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I. Podstawa prawna:

● Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 z późniejszymi zmianami)
Art. 72 ust. 1 „Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą,
okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją.”

● Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120 
poz.526) 

Art.  3  „We  wszystkich  działaniach  dotyczących  dzieci,  podejmowanych  przez  publiczne  lub  prywatne  instytucje  opieki  społecznej,  sądy,  władze
administracyjne lub ciała ustawodawcze, sprawą nadrzędną będzie najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka.”
Art.  19 „Państwa-Strony będą podejmowały wszelkie  właściwe kroki  w dziedzinie  ustawodawczej,  administracyjnej,  społecznej  oraz wychowawczej  dla
ochrony dziecka przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, krzywdy lub zaniedbania bądź złego traktowania lub wyzysku […].”
Art. 33 „Państwa-Strony będą podejmowały wszelkie odpowiednie kroki, w tym ustawodawcze, administracyjne, socjalne oraz środki w dziedzinie oświaty, w
celu zapewnienia ochrony dzieciom przed nielegalnym używaniem środków narkotycznych i substancji psychotropowych, zgodnie z ich zdefiniowaniem w
odpowiednich umowach międzynarodowych, oraz w celu zapobiegania wykorzystywania dzieci do nielegalnej produkcji tego typu substancji i handlu nimi.”

● Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1991 r. nr 95 poz.425, z późniejszymi zmianami).
Art.13 ust. 4. W pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły publiczne zapewniają podtrzymywanie kultury i tradycji regionalnej.

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zmianami)
Art.1. System oświaty zapewnia w szczególności:
1) realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do
wieku i osiągniętego rozwoju,
2) wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, (…)
15) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu w skali
lokalnej, krajowej, globalnej,
16) opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, (…)
18) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, (…)
20)  warunki  do  rozwoju  zainteresowań  i  uzdolnień  uczniów przez  organizowanie  zajęć  pozalekcyjnych  i  pozaszkolnych  oraz  kształtowanie  aktywności
społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego,
 21) upowszechnianie wśród dzieci  i  młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z
korzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, i sytuacji nadzwyczajnych.
Art.5 Nauczyciel w swych działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie,
postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.
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 Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia 
ogólnego dla szkoły podstawowej (Dz.U. z 2017., poz. 356 z późn. zmianami) zgodnie z którym:

„Działalność edukacyjna szkoły określana jest przez:
1) szkolny zestaw programów nauczania; 
2) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.
Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania
opisane w podstawie programowej. 

Kształcenie i wychowanie w szkole podstawowej sprzyja rozwijaniu postaw obywatelskich,  patriotycznych i społecznych uczniów. Zadaniem szkoły jest
wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz
środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat. Szkoła dba o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla
drugiego  człowieka,  kształtuje  postawę  szacunku  dla  środowiska  przyrodniczego,  w  tym  upowszechnia  wiedzę  o  zasadach  zrównoważonego  rozwoju,
motywuje do działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwija zainteresowanie ekologią. Zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do wyboru kierunku
kształcenia i zawodu. Szkoła prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. Duże znaczenie dla rozwoju młodego człowieka oraz jego sukcesów w
dorosłym życiu  ma  nabywanie  kompetencji  społecznych  takich  jak  komunikacja  i  współpraca  w grupie,  w tym w środowiskach  wirtualnych,  udział  w
projektach zespołowych lub indywidualnych oraz organizacja i zarządzanie projektami.”

 
● Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  25  sierpnia  2017  r.  w  sprawie  zasad  organizacji  i  udzielania  pomocy  psychologiczno  –

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017r., poz. 1591 z późn. zmianami).
● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 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.2015, poz. 1113 z późn. zmianami).
● Kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020.

● Statut SP 173 w Warszawie.

Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny obejmuje wytyczne polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020:

1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
5. Rozwijanie  kreatywności,  przedsiębiorczości  i  kompetencji  cyfrowych  uczniów,  w  tym  bezpieczne  i  celowe  wykorzystywanie  technologii

informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
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W szkolnym programie wychowawczo - profilaktycznym uwzględniono zalecenia Biura Edukacji m. st. Warszawy dotyczące edukacji ekologicznej:

1. Budzenie  zainteresowania  uczniów  kwestiami  związanymi  z  ochroną  powietrza,  w  tym  gospodarką  niskoemisyjną,  zmianami  klimatu,
zanieczyszczeniem środowiska tworzywami sztucznymi (plastikiem) - poprzez przekazywanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie treści
ekologicznych.

2. Budowanie  u  uczniów  postawy  świadomego  obywatela  odpowiedzialnego  za  podejmowane  decyzje  i  wybory  dotyczące  kwestii  środowiska
naturalnego, pobudzenie odpowiedzialności za stan środowiska.

3. Przekazywanie  nowych  wzorców zachowań,  kształtowanie  postaw,  wartości  i  przekonań  uczniów  uwzględniających  troskę  o  jakość  środowiska
(proekologicznych zachowań konsumenckich, prośrodowiskowych nawyków).

4. Angażowanie uczniów w działania na rzecz poprawy jakości środowiska.

Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny uwzględnia działania związane z realizacją hasła roku 2019/2020: „Szkolne mury dla kultury”.

II. WPROWADZENIE:

Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest
otwarty na potrzeby drugiego człowieka.
WYCHOWANIE  rozumiane  jako:  „Proces  wspomagania  dziecka  w  rozwoju,  ukierunkowany  na  osiągnięcie  pełni  dojrzałości:  fizycznej,  psychicznej,
społecznej i duchowe”1.
PROFILAKTYKA rozumiana jako: „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”2.

Profilaktyka  w szkole  jest  realizowana  w oparciu  o  Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny,  dostosowany do potrzeb  rozwojowych uczniów
i lokalnego środowiska. Program ten realizowany jest przez różnorodne działania z uwzględnieniem współczesnej profilaktyki, koncepcję czynników ryzyka i
czynników chroniących.  Program  przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas, nauczycieli, pedagoga, psychologa, pozostałych pracowników
szkoły, specjalistów zewnętrznych w zależności od stanu zasobów, potrzeb społeczności szkolnej oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania,  a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i  kreowaniem umiejętności,  poprzez które
formuje się osobowość młodego człowieka.

Program wychowawczo -  profilaktyczny opracowany został  przez zespół ds.  programu wychowawczo -  profilaktycznego,  po uprzednim zdiagnozowaniu
potrzeb rozwojowych uczniów uwzględnieniu wniosków i sugestii nauczycieli oraz oczekiwań rodziców. Przedstawia w sposób całościowy cele i działania
o charakterze wychowawczo - profilaktycznym podejmowane w szkole i jest realizowany przez wszystkich pracowników szkoły.

