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Program powstał w szczególności w oparciu o: 

 
 Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie; 

 Koncepcję Pracy Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie; 

 wnioski z ewaluacji wewnętrznej;  

 Wnioski z ewaluacji Programu Wychowawczo -Profilaktycznego 2017/2018 

przeprowadzonej w maju/czerwcu 2018r.  

 Diagnozę profilaktyczno- wychowawczą w tym analizę czynników chroniących oraz 

czynników ryzyka przeprowadzoną we wrześniu 2018r. 

 Konwencję o Prawach Dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych   z dnia 20.11.1988r.; 

 

 Ustawę  z dn. 16 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe; 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku 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; 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia  2018 r zmieniające 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie 

zakresu i  form prowadzenie w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności  

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przezwyciężania 

narkomanii; 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 roku                      

zmieniające rozporządzenie (z dnia 30 kwietnia 2013 roku) w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach;  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 roku                      

zmieniające rozporządzenie rozporządzenia (z dnia 24 lipca 2015 roku) w sprawie 

warunków  organizowania kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym;  

 Kierunki Polityki Oświatowej Państwa zaplanowane na rok szkolny 2018/2019 
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 Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii wydany na podst. art. 9 ustawy o 

zdrowi publicznym 

 Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997r. (art. 48, 53, 54, 70, 72) 

 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 

 

 Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. 

Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) 

 

 Rozporządzenia MEN z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 

poszczególnych typach szkół 

 

 Regulamin Wychowawczo – Porządkowy Szkoły 
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WSTĘP 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Piasecznie jest najstarszą szkołą w Piasecznie. Początki jej 

działalności sięgają 1918 r. Na jesieni tego roku szkolnego odbędzie się bardzo ważne 

wydarzenie w historii naszej szkoły – w ramach odchodów stulecia istnienia odbędą się w 

listopadzie 2018 r uroczyste obchody  powiązane z nadaniem nowego imienia szkole- imienia 

Józefa Piłsudskiego.  

Wszyscy pracownicy naszej szkoły  kierują się  w swojej pracy  przede wszystkim  dobrem 

wychowanków  wyznając podstawowe wartości ważne w życiu każdego człowieka. Nasza 

praca ma służyć przede wszystkim pełnemu rozwojowi  uczniów placówki. Na co dzień 

uczymy prawdy, odpowiedzialności, szacunku, budowania poczucia własnej wartości, 

motywujemy do działania i zapewniamy rozwój intelektualny w bezpiecznych warunkach.  

Program  ten jest skierowany do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 1                  

w Piasecznie. Zarówno dla  zdolnych, jaki i dla tych, którzy wymagają  wsparcia w procesie 

dydaktycznych i rozwojowym. Program odpowiada na realne potrzeby, problemy                           

i ewentualne zagrożenia, które mogą pojawić się w szkole, klasie i środowisku. 

Program stanowi wytyczne do pracy wychowawczo - profilaktycznej  skierowane do 

dyrekcji szkoły, szkolnych specjalistów, wychowawców klas, nauczycieli przedmiotów, 

Samorządu Uczniowskiego,  pracowników administracyjnych szkoły oraz organizacji                     

i instytucji wspomagających pracę szkoły przy współudziale rodziców.   

 

Adresatami naszego programu są: 

 pracownicy  pedagogiczni i niepedagogiczni szkoły,  

 uczniowie, 

 rodzice (prawni opiekunowie), 

 przedstawiciele środowiska lokalnego, 

 oraz inne instytucje działające na rzecz pomocy dziecku i jego rodzinie. 

