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1. Podstawy prawne 

• Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 

 483 ze zm.); 

• Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia 

20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526);  

• Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1943); 

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

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 60); 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017r. dotyczące 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole 

(Poz.1643); 

• Ustawa o Przeciwdziałaniu Narkomanii z dn.29 lipca 2005r. z późniejszymi zmianami 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1113); 

• 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); 

• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1379); 

• Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487);  

• Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu 

i wyrobów tytoniowych (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 298); 

• Statut Szkoły. 
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2. Wprowadzenie 

Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie dziecka w rozwoju do pełnej dojrzałości 

w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Profilaktyka 

ukierunkowana jest na różne cele: wychowanie służy wspieraniu wychowanka w rozwoju, zaś 

profilaktyka to interwencja kompensująca niedostatki wychowania. Zakresy profilaktyki 

i wychowania mają obszar wspólny, który stanowią działania budujące odporność na 

potencjalne zagrożenia. 

Program wychowawczo-profilaktyczny uwzględnia całościowe oddziaływania 

wychowawcze wraz z uzupełniającymi działaniami profilaktycznymi w zależności od potrzeb 

uczniów zarówno w zakresie wspierania dzieci i młodzieży w prawidłowym rozwoju, jak 

i zapobieganiu i przeciwdziałaniu zachowaniom problemowym. 

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze Statutem 

Szkoły i podstawą programową. Uwzględnia on ścisłą współpracę z rodzicami i instytucjami 

wspomagającymi edukacyjną, opiekuńczą i wychowawczą działalność szkoły. Treści 

i działania wychowawcze skierowane są do uczniów. Natomiast treści i działania 

profilaktyczne skierowane są do uczniów, nauczycieli i rodziców. Przygotowano je w oparciu 

o diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej i dostosowano do 

potrzeb rozwojowych uczniów. 

Działalność wychowawcza w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu 

promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie 

pełnej dojrzałości w sferze:  

• fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy 

i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania 

zachowań prozdrowotnych;  

• psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, 

ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, 

kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego 

stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;  
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• społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu 

społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm 

społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;  

• aksjologicznej (duchowej) – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego 

i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia 

sensu istnienia. 

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu 

profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej i obejmuje: 

• w przypadku profilaktyki uniwersalnej – wspieranie wszystkich uczniów 

w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których 

celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka 

używania przez nich środków i substancji psychoaktywnych; 

• w przypadku profilaktyki selektywnej – wspieranie uczniów, którzy ze względu na 

swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są 

w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych;  

• w przypadku profilaktyki wskazującej – wspieranie uczniów, u których rozpoznano 

wczesne objawy używania środków i substancji psychoaktywnych, lub 

występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane, 

jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.  

3. Misja Szkoły 

  Jesteśmy szkołą otwartych serc i umysłów. Dziecko i jego potrzeby są dla nas 

najważniejsze. Dążymy do wszechstronnego rozwoju ucznia. Uczymy tolerancji 

i zrozumienia. Wspieramy rodziców w pracy wychowawczej. Jesteśmy otwarci na 

współpracę. Wyznajemy filozofię ciągłego doskonalenia się i elastycznego reagowania 

w obliczu zmiany. Przygotowujemy uczniów do życia w zmieniającej się rzeczywistości. 

W nauczaniu i wychowaniu – respektując chrześcijański system wartości za podstawę 

przyjmujemy uniwersalne zasady etyki. Hołdujemy następującym wartościom: 

 Dobru 

 Prawdzie 
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 Mądrości 

 Honorowi 

 Przyjaźni 

 Poszanowaniu godności ludzkiej 

 Tolerancji 

 Spolegliwości  

 Odpowiedzialności 

 Sprawiedliwości 

 Prawości 

 Otwartości na świat i drugiego człowieka 

 Pracowitości 

 Kreatywności 

 Kulturze osobistej. 

4. Wizja szkoły 

Szkoła Podstawowa nr 12 w Warszawie im. Powstańców Śląskich posiada wysokie 

standardy jakości pracy. Dążymy, aby być najlepszą szkołą - kształcić, wychowywać 

i wspierać. Rodzice, z którymi utrzymujemy dobrą komunikację, ufnie powierzają przyszłość 

swoich dzieci wysoko wykwalifikowanej, ustawicznie doskonalącej się kadrze 

nauczycielskiej, świadomej realizowanej misji. Nasz absolwent zostanie wyposażony 

w umiejętności warunkujące twórcze życie i osiągnie sukces na miarę swoich potencjalnych 

możliwości.  