1  Halina Szymańska: „Jak zbudować program wychowawczo – profilaktyczny, aby był ciekawy i skuteczny oraz zgodny z reformą oświaty” s. 23 Eko Tur 2017
2 j.w. s. 40
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II. Charakterystyka środowiska wychowawczo – profilaktycznego.

Szkoła Podstawowa nr 173 im. Górników Polskich w Warszawie przy ulicy Trakt Brzeski 18, położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego.
Obserwacja uczniów, środowiska lokalnego, analiza Ankiet informacyjnych o uczniu oraz informacji przekazanych przez uczniów i rodziców nauczycielom i
wychowawcom, wskazuje iż:

● wśród rodziców uczniów z obwodu SP 173 większość deklaruje bardzo dobre i dobre warunki mieszkaniowe i materialne,

● duży odsetek rodziców deklaruje wykształcenie wyższe; jest wśród nich wiele osób pracujących naukowo lub zajmujących się własną działalnością
gospodarczą,

● dość duży odsetek uczniów funkcjonuje w rodzinach niepełnych lub dysfunkcyjnych pod względem społecznym lub cywilizacyjnym,

● sukcesywnie wzrasta liczba uczniów cudzoziemców  z różnym stopniem opanowania języka polskiego,

● wśród rodziców szkoła cieszy się dużym zaufaniem społecznym [wyniki ewaluacji wewnętrznej].

Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 173 w Warszawie składa się z nauczycieli, którzy:
● mają wykształcenie wyższe,

● podnoszą kwalifikacje na studiach podyplomowych, uczestniczą kursach dokształcających i kwalifikacyjnych.

● wprowadzają  innowacje  dydaktyczne  i  pedagogiczne,  pracują  nowoczesnymi  metodami  z  uwzględnieniem technologii  informacyjnych,  oceniania
kształtującego oraz nowoczesnych osiągnięć psychologii i pedagogiki,

● angażują się w szeroko rozumiany proces wychowawczy i dydaktyczny.

Działania szkoły skoncentrowane są również na propagowaniu kultury Polski i regionu, tożsamości narodowej oraz postaw proekologicznych poprzez:
● uroczyste obchodzenie Święta Szkoły połączone z tradycyjnym spotkaniem z przedstawicielami kultury śląskiej i górniczej,

● kultywowanie tradycyjnych świąt i uroczystości,

● propagowanie patriotyzmu narodowego i lokalnego,

● organizowanie imprez rodzinnych na terenie szkoły – piknik szkolny, integracyjne spotkania z dziećmi i rodzicami, dni kultury, ogniska,

● uczestniczenie w kulturze wyższej – cykl koncertów Filharmonii Warszawskiej, spektakle teatralne, lekcje muzealne,

● kształtowanie w uczniach i wychowankach prawidłowych postaw proekologicznych oraz nawyku dbania o środowisko naturalne.

Zaangażowanie SP 173 w propagowanie kultury poświadczone jest uzyskaniem Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy „Wars i Sawa”, uzyskaniem miana
„Szkoły Varsavianistycznej” i „Szkoły demokracji” oraz obecnością na ogólnopolskiej  mapie Szkół Odkrywców Talentów.
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 IV. Wartości uznawane przez społeczność szkolną

W ramach działań wychowawczych zostały wyodrębnione wartości najistotniejsze dla poszczególnych grup społeczności  szkolnej – rodziców, uczniów i
nauczycieli. Efektem przeprowadzonych badań (ankieta, wywiad) było stworzenie zespołu wartości nadrzędnych dla wymienionych grup:

RODZINA – pełna,  wspierająca się,  zgodna, ciepła, spójna,
ZDROWIE – swoje i najbliższych,
POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA – w rodzinie, w klasie, w społeczeństwie,
POCZUCIE  SZCZĘŚCIA  –  spełnienie,  poczucie  własnej  wartości,   (ja  jako  człowiek  mądry,  uczciwy,  sprawiedliwy,  prawdomówny,   tolerancyjny,
zadowolony z podejmowanych decyzji),
PRACA – wymarzony zawód, satysfakcja, godne zarobki.

V. Diagnoza potrzeb wychowawczo – profilaktycznych i rozwojowych ucznia.

Opracowanie Programu Wychowawczo – Profilaktycznego szkoły poprzedzone jest przeprowadzeniem diagnozy potrzeb wychowawczo – profilaktycznych
i rozwojowych ucznia. Diagnoza przeprowadzona jest w oparciu o następujące narzędzia badawcze: ankiety, diagnozę dojrzałości szkolnej, analizę  ryzyka 
dysleksji rozwojowej, diagnozę logopedyczną.
Diagnoza uwzględnia wnioski i spostrzeżenia specjalistów oraz wychowawców klas, jak również informacje od rodziców zawarte w ankietach.

VI. Sylwetka absolwenta.

Biorąc powyższe pod uwagę, w działaniach wychowawczo – profilaktycznych szkoła dąży do kształtowania ucznia, który:
1. Dąży do rozwijania własnych zainteresowań, uzdolnień i pasji.
2. Jest świadomym patriotą regionu, zna historię ojczyzny.
3. Współtworzy i respektuje powszechnie przyjęte normy zachowania.
4. Posiada umiejętności pozwalające mu nawiązać prawidłowe kontakty z innymi ludźmi;
5. Potrafi w drodze negocjacji twórczo rozwiązywać problemy.
6. Potrafi osiągać swoje cele, stosując porozumienie bez przemocy
7. Dba o środowisko, rozumie nadrzędną rolę zachowań prozdrowotnych i proekologicznych.
8. Dba o kulturę języka, jest świadomym uczestnikiem kultury.
9. Jest kreatywny, szuka nowatorskich rozwiązań.

Uczeń prezentujący postawę i umiejętności zgodnie z określonymi wyżej zasadami oraz rozumiejący znaczenie podstawowych pojęć z zakresu życia 

7



społecznego jawi się po ośmioletnim etapie edukacyjnym jako odpowiedzialny, współdziałający w zespole, tolerancyjny absolwent szkoły podstawowej.