 

 

 

 

 

  



Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie 

str. 6 

 

Rozdział I 

 

1.Najważniejsze podstawy teoretyczne wychowania i profilaktyki 
 

 

1.1 Najważniejsze czynniki wpierające prawidłowy rozwój oraz  chroniące  dzieci  

przed podejmowaniem zachowań ryzykownych i uzależnieniami, to: 

 silna więź z rodzicami, 

 zainteresowanie nauką szkolną i silna więź ze szkołą, 

 jasno określony i spójny system wartości wyznawany w rodzinie i szkole,  

 poszanowanie prawa , norm, wartości i autorytetów społecznych, 

 przynależność do pozytywnej grupy  

 

 

1.2 Główne czynniki wspierające i chroniące dzieci związane z rodziną 
 wspierający i opiekuńczy rodzice, 

 harmonia w rodzinie, 

 bezpieczna i stabilna rodzina, 

 wspierające relacje z innymi dorosłymi i dziećmi, 

 stabilny i jasno określony system wartości i norm w rodzinie  

 

 

1.3 Główne czynniki wspierające i chroniące dziecko związane ze szkołą: 

 poczucie przynależności do społeczności szkolnej, 

 prospołecznie nastawiona grupa rówieśnicza, 

 wymaganie od uczniów odpowiedzialności  i udzielania sobie wzajemnej pomocy, 

 okazje do przeżycia sukcesu i rozpoznawania własnych osiągnięć, 

 zdecydowana niezgoda szkoły na przemoc  

 

 

1.4 Kolejność działań profilaktyczno-wychowawczych podejmowanych przez 

dorosłych wobec uczniów powinna  być następująca: 

 przekazywanie wartości (m.in. zdrowie, godność, wspólnota, współpraca, zgoda, 

praca, uczciwość, tolerancja, patriotyzm)  

 przekazywanie norm (należy szanować i chronić każdego człowieka, nie wolno go 

niszczyć, bić, dokuczać mu),  

 budowanie relacji  
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2. Wychowanie w poszanowaniu wartości   

 
 

1.1. Wychowanie  ukierunkowane na wartości  
Wychowanie ukierunkowane na wartości zakłada przede wszystkim podmiotowe 

traktowanie ucznia, a wartości skłaniają człowieka do podejmowania odpowiednich wyborów 

czy decyzji. Zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, 

które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny. Poniżej prezentowane są wartości  

ważne dla naszej  społeczności szkolnej wyłonione na podstawie  przeprowadzonej diagnozy 

potrzeb środowiska szkolnego:  

 dbałość o zdrowie 

 rozwój intelektualny 

 bezpieczeństwo w tym bezpieczeństwo w środowisku cyfrowym 

 szacunek i tolerancja 

 współpraca i współdziałanie 

 tradycja i patriotyzm 

 prawość  i odpowiedzialność 

 rodzina i przyjaźń 

 dobro i życzliwość 

 dbałość o ekologię i ochronę środowiska  

 
Wyżej wymienione  wartości stały się  wyznacznikami do  skonstruowania celów programu 

wychowawczo-profilaktycznego. Każdy z wymienionych poniżej celów zawiera w swoim 

zapisie którąś z wyżej wymienionych  wartości, która w mniemaniu naszej społeczności 

szkolnej jest ważna  i powinna być pielęgnowana i rozwijana.  

 

 

1.2. Misja szkoły 
Zadaniem naszej szkoły jest wspieranie rodziny w procesie wychowania  i nauczania, 

stwarzanie  uczniom odpowiednich  warunków do wszechstronnego rozwoju i wychowania 

ku wartościom.  

 

 

1.3. Wizja szkoły 
Szkoła wyposaża ucznia w wiedzę i umiejętności, umożliwiające dalszą edukację. 

Stwarza, we współpracy z  rodzicami, uczniami i nauczycielami, warunki wszechstronnego 

wzajemnego rozwoju w wymiarze intelektualnym, społecznym, moralnym i duchowym. 

Sprzyja  rozwijaniu  właściwych  wartości, postaw obywatelskich i patriotycznych.               

