej 

tożsamości negatywnej. Ta ostatnia natomiast stanowi zbiór nieakceptowanych społeczne ale stale przejawianych 

przez jednostkę elementów tożsamości. Zadaniem otoczenia społecznego jest więc przedstawienie pewnych 

łagodniejszych, akceptowanych form wyrazu, w przeciwnym razie tożsamość negatywna przerodzi się w regres do 

poprzednich etapów rozwoju. Tożsamość rozwija się na płaszczyźnie osobowej, gdzie umacnia się poczucie własnej 

wartości, a także stałość i stabilność zachowań. Z drugiej strony według tożsamość rozwija się na płaszczyźnie 

społecznej, gdzie młody człowiek dokonuje wyboru z kim się identyfikuje, a także ma wiedzę przez kogo jest 

akceptowany. Samoocena, jak zwykliśmy nazywać poczucie własnej wartości jest wynikiem spostrzeganego 

rozdźwięku pomiędzy wyobrażeniem siebie i tego jaką osobą nastolatek chciałby być(ja idealne) oraz tego jakim w 

rzeczywistości jest. Jeżeli rozdźwięk pomiędzy tymi dwoma ocenami jest stosunkowo niewielki, zwykle młody człowiek 

ma wysokie poczucie własnej wartości, natomiast kiedy ja idealne i ja realne znacząco się różnią – pojawia niskie 

poczucie własnej wartości. Drugim czynnikiem, który wpływa na poziom zadowolenia z siebie jest poczucie wsparcia 

najbliższego otoczenia. Jeżeli młody człowiek ma poczucie, iż jest akceptowany ze swoimi wadami i zaletami przez 

najbliższe otoczenie, z reguły jego samoocena jest wyższa. Jeżeli natomiast młody człowiek czuje się nieakceptowany, 

lub gdy ciągle wytyka mu się jego wady, a nie zwraca uwagi na zalety wówczas adekwatnie samoocena ta jest niższa. 

Rozwój na płaszczyźnie biologicznej dotyczy zmian zachodzących w organiźmie młodego człowieka. Zmienia się wygląd 

i proporcje ciała, a także stężenie hormonów. Nastolatek wówczas przeżywa niemały szok, ponieważ jego ciało staje 

się dla niego obce, zaczyna wyglądem przypominać dorosłego osobnika. Zmiany te są zauważalne dla najbliższego 

otoczenia, które zaczyna traktować nastolatka inaczej niż dotychczas. Ze zmianami na płaszczyźnie biologicznej wiąże 

się także nie mały stres, który rzutować może na poczucie własnej wartości. Bowiem zmiana proporcji ciała nie u 

wszystkich przebiega jednakowo. Osoby u których ten proces przebiega później lub dużo wcześniej niż u rówieśników 

często odczuwają frustrację, niezadowolenie z wyglądu własnego ciała, przygnębienie, a także mogą unikać 

wchodzenia w relacje z rówieśnikami, co przedkłada się na nieumiejętność tworzenia relacji w dorosłym życiu. Zmiany 

w biologii organizmu ludzkiego rzutują niejako również na zachowanie i odczuwane emocje. Na tym etapie rozwoju 

młodzi ludzie stają się bardziej drażliwi i agresywni niż dotychczas, wina leży tutaj po stronie burzy hormonów dlatego 

też okres ten nazywany jest także „czasem burzy i naporu”. Ważna jest zatem duża tolerancja ze strony rodziców i 

nauczycieli, udzielanie przez nich wsparcia a także zrozumienia. Na tym etapie kształtuje się także poczucie płci 

psychospołecznej. Zmiany na płaszczyźnie psychologicznej zazębiają się ze zmianami biologicznymi, bowiem zmieniają 
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się jego zachowania i intensywność przeżywanych emocji. Młody człowiek na tym etapie zaczyna inaczej widzieć 

otaczającą go rzeczywistość, a także w inny sposób analizuje sytuacje i zdarzenia odgrywające się na kanwie życia 

społecznego. Niezmiernie istotnym staje się fakt, iż młodzież w okresie wczesnego dorastania cechuje nieadekwatność 

reakcji do bodźca, bardzo często młody człowiek przypisuje jakiemuś zdarzeniu większe znaczenie niż ma ono w 

rzeczywistości. Pojawia się także zdolność do myślenia formalnego czyli hipotetyczno-dedukcyjnego, co odnosi się do 

umiejętności oderwania się od rzeczywistości w myśleniu. Młody człowiek bardzo często żyje wyobrażeniami 

dorosłego życia, potrafi wyobrazić sobie siebie jako rodzica, potrafi opowiedzieć się jak wyobraża sobie siebie za kilka 

lat. Nastolatek snuje pewne wizje sytuacji które nie miały miejsca w rzeczywistości. Świetnym przykładem zawartym 

w literaturze jest wyobrażenie miłości, młody człowiek wyobraża sobie jak to uczucie wygląda, a kiedy zakocha się i 

wizja ta nadmiernie odstaje od rzeczywistości młody człowiek reaguje bardzo emocjonalnie, przeżywa zawód i 

cierpienie, które wydaje się mu końcem świata. Z myśleniem formalnym wiąże się także zdolność do podejmowania 

decyzji oraz rozwiązywania problemów. Młody człowiek na tym etapie jest zdolny do analizy wszystkich „za” i 