Program edukacyjny szkoły ukierunkowany na potrzeby ucznia, wzmacnia poczucie 

podmiotowości i wiary we własne siły, stwarza warunki do łączenia aktywności poznawczej 

z aktywnością społeczną, stymuluje wszechstronny rozwój osobowości. Sprawia, że uczeń 

lubi swoją szkołę i czuje się z nią emocjonalnie związany. Atmosfera wzajemnej akceptacji 

wpisana w życie wspólnoty szkolnej daje szansę spełnienia się poprzez pielęgnowanie 

własnej indywidualności.  

Praca wychowawcza szkoły służy budowaniu człowieczeństwa i systemu wartości 

opartego o zasady humanizmu. Uczenie dla życia i twórczości stanowi o istocie procesu 

edukacyjnego szkoły. Punktowy system oceniania uwzględnia zaangażowanie i wkład pracy 

ucznia oraz motywuje do samorozwoju. Wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnej 
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i aktywne metody pracy, rozwijanie umiejętności władania językami obcymi oraz 

nowoczesna baza dydaktyczna stwarzają szansę sprostania wyzwaniom przyszłości. 

5. Model absolwenta 

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie 

to osoba o otwartym sercu i umyśle.  

Cechuje go:  

• uczciwość  

• wiarygodność  

• odpowiedzialność  

• wytrwałość  

• poczucie własnej wartości  

• szacunek dla innych ludzi   

• ciekawość poznawcza  

• kreatywność  

• przedsiębiorczość  

• kultura osobista   

• gotowość do uczestnictwa w kulturze  

• podejmowanie inicjatyw  

• umiejętność pracy w zespole 

Odznacza się:  

• postawą obywatelską  

• poszanowaniem otaczającego świata  

• poszanowaniem tradycji i kultury własnego narodu  

• tolerancją 

• znajomością zagrożeń występujących w środowisku  

• prowadzeniem zdrowego trybu życia 

• wykorzystuje technologie informatyczno-komunikacyjne (TIK)  

• ciekawością świata i wrażliwością na drugiego człowieka;  

• umiejętnością krytycznego selekcjonowania i porządkowania zdobywanych informacji  

• sprawną komunikacją w języku polskim i w językach obcych  

 



 8 

 

6. Diagnoza potrzeb wychowanków 

Diagnoza wychowanków w naszej szkole została sporządzona na podstawie ewaluacji 

zewnętrznej, przeprowadzonej przez firmę zewnętrzną „Akademię Aktywnej Edukacji” 

i wewnętrznej „Diagnoza postaw etycznych i wybranych wartości, które kierują 

postępowaniem uczniów”, „Respektowanie norm społecznych w szkole”, analizy 

dokumentów, obserwacji, wywiadów z rodzicami, uczniami i wychowawcami klas, 

nauczycielami oraz pracownikami administracji i obsługi. 

Zebrano także informacje od przedstawicieli instytucji wspierających pracę szkoły: 

Straż Miejska, Poradnia PP nr 11, Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę”, Centrum Pomocy 

Społecznej, Stowarzyszenie Harcerskie (Szczep Rodło), Ośrodek „Żyj zdrowo”. 

Wiodące czynniki chroniące: 

• Rodzice angażują się w życie dzieci 

• Rodzice kontrolują zachowania dzieci 

• Dzieci posiadają kompetencje społeczne - współpracują w zespole, przewidują 

konsekwencje swojego zachowania 

• Dzieci są zaangażowane w zajęcia pozalekcyjne 

• Dzieci mają aspiracje życiowe 

• Dzieci mają wsparcie rówieśników 

• Dzieci otwarcie komunikują się w środowisku szkolnym 

• W szkole są jasne zasady oceniania i zachowania 

• Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym 

Wiodące czynniki ryzyka: 

• Dzieciom brakuje stabilizacji emocjonalnej (rozwody rodziców, rodziny 

patchworkowe, brak bliskich relacji w rodzinie) 

• Dzieci są świadome szkodliwości substancji psychoaktywnych 

• Dzieci zbyt długo przebywają w świetlicy szkolnej 

• Wśród dzieci nasila się agresja fizyczna i słowna 

• Dzieci zbyt dużo czasu spędzają z nośnikami elektronicznymi 

• Dzieci poszukują akceptacji rówieśników 

• Niektóre dzieci są wyizolowane w grupie rówieśniczej 

• Występuje kryzys wartości w życiu społecznym 
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7. Cele, zadania wychowawczo-profilaktyczne 

ZDROWIE 

Cel: Wzrasta świadomość uczniów, rodziców, nauczycieli w zakresie zachowań ryzykownych. 