VII.GŁÓWNE CELE WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNE:

Wszelkie działania szkoły mają na celu ogólnie rozumiany wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka, jego dobro i właściwie ukształtowany system 
wartości oraz stworzenie systemu działań chroniących dzieci przed zakłóceniem ich rozwoju.
Osiągnięcie tego celu możliwe jest we współpracy z rodzicami oraz instytucjami takimi jak Ośrodek Pomocy Społecznej, Poradnia Psychologiczno - 
Pedagogiczna, Sąd Rodzinny, Policja, Straż Miejska, Podstawowa Opieka Zdrowotna, Urząd Miasta st. Warszawy, Dzielnicowe Biuro Finansów 
Oświaty oraz fundacje i stowarzyszenia pracujące na rzecz dzieci.
Powyższy cel realizujemy poprzez cele szczegółowe:

1. Kształtowanie postaw patriotycznych, wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej.

2. Kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym i odpowiedzialności za zbiorowość.

3. Kształtowanie świadomego uczestnictwa w kulturze europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem znajomości kultury i tradycji państw należących do 
UE.

4. Przygotowanie do właściwego pełnienia ról społecznych.

5. Świadome przygotowywanie się do wstępnego wyboru drogi zawodowej oraz planowania własnej kariery zawodowej.

6. Kształtowanie  poczucia przynależności do społeczności szkolnej.

7. Kształtowanie postaw wrażliwości na drugiego człowieka.

8. Wspieranie rozwoju osobowości ucznia, kreatywności, samodzielności i innowacyjności.

9. Wspieranie nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, ryzykownych i konfliktowych.

10. Ukazywanie roli wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności.

11. Przygotowanie uczniów do wejścia w świat poprzez aktywność intelektualną, edukację multimedialną, naukę języków obcych.

12. Budowanie atmosfery uczenia się i branie odpowiedzialności za własną naukę.

13. Zwiększanie aktywności w procesie uczenia się i rozwijania indywidualnych możliwości.

14. Przygotowanie do świadomego korzystania ze środków masowego przekazu i dóbr kultury.

15. Kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych (pierwsza pomoc, zdrowe nawyki żywieniowe, higiena pracy i wypoczynku, dbałość 
o środowisko, popularyzacja aktywności fizycznej) .

16. Eliminowanie zagrożeń utraty zdrowia i szans rozwojowych przez uzależnienia (profilaktyka uzależnień, w tym uzależnienia od Internetu, gier i 
technologii).

17. Doskonalenie warunków bezpiecznego funkcjonowania ucznia w szkole i poza szkołą (zasady BHP, procedury ewakuacyjne, bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym).
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18. Doskonalenie warunków bezpiecznego funkcjonowania ucznia w świecie wirtualnym (programy profilaktyczne, projekty, warsztaty, uwrażliwienie na 
zagrożenia w sieci).

VIII. Plan działań wychowawczo - profilaktycznych
CELE ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI KTO REALIZUJE Adresat 

działań
Uwagi

Kształtowanie 
postawy 
patriotycznej, 
poczucia tożsamości
narodowej, 
przynależności do 
społeczności 
lokalnej
i regionalnej.

1. Zapoznanie z symbolami 
narodowymi.

2. Poznawanie przez uczniów najbliższej
okolicy, stolicy i innych miast 
polskich.

3. Uczestnictwo w szeroko pojętych 
obchodach rocznicy odzyskania 
niepodległości.

4. Poznawanie swojej miejscowości.
5. Poznawanie sylwetek słynnych 

Polaków, patrona szkoły.
6. Udział uczniów w konkursach 

o tematyce historycznej kształtujących
postawy patriotyczne i obywatelskie.

7. Budowanie więzi ze wspólnotą 
lokalną, narodową, europejską.

8. Aktywne włączanie się w lokalne 
i ogólnopolskie akcje społeczne.

1. Organizowanie uroczystości szkolnych 
– obrzędowość szkolna.

2. Współpraca z rodzicami
i przedstawicielami środowiska 
lokalnego w organizowaniu 
przedsięwzięć szkolnych.

3. Udział w projektach dzielnicowych.
4. Udział w programach i projektach 

unijnych.
5. Udział w akcjach o  charakterze 

patriotycznym, obywatelskim
i charytatywnym.

6. Przygotowywanie uczniów do 
konkursów i reprezentowania szkoły na
szerszym forum.

7. Organizowanie wycieczek: 
historycznych, krajoznawczych, 
muzealnych, udział 
w turniejach, konkursach.

Wychowawcy klas

Nauczyciele 
przedmiotu

Specjaliści 
zewnętrzni

Uczeń

Rodzic

Kształtowanie 
przynależności do 
wspólnoty państw 
europejskich.

1. Poznanie przez uczniów elementów 
historii, tradycji i kultury państw 
należących do UE.

2. Próba analizy przez uczniów starszych
klas, jakie skutki wynikają z 

1. Udział w projektach europejskich

2. Festiwal Piosenki Obcojęzycznej.

3. Udział w projektach językowych.

Wychowawcy

Koordynator projektów
europejskich

Nauczyciele 

Uczeń

Rodzic
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przynależności Polski do UE.
Kształtowanie  
poczucia 
przynależności do 
społeczności 
szkolnej.

1. Budowanie poczucia przynależności 
do społeczności szkolnej.

2. Rozpowszechnianie
i wzmacnianie godnego zachowania 
ucznia.

3. Kształtowanie ucznia do właściwego i
efektywnego funkcjonowania
w klasie, szkole i środowisku.

1. Noszenie stroju galowego
w sytuacjach określonych Statutem SP 
173.

2. Umożliwienie dziecku spełnienia 
wymagań dotyczących stroju galowego.

3. Przyjęcie przez klasy trzecie klas 
pierwszych w szkole.

4. Pasowanie na ucznia (klasy I).
5. Zaangażowanie w motywowanie 

dziecka do nauki i rozwijania zdolności.
6. Monitorowanie osiągnięć i potrzeb 

dziecka.

Nauczyciele

Dyrektor

Rodzice

Uczeń

Rodzic

Wspieranie rozwoju
osobowości ucznia. 
Rozwijanie 
samodzielności, 
kreatywności
i innowacyjności 
uczniów.

1. Kształtowanie umiejętności 
korzystania z własnych zasobów 
intelektualnych i emocjonalnych oraz 
umiejętności adekwatnej samooceny.

2. Rozwijanie umiejętności czerpania 
radości z codziennych sukcesów. 
piękna przyrody, obcowania z innymi 
ludźmi.

3. Rozwijanie empatii i postawy 
altruistycznej, otwarcie na siebie
i innych.

4. Rozwijanie w uczniach postawy coraz
pełniejszego brania odpowiedzialności
za własny proces edukacyjny.

5. Kształtowanie w uczniach ciekawości 
świata, poszukiwania niebanalnych 
rozwiązań i twórczej koncepcji 
rozwiązywania zadań.