Dlatego też jesteśmy i pragniemy być szkołą:   

 zapewniającą indywidualny i wszechstronny rozwój ucznia, 

 kreatywną – poszukującą skutecznych metod nauczania m. in. poprzez wykorzystanie 

w pracy z uczniami  m in. metody projektu, 

 demokratyczną - zapewniającą wszystkim uczniom równość szans, sprawiedliwe 

życzliwe traktowanie, stosowanie do ich potrzeb rozwojowych, 

 bezpieczną - wolną od przemocy, patologii i zagrożeń współczesności – w świecie 

realnym jak i wirtualnym, 
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 zdrową -  rozwijającą zainteresowanie ekologią, promującą zdrowy styl życia                     

i dbającą o właściwy rozwój fizyczny, 

 autonomiczną – w doborze kadry, form pracy i celów, 

 otwartą – integrującą społeczność szkolną ze społecznością lokalną, tolerancyjną, 

ukierunkowaną na niesienie pomocy innym,  

 humanistyczną – wprowadzającą w świat uniwersalnych wartości, zachęcającą do 

uczestnictwa w kulturze i sztuce,  pielęgnowaniu historii i  wzmacnianiu tożsamości 

narodowej, 

 nowoczesną – wykorzystującą technologię informacyjno-komunikacyjną, 

 z własnym obliczem, tradycją i tożsamością. 

Do tego chcemy dążyć, a jednym ze środków   w dążeniu do spełnienia się naszej wizji jest  

konstrukcja  i realizacja  takiego programu wychowawczo - profilaktycznego, który zawiera 

te dążenia.  

 

 

Rozdział II 

 

Sylwetka Absolwenta Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie 

 
 

Realizacja założeń programu wychowawczo – profilaktycznego, a także zadań szkoły 

wynikających ze Statutu szkoły    i   z Koncepcji pracy szkoły, pozwalają przyjąć,   że uczeń 

kończący naszą szkołę to człowiek wszechstronnie rozwinięty w sferze intelektualnej, 

społecznej, moralnej, duchowej i fizycznej, a w szczególności:   

 

 mający poczucie przynależności do społeczności szkolnej, regionu, kraju i świata, 

  dobrze przygotowany do rozpoczęcia nauki na kolejnym etapie edukacji, 

  świadomy swoich mocnych i słabych stron, 

 samodzielny w poszukiwaniu wiedzy,  odkrywaniu prawd i wartości, 

 odpowiedzialny, kreatywny, asertywny, i tolerancyjny, potrafiący działać w grupie              

i nieść pomoc innym, 

 ciekawy świata, pozytywnie patrzący na świat, 

 dbający o swoje zdrowie i propagujący postawy ekologiczne, 

  znający zasady bezpiecznego korzystania z technologii informatycznych i mający 

  świadomość zagrożeń z nich płynących. 
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Rozdział III 

 

Strategia wychowawczo – profilaktyczna szkoły 
 

Strategia wychowawczo –profilaktyczna Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie 

powstała  w oparciu o przeprowadzoną w szkole diagnozę potrzeb oraz diagnozę czynników 

ryzyka oraz czynników chroniących, a także na podstawie obwiązujących aktów prawnych.                          

Cele sformułowane w niniejszym programie odnoszą się do wniosków wynikających                       

z diagnozy. W procesie tworzenia programu uczestniczyło całe środowisko szkoły, uczniowie 

i ich rodzice.  

Program wychowawczo – profilaktyczny  ma charakter otwarty, może być poddawany 

modyfikacjom i dostosowaniu do aktualnych  potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb 

środowiska szkolnego. Program odpowiada na realne potrzeby społeczności szkolnej. 

Poszczególne elementy programu będą zawarte w planach nauczania każdego przedmiotu, 

planach nauczania przedszkolnego, planach wychowawczych klas, planach pracy zajęć 

pozalekcyjnych, samorządów uczniowskich, planach pracy szkolnych specjalistów, świetlicy 

szkolnej i biblioteki. 

 

 

3.1.  Cele wychowawczo – profilaktyczne  

 

 Program opiera się na założeniu, iż pierwotne i największe prawa wychowawcze                

w stosunku do swoich dzieci posiadają rodzice.  Szkoła wspiera rodziców w dziedzinie 

wychowania, ale to rodzice decydują jak ma być wychowywane ich dziecko. Natomiast 

efektywna współpraca z domem rodzinnym jest warunkiem powodzenia pracy 

wychowawczej,  a jednolite , szerokie spektrum oddziaływań wychowawczych warunkuje 

sukces. 

Celem szkoły jest wspomaganie wszechstronnego  i harmonijnego rozwoju ucznia  w 

sferze psychicznej, aksjologicznej, społecznej, i fizycznej, wzmacnianie czynników 

ochronnych przy jednoczesnym ograniczaniu czynników ryzyka występujących w 

szkole.  