„przeciw”, potrafi wyobrazić sobie przyszłe konsekwencje podejmowanych działań, jest zdolny do planowania w 

dłuższej perspektywie czasu. Rozwój w obszarze społecznym opiera się w dużej mierze na wzroście potrzeby 

przynależności do grup rówieśniczych. Ma to bardzo duże znaczenie dla budowania wizji świata i odnajdywania w nim 

swojego miejsca. Wyrażanie swojej przynależności do grupy wzmacnia rozwój tożsamości nastolatka, a także daje 

poczucie bezpieczeństwa, które wynika z obcowania z ludźmi podobnie myślącymi i postępującymi. Młody człowiek 

odnajduje w swojej grupie poparcie słuszności głoszonych przez siebie poglądów, a także dzięki owej grupie nadaje im 

odpowiednią rangę i ważność. Grupa odniesienia pełni ważną rolę także w zakresie informacji jakie czerpie z niej 

nastolatek, bowiem to dzięki tej społeczności jest on w stanie skonfrontować wytworzony przez siebie obraz własnej 

osoby z tym jak widzą go inni. Bardzo częstym zabiegiem jest także całkowita identyfikacja z grupą odniesienia młody 

człowiek nie tylko wyznaje te same poglądy i wyraża te same zachowania i postawy co rówieśnicy, ale także ubiera się 

w taki sam sposób, czy też słucha tej samej muzyki. Pojawia się w tym okresie często nietolerancja wobec odmienności, 

która paradoksalnie może prowadzić do nauki akceptacji odmienności pod warunkiem, że ma charakter przemijający, 

a nie ostateczny. Grupa rówieśnicza pomaga w przechodzeniu od pełnienia roli członka rodziny do pełnienia roli 

pełnoprawnego obywatela, ponadto odnalezienie w niej swojego miejsca sprzyja w rozluźnieniu więzów z rodziną, a 

co za tym idzie poszukiwaniu własnej drogi i budowaniu dojrzałej tożsamości. Ważnym zagadnieniem są także 

pojawiające się związki preintymne. Są one zazwyczaj nietrwałe i burzliwe, jednakże stanowią etap przygotowujący do 

dojrzałego wchodzenia w związki intymne, a co za tym idzie pełnienia społecznej roli partnera i w późniejszym czasie 

rodzica. Uczą pewnej odpowiedzialności, poczucia bliskości, oraz pewnej gotowości do ponoszenia poświęceń na rzecz 

związku. Najważniejszymi zadaniami tej fazy rozwoju człowieka jest przygotowanie do dorosłego życia, pełnienia ról 

społecznych, a także uformowanie się w pełni tożsamości.  

Zadania, wynikające niejako z samych teoretycznych podstaw rozwoju człowieka odzwierciedlają kwintesencję 

kierunków pracy szkoły z uczniem oraz rodzicem. Nasza placówka opowiada się za modelem wychowania, 

proponowanym przez Janusza Korczaka, którego sens można odczytać z jednego zdania: „Dziecko chce być dobre. Jeśli 

nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż.” 

Wychowanie według korczakowskiej wizji opiera się na opiece, obronie, obowiązku i chronieniu dzieci przed 

niedomaganiami otaczającego ich świata, które znajdują się niemal w każdej dziedzinie życia społecznego. 

Wychowawca zaś odgrywa istotną rolę swoistego przewodnika po świecie norm i wartości, który z jednej strony stoi 

na straży praw młodego człowieka oraz patrzy spojrzeniem rozumiejącym na jego potrzeby. Wychowanie jest to 

według „Pana Doktora” proces twórczy, polegający na ustawicznym poszukiwaniu własnych form i metod.  Sam proces 

wychowania powinien być dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb podopiecznych. Janusz Korczak 

proponował system zachęt oraz wdrażanie trzech zasad pedagogicznych:  

1. Współgospodarowanie, 

2. Współzarządzanie,  

3. Oddziaływanie opinii społecznej 

Idealny wychowawca powinien łączyć w sobie cechy: pracowitość, empatię, umiejętność diagnozy oraz poczucie 

odpowiedzialności za dziecko.  „Spolegliwy opiekun” powinien kierować się przede wszystkim dobrem dziecka, dążąc 

do poznania go takim, jakie jest w istocie. W swojej pracy powinien mieć duże pokłady samoświadomości oraz 
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umiejętności wczuwania się w potrzeby dziecka.  Dorosły powinien stać się partnerem dorastającego człowieka, 

pomagać mu wchodzić w coraz bardziej skomplikowane zależności, ale także dać swobodę poznania oraz przestrzeń 

dla kształtowania się własnego światopoglądu. Z tak autentycznej sylwetki wyłania się obraz modelu korczakowskiego 

wychowania, w którym to główną rolę odgrywa samo dziecko. Proces poznania powinien wychodzić od dziecka, od 

jego podstawowych potrzeb i powinien być dostosowany do jego naturalnych etapów rozwoju. Korczak stwierdza, że 

odpowiedzialność za finalny rezultat wychowania ciąży nie tylko na wychowawcy, ale także na dziecku.  

Do najbardziej znanych oraz często cytowanych poglądów Janusza Korczaka można zaliczyć:  

- potrzebę indywidualnego podejścia wychowawcy do każdego dziecka,  

- zauważenie i podkreślenie wyjątkowej roli dziecka w życiu społecznym,  

- akcentowanie i przestrzeganie praw dziecka,  

- partnerstwo w relacjach pomiędzy wychowawcą, a wychowankiem. Partnerstwo to powinno się opierać na 

wzajemnym szacunku i zaufaniu.  

3. Wartości wybierane przez społeczność szkolną  
 

Z punktu widzenia aksjologii wartość to (…) wszystko, co cenne i godne pożądania, co stanowi cel dążeń ludzkich, co 

uważane jest za ważne oraz sprzyjające i w takiż sposób urzeczywistniane(…). Pod pojęciem wartości może ukrywać 

się zarówno ideał, jak i potrzeba, przeżycie, czy po prostu cel.1  

Określenie preferowanych przez społeczność szkolną wartości jest nader istotne z punktu widzenia procesu 

wychowania, o którym przecież rozprawia program wychowawczo-profilaktyczny placówki. Jest to, bowiem 

określenie ideału do, którego dążymy w codziennej pracy z uczniem oraz rodziną. Określenie wartości, stanowi także 

o tym, jakiego człowieka w toku swojej pracy chcemy ukształtować oraz ściśle koresponduje z określeniem sylwetki 

przyszłego, upragnionego absolwenta.  