6. Czerpanie radości z dzielenia się
z innymi.

1. Podejmowanie działań na rzecz 
społeczności klasowej, szkolnej i
lokalnej.

2. Podejmowanie działań na rzecz 
własnego rozwoju.

3. Wdrażanie do samodzielności.
4. Wdrażanie uczniów do systematycznej 

samooceny                  i podejmowania 
prób osiągnięcia efektu na miarę 
własnych możliwości.

5. Rezygnacja z przekazywania uczniom 
wiedzy encyklopedycznej na rzecz 
stawiania im zadań wymagających 
kreatywnego myślenia i twórczego 
podejścia do tematu

6. Ograniczenie rywalizacji między 
uczniami na rzecz pokonywania przez 
uczniów własnych ograniczeń.

Nauczyciele

Rodzice

Koordynator projektu
przy wsparciu władz 
dzielnicy, instytucji 
lokalnych i ludzi 
związanych z kulturą

Uczeń

Rodzic

Rozwijanie 
przedsiębiorczości

1. Kształtowanie umiejętności 
rozpoznawania problemów 

1. Współpraca  w  zespole,  inicjowanie
działań  dla  dobra  wspólnego,

Wychowawcy,
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„Jestem jednostką 
świadomą i częścią 
społeczności”: 
rozpoznawanie i 
rozwiązywanie 
problemów.

Kształtowanie 
postawy 
kreatywności, 
pomysłowości i 
innowacyjności.

Upowszechnianie 
wśród uczniów 
myślenia 
naukowego, 
stawiania hipotez 
i poszukiwania 
nowych pomysłów 
oraz
 ich sprawdzania.

Porozumiewanie się
z innymi.

Praca jako wartość

Przygotowanie do 
wyboru dalszej 

w najbliższym otoczeniu oraz 
umiejętności szukania ich rozwiązania.

2. Uczeń umie organizować 
przedsięwzięcia, planuje je i rzetelnie 
realizuje .

3. Łączenie wiedzy z różnych 
dziedzin/przedmiotów. Nauka 
interdyscyplinarna.

4. Rozwijanie umiejętności 
interpersonalnych.

5. Wykorzystanie w komunikacji 
współczesnej technologii.

6. Informowanie uczniów o celach 
edukacyjnych, kryteriach oceniania.

7. Zaangażowanie uczniów w mediacje, 
wzajemne doradztwo.

8. Współpraca zespołowa uczniów nad 
realizacją konkretnego zadania. 

9. W świecie pieniądza. Zdobywanie, 
zarządzanie i oszczędzanie. 

10. Poznanie różnych ścieżek 
edukacyjnych na dalszy etap 
kształcenia.

11. Budowanie relacji z lokalnymi 
pracodawcami, przedsiębiorcami, 
przedstawicielstwem organizacji 

aktywność,  chęć  działania,
wychodzenie  z propozycjami.
Organizacja akcji charytatywnych.

2. Organizacja  wieczoru  filmowego,
koncertu  kolęd,  wielojęzycznego
przedstawienia  teatralnego,  Dnia
Języków Europejskich, wybory do SU i
Rzecznika Praw Ucznia.

3. Projekty  interdyscyplinarne  -  Uczeń
dowodzi  hipotez.  Stara  się  znaleźć
własne  rozwiązania.  Wykorzystuje
najnowsze technologie.

4. Autoprezentacja. Publiczne 
wystąpienia.

5. Pisanie pism urzędowych.
6. N-etykieta.
7. Ocenianie kształtujące. Mediacje, 

dialog, rozmowa, aktywne słuchanie.

8. Praca na lekcji metodą projektu. 
Wykonanie albumów, makiet, prezentacje 
multimedialne. 
Debata szkolna nt. pracy jako wartości w 
życiu człowieka.

9. Zbiórka surowców wtórnych (makulatury), 
organizacja kiermaszów prac uczniów, 
organizacja dyskotek szkolnych. 
Planowanie działań pomocowych 
z kosztorysem i wydatkami szacowanymi 
przez uczniów.

10. Zapoznanie z ofertą szkół. Udział klas VIII 
w targach edukacyjnych.

11. Spotkania tematyczne z przedstawicielami 
różnych zawodów.

nauczyciele 
odpowiedzialni za 
projekty, 
opiekunowie 
szkolnego 
wolontariatu, 
samorządu 
szkolnego,

nauczyciele 
z zespołów 
przedmiotowych,

n-le humaniści 
i informatycy, 
pedagog, psycholog

opiekunowie 
wolontariatu, 
wychowawcy, n-l 
przyrody, biologii,

wychowawcy klas 
VIII, n-l doradztwa 
zawodowego, 
pedagog, eksperci 
i specjaliści.

Uczeń, rodzic

Uczeń, rodzic

Uczeń

Uczeń

Uczeń

Uczeń, Rada 
Rodziców

Uczeń, rodzic
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ścieżki edukacji i 
zawodu

społecznych.

Wdrażanie nowej 
podstawy 
programowej 
kształcenia 
ogólnego.

1. Pomoc uczniom klas VII i VIII
w wyrównaniu różnic programowych 
wynikających
z reformy edukacji.

2. Analiza metod i form pracy 
wymaganych przez treści objęte nową 
podstawą programową.

3. Wdrażanie nowoczesnych metod
i form pracy.

4. Propagowanie metody projektu jako 
jednej z form pracy dydaktyczno – 
wychowawczej.

1. Analiza treści pod kątem uzupełnienia 
zagadnień ze szczególnym 
uwzględnieniem przedmiotów 
egzaminacyjnych.

2. Doskonalenie zawodowe nauczycieli w 
zakresie pracy z nową podstawą 
programową.

3. Zapoznanie z kompetencjami 
kluczowymi określonymi w normach 
europejskich i zaplanowanie pracy
z uczniem tak, aby były one rozwijane 
w jak największym stopniu.

Nauczyciel

Wychowawca

Uczeń

Rodzic

Wychowawca

Nauczyciel

Rozwijanie 
kompetencji 
matematycznych.

1. Upowszechnianie wśród uczniów 
potrzeby rozwijania kompetencji 
matematycznych.

2. Zainteresowanie matematyką 
w kontekście myślenia i działania 
problemowego.

3. Propagowanie wśród uczniów gry
w szachy.

1. Konkursy matematyczne.
2. Stosowanie metod aktywizujących 

podczas lekcji  matematyki.
3. Rozwijanie umiejętności 

matematycznych w najmłodszych 
uczniach.

4. Szkolny Klub Szachowy.

Wychowawcy

Nauczyciele 
matematyki

Szkolny koordynator 
gry w szachy.

Kształtowanie 
pozytywnych 
postaw społecznych.