Edukacja wczesnoszkolna kl. 1-3 

Zadania  Sposoby realizacji  Osoby 

odpowiedzialne  

Termin 

1.Przygotowanie do 

podejmowania działań 

mających na celu zdrowy styl 

życia w aspekcie fizycznym i 

psychicznym 

- zapoznanie uczniów z podstawowymi 

zasadami dbałości o zdrowie własne i 

innych, kształtowanie środowiska 

sprzyjającego zdrowemu stylowi życia, 

zapoznanie z zasadami zdrowego, 

racjonalnego odżywiania się, higieny 

osobistej i aktywności fizycznej – lekcje, 

konkursy, pogadanki 

wychowawcy, 

pielęgniarka, 

pedagog, 

psycholog, 

rodzice, firmy 

zewnętrzne 

Cały rok 

 

- organizacja warsztatów dotyczących 

zdrowego odżywiania się 

rodzice 

- pedagogizacja rodziców – wykład 

„Środki psychoaktywne – jak można 

chronić własne dziecko” 

Straż Miejska 

- przekazywanie informacji uczniom, 

rodzicom na temat sposobów spędzania 

wolnego czasu, zdrowego odżywiania 

wychowawcy 

klas, pedagog 

szkolny, 

psycholog, 

wszyscy 

nauczyciele 

2.Kształtowanie wytrwałości 

w działaniu i dążeniu do celu, 

umiejętności adekwatnego 

zachowania się w sytuacjach 

zwycięstwa i porażki  

- godziny z wychowawcą na temat 

radzenia sobie ze stresem, uczenie 

asertywnych zachowań, pokazywanie 

właściwych wzorców 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog, 

psycholog, 

Harcerze 

Cały rok 

RELACJE kształtowanie postaw społecznych 

Cel : promowanie i wzmacnianie pożądanych postaw i zachowań społecznych 

1.Kształtowanie umiejętności 

przestrzegania 

obowiązujących reguł 

- zapoznanie rodziców i uczniów z 

regulaminami szkolnymi, zasadami BHP 

oraz z formalnymi zasadami współżycia w 

szkole 

wychowawcy klas, 

nauczyciele 

Cały rok 

- tworzenie klasowych kodeksów 

zachowania 

wychowawcy klas 

- podanie do publicznej wiadomości 
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procedur postępowania w sytuacjach 

kryzysowych 

2.Rozwijanie empatii , 

umiejętności podejmowania 

działań mających na celu 

pomoc słabszym, i 

potrzebującym, umiejętności 

rozwiązywania konfliktów i 

sporów 

- warsztaty dla rodziców, uczniów i 

nauczycieli „Uczymy się rozwiązywać 

konflikty”  

pedagog, rodzice Cały rok 

- organizacja i udział w akcjach 

charytatywnych organizowanych przez 

Szkolne Koło Wolontariatu 

wychowawcy 

klas, rodzice 

A Kotnarowska, 

M. Ostaszewska, 

- organizujemy pomoc koleżeńską np.. 

choremu koledze, nieobecnemu koledze 

wychowawcy klas 

3. Przygotowanie do 

sprawiedliwego i uczciwego 

oceniania własnego i innych 

ludzi 

- bieżące omawianie różnych sytuacji 

szkolnych, wskazywanie właściwych i 

niewłaściwych form zachowania 

pracownicy 

szkoły, rodzice 

 

KULTURA – wartości, normy, wzory zachowań 

Cel :Uczymy się, rozumiemy i stosujemy zasady tolerancji 

1. Kształtowanie 

umiejętności właściwego 

komunikowania się w 

różnych sytuacjach 

społecznych, dbałość o 

kulturę słowa 

- akcja plakatowa Magiczne słowa świetlica szkolna Cały rok 

- klasowy konkurs na najkulturalniejszego 

ucznia 

rodzice, 

wychowawcy  

2. Kształtowanie gotowości 

do uczestnictwa w kulturze 

- udział uczniów i rodziców w 

uroczystościach szkolnych, państwowych, 

rodzinnych, wyjścia do teatru, muzeum, 

kina itp. 