Wartości wybrane przez naszą społeczność szkolną  to:  

- uczciwość,  

- odpowiedzialność,  

-szacunek do tradycji, norm i wartości,  

- wytrwałość,  

- adekwatność, 

- szacunek do innych ludzi, 

- prospołeczność,  

- altruizm, 

- ciekawość świata, 

- kreatywność, 

- przedsiębiorczość,   

- miłość do ojczyzny i emblematów narodowych,  

- współpraca,  

- dbałość o zdrowie fizyczne i psychiczne, zarówno 

swoje jak i innych osób,  

- dbałość o środowisko naturalne,  

- otwartość na europejskie oraz światowe wartości 

kultury,  

- tolerancyjność,  

- sprawiedliwość, 

- empatia,  

- aktywność,  

- samoświadomość. 

 

 
1 Ostrowska U., (2006), Aksjologiczne podstawy wychowania, [w] Śliwerski B.(red.), Pedagogika. Podstawy Nauk o Wychowaniu, 
Gdańsk, Gdańskie Towarzystwo Pedagogiczne, t. 1, s.396.  
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4. Diagnoza potrzeb i problemów w środowisku szkolnym 
 

Kierunki i działania, zawarte w Programie wychowawczo-profilaktycznym Szkoły uwzględniają treści z podstawy 

programowej oraz są odpowiedzią na potrzeby uczniów, określone w oparciu o:  

- diagnozę uwzględniającą szanse, możliwości i zagrożenia, czyli czynniki chroniące oraz czynniki ryzyka, występujące 

w środowisku szkolnym,  

- diagnozę potrzeb i trudności uczniów, dokonaną poprzez analizę dokumentów szkolnych(dziennik elektroniczny 

LIBRUS, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, protokoły Rad Pedagogicznych, coroczną diagnozę sytuacji dydaktyczno-

wychowawczej szkoły),  

- analizę wyników badań ankietowych, przeprowadzonych wśród uczniów i rodziców, 

- bieżącą obserwację i rozmowę,  

- ewaluację Szkolnego Systemu Oceny Zachowania,  

- działań i doświadczeń szkoły w zakresie realizacji zajęć psychoedukacyjnych i profilaktycznych,  

- wyniki ogólnopolskiego badania młodzieży „Nastolatki wobec internetu 3.0” 20172 

- wyniki ogólnopolskiego badania „Konsumpcja substancji psychoaktywnych przez młodzież – Młodzież 2016”3.   

 

- Czynniki chroniące  
 

Do wspomnianych powyżej czynników chroniących, zaliczamy dwie grupy własności. Z jednej strony te, które dotyczą 

bezpośrednio jednostki, będącej uczniem. Z drugiej zaś chcemy określić czynniki wynikające z relacji z ludźmi.  

Najważniejszym, a zarazem najistotniejszym czynnikiem chroniącym będzie dbałość o indywidualny oraz holistyczny 

rozwój dziecka, która odnosi się nie tylko do odpowiadania na trudności wychowawcze lub poznawcze, ale przede 

wszystkim do dokładania wszelkich starań do rozwoju jego potencjałów, zainteresowań i zdolności. Poprzez te 

działania możemy codziennie wzmacniać poczucie własnej wartości ucznia, rozumianej poprzez posiadanie 

pozytywnego obrazu siebie oraz umiejętności realistycznego określania własnych możliwości oraz umiejętności.  

Zależy nam na wykształceniu w dziecku przekonania, że wiedza jest istotna w dzisiejszym świecie. Nie tylko przydatna 

do ukończenia szkoły, lub zdania egzaminu, ale przede wszystkim w dorosłym życiu. Czynnikiem chroniącym jest także 

kładzenie nacisku na kształtowanie u dzieci takich cech, jak: systematyczność, obowiązkowość, samodzielność, 

punktualność, pracowitość, wytrwałość i konsekwencja w działaniu.  

Brak drugoroczności, duży odsetek uczniów zgłaszających się do konkursów szkolnych oraz międzyszkolnych są 

dowodem na to, że grono pedagogiczne potrafi motywować uczniów do pracy, ale również przygotowywać ich do 

sprawdzianów końcowych. Do czynników chroniących należy zaliczyć także dużą dbałość o zdrowie uczniów oraz 

profilaktykę zachowań ryzykownych. Jako szkoła kształtujemy postawy asertywności, rozwagi oraz ostrożności wobec 

działań, zmierzających do używania środków psychoaktywnych. Profilaktyką są także objęte obszary dotyczące 

podejmowania działań agresywnych i przemocowych, jak również występowania chorób. W murach szkoły uczniowie 

mają możliwości ukształtowania wiedzy o podstawowych zasadach zdrowego stylu życia, dbałości o środowisko, 

higienę, ekologię, ale także bezpieczeństwo swoje oraz innych. Młodzież może ukształtować w sobie postawę 

odpowiedzialności, ale także umiejętność wyznaczania życiowych priorytetów oraz możliwych dróg osiągania ich.  

 
2 https://akademia.nask.pl/publikacje/Raport_z_badania_Nastolatki_3_0.pdf (dostęp z dn. 19.09.2022r)  
3 https://cbos.pl/PL/publikacje/diagnozy.php (dostęp z dnia: 19.09.2022r) 

https://akademia.nask.pl/publikacje/Raport_z_badania_Nastolatki_3_0.pdf
https://cbos.pl/PL/publikacje/diagnozy.php
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Szkoła pozwala także na ukształtowanie konstruktywnych umiejętności podejmowania kontaktów międzyludzkich. 