1. Budowanie systemu wartości – 
przygotowanie do rozpoznawania 
podstawowych wartości.                        

2. Rozwijanie umiejętności społecznych 
uczniów.

3. Przeciwdziałanie agresji i przemocy 
w szkole.

4. Kształtowanie postawy asertywnej.
5. Kształtowanie nawyków

1. Prowadzanie zajęć o charakterze 
prospołecznym - kształtowanie postawy
szacunku, empatii i  tolerancji.

2. Rozwijanie umiejętności komunikacji 
interpersonalnej i rozwiązywania 
konfliktów na drodze dialogu.

3. Podejmowanie działań grupowych
i zespołowych  na rzecz klasy, szkoły, 
organizacji i środowiska lokalnego.

4. Wdrażanie uczniów do samooceny 

Wychowawcy klas, 
pedagog/psycholog 
szkolny, nauczyciele 

Uczeń

Rodzic
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i odpowiednich zachowań
w konkretnych sytuacjach.

6. Integrowanie działań szkolnej 
społeczności - w tym  zespołów 
klasowych.

7. Wyzwalanie aktywności pozalekcyjnej 
uczniów.

8. Kształtowanie umiejętności 
rozwiązywania problemów i konfliktów
w oparciu o porozumienie bez 
przemocy.

i oceny koleżeńskiej.
5. Prezentowanie osiągnięć uczniów na 

forum szkoły  i  w środowisku 
lokalnym - wystawy, konkursy, 
prezentacje, przeglądy, występy 
 szkole i poza nią.

6. Organizowanie samopomocy 
uczniowskiej.

7. Egzekwowanie przestrzegania zasad 
obowiązujących w szkole -  
wzmacnianie pozytywnych postaw.

8. Zapoznanie z obowiązującymi na 
terenie placówki zasadami zachowania, 
regulaminami i procedurami oraz 
konsekwencjami ich łamania.

9. Propagowanie pozytywnych sposobów 
spędzania wolnego czasu.

10. Tworzenie oferty zajęć pozalekcyjnych.
11.  Organizowanie wycieczek, imprez, 

zajęć integracyjnych, także z udziałem 
gości.     

Propagowanie 
aktywności 
sportowej, 
zachęcanie do 
udziału w czynnym 
uprawianiu sportu.
Promowanie 
aktywnego 
wypoczynku.

1. Kształtowanie nawyków 
prozdrowotnych.

2. Zapoznanie z różnorodnymi formami 
aktywności fizycznej.

3. Higiena wypoczynku.

1. Zajęcia wychowania fizycznego.
2. Udział w programach prozdrowotnych.
3. Zajęcia „Od zabawy do sportu”.
4. Zajęcia SKS.
5. Pozalekcyjne zajęcia promujące 

aktywność fizyczną.
6. Wycieczki turystyczno – krajoznawcze.
7. Karta rowerowa.
8. Zachęcanie do rodzinnego aktywnego 

spędzania wolnego czasu.

Wychowawcy,
Nauczyciele,
Straż Miejska/Policja
Rodzice

Uczeń

Rodzic

Promowanie 
bezpiecznych 
zachowań w szkole

1. Stworzenie warunków bezpieczeństwa

na terenie szkoły.

1. Promowanie zasad bezpieczeństwa 
poprzez realizację programu 
wychowawczo-profilaktycznego.

Nauczyciele
Wychowawca
Koordynator do 

Uczeń
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i poza nią. 2. Kształtowanie nawyków  
przestrzegania zasad bezpieczeństwa 
(warsztaty, pogadanki, konkursy).

3. Zapoznanie z normami i zasadami 
bezpieczeństwa w szkole i poza nią

4. Zapoznanie z drogami ewakuacyjnymi
w szkole.

5. Przeprowadzenie próbnych ewakuacji.
6. Zapoznanie z procedurami

i sposobami reagowania
w sytuacjach trudnych
i niebezpiecznych.

7. Zapewnienie opieki dziecku przed
i po zajęciach edukacyjnych.

8. Wspieranie rodziców w procesie 
opiekuńczo-wychowawczym.

9. Dbanie o poczucie bezpieczeństwa 
ucznia ze szczególnym 
uwzględnieniem uczniów kl.  I i IV.

2. Działania pracowników szkoły mające 
na celu bezpieczeństwo uczniów: 
dyżury nauczycieli, opracowywanie 
procedur  i reagowanie w sytuacjach 
trudnych.

3. Wspieranie rodziców w zakresie opieki 
nad dzieckiem poprzez zajęcia 
świetlicowe, zajęcia dodatkowe 
rozwijające zainteresowania i 
umiejętności.

4. Terminowe dostarczanie 
usprawiedliwień i zwolnień dziecka 
z zajęć w formie określonej Statutem 
SP 173.

spraw 
bezpieczeństwa
Rodzic

Wprowadzenie 
zasady 
odpowiedzialności.

1. Rozwijanie umiejętności pracy
w grupie i dobrego komunikowania 
się.

2. Wyrabianie nawyków autokontroli.
3. Kształcenie postawy 

odpowiedzialności wobec własności 
swojej i cudzej.

4. Rozwijanie umiejętności 
kontrolowania własnego zachowania.

1. Udział w zajęciach integracyjnych.
2. Udział w zajęciach na temat 

prawidłowego komunikowania się oraz 
negocjacji.

3. Praca zespołowa w ramach organizacji 
uroczystości szkolnych i klasowych.

4. Konsekwentne stosowanie przyjętych 
zasad.

Wychowawcy, 
Nauczyciele,
Specjaliści

Uczeń

Świadomość 
uczestniczenia
w życiu szkoły
i odpowiedzialność 

1. Zapoznanie uczniów i rodziców
z prawami i obowiązkami oraz 
regulaminami obowiązującymi na 
terenie szkoły.

1. Zebrania z rodzicami.
2. Godziny wychowawcze.
3. Prowadzenie dokumentacji.

Nauczyciele Uczeń
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za przestrzeganie 
ustalonych zasad.

2. Zapoznawanie z prawami
i obowiązkami dziecka, ucznia, 
człowieka.

3. Wdrażanie  do respektowania zasad, 
regulaminów, poszanowania prawa.

4. Wspieranie samorządności uczniów.
5. Dokumentowanie, zgodnie

z ustaleniami Rady Pedagogicznej
i Rady Rodziców, informacji 
dotyczących ucznia.

6. Kształtowanie nawyków ochrony 
danych osobowych.

4. Organizowanie  zajęć edukacyjnych na 
temat praw i obowiązkach dziecka / 
ucznia – zapoznanie z Konwencją Praw
Dziecka, Statutem Szkoły, Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka, 
Fragmentami Konstytucji RP.