rodzice, 

wychowawcy  

Cały rok 

- organizacja imprez klasowych rodzice, 

wychowawcy  

3. Kształtowanie 

świadomości odmienności 

osób niepełnosprawnych, 

innej narodowości, wyznania 

i tradycji 

- poznajemy kulturę krajów Unii 

Europejskiej poprzez udział w Dniu 

Języków Obcych 

wszyscy 

nauczyciele 

27.09.2017 

- udział w projekcie Różni- równi. 

Kształtujemy postawy otwartości, 

szacunku i tolerancji wobec innych kultu i 

narodowości 

pedagog, 

wszyscy 

nauczyciele 

październik 

2017 

- udział w warsztatach integracyjnych 

przełamujących stereotypy myślenia o 

niepełnosprawności Bądź pomocny 

 

pedagog, 

wszyscy 

nauczyciele 

Do 

ustalenia 
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BEZPIECZEŃSTWO- profilaktyka zachowań ryzykownych 

Cel: Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa 

1. Zapoznanie z 

podstawowymi zasadami 

bezpieczeństwa w różnych 

sytuacjach życiowych, 

kształtowanie właściwego 

zachowania się w sytuacjach 

zagrożenia życia i zdrowia 

- udział uczniów w próbnych alarmach dyrekcja Zgodnie z 

harmonogra

mem - warsztaty Bezpieczna droga do szkoły, 

Spotkanie z nieznajomym, Czy pies musi 

ugryźć, Przyjaciele zwierząt 

pedagog, Straż 

Miejska 

- udział w warsztatach Ratujemy i uczymy 

ratować – pierwsza pomoc 

przedmedyczna 

S. Piwowarczyk 

- udział w apelach i lekcjach z 

wychowawcą na temat bezpiecznego 

spędzania wolnego czasu 

dyrekcja, 

wychowawcy 

2. Przygotowanie do 

bezpiecznego i rozsądnego 

korzystania z narzędzi i 

urządzeń technicznych 

- udział w spektaklu profilaktycznym 

Florka w sieci 

Straż Miejska Cały rok 

- przypomnienie regulaminu korzystania z 

urządzeń elektronicznych na terenie 

szkoły 

wychowawcy  

- realizacja projektu Sieciaki A. Kowalski 

3. Kształtowanie 

umiejętności utrzymania ładu 

i porządku wokół siebie i w 

miejscu nauki 

- segregowanie śmieci, akcja Nakrętka, 

codzienna dbałość o miejsce pracy, 

wszyscy 

nauczyciele 

 

- dbanie o lekki tornister – nie noszę 

zbędnych rzeczy (akcja informacyjna) 

rodzice, 

wychowawcy  

Klasy 4-6 

ZDROWIE 

Cel: Wzrasta świadomość uczniów , rodziców , nauczycieli w zakresie zachowań ryzykownych 

1.Poszerzenie wiedzy dzieci, 

rodziców, nauczycieli 

dotyczącej zdrowego trybu 

życia, sposobów spędzania 

wolnego czasu 

 

- opracowanie materiałów informacyjnych 

dla uczniów, rodziców na temat zachowań 

ryzykownych 

wychowawcy 

pielęgniarka 

szkolna Zespół 

PPP Instytucje 

zewnętrzne 

nauczyciele 

wych. fiz. 

Cały rok 

- organizacja zajęć pozalekcyjnych 

zgodnie z zainteresowaniami uczniów 

- pedagogizacja rodziców – wykład 

„Środki psychoaktywne – jak można 

chronić własne dziecko” 

- przekazywanie informacji uczniom, 

rodzicom na temat sposobów spędzania 

wolnego czasu, zdrowego odżywiania 
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- warsztaty dotyczące zagrożeń 

uzależnieniami 

2.Kształtowanie wytrwałości 

w działaniu i dążeniu do celu 

, umiejętności adekwatnego 

zachowania się w sytuacjach 

zwycięstwa i porażki  

- godziny z wychowawcą na temat stylów 

uczenia się i motywacji do pracy 

Wychowawcy 

nauczyciele 

 