Młodzież uczy się jak funkcjonować w większej grupie osób, co niesie za sobą konieczność wdrażania w swoje 

postępowanie: empatii, akceptacji oraz tolerancji. Uczniowie nabywają umiejętności rozwiązywania konfliktów w 

społecznie akceptowany sposób, pielęgnowania relacji takich, jak: przyjaźń, miłość. Wdrażają w sobie świadomość o 

dysproporcji ról między nauczycielem, a uczniem, nabywają wiedzy o okazywaniu szacunku osobom starszym, ale także 

uczą się funkcjonować w sferze publicznej. Kadra pedagogiczna szkoły ściśle współpracuje ze środowiskiem rodzinnym, 

starając się wspierać rodziców w działalności wychowawczej, tworząc w ten sposób atmosferę zaufania oraz poczucia 

bezpieczeństwa, zarówno w szkole jak i w domu rodzinnym. Młodzi ludzie nabywają umiejętności interpersonalnych, 

komunikacyjnych, ale także mają możliwość kultywowania starych oraz rozwijania nowych form obrzędowości 

szkolnej, tradycji oraz patriotyzmu.  

Społeczność szkolna, rozumiana jako całość otoczenia społecznego szkoły również stwarza warunki do ochrony oraz 

rozwoju potencjału naszych uczniów. Kadra nauczycielska, stanowiąca trzon edukacji w tutejszej szkole ma wysokie 

kwalifikacje zawodowe, pozwalające na rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz dostosowanie wymagań 

do ich indywidualnych możliwości. Uczniowie mają pełną świadomość zasad zachowania w szkole, które są 

konsekwentnie przestrzegane. Młodzi ludzie aktywnie działają w samorządzie uczniowskim, ale także chętnie 

korzystają z proponowanych przez nauczycieli konstruktywnych form spędzania czasu wolnego oraz bogatej oferty 

zajęć pozalekcyjnych, dostępnej w szkole. Pomaga to w tworzeniu dobrej atmosfery pracy, sprzyjającej chęci 

realizowania przez dzieci obowiązku szkolnego. Każdy uczeń, znajdujący się w kryzysie lub stający przed trudnościami 

może liczyć na indywidualne wsparcie pod względem dydaktycznym, wychowawczym, ale także socjalnym. Szkoła daje 

możliwości podejmowania działań wolontaryjnych, kulturalnych oraz sportowych, co wynika ze współpracy jaką 

podejmuje z innymi Instytucjami.  

- Czynniki ryzyka  
 

Czynniki ryzyka, wynikają z zagrożeń niesionych przez współczesny świat. Uczniowie rozpoczynający naukę w szkole są 

na równym poziomie rozwoju emocjonalnego oraz społecznego. Coraz częściej pojawiającym się problemem jest 

właśnie brak wystarczającej dojrzałości u dzieci w tych obszarach. Niestety młodzi ludzie często przejawiają skłonności 

do ryzykownego używania telefonów komórkowych, gier komputerowych oraz portali społecznościowych, co implikuje 

do sytuacji tworzenia oraz funkcjonowania głównie w świecie wirtualnym, a nie rzeczywistym. Uczniowie często 

przejawiają brak wiary w siebie i własne możliwości oraz wynikające z nich niskie poczucie własnej wartości. 

Zauważalna jest tendencja do krytyki szkoły oraz istoty edukacji w codziennym życiu, co przekłada się na przyjmowanie 

lekceważącej postawy wobec wysiłku intelektualnego oraz obowiązków szkolnych. Mimo przekazywanej wiedzy 

obserwujemy także zjawisko niedostatecznej dbałości o własne zdrowie oraz brak poczucia odpowiedzialności za 

dobro wspólne.  

Pod względem relacji z otoczeniem społecznym, niepokojącym staje się brak uznawania przez uczniów dysproporcji 

ról, między dorosłym, a dzieckiem. Młodzież skraca dystans oraz unika wykonywania próśb i poleceń. 

Odpowiedzialnym za to może być obniżony poziom więzi emocjonalnych z rodzicami, zaburzone poczucie 

bezpieczeństwa w domu i szkole  oraz niedostateczne zainteresowanie niektórych rodziców swoimi dziećmi. Brak 

kontaktu oraz zaangażowania opiekunów prawnych w życiu szkoły, implikuje trudności w postaci niejednolitego 

oddziaływania wychowawczego w szkole i w domu. Młodzi ludzie nie zawsze potrafią współpracować w grupie, bywają 

mało otwarci na potrzeby innych oraz brakuje im kompetencji do radzenia sobie w trudnych sytuacjach.  

Za występowanie trudności w środowisku szkolnym oraz rodzinnym odpowiedzialne są: niskie warunki życia w 

niektórych domach, co implikuje brak dostępu do dóbr kulturalnych i sportowych. Związek z tym mają także zmiany 

zachodzące w szerokorozumianym społeczeństwie, w postaci: rozszerzająca się ogólna krytyka szkoły oraz nauczycieli, 

osłabienie bezpośrednich więzi międzyludzkich na rzecz kontaktów wirtualnych oraz kryzys wartości.  



11 
 

5. Cel ogólny i cele szczegółowe programu wychowawczo-profilaktycznego  
 

Cel ogólny  Cele szczegółowe 

Integralny rozwój uczniów, w sferach:  

- biologicznej,  

- poznawczej,  

- emocjonalnej,  

- społecznej,  

- moralnej.  

1. Kształtowanie postawy prozdrowotnej,  

2. Kształtowanie postawy dbałości o środowisko,  

3. Uspołecznianie uczniów, poprzez kształtowanie postaw altruizmu, 

empatii, otwartości, uczciwości, tolerancji, komunikatywności oraz 

umiejętności odpowiedzialnego wywiązywania się z obowiązków, 

narzucanych przez pełnioną rolę społeczną,  

4. Kształtowanie postaw patriotycznych,  

5. Wdrażanie do poszanowania tradycji,  

6. Kształtowanie świadomości odmienności osób innych narodowości, a 

przez to rozwijanie postawy szacunku wobec innych narodowości, 

wyznań, symboli religijnych,  

7. Kształtowanie patriotycznych postaw oraz szacunku do własnych 

emblematów narodowych,  

8. Wzbogacanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zagrożeń 

niesionych przez dzisiejszy świat,  

9. Wspieranie wszechstronnego rozwoju młodych ludzi, poprzez:  

- rozbudzanie ciekawości poznawczej,  

- zachęcanie do problemowego myślenia,  

- zachęcanie do konstruktywnej dyskusji,  

- rozwijanie kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, 

umiejętności logicznego oraz przyczynowo - skutkowego myślenia, 

- rozwijanie zainteresowań oraz potencjałów młodych ludzi,  

10. Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności na temat:  