 

 

Cele  programu: 

1)  

Kształtowanie postaw prozdrowotnych dzieci. 

 
a) uczniowie są świadomi  szkodliwości płynących   z zażywania substancji psychoaktywnych, 

nowych substancji psychoaktywnych, psychotropowych, środków zastępczych, narkotyków, 

dopalaczy, itp.;  

b) uczniowie są świadomi zagrożeń płynących   z niekontrolowanego oraz niewłaściwego 

użytkowania cyberprzestrzeni, gier komputerowych, telefonów, nośników multimedialnych  

itp. 

c) uczniowie wiedzą jak dbać o swoje zdrowie, kondycję fizyczną, kondycję psychiczną  oraz  

zdrowo się odżywiać;  

d) uczniowie znają korzyści płynące z aktywności fizycznej stosowania profilaktyki 

zdrowotnej; 

 

2)  

 

Upowszechnianie u dzieci wiedzy na temat  bezpieczeństwa oraz kształtowanie 

u nich właściwych postaw wobec różnych zagrożeń. 
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a) uczniowie wiedzą jak zachowywać się  bezpiecznie na terenie szkoły  stosują tą wiedzę w 

praktyce; 

b) uczniowie znają zasady ruchu drogowego  i stosują je podczas  wycieczek szkolnych i 

wyjść; 

c) uczniowie  wiedzą jak bezpiecznie korzystać z cyberprzestrzeni oraz są świadomi zagrożeń z 

niej płynących; 

d) uczniowie rozwijają  umiejętność efektywnego posługiwania się technologią informacyjną 

oraz zasobami internetowymi i wykorzystuje te  umiejętności  w procesie dydaktycznym 

oraz w życiu osobistym; 

e) uczniowie  wiedzą jak zachowywać się w sytuacjach trudnych,                                   

niebezpiecznych i nadzwyczajnych; 

f) uczniowie   kształtują umiejętność do przyjmowania aktywnych postaw w życiu i brania 

odpowiedzialności za własne czyny; 

g) uczniowie znają konsekwencje nieprzestrzegania prawa,  wiedzą co to odpowiedzialność za 

swoje zachowanie    i  ponoszą  jego konsekwencje (zgodnie z regulaminami  i szkolnymi 

przepisami); 

 

3)  

 

Kształtowanie u  dzieci postaw prospołecznych  oraz właściwych relacji 

interpersonalnych poprzez kreowanie odpowiednich wzorców i wartości. 

 
a) uczniowie znają swoje  prawa i obowiązki i starają się je stosować w praktyce; 

b) uczniowie znają zasady kulturalnego zachowania się    w szkole, podczas przerw, wycieczek 

szkolnych, uroczystości formalnych i nieformalnych; 

c) uczniowie potrafią  się integrować   i współpracować ze sobą; 

d) uczniowie znają  podstawowe  wartości ważne w naszej społeczności szkolnej                 i   

starają się kierować nimi w swoim codziennym postępowaniu;  

e) uczniowie są koleżeńscy- potrafią wzajemnie sobie pomagać i wspierać się; 

f) uczniowie znają i  potrafią zastosować  postawy asertywne; 

g) uczniowie (i rodzice) angażują się  w uczestnictwo w akcjach nakierowanym na pomoc 

innym w ramach  wolontariatu  prowadzonego w szkole  

 

4)  

 

Upowszechnienie wśród dzieci wiedzy i kształtowanie umiejętności  

niezbędnych do  aktywnego uczestnictwa w kulturze  i sztuce krajowej oraz 

światowej  

 

a) rozwijanie u uczniów zainteresowania kulturą w środowisku lokalnym i 

potrzeby uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych; 

b) uczniowie  angażują się w życie szkoły; 

c) uczniowie  aktywnie uczestniczą w wycieczkach szkolnych do miejsc 

związanych z kulturą, sztuką oraz historią;  

d) rozwijanie u uczniów ciekawość świata, otwartości wobec innych  kultur i 

szacunku dla ich dorobku  

e) uczniowie angażują się w akcje promujące czytelnictwo; 