- warsztaty dotyczące pełnienia ról 

społecznych Każdy z nas jest ważny i 

potrzebny 

psycholog 

3.Nabywanie umiejętności 

gromadzenia i 

porządkowania wiedzy o 

sobie, kształtowanie obrazu 

własnej osoby, mocnych i 

słabych stron 

- godziny z wychowawcą – Moje mocne i 

słabe strony 

wychowawcy 

nauczyciele 

instytucje 

zewnętrzne 

psycholog, 

pedagog, 

rodzice, ZOZ 

 

- warsztaty Między nami kobietami 

- warsztaty zaburzenia odżywiania  

RELACJE –kształtowanie postaw społecznych 

Cel : promowanie i wzmacnianie pożądanych postaw i zachowań społecznych 

1.Obowiązki wynikające z roli 

ucznia oraz członka szkolnej 

społeczności, rodziny i kraju 

- zapoznanie rodziców i uczniów z 

regulaminami szkolnymi, zasadami BHP 

oraz z formalnymi zasadami współżycia w 

szkole 

wychowawcy 

nauczyciele 

samorząd 

szkolny 

Cały rok 

2.Wyzwalanie chęci do 

działań na rzecz innych osób 

w celu poprawy ich sytuacji 

- organizacja pracy wolontariatu M. Ostaszewska 

A. Kotnarowska 

 

3.Poprawa komunikacji 

między rodzicami, 

nauczycielami i uczniami  

- aktualizacja tablic informacyjnych   

- uruchomienie nowej strony WWW i 

systematyczne uzupełnianie treści  

internetowych, dziennika elektronicznego i 

stały kontakt z Radą Rodziców 

rodzice, 

nauczyciele 

4. Rozwijanie samorządności - wybór Samorządu Uczniowskiego, 

organizacja pracy, podejmowanie zadań 

M. Wojcieszek-

Orlik, Samorząd 

Uczniowski 

 

KULTURA – wartości, normy i wzory zachowań 

Cel : uczymy się, rozumiemy i stosujemy zasady tolerancji 

1. Rozwijanie zainteresowań i 

pasji 

- Promocja talentów i zainteresowań 

uczniowskich, prezentacja na forum 

szkoły, klasy 

S. Burakowski 

wychowawcy 

Cały rok 

- Udział w zajęciach pozalekcyjnych rodzice, 

nauczyciele 
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- organizacja wycieczki dla wyróżnionych 

uczniów 

rodzice, 

nauczyciele 

- organizacja wycieczek klasowych rodzice, 

nauczyciele 

2.Wzbogacanie wiedzy na 

temat wartości oraz 

określenie ich znaczenia w 

życiu codziennym 

- godzina z wychowawcą Mój autorytet wychowawcy Cały rok 

- tworzymy klasową piramidę wartości wychowawcy 

- poznajemy wartości: prawda, przyjaźń, 

tolerancja, pracowitość, kultura osobista 

(godziny z wychowawcą) 

wychowawcy 

rodzice 

3.Wychowanie patriotyczne, 

kultywowanie tradycji 

narodowych i regionalnych 

-udział uczniów, nauczycieli w 

uroczystościach rocznicowych i 

okolicznościowych. 

A. Szczepańska 

Ł. Sulej, 

dyrekcja, 

rodzice, Rada 

Rodziców, 

wychowawcy 

klas VI 

Według 

terminarza 

- dbałość o miejsca pamięci, opieka nad 

grobami patronów 

- Dzień Patrona – obchodzenie rocznic 

Powstań Śląskich 

- spotkania z przedstawicielami 

Towarzystwa Przyjaciół Śląska, wyjazdy 

na wycieczki Śląsk, udział w spotkaniach 

szkół hadynowskich, współpraca z 

Muzeum Powstań Śląskich  w 

Świętochłowicach w ramach projektu 

Niepodległa 

- organizacja wycieczki do Koszęcina – 

klasy VI 

- Wspólne opracowanie i przyjęcie 

koncepcji pracy z patronem 

Rada Rodziców, 

Rada 

Pedagogiczna, 

Szczep Rodło 

Cały rok 

szkolny 

BEZPIECZEŃSTWO – profilaktyka zachowań ryzykownych 

 Cel : wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa  

1.Uświadamianie zagrożeń 

wynikających z korzystania z 

nowoczesnych technologii 

informatycznych 

- warsztaty dla uczniów Bezpieczeństwo w 

sieci 

nauczyciel 

informatyki, 

Straż Miejska, 

wychowawcy, 

instytucje 

zewnętrzne, 

rodzice, 

Cały rok 

- warsztaty dla rodziców W świecie 

tabletów i smartfonów 

- udział w ogólnopolskiej kampanii Dzień 

bezpiecznego internetu 
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- warsztaty Odpowiedzialność karna 