- rozpoznawania, nazywania i pożytkowania emocji,  

- radzenia sobie ze złością, 

- konstruktywnej komunikacji,  

- aktywnego słuchania,  

- reagowania w sytuacjach kryzysowych,  
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6. Sylwetka absolwenta szkoły  
 

Oddziaływania wychowawczo-profilaktyczne szkoły, mają doprowadzić do ukształtowania dojrzałej jednostki, która 

będzie:  

- samoświadoma – akceptująca siebie, potrafiąca podejmować trud: autorefleksji, rozpoznawania oraz pożytkowania 

emocji, a także osiągająca spójność myślenia i działania, poczucie autonomii oraz własnej godności.  

- sprawcza – potrafiąca ponosić odpowiedzialność za podejmowanie działania, potrafiąca wyznaczać realne oraz 

dopasowane do własnych możliwości cele, ale także drogi do ich osiągnięcia. Zmotywowana do działania, mająca 

pozytywne nastawienie do życia, umiejąca podejmować konstruktywną komunikację oraz potrafiąca planować własny 

rozwój.  

-  umiejąca nawiązywać i utrzymywać prawidłowe relacje z otoczeniem – empatyczna, potrafiąca rozumieć położenie 

oraz uczucia innych, akceptująca inne punkty widzenia oraz szerokorozumianą inność drugiego człowieka, 

zaangażowana w promowanie wartości prospołecznych oraz podejmująca działania o tym samym charakterze; 

aktywnie uczestnicząca w życiu społecznym, promująca pozytywne wzorce osobowe.  

- otwarta – zdolna do sprawiedliwej oceny, zgodnej z moralnymi zasadami funkcjonowania w społeczeństwie, 

potrafiąca jednoznacznie wyrażać swoją opinię, mówić o swoich uczuciach czy nastawieniu z jednoczesną tolerancją 

odmiennych punktów widzenia, wyposażona w umiejętności konstruktywnej komunikacji międzyludzkiej.  

- kreatywna – posiadająca umiejętność twórczego rozwiązywania problemów dzięki umiejętności: wyjścia poza 

schematyczność myślenia i działania, poszukiwania nowych rozwiązań, potrafiącej rozwijać się pod względem 

fizycznym, psychicznym, w tym także duchowym, społecznym i aksjologicznym.  

7. Strategia wychowawczo-profilaktyczna szkoły  
 

Niniejszy Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły zawiera treści i działania o charakterze wychowawczym, 

profilaktycznym oraz prozdrowotnym, uwzględniając przy tym realne problemy oraz zagrożenia, wynikające z diagnozy 

potrzeb społeczności szkolnej oraz analizy czynników chroniących oraz ryzyka, wpływających na jej funkcjonowanie. 

Opisuje cele i działania, skierowane do ucznia jako indywiduum, ale także jako członka społeczności klasowej oraz 

szkolnej. Skierowany jest także do osób dorosłych, mających wpływ na kształtowanie osobowości uczniów, czyli 

nauczycieli, rodziców oraz innych pracowników szkoły.   

Warto zatem, w tym miejscu pochylić się nad rozumieniem przez nas tak istotnych terminów, jak: wychowanie i 

profilaktyka.  

Szeroko rozumiane wspieranie dziecka w rozwoju, celem osiągnięcia pełnej dojrzałości na wszystkich płaszczyznach: 

poznawczej, emocjonalnej, duchowej i społecznej jest przez nas pojmowane jako wychowanie. Proces ten jest 

niezmiernie istotny w kształtowaniu kręgosłupa moralnego młodych jednostek. To dzięki niemu młodzi, a później 

dorośli ludzie potrafią odnaleźć się w codzienności, poprzez umiejętność dopasowywania się do różnych środowisk, 

przestrzegania norm prawnych i obyczajowych.  

Drugim, niejako uzupełniającym wychowanie działaniem jest profilaktyka, która obejmuje swym zakresem 

zapobieganie zaburzeniom apsołecznym oraz wspiera zdrowie psychiczne, fizyczne, a także społeczne naszych 

uczniów. Poprzez działalność profilaktyczną towarzyszymy dzieciom w zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach zdrowia i 

bezpieczeństwa. Uczymy ostrożności oraz asertywnej postawy wobec sytuacji zagrożeń jakie niosą za sobą substancje 

psychoaktywne, niewłaściwy styl życia, brak ruchu, zachowania noszące znamiona agresji i przemocy. Poprzez 

działalność profilaktyczną promujemy bezpieczeństwo oraz korzyści płynące z prowadzenia zdrowego stylu życia.  
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Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną oraz profilaktyczną wśród 

uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Podejmuje także działania opiekuńcze wobec 

wychowanków.  

Prowadzone dotychczas działania wychowawcze i profilaktyczne przynoszą oczekiwane efekty w postaci 

systematycznych sukcesów rozwojowych uczniów. Potwierdzają to wyniki bieżącej ewaluacji. Śledzenie losów 

absolwentów i ich sukcesy na wyższych etapach edukacji oraz w życiu dorosłym, również są dowodem na skuteczność 

w realizacji celów wychowania i nauczania w naszej szkole. Kolejne roczniki nowych uczniów będą korzystać z 

wieloletnich doświadczeń szkoły w tym zakresie, z uwzględnieniem bieżących wniosków i nowych wyzwań 

zmieniającego się świata.  