 

 

5)  

 

Stwarzanie warunków do rozwijania  umiejętności, zdolności 

i kreatywności dzieci.  

 
a) zachęcanie i wspieranie uczniów do  rozwoju intelektualnego; 

b) uczniowie rozwijają  swoje zdolności poprzez  uczestniczenie w bogatej ofercie zajęć 

pozalekcyjnych, realizacji różnych  projektów,  udziale w konkursach, akcji szkolnych, itp. 

c) uczniowie  potrafią dzielić się wiedzą; 
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d) wspieranie różnorodności myśli i swobody wymiany poglądów, by budować  w uczniach 

poczucia integralności i kulturę dyskusji; 

 

 

6)  

 

Stwarzanie  warunków umożliwiających pokonywanie 

i/lub niwelowanie  niepowodzeń szkolnych 

i  psychorozwojowych  u dzieci. 
a) uczniowie  pokonują trudności edukacyjne i rozwojowe przy wsparciu nauczycieli  i 

specjalistów szkolnych; 

b) uczniowie znają sposoby i  starają się pokonać trudności edukacyjne; 

c) uczniowie mają zapewnione warunki   i sposoby nauki stosowanie do sowich możliwości 

psychorozwojowych;  

 

7)  

 

Kształtowanie u dzieci postaw obywatelskich i patriotycznych. 

 
a) uwrażliwienie uczniów  na piękno naszego kraju, szacunek dla przeszłości i tradycji, 

przynależność do niego  i  poszanowanie jego historii; 

b) uczniowie znają najważniejsze wydarzenia związane   z historią naszego kraju; 

c) uczniowie znają  polskie święta państwowe  i aktywnie uczestniczą w obchodach  świąt 

państwowych  organizowanych na terenie szkoły; 

d) aktywnie uczestniczą w uroczystościach, imprezach klasowych, szkolnych i lokalnych; 

e) uczniowie znają i  uczestniczą aktywnie  w uroczystościach zaliczanych do ceremoniału  

szkolnego; 

f) uczniowie stosują  zasady samorządności funkcjonujące  w szkole; 

 

8)  

 

Kształtowanie u dzieci postaw proekologicznych. 
 

a) uczniowie wiedzą jak dbać o środowisko; 

b) uczniowie  uczestniczą w akcjach proekologicznych; 

 

9) 

 

Wspieranie rodziców w kształtowaniu właściwych postaw rodzicielskich                       

i modeli wychowawczych. 

 
a) rodzic (prawny opiekun) współpracuje ze szkołą celem właściwego odziaływania 

wychowawczego na dziecko; 

b) rodzic (prawy opiekun) wie co sprzyja właściwemu rozwojowi dziecka, a co przeszkadza w 

jego prawidłowym rozwoju; 

c) rodzic (prawny opiekun)  zna możliwości  edukacyjne, emocjonalne                            i 

społeczne dziecka; 

d) rodzic (prawny opiekun) wie gdzie może się udać celem pomocy dziecku                     i 

rodzinie; 
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3.2. Główne zadania nauczycieli i wychowawców  związane z realizacją założeń 

niniejszego programu  

 

Grono pedagogiczne w pracy wychowawczej  i profilaktycznej  wspierając w tym 

zakresie obowiązki rodziców (prawnych opiekunów), zmierza do tego, aby uczniowie (dzieci)                                

w szczególności:  

 kształtowali postawy twórcze, zainteresowania oraz dociekliwość poznawczą 

ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie; 

 mieli zapewnioną pomoc stosowanie do swoich możliwości psychorozwojowych,  

 mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów 

nauczania, jak   i całej edukacji na danym etapie nauczania; 

 posiadali umiejętność oceny własnych zachowań, stawali się coraz bardziej 

samodzielni w dążeniu do dobra, otwarci, życzliwi i  odpowiedzialni za siebie;  

 kształtowali wrażliwość uczuciową, opanowanie emocji, umiejętność kontaktowania 

się z ludźmi,  

 mieli świadomość zagrożeń płynących z otoczenia w tym ze środowiska cyfrowego           

i potrafili się im przeciwstawić, uczyli się bycia odpowiedzialnymi za swoje 

postępowanie, 

 kształtowali profilaktykę zdrowotną  i sprawność fizyczną, 

 doskonalili pracowitość, rzetelność, wytrwałość, szacunek dla dobra wspólnego, jako 

cechy osobowości przygotowującej do życia w rodzinie i społeczności lokalnej, 

 wzmacniali  poczucie tożsamości narodowej, 

 podejmowali  działania na rzecz ochrony środowiska i rozwijania zainteresowań  

ekologią. 