nieletnich – cyberprzemoc 

wychowawcy 

2.Przeciwdziałanie agresji i 

przemocy 

- warsztaty – Jak konstruktywnie 

rozwiązywać konflikt 

psycholog Cały rok 

- godziny z wychowawcą Jak radzić sobie 

z lękiem 

Poradnia PP 

- organizacja imprez klasowych wychowawca 

3. Doskonalenie kompetencji 

nauczycieli i rodziców w 

zakresie profilaktyki i 

rozpoznawania  używania 

środków psychoaktywnych 

- warsztaty Środki psychoaktywne- jak 

można chronić dziecko 

Instytucje 

zewnętrzne, 

dyrektor, Straż 

Miejska 

 

Powołanie przez Radę 

Rodziców zespołu 

mediacyjnego i określenie 

zasad współpracy z zespołem 

PPP 

- spotkanie zespołu psychologiczno  

pedagogicznego z przedstawicielami Rady 

Rodziców 

Rada Rodziców 

Zespół PPP 

Pierwsze 

półrocze 

Klasy 7  

ZDROWIE 

Cel: Wzrasta świadomość uczniów , rodziców , nauczycieli w zakresie zachowań ryzykownych 

1. Poszerzenie wiedzy dzieci, 

rodziców, nauczycieli 

dotyczącej zdrowego trybu 

życia, sposobów spędzania 

wolnego czasu, zagrożeń 

środkami psychoaktywnymi 

- opracowanie materiałów informacyjnych 

dla uczniów, rodziców na temat zachowań 

ryzykownych 

wychowawcy 

pielęgniarka 

szkolna Zespół 

PPP Instytucje 

zewnętrzne 

nauczyciele 

wych. fiz. 

Cały rok 

- organizacja zajęć pozalekcyjnych 

zgodnie z zainteresowaniami uczniów 

- pedagogizacja rodziców wykład „Środki 

psychoaktywne – jak można chronić 

własne dziecko” 

- przekazywanie informacji uczniom, 

rodzicom na temat sposobów spędzania 

wolnego czasu, zdrowego odżywiania 

- godzina z wychowawcą Narkotykom 

mówię NIE  

2. Kształtowanie wytrwałości 

w działaniu i dążeniu do celu 

, umiejętności adekwatnego 

zachowania się w sytuacjach 

zwycięstwa i porażki  

- godziny z wychowawcą na temat stylów 

uczenia się i motywacji do pracy 

wychowawcy 

nauczyciele 

Cały rok 

- warsztaty dotyczące pełnienia ról 

społecznych Każdy z nas jest ważny i 

potrzebny 

psycholog 
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3. Wdrażanie do świadomego 

wyboru ścieżki zawodowej. 

- udział rodziców w godzinach z 

wychowawcą – prezentacja różnych 

zawodów 

wychowawcy, 

rodzice 

Cały rok 

4. Kształtowanie 

świadomości własnego ciała 

z uwzględnieniem zmian 

fizycznych i psychicznych w 

okresie dojrzewania 

- godziny z wychowawcą Każdy ma 

prawo do intymności 

psycholog 

nauczyciele 

pielęgniarka 

szkolna 

wychowawcy, 

nauczyciele 

biologii, 

nauczyciele 

Cały rok 

- warsztaty Nastolatki a seks 

- pogadanki Jak dbać o swoje ciało 

RELACJE –kształtowanie postaw społecznych 

Cel : promowanie i wzmacnianie pożądanych postaw i zachowań społecznych 

1.Obowiązki wynikające z roli 

ucznia oraz członka szkolnej 

społeczności, rodziny i kraju 

- zapoznanie rodziców i uczniów z 

regulaminami szkolnymi, zasadami BHP 

oraz z formalnymi zasadami współżycia w 

szkole 

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

Samorząd 

Cały rok 

2.Rola rodziny w życiu 

człowieka . 