5. Organizowanie wyborów do samorządu
uczniowskiego
i samorządów klasowych.

6. Praca w samorządach klasowych - 
zachęcanie do działalności na rzecz 
klasy i szkoły.

7. Włączanie uczniów w realizację zadań 
i przedsięwzięć samorządu 
uczniowskiego.

8. Udział w akcjach charytatywnych
i działaniach Koła Wolontariatu.

9. Wspieranie inicjatyw uczniowskich.
Kształcenie 
zawodowe oparte na
ścisłej współpracy 
z pracodawcami. 
Rozwój doradztwa 
zawodowego.

1. Przygotowanie do rozmowy 
kwalifikacyjnej z pracodawcą

2. Wsparcie w realizacji indywidualnych
potrzeb ucznia w zakresie doradztwa 
zawodowego.

3. Rozwijanie zainteresowań uczniów.

1. Wycieczki przedmiotowe.
2. Wyjazdy na targi edukacyjne.
3. Organizowanie spotkań z licealistami i 

studentami wyższych uczelni oraz – w 
miarę możliwości. przedstawicielami 
różnych zawodów.

4. Współpraca z lokalnymi 
przedsiębiorcami.

Wychowawca

Specjalista

Szkolny Zespół 
Doradztwa 
Zawodowego

Uczeń

Rodzić

Kształtowanie 
postaw wrażliwości 
na drugiego 
człowieka
i tolerancji.

1. Wychowanie do wartości.
2. Rozwijanie umiejętności społecznych i

emocjonalnych umożliwiających 
prawidłowe funkcjonowanie 
w relacjach interpersonalnych
i grupowych.

3. Promowanie postawy dialogu.
4. Umiejętność ponoszenia konsekwencji 

1. Reagowanie na przejawy negatywnych 
zachowań.

2. Poszanowanie godności i dóbr 
osobistych innych osób, również
w kwestii posługiwania się telefonami 
komórkowymi, aparatami 
fotograficznymi, itp.

3. Przestrzeganie zakazu korzystania

Uczeń

Nauczyciele 
Specjaliści

Inni pracownicy 
szkoły

Uczeń
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swojego zachowania.
5. Poszanowanie własności cudzej, 

wspólnej i własnej.
6. Przeciwdziałanie wykluczeniu

z grupy rówieśniczej.
7. Kształtowanie postawy otwartości na 

odmienność drugiego człowieka, jego 
poglądy, wygląd zewnętrzny 
i przekonania.

8. Przeciwdziałanie mowie nienawiści
w kontaktach bezpośrednich
i w sieci.

z nowoczesnych urządzeń 
elektronicznych  w czasie pobytu 
dziecka w szkole zgodnie ze Statutem 
Szkoły.

4. Reagowanie na akty wandalizmu.
5. Naprawianie wyrządzonych szkód

i krzywd.
6. Warsztaty o tolerancji.
7. Spotkania integracyjne.
8. Prezentacje na temat odmiennych 

kultur.
9. Włączanie osób zagrożonych 

wykluczeniem w życie społeczności 
klasowej i szkolnej.

Rodzice

Wspieranie 
nabywania 
umiejętności 
radzenia sobie
w sytuacjach 
trudnych, 
ryzykownych
i konfliktowych.

1. Umiejętność radzenia sobie
z emocjami w sytuacjach trudnych.

2. Umiejętność stosowania technik 
zastępowania agresji.

3. Prawidłowy rozwój 
psychosomatyczny.

4. Prawidłowe relacje międzyludzkie.

1. Interwencje pedagogiczne.
2. Udział specjalistów w godzinach 

wychowawczych w wymiarze 
dostosowanym do potrzeb klasy.

3. Rozmowy interwencyjne ze 
specjalistami.

4. Wdrażanie programów 
profilaktycznych.

5. Szkolenia dla Rady Pedagogicznej
i Rodziców w celu podnoszenia 
umiejętności wychowawczych.

Wychowawca, 
uczniowie, specjaliści
szkolni

Uczeń

Realizacja hasła 
roku: Szkolne mury 
dla kultury.

1. Propagowanie wśród uczniów zasad 
savoir – vivre.

2. Rozpowszechnianie kultury języka.
3. Kształtowanie w uczniach 

umiejętności rozróżniania kultury 
masowej i kultury wysokiej.

1. Pogadanki, filmy, quizy i konkursy 
związane ze znajomością zasad savoir –
vivre.

2. Tydzień kultury języka ojczystego.

3. Udział w lekcjach muzealnych, 
spektaklach teatralnych, seansach 
filmowych, itp.

 Wychowawcy

Nauczyciele

Specjaliści

Uczeń

Rodzic

Kształtowanie 
umiejętności 

1. Upowszechnianie czytelnictwa, 
rozwijanie kompetencji czytelniczych 

1. Tworzenie sytuacji dających możliwość
ekspresji, kreatywności, wyrażania 

Nauczyciele, Uczeń
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uczestniczenia
w kulturze.

wśród 
dzieci i młodzieży.

2. Kształcenie nawyków obcowania ze 
słowem pisanym.

3. Samokształcenie i rozwijanie 
zainteresowań związanych
z kulturą.

uczuć i emocji środkami artystycznymi.
2. Edukacja czytelnicza i medialna.
3. Rozwijanie działalności biblioteki 

szkolnej jako multimedialnego centrum 
szkoły.

4. Wykorzystywanie nowoczesnych 
technologii informatycznych.

5. Kształcenie  twórczego i aktywnego 
wykorzystania czasu wolnego.

Wychowawcy

Specjaliści

Rodzice

Profilaktyka 
uzależnień

1. Rozwijanie świadomości uczniów 
i rodziców na temat ryzyka
i skutków uzależnienia w kontekście 
prawidłowego rozwoju fizyczno- 
emocjonalnego oraz prawnego.

2. Kształtowanie postawy asertywnej 
wśród uczniów.

3. Umiejętność rozpoznawania sygnałów
ostrzegawczych 
w uzależnieniach.

4. Upowszechnienie i stosowanie 
świadomego modelowania postawy 
prozdrowotnej.

5. Uświadomienie rodziców o ich 
istotnej roli w kontroli zachowania 
dziecka oraz podstawowych 
działaniach przeciwdziałania zjawisku
uzależnienia.

6. Zapobieganie uzależnieniom 
i wdrażanie działań zaradczych.

7. Zapobieganie popadnięciu
w uzależnienie oraz pomaganie 

1. Uświadamianie wpływu używek na 
zdrowie człowieka: środki 
psychoaktywne, dopalacze, tytoń, 
alkohol, narkotyki, leki, napoje 
energetyzujące.