 

 

3.3. Samorządność uczniowska, działalność na rzecz pomocy innym  jako forma 

wychowania 

 

Samorząd Uczniowski ma za zadanie przede wszystkim łączyć społeczność danej 

szkoły, wytwarzać więź grupową, budzić poczucie wspólnoty, tworzyć określoną atmosferę 

szkoły, wzbogacać tradycje szkolne, a także zaspokajać potrzeby ogółu uczniów.  

    Samorząd z jednej strony powinien  być podstawową formą partnerskiego 

współuczestnictwa dzieci i młodzieży w zarządzaniu szkołą, a tym samym czynnikiem 

kształtowania postaw zaangażowania i odpowiedzialności za sprawy ogółu, z drugiej zaś 

strony powinien on być formą organizacji życia zbiorowego, włączając do działania 

wszystkich członków danej zbiorowości. Samorząd Uczniowski  wyraża opinię na temat 

sposobu i celowości organizowania imprez i uroczystości szkolnych, reprezentuje uczniów na 

zewnątrz oraz ocenia sytuację wychowawczą w szkole ,decyduje w ramach kompetencji 

określonych w Statucie Szkoły o realizowanych przez szkołę zadaniach.  

Prowadzenie w szkole  działań i inicjatyw  nakierowanych na pomoc (wolontariat) 

innym ma na celu kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych służących 

bezinteresownej niesieniu  pomocy innym oraz  uwrażliwieniu uczniów na potrzeby innych.  
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3.4. Współpraca z rodzicami w ramach realizacji założeń niniejszego programu  

O sukcesie  wychowawczym i edukacyjnym uczniów w dużym stopniu decyduje wsparcie 

otrzymywane w domu rodzinnym. Zaangażowanie rodziców w proces edukacyjny 

pozytywnie wpływa na osiągnięcia uczniów. Współpraca szkoły i domu daje dzieciom 

poczucie bezpieczeństwa. Mając powyższe na uwadze  nauczyciele współpracując                           

z rodzicami (prawnymi opiekunami) w szczególności dbają o:   

 systematyczne zachęcanie rodziców do udziału w procesie  wychowawczym                        

i edukacyjnym, 

 angażowanie rodziców w proces podejmowania decyzji dotyczących istotnych 

aspektów szkoły,   

 niesienie  pomocy  i udzielanie wsparcia  rodzinie stosowanie do swoich kompetencji 

zawodowych, 

 uświadamianie rodzicom istnienie możliwości wsparcia ze strony szkoły oraz 

instytucji zewnętrznych. 

Rada Rodziców  działająca przy szkole reprezentuje interesy rodziców, współdecyduje                    

o formach i metodach wychowania swoich dzieci, uwzględniając istniejące przepisy prawne               

w tym zakresie. Wspiera inicjatywy szkoły związane z: poszerzaniem oferty edukacyjnej             

i wychowawczo - profilaktycznej, wzbogacaniem szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne, 

remontami w szkole, aktywnym uczestnictwem w imprezach i uroczystościach szkolnych, 

współorganizowaniem wycieczek i uroczystości szkolnych, itp. 

 

 

3.5. Współpraca  szkoły ze środowiskiem lokalnym 

Nauczyciele w procesie dydaktycznym, działalności wychowawczej i  profilaktycznej 

prowadzonej w szkole współpracują ze sobą oraz  ze środowiskiem lokalnym.  Instytucjami 

działającymi na rzecz dziecka i jego rodziny, ośrodkami rozwoju oraz innymi placówkami, 

które w sposób szczególny mogą przyczynić się do  lepszej realizacji  postawionych sobie 

celów wychowawczo – profilaktycznych.  