- godzina z wychowawcą Poznajemy role 

społeczne w rodzinie, szkole, grupie 

wychowawcy, 

pedagog, rodzice  

Cały rok 

3.Poprawa komunikacji 

między rodzicami, 

nauczycielami i uczniami  

- aktualizacja tablic informacyjnych Wychowawcy, 

Dyrekcja, 

Specjaliści PPP, 

Rada Rodziców 

Cały rok 

- systematyczne prowadzenie strony 

WWW i dziennika elektronicznego, stały 

kontakt 

4. Kształtowanie umiejętności 

szukania inspiracji. 

Rozwijanie własnej 

kreatywności 

- warsztaty kreatywności dyrektor, 

pedagog 

Cały rok 

KULTURA – wartości, normy i wzory zachowań 

 Cel : uczymy się,  rozumiemy i stosujemy zasady tolerancji  

2.Wzbogacanie wiedzy na 

temat wartości oraz 

określenie ich znaczenia w 

życiu codziennym 

- poznajemy wartości: pracowitość, 

prawdomówność, odpowiedzialność, 

rzetelność i wytrwałość (godziny z 

wychowawcą) 

nauczyciele, 

wychowawcy,  

Cały rok 

3.Wychowanie patriotyczne, 

kultywowanie tradycji 

narodowych i regionalnych, 

udział uczniów, nauczycieli 

w uroczystościach 

rocznicowych i 

okolicznościowych 

- współpraca ze środowiskiem lokalnym, 

organizacja imprez szkolnych 

samorząd 

szkolny, 

wychowawcy 

Cały rok 

- pomoc przy organizacji spotkań z 

emerytowanymi pracownikami szkoły 
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BEZPIECZEŃSTWO – profilaktyka zachowań ryzykownych 

 Cel : wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa  

1.Uświadamianie zagrożeń 

wynikających z korzystania z 

nowoczesnych technologii 

informatycznych 

- warsztaty dla uczniów Bezpieczeństwo w 

sieci 

nauczyciel 

informatyki, 

wychowawcy, 

instytucje 

zewnętrzne 

Cały rok 

- warsztaty Odpowiedzialność karna 

nieletnich – cyberprzemoc 

3.Doskonalenie kompetencji 

rodziców w zakresie 

profilaktyki i rozpoznawania  

używania środków 

psychoaktywnych 

- warsztaty Środki psychoaktywne- jak 

można chronić dziecko 

dyrektor, 

instytucje 

zewnętrzne  

Cały rok 

4.Wspieranie uczniów w 

prawidłowym rozwoju i 

zdrowym stylu życia. 

- pogadanki Zaburzenia odżywiania 

anoreksja i bulimia 

ZOZ, 

pielęgniarka 

Cały rok 

5.Przeciwdziałanie 

ryzykownym zachowaniom 

seksualnym 

- godziny z wychowawcą na temat 

ryzykownych zachowań seksualnych 

wychowawcy 

specjaliści 

zewnętrzni 

psycholog 

Cały rok 

6.Podanie do publicznej 

wiadomości procedur 

postępowania w sytuacjach 

kryzysowych 

- omówienie z uczniami na godzinach z 

wychowawcą 

-podanie do publicznej wiadomości 

procedur postępowania w sytuacjach 

kryzysowych 

Wychowawcy 

Dyrekcja 

Pierwsze 

półrocze 

 

8. Strategie wychowawczo-profilaktyczne 

Cele i zadania programu realizowane będą w oparciu o następujące strategie 

wychowawczo-profilaktyczne:  

• Strategie informacyjne – dostarczenie informacji na temat celów i treści kształcenia 

oraz efektów pracy, jasne kryteria oceniania, wskazywanie mocnych i słabych stron 

ucznia. Przekazywanie informacji zwrotnej o postępach w nauce i zachowaniu 

uczniom i rodzicom. Promowanie i nagradzanie sukcesów uczniów. 

•  Strategie komunikacyjne – wyrażanie emocji, inicjowanie dyskusji umożliwiających 

wyrażanie własnych poglądów, szczerości i otwartości w dyskusji, podejmowanie 

tematów trudnych, dotyczących jednostki i grupy.  
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• Strategie współdziałania – podejmowanie współpracy z uczniem i jego rodzicami, 

wspólne rozwiązywanie problemów i konfliktów, inspirowanie współpracy między 

uczniami. Współpraca przy organizacji imprez i uroczystości szkolnych. Wspieranie 

inicjatyw uczniowskich. 