2. Organizacja spotkań z wybranymi 
specjalistami zajmującymi się 
uzależnieniami.

3. Udział uczniów w konkursach 
związanych z tematyką zagrożeń 
współczesnego świata.

4. Pogadanki i dyskusje.
5. Higiena pracy umysłowej w klasie

i w domu.
6. Jak sobie radzić ze stresem.
7. Czas wolny – jak go mądrze 

zagospodarować.
8. Warsztat rozwijający umiejętność 

postawy asertywnej.
9. Organizacja konkursu profilaktyczno- 

plastycznego.

Pedagodzy szkolni, 
pielęgniarka 
wychowawcy, 
rodzice,

 zaproszeni goście

Uczeń

Rodzic
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 w redukcji tego ryzyka (zapobieganie 
popadaniu w używanie zależne).

8. przeciwdziałanie uzależnieniu od 
Internetu i gier komputerowych oraz 
online.

Kształtowanie 
świadomego
i bezpiecznego 
korzystania
z środków 
masowego 
przekazu.

1. Uświadomienie zagrożeń
w cyberprzestrzeni.

2. Kształtowanie umiejętności 
wyszukiwania w zasobach Internetu 
treści właściwych dla młodego 
odbiorcy.

3. Rozwijanie świadomości uczniów i 
rodziców płynącymi zagrożeniami 
oraz sposobami kontrolowania lub 
ograniczania korzystania ze środków 
masowego przekazu np. komputer, 
tablet, Internet.

1. Rozmowy podczas godzin 
wychowawczych.

2. Prezentacje przygotowane przez 
specjalistów i przez uczniów

3. Spotkania z policjantem/strażnikiem 
miejskim.

4. Spektakle, filmy edukacyjne.

Nauczyciele

Wychowawcy

Straż 
Miejska/Policja/praco
wnik Sądu 
Rodzinnego

Rodzice

Rozwijanie 
kompetencji 
cyfrowych uczniów
i nauczycieli. 
Bezpieczne
i odpowiedzialne 
korzystanie
z zasobów 
dostępnych w sieci.

1. Promowanie wiedzy
z wykorzystaniem multimediów oraz 
rozwijanie umiejętności korzystania z 
Internetu.

2. Upowszechnianie i stosowanie 
innowacyjnych metod nauczania.

3. Integracja dzieci i nauczycieli
z technologią.

4. Przedstawienie uczniom rodzajów 
zagrożeń, jakie niesie ze sobą 
korzystanie z Internetu.

5. Upowszechnianie zasad bezpiecznego
i właściwego zachowywania się

1. Wzmacnianie elektronicznymi 
narzędziami systemu lekcyjnego.

2. Stosowanie nowoczesnych metod 
nauczania.

3. Wykorzystywanie e-podręczników 
podczas lekcji.

4. Aktywny udział nauczycieli 
w wewnętrznych i zewnętrznych 
formach doskonalenia.

5. Przeprowadzenie w ramach lekcji 
informatyki, lekcji wychowawczych 
zajęć i pogadanek na temat 
bezpiecznego korzystania z Internetu.

Nauczyciele

Wychowawcy

Specjaliści: pedagog, 
psycholog

Specjaliści 
zewnętrzni – 
przedstawiciele 
Państwowej Poradni 
Psychologiczno – 
Pedagogicznej, 
Policji, straży 
Miejskiej, Sądu 

Uczeń

Rodzic

Nauczyciel
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w Internecie.
6. Uświadomienie rodzicom ich 

decydującej roli w zakresie kontroli 
nad sposobami korzystania przez 
dziecko z Internetu.

7. Omówienie dojrzałej 
odpowiedzialności, jako właściwego 
wzorca korzystania ze środków 
masowego przekazu np. internet, gry 
komputerowe - promowanie 
zdrowego, zrównoważonego stylu 
życia.

8. Uświadomienie dzieciom i rodzicom 
konsekwencji prawnych 
niewłaściwego wykorzystywania 
środków masowego przekazu w myśl 
zjawiska: cyberbullingu, floningu, 
mobingu elektronicznego, 
niebezpiecznych grup dyskusyjnych, 
slam books, cybernękania, 
oczerniania, pobierania nielegalnych 
plików.

6. Nadzorowanie pracy uczniów w 
pracowni komputerowej, bibliotece.

7. rozprowadzenie wśród uczniów ulotek 
lub wykonanie gazetki szkolnej na 
temat bezpieczeństwa
w Internecie/Sieci.

8. Zorganizowanie spotkania dla rodziców
w celu przekazania informacji na temat 
konieczności ochrony dzieci przed 
szkodliwymi treściami Internetu.

Rodzinnego

Kształtowanie 
przyjaznego klimatu
w szkole, 
budowanie 
prawidłowych 
relacji społeczności 
szkolnej.

1. Wypracowanie postawy wzajemnej 
życzliwości i zrozumienia.

2. Przeciwdziałanie mowie nienawiści w
kontaktach bezpośrednich oraz 
w Internecie.

3. Doskonalenie umiejętności 
wychowawczych w pracy w grupie 
klasowej.

4. Zagospodarowywanie czasu na 

1. Zaktywizowanie rodziców do działań 
na rzecz tworzenia przyjaznej klasy 
i szkoły.

2. Zaangażowanie w działalność 
dydaktyczno-wychowawczą szkoły.

3. Organizacja samopomocy koleżeńskiej.
4. Organizacja wycieczek szkolnych.
5. Działalność samorządu szkolnego.

Nauczyciel, 
wychowawca, Rodzic

Dyrekcja

Opiekun Samorządu 
Uczniowskiego

Uczeń

Rodzic
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przerwach i integrowanie 
społeczności szkolnej.

Kształtowanie 
postaw 
proekologicznych.

1. Rozbudzanie potrzeby kontaktu z 
przyrodą.

2. Kształtowanie wrażliwości na 
środowisko przyrodnicze, szacunek 
wobec niego i racjonalne korzystanie 
z niego.

1. Edukacja ekologiczna.
2. Udział w projektach i konkursach 

ekologicznych.
3. Spędzanie przerw na świeżym 

powietrzu w miarę możliwości.
4. Happening ekologiczny z udziałem 

młodszych uczniów (Mały Samorząd 
Uczniowski).

Nauczyciele 
przyrody
Wychowawcy
Opiekunowie 
SamorząduUczniows
kiego

Uczeń

Rodzic

Kształcenie 
świadomości 
seksualnej oraz 
rozwijanie poczucia 
zagrożenia jakie 
niosą nieprawidłowe
zachowania 
seksualne.