Typ 
działalności 

realizowanej 
przez szkołę 

Istota Sposób realizacji 

Działalność 
wychowawcza 
szkoły  

Polega na prowadzeniu działań 
zmierzających do wspierania dziecka 
w rozwoju, ukierunkowanym na 
osiągnięcie dojrzałości w sferach:  
- fizycznej – zdobycia przez ucznia 
wiedzy i umiejętności, pozwalających 
na prowadzenie zdrowego stylu życia 
oraz podejmowania zachowań 
prozdrowotnych.  
- psychicznej – ukierunkowanej na 
osiągnięcie równowagi i harmonii 
psychicznej, osiągnięcie właściwego 
stosunku do świata, realnego 
poczucia własnej wartości oraz 
samoświadomości, pozwalającej 
trafnie oceniać własne możliwości.  
- poznawczej – sfokusowanej na 
rozwoju logicznego, twórczego oraz 
problemowego myślenia oraz 
zdobywaniu umiejętności 
konstruktywnego wykorzystywania 
własnych potencjałów.  
- społecznej – ukierunkowanej na 
kształtowanie postawy otwartości w 
życiu społecznym, opartej na 
umiejętności konstruktywnego 
wypełniania ról społecznych . 
- aksjologicznej – skupiona na 
wykształceniu własnego etosu 
wyznawanych norm i wartości, które 
będą znajdować się w granicach 
norm, wyznaczanych przez 
społeczeństwo, w którym żyjemy.   
 
 

- współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów 
w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego 
stylu życia,  
- kształtowanie umiejętności ustalenia hierarchii systemu 
wartości,  
- wzmacnianie u uczniów więzi ze szkołą oraz 
społecznością lokalną,  
-kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole,  
- doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie 
budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich 
rodzicami,  
- wzmacnianie kompetencji wychowawczych wśród 
nauczycieli i uczniów,  
- rozwijanie i wspieranie działalności woluntarystycznej 
oraz zaangażowania w działalność harcerską 
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Działalność 
edukacyjna 
szkoły  

Polega na stałym poszerzaniu i 
ugruntowaniu wiedzy i umiejętności 
uczniów. Działalność ta ma oczywisty 
wymiar w realizowaniu programu 
nauczania, ale także w rozwijaniu 
zainteresowań, nabywaniu istotnej 
wiedzy z zakresu zdrowia oraz 
występujących jego zagrożeń.  

- Kształtowanie wiedzy uczniów w zakresie wszystkich 
przedmiotów szkolnych,  
- poszerzanie wiedzy rodziców i nauczycieli na temat 
teoretycznych podstaw rozwoju dzieci oraz symptomów 
występujących zaburzeń zdrowia psychicznego, 
- poszerzanie wiedzy rodziców oraz nauczycieli w zakresie 
profilaktyki oraz reagowania w sytuacji występowania 
wczesnych symptomów, zwiastujących używanie 
środków zagrażających zdrowiu,  
- kształtowanie u uczniów umiejętności: rozpoznawania, 
przeżywania oraz konstruktywnego pożytkowania emocji,  
- kształtowanie u uczniów umiejętności radzenia sobie ze 
stresem,  
- kształtowanie umiejętności aktywnej komunikacji wśród 
uczniów,  
- kształtowanie krytycznego myślenia, umiejętności 
podejmowania decyzji oraz kompetencji z zakresu 
radzenia sobie w sytuacji kryzysowej.  

Działalność 
informacyjna 
szkoły 

Polega na dostarczaniu rzetelnych, 
aktualnych i dostosowanych do 
wieku odbiorcy informacji, na temat 
zagrożeń związanych z 
problemowym spożywaniem 
substancji psychoaktywnych, 
uzależnień behawioralnych, 
korzystaniem z nowych technologii i 
Internetu.  

- dostarczanie informacji rodzicom i nauczycielom na 
temat skutecznych sposobów prowadzenia działań 
wychowawczych, związanych z przeciwdziałaniem 
używania środków i substancji psychoaktywnych,  
- udostępnianie informacji dla rodziców o ofercie pomocy 
specjalistycznej dla uczniów,  
- uświadamianie na temat konsekwencji prawnych 
podejmowania czynów zabronionych,  
- przekazywanie informacji na temat procedur 
zachowania w sytuacjach kryzysowych.  

Działalność 
profilaktyczna 
szkoły 

Polega na realizowaniu działań z 
zakresu profilaktyki uniwersalnej, 
selektywnej, a w razie potrzeby 
wskazującej.  

- realizowanie w śród uczniów oraz ich rodziców 
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, 
- Przygotowanie oferty zajęć rozwijających 
zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej, 
pozytywnej formy działalności, zaspakajającej ważne 
potrzeby,  
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-  Kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych 
używaniu środków i substancji przez uczniów, a także 
podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,  
- Włączanie w razie potrzeby w IPET działań z zakresu 
przeciwdziałania używaniu środków i substancji 
psychoaktywnych.  

 

8.Ewaluacja  
 

Ewaluacją nazywamy przemyślane, systematyczne, zaplanowane gromadzenie informacji   o  realizowanych  

działaniach  i  wykorzystanie  ich  do  modyfikacji  w  celu  podwyższenia  jakości  i skuteczności przyszłych działań. 

Celem przeprowadzenia ewaluacji jest ocena wartości (jakości) jakiegoś obiektu czy procesu. Do pomiaru skuteczności 

programu lub też do oceny jego jakości, służą wskaźniki, które powiązane być powinny z celami szczegółowymi 

programu, a te z jego celem głównym. 

Jeżeli chodzi o proces budowania i dobierania wskaźników, należy kierować się standardami, które wyraża zasada 

SMART. Według niej wskaźniki (podobnie jak cele) powinny: 

• odnosić się do grupy docelowej programu (S – specyfic); 

• byś sformułowane w formie mierzalnych rezultatów (M – measurable); 

• być sformułowane w formie oczekiwanej zmiany (A – action-oriented); 

• być realistyczne, możliwe do osiągnięcia (R – realistic); 

• być określone w czasie (T – timed). Wewnątrzszkolna ewaluacja obejmuje: 

• ewaluacje celu – czy osiągnięto zamierzone cele? 

• ewaluację wyniku – jakie są efekty, korzyści zrealizowanych działań? 