• Strategie modelowania – wskazywanie wzorów i autorytetów, przestrzeganie  reguł 

i norm postępowania na lekcji, w szkole i w otoczeniu innych ludzi.  

• Strategie doświadczania – stwarzanie różnorodnych sytuacji wychowawczych, 

aktywne i refleksyjne pełnienie ról w klasie i w szkole, dzielenie się efektami własnej 

pracy z innymi.  

• Strategie alternatyw – stwarzanie warunków do wyboru różnej aktywności przez 

ucznia np. poprzez wybór zajęć pozalekcyjnych oraz akceptację i promowanie 

zainteresowań pozaszkolnych uczniów.  

• Strategie interwencyjne – pomoc w identyfikacji i rozwiązywaniu zaistniałych 

problemów, udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych, konstruktywna pomoc 

w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych.  

9. Tradycja i obrzędowość szkoły 

Jesteśmy szkołą im. Powstańców Śląskich. Przypominamy o Polakach, którzy walczyli 

o wolność ojczyzny w Powstaniach Śląskich. Współpracujemy z Towarzystwem Przyjaciół 

Śląska, Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk” i środowiskiem lokalnym. Należymy do 

Stowarzyszenia Szkół im. Stanisława Hadyny. 

Dbamy o lokalne miejsca pamięci, związane z walką narodowo-wyzwoleńczą. 

Interesujemy się historią naszego środowiska lokalnego – warszawskiego Jazdowa. 

Poznajemy tradycję i kulturę najbliższego otoczenia oraz Śląska. 

Pamiętamy o emerytowanych pracownikach naszej szkoły. Utrzymujemy kontakt 

z absolwentami szkoły.  

Elementy tradycji i obrzędowości szkoły: 

• Ślubowanie klas pierwszych  

• Święto Patrona szkoły  

• Konkurs wiedzy o Patronach szkoły  
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• Choinka na Jazdowie  

• Spotkania z przedstawicielami Towarzystwa Przyjaciół Śląska w ramach lekcji 

wychowawczych  

• Współpraca z Zespołem Pieśni i Tańca Śląsk oraz Muzeum Powstań Śląskich 

w Świętochłowicach 

• Opieka nad grobami Patronów  

• Prowadzenie kroniki szkoły  

• Współdziałanie ze szkołami noszącymi imiona Powstańców Śląskich i Stanisława 

Hadyny  

• Wyjazdy na wycieczki na Śląsk – klasy VI 

• Bal karnawałowy 

• Przyznawanie Nagrody AS 12 

• Przyznawanie przez radę pedagogiczną listów gratulacyjnych wyróżniającym się 

uczniom i ich rodzicom 

• Redagowanie gazetki „Tuzinek”  

• Organizowanie Międzyszkolnego konkursu języka francuskiego  

• Organizowanie spotkań promocyjnych szkoły - Dzień Prezentacji Szkoły  

• Udział w uroczystościach z okazji ważnych wydarzeń historycznych  

• Dzień Dziecka  

10. Ewaluacja programu 

Program wychowawczo-profilaktyczny będzie poddany ewaluacji wewnętrznej 

w obszarze sprawowanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Ponadto zespół PPP 

przeprowadzi badania: poczucie bezpieczeństwa ucznia w szkole, szkodliwość substancji 

psychoaktywnych itp. (według planu nadzoru), szkodliwości nadużywania nośników 

elektronicznych. Wszystkie zajęcia zewnętrze będą podlegać ewaluacji. Efekty działań 

wychowawczo – profilaktycznych będą monitorowane na bieżąco. Sposoby zbierania 

informacji:  
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•obserwacja uczniów w różnych sytuacjach szkolnych, 

•rozmowy z nauczycielami, uczniami, pracownikami szkoły i rodzicami, 

•analiza dokumentów, 

•ankiety,  

•wywiad.  

Wnioski posłużą do zaplanowania zmian w Programie Wychowawczo-

Profilaktycznym na rok szkolny 2018/2019.  

 

Opracował zespół:  

Iwona Stępniak 

Katarzyna Cichońska 

Marta Krycińska 

Mirosława Prus 

Marzena Zasiewska 

Małgorzata Bukszowany  

Jolanta Barszcz 

Marlena Starzyńska 

Agnieszka Kotnarowska 

 

Przyjęty do realizacji: 

Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 14 września 2017r. 

Uchwałą Rady Rodziców z dnia 28 września 2017r. 