1. Pomoc zainteresowanym rodzicom w 
kształtowaniu dojrzałej świadomości 
seksualnej nastolatka.

2. Kształtowanie i wykorzystywanie 
wiadomości na temat różnic rytmu 
biologicznego i psychospołecznego.

3. Kształtowanie rozumienia zagrożeń, 
jakie niosą nieprawidłowe postawy 
seksualne.

4. Pomoc zainteresowanym rodzicom w 
kształtowaniu świadomości dziecka, w
odbiorze przekazu jaki niosą 
masmedia na postrzeganie 
seksualności wśród nastolatków.

1. Prowadzenie zajęć dla chętnych 
rodziców mających na celu 
uświadomienie konieczności rozmowy 
z nastolatkiem na tematy tożsamości 
seksualnej, kształtowania właściwych 
postaw
w odniesieniu do zachowań 
seksualnych własnych i cudzych.

2. Przedstawianie zagrożeń 
i konsekwencji nieprawidłowych 
wzorców seksualnych.

Nauczyciel WDŻR
Psycholog
Pedagog
Specjaliści 
zewnętrzni – 
przedstawiciele 
Państwowej Poradni 
Psychologiczno – 
Pedagogicznej, 
Policji, Straży 
Miejskiej, Sądu 
Rodzinnego, 

Rodzic

Profilaktyka 
zdrowia

1. Poznanie i wdrażanie zasad 
zdrowego odżywiania.

2. Podawanie zbilansowanych posiłków
w stołówce szkolnej.

3. Monitorowanie zaopatrzenia 
automatu w zdrową żywność.

4. Wdrażanie do zachowania 
codziennej higieny ciała.

5. Zwracanie uwagi na ubiór adekwatny

1. Udział uczniów w projektach 
szkolnych:

✔ Szklanka mleka dla ucznia

✔ Owoce i warzywa w szkole

✔ Dzień zdrowego odżywiania

✔ Szkoła promująca zdrowie

2. Wydłużone przerwy śniadaniowe i 
obiadowe.

3.  Profilaktyka fluorkowa

Dyrektor szkoły,

Firma cateringowa,

Wychowawcy,

Biuro Polityki 
Zdrowotnej Urzędu 
m.st. Warszawy –
Pielęgniarka szkolna.

Uczeń
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do warunków pogodowych.
6. Profilaktyka wad postawy.

7. Nauka udzielania pierwszej  pomocy.

8. Kształtowanie nawyków higieniczno 
– zdrowotnych.

9. Propagowanie wśród uczniów 
aktywności fizycznej.

4. Udział uczniów w projektach 
szkolnych.

5. Program - Lekki tornister.

6. Przesiewowe badania wad postawy

7. Umożliwienie korzystania z szafek
w szkole w celu przechowywania 
podręczników, materiałów 
plastycznych.

8. Zachęcanie rodziców do kontroli 
plecaków swoich dzieci.

9. Zapoznanie dzieci z zasadami 
udzielania pierwszej pomocy: 
„Ratujemy i uczymy ratować”.

10. Zasady korzystania ze sprzętów
i urządzeń reanimacyjnych.

11. Zapobieganie urazom ciała.

12. Przekazanie informacji na temat 
odpowiednich numerów alarmowych i 
sprawdzenie znajomości numerów 
alarmowych przez uczniów.

Nauczyciele,

lekarze specjaliści.

Rodzice.
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IX. Oczekiwane efekty

Uczeń i absolwent szkoły:
  umie okazać sympatię i przyjaźń, jest otwarty i życzliwy, umie obdarzyć innych zaufaniem,

  ma poczucie własnej wartości, ceni innych, liczy się z ich zdaniem,  szanuje rodziców,

  nie stosuje agresji wobec siebie i innych,

 Potrafi rozwiązywać problemy w oparciu o porozumienie bez przemocy

  zna symbole narodowe i regionalne, rozumie ich znaczenie, wie jak się wobec nich zachować,

  zna i stosuje zasady tolerancji w stosunku do innych kultur,

  potrafi korygować własne postępowanie i postawy zgodnie z normą moralną i społeczną,

  zna konsekwencje łamania przyjętych norm społecznych,

  samodzielnie dokonuje oceny i samooceny,

  rozpoznaje postawy negatywne społecznie i nie akceptuje ich,

  potrafi zachować się w sytuacji trudnej, znaleźć pomoc,

  jest świadomy zagrożeń wynikających z uzależnienia od papierosów, alkoholu, narkotyków,

  potrafi prawidłowo funkcjonować w środowisku cyfrowym, w szczególności w tzw. nowych mediów,

  radzi sobie ze stresem, rozpoznaje i wyraża swoje emocje,

  włącza się w prace samorządu klasowego i szkolnego,

  angażuje się w działalność wolontariatu,

  bierze aktywny udział w uroczystościach szkolnych,

 zna zagrożenia dla swojego zdrowia 

 przestrzega zasad bezpieczeństwa własnego i  innych,

 jest świadomy zagrożeń wynikających z uzależnienia (w tym uzależnienia od technmologii), potrafi ustrzec się przed uzależnieniami,

  dba o czystość, higienę, stosuje zasady zdrowego żywienia,

  dba o najbliższe środowisko i chce pracować na jego rzecz,

 zdaje sobie sprawę z użyteczności kształcenia,

 podchodzi do problemów w sposób twórczy i otwarty, poszukuje innowacyjnych rozwiązań,

 jest świadomym Polakiem i Europejczykiem,
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 jest patriotą, zna najważniejsze fakty z historii polskiej, europejskiej i światowej, rozumie ich wpływ na sytuację współczesną,

 ma świadomość swoich predyspozycji i uzdolnień, potrafi wstępnie zaplanować przyszłą karierę zawodową,

 rozumie podstawowe pojęcia społeczno - ekonomiczne oraz podstawowe procesy gospodarcze,

 umie wykorzystać narzędzia matematyczne w życiu codziennym oraz formułować sądy oparte na rozumowaniu matematycznym.

XI. Ewaluacja Programu Wychowawczo - Profilaktycznego

 Analiza dokumentacji nauczycieli, wychowawców i specjalistów szkolnych – wnioski do realizacji.

 Badania ankietowe uczniów, rodziców, nauczycieli – wnioski do realizacji.

 Obserwacje dokonywane przez nauczycieli, wychowawców, pedagoga i psychologa szkolnego – wnioski do realizacji.

 Rozmowy z uczniami, rodzicami, nauczycielami i pozostałymi pracownikami szkoły – wnioski do realizacji.

 Modyfikacja Programu wychowawczo – profilaktycznego na podstawie powyższych wniosków.

Warszawa, 30 września 2019r.
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