• ewaluacje procesu – czy sposób realizacji i program działań sprzyjał skuteczności osiągania celów? 

 

Ewaluacji dokonuje się na koniec roku  szkolnego  na podstawie wniosków wynikających       z przeprowadzonych 

obserwacji, rozmów z uczniami, rodzicami, informacji zwrotnych od realizatorów zajęć wychowawczych i 

profilaktycznych oraz ich uczestników,  badań ankietowych      i sondaży, stałego monitorowania zachowań uczniów, 

analizy sytuacji dydaktycznej i opiekuńczo- wychowawczej w szkole. 

Wyniki ewaluacji wspólnie z wynikami  prowadzonej  w  każdym  roku  szkolnym  diagnozy w zakresie występujących 

w środowisku szkolnym czynników chroniących oraz czynników ryzyka stanowią podstawę do modyfikacji programu.
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9. Plan działań wychowawczo-profilaktycznych w szkole i placówce 

W roku szkolnym 2022/23 w oparciu o wyżej wymienione wyniki oraz kierunki realizacji polityki 

oświatowej państwa wyznacza się następujące kierunki pracy:  
KIERUNKI PRACY  DZIAŁANIA  OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA 

REALIZACJĘ  

Wychowanie zmierzające do 
osiągnięcia ludzkiej dojrzałości 
poprzez kształtowanie postaw 
ukierunkowanych na prawdę, dobro 
i piękno, uzdalniających do 
odpowiedzialnych decyzji  

- rozbudzanie ciekawości poznawczej 
poprzez rozpoznawanie oraz rozwijanie 
potencjałów uczniów,  
- Kształtowanie nawyku problemowego 
i twórczego myślenia oraz potrzeby 
dążenia do uzyskania wiedzy 
maksymalnie pewnej oraz prawdziwej,  
- przekazywanie wartości, zgodnych z 
kanonem kultury,  
- Dawanie możliwości podejmowania 
samodzielnych decyzji oraz ponoszenia 
za nich odpowiedzialności .  

- Nauczyciele,  
- wychowawcy,  
- pedagog,  
- psycholog,  
- Dyrektor,  
- inni pracownicy placówki   

Wspomaganie wychowawczej roli 
rodziny 

- Pomoc pedagoga i psychologa w 
rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych,  
- Podnoszenie kompetencji 
rodzicielskich poprzez szkolenia dla 
rodziców, obejmujące tematykę: 
trudności wychowawczych, 
asertywnego modelu komunikacji, 
rozwiązywania problemów, związanych 
z ryzykownymi zachowaniami dzieci i 
młodzieży,  
- Objęcie uczniów programem zajęć 
wychowania do życia w rodzinie,  
- Podejmowanie bieżącej współpracy z 
instytucjami pracującymi na rzecz 
rodziny.  

- Nauczyciel WDŻ,  
- Wychowawcy,  
- Pedagog,  
- Psycholog  

Doskonalenie kompetencji 
nauczycieli do pracy z uczniami 
przybyłymi z zagranicy, a w 
szczególności z Ukrainy oraz 
kompetencji nauczycieli nowych 
przedmiotów wprowadzonych do 
podstawy programowej  

- system szkoleń dla nauczycieli,  - Dyrektor 

Doskonalenie systemu kształcenia 
zawodowego we współpracy z 
pracodawcami  

- Wdrażanie Zintegrowanej Strategii 
Umiejętności 2030 

Nauczyciel Doradztwa 
Zawodowego  

Rozwijanie umiejętności 
metodycznych nauczycieli w zakresie 
prawidłowego i skutecznego 
wykorzystywania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w 
procesach edukacyjnych  

- system szkoleń dla nauczycieli, - Dyrektor 

Ochrona i wzmacnianie zdrowia 
psychicznego dzieci i młodzieży oraz 
przygotowanie ich do bezpiecznego 
udzielania wsparcia rówieśnikom  

- Interwencja Kryzysowa w trudnych 
sytuacjach,  

- Psycholog,  
- Pedagog,  
- wychowawca  
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- Interwencja Kryzysowa w warunkach 
symulowanych(zajęcia dla młodzieży, 
niebędącej w kryzysie),  
- indywidualne konsultacje z 
pedagogiem i psychologiem szkolnym, 
mające na celu udzielenie potrzebnego 
wsparcia,  
- indywidualne i grupowe wspierające 
rozmowy z wychowawcą. 

Podnoszenie jakości kształcenia oraz 
dostępności i jakości wsparcia 
udzielanych uczniom  

- Używanie polisensorycznych metod 
nauczania,  
- wdrażanie metod praktycznego 
działania, nad metodami podającymi,  
- Rozwijanie problemowego oraz 
logicznego myślenia,  
- dodatkowe godziny dostępności 
nauczycieli, wychowawców oraz 
specjalistów szkolnych dla dzieci, 
młodzieży oraz rodziców,  
- koła zainteresowań  

- nauczyciele,  
- pedagog,  
- psycholog  

Kształtowanie umiejętności 
współżycia społecznego  

- Trening umiejętności społecznych,  
- Zajęcia wychowawcze, rozwijające 
kompetencje komunikacyjne, oraz 
integrujące grupę, 
- Rozmowy wychowawcze oraz 
ostrzegawcze dotyczące 
funkcjonowania w społeczności 

- pedagog, 
- psycholog,  
- wychowawca 
 

Przeciwdziałanie agresji i przemocy  - Warsztaty, oparte o elementy 
biblioterapii, filmoterapii, dramy;  
- Udział w festiwalu „19 dni przeciwko 
przemocy oraz krzywdzeniu dzieci i 
młodzieży”  

- pedagog,  
- psycholog,  
- wychowawca   

Kształtowanie postaw asertywności 
wobec problemowego spożywania 
substancji psychoaktywnych oraz 
uzależnień behawioralnych  

- Warsztaty, obejmujące elementy 
biblioterapii, filmoterapii 
- pogadanki,  
- spotkania z osobami, które zmierzyły 
się z problemem uzależnienia i terapii 
własnej  