Szkoła spełniając swoją rolę wychowawczą  i profilaktyczną współpracuje  m in.: z Miejsko – 

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Kuratorami sądowymi, Komendą Powiatową 

Policji w Piasecznie, Poradnią Psychologiczno –Pedagogiczną w Piasecznie, Parafią św. 

Anny w Piasecznie,  Ośrodkiem Kultury – Przystankiem Kultura w Piasecznie, Muzeum 

Regionalnym, Biblioteką Miejską, Świetlicą socjoterapeutyczną przy ul. Zgoda w Piasecznie, 

Niepubliczną Świetlicą terapeutyczną „Klub zdolnego dziecka”  przy ul. Rejtana w 

Piasecznie, Stowarzyszeniem Kondycja, Firmą Agmar w ramach akcji Mleko i warzywa w 

szkole, Uczelniami Wyższymi, Powiatową i Ochotniczą Strażą Pożarną, Nadleśnictwem 

Chojnów, Teatrem Rampa, Zespołem Tintilo, Cinema City Bemowo – cykl lekcji 

edukacyjnych, Gminnym Punktem Europa Direct,  Zespołem Szkół  przy ul. Szpitalnej w 

Piasecznie, Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, PCK, Referatem Spraw Społecznych, 

Wydziałem Gospodarowania Odpadami w UMiG Piaseczno, Powiatową Stacją 

Epidemiologiczną, Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, fundacjami, innymi 

szkołami gminnymi i powiatowymi. 
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3.6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna  organizowana w szkole 

Nauczyciele  i specjaliści szkolni  zawsze otaczali uczniów opieką, a zwłaszcza tych, 

którzy borykają się z trudnościami edukacyjnymi, emocjonalnymi,  wymagających 

specjalnych potrzeb edukacyjnych bądź  wymagających innego typu wsparcia. 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna  jest prowadzona  zgodnie z założeniami  Ministerstwa  

Edukacji Narodowej. W naszej szkole polega  ona m in.:  

 na  rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów, potrzeb uczniów 

wynikających z aktualnej sytuacji rodzinnej, losowej, 

 na dostosowywaniu form i metod pracy do zdiagnozowanych  możliwości 

rozwojowych uczniów,  w tym organizowania   wieloaspektowej pomocy dla uczniów 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,  

 na organizacji  dużej ilości zajęć  pozalekcyjnych zajęć rozwijających uzdolnienia, kół 

zainteresowań, dydaktyczno-wyrównawczych,   oraz  zajęć specjalistycznych tj.  zajęć 

korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć z elementami socjoterapii, logoterapii, 

gimnastyki korekcyjnej,  terapii Integracji Sensorycznej oraz wsparcia 

psychologicznego.  

 na wspieraniu rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych                        

i dydaktycznych, rozwijaniu  umiejętności wychowawczych rodziców w celu 

zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.   

 

3.7. Sposoby realizacji założeń programu  

Założenia programu  będą realizowane na podstawie zaplanowanych  w działań 

wychowawczo – profilaktycznych. Plan   działań wychowawczo- profilaktyczny zawierający 

zadania szczegółowe do realizacji będzie stale monitorowany  i w zależności od potrzeb 

środowiska szkolnego będzie ulegał modyfikacji.   

Zadania i działania wychowawczo – profilaktyczne będą realizowane za pomocą m in.:   

 wsparcia całościowego rozwoju dziecka przez pracowników pedagogicznych                     

i niepedagogicznych szkoły, którzy swoją postawą będą promować wartość edukacji  

i wychowania,  

 organizację zajęć, w sposób umożliwiający  dostosowanie metod pracy  do potrzeb 

intelektualnych i rozwojowych  uczniów podczas bieżącej pracy z dzieckiem oraz  

działań długofalowych jeśli występuje także potrzeba, 

 stosowania w większości aktywizujących metody pracy na lekcjach m. in.:, metody 

projektu (klasowe, szkolne) metody  wykorzystujące technologie informacyjno- 

komunikacyjne w tym zajęcia