- pedagog,  
- psycholog,  
- wychowawca  

Rozwijanie umiejętności 
komunikacyjnych 

- zajęcia obejmujące swoim zakresem 
tematykę: aktywnego słuchania, 
umiejętności prowadzenia 
konstruktywnej rozmowy, 
- codzienne zachęcanie uczniów do 
dyskusji z zachowaniem zasad 
konstruktywnej argumentacji  

- pedagog,  
- psycholog,  
- wychowawca,  
- nauczyciele 

Kształtowanie umiejętności 
konstruktywnego rozwiązywania 
konfliktów rówieśniczych  

- wprowadzanie elementów mediacji w 
sytuacjach konfliktowych,  
- wdrażanie zasad konstruktywnej 
komunikacji w konfliktach,  

- pedagog, 
- psycholog,  
- wychowawca  

Kształtowanie umiejętności 
rozpoznawania, nazywania oraz 
konstruktywnego pożytkowania 
trudnych emocji  

- Trening panowania nad złością,  
- mindfulness,  
- nauka samokontroli emocjonalnej.  

- psycholog,  
- pedagog 
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Kształtowanie umiejętności radzenia 
sobie ze stresem  

- przybliżanie młodzieży 
konstruktywnych sposobów radzenia 
sobie ze stresem,  
- prowadzenie rozmów, które mogą 
pomóc odnaleźć spokój w stresującej 
sytuacji,  

- pedagog,  
- psycholog,  
- wychowawca  

Wzmacnianie motywacji do 
podejmowania wysiłku 
intelektualnego  

- polisensoryczne metody 
oddziaływania,  
- udzielanie wsparcia w odkrywaniu 
nowych zależności oraz zdobywaniu 
wiedzy,  
- różnorodna metodyka pracy(gry 
edukacyjne, wycieczki, zajęcia 
plenerowe, projekcje multimedialne), 
- docenianie i gratyfikowanie postępów 
uczniów 

- wszyscy  

Kształtowanie umiejętności 
prawidłowego funkcjonowania w 
grupie społecznej, jaką jest klasa oraz 
społeczność szkolna 

- zajęcia integracyjne,  
- praca edukacyjna w 
grupach/zespołach,  
- udział w projektach grupowych,  
- udział w grach zespołowych.  
 

- pedagog,  
- psycholog,  
- wychowawca  

Kształtowanie postaw dbałości o 
zdrowie fizyczne  

- zachęcanie uczniów do udziału w 
inicjatywach propagujące zdrowe 
odżywianie oraz sport,  
- zajęcia, poszerzające wiedzę na temat 
zdrowego stylu życia,  
- Zajęcia, obejmujące profilaktykę 
chorób: anoreksji oraz bulimii  

- pedagog,  
- psycholog,  
- wychowawca,  
- nauczyciele biologii,  
- nauczyciele wychowania 
fizycznego,  

Kształtowanie postaw akceptacji 
siebie oraz innych osób  

- rozmowy indywidualne, w których 
podkreślamy pozytywne strony 
funkcjonowania danej osoby,  
- udzielanie konstruktywnej 
nieoceniająca ucznia informacji 
zwrotnej,  
- kształtowanie empatii poprzez 
szerzenie korzyści, płynących z 
działalności woluntarystycznej,  
- Rozwijanie zainteresowań i 
potencjałów młodzieży poprzez 
organizowanie kół zainteresowań.   

- wszyscy  

Kształtowanie postaw tolerancji oraz 
szacunku wobec inności  

- integrowanie młodzieży o różnej 
narodowości, poprzez wspólnie 
prowadzone zajęcia lekcyjne, warsztaty 
integracyjne,  
- integrowanie i oswajanie uczniów z 
innością, związaną z 
niepełnosprawnością(np. poprzez 
wolontariat)  

- wszyscy  

Kształtowanie patriotycznych postaw 
oraz szacunku wobec emblematów 
narodowych  

- Udział w szkolnych obchodach Świąt 
Narodowych,  
- zajęcia lekcyjne, odnoszące się do 
nauki Hymnu Narodowego oraz 
kształtujące postawę szacunku wobec 
emblematów narodowych  

- wszyscy  
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Kształtowanie umiejętności 
roztropnego korzystania z narzędzi 
oraz zasobów cyfrowych  

- Warsztaty, zawierające elementy 
filmoterapii,  
- pogadanki,  
- wykłady teoretyczne,   

- wychowawca,  
- pedagog,  
- psycholog,  
- nauczyciel informatyki  

Udzielanie pomocy psychologiczno-
pedagogicznej uczniom z 
uwzględnieniem ich indywidualnych 
potrzeb oraz potencjałów  

- formy pracy będą dostosowane do 
indywidualnych potrzeb, mogą być to:  
- zajęcia rozwijające uzdolnienia; 
- zajęcia rozwijające umiejętności 
uczenia się; 
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; 
- zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-
kompensacyjne, logopedyczne, 
rozwijające kompetencje emocjonalno-
społeczne oraz inne zajęć o charakterze 
terapeutycznym; 
- zajęcia związane z wyborem kierunku 
kształcenia i zawodu,  
- zindywidualizowana ścieżka 
kształcenia,  
- porady i konsultacje,  
- warsztaty  

- pedagog,  
- psycholog,  
- pedagog specjalny,  
- nauczyciele(w przypadku zajęć 
dydaktyczno-wyrównawczych),  
- logopeda(w przypadku zajęć 
logopedycznych)  

Kształtowanie postawy 
odpowiedzialności za środowisko 
naturalne  

- udział w konkursach, związanych z 
dbałością o środowisko,  
- wdrażanie informacji o istocie 
ekologii,  
- zachęcanie młodzieży do udziału w 
imprezach ekologicznych jak np. 
sprzątanie świata  

- nauczyciel biologii,  
- pedagog,  
- psycholog,  
- wychowawca  

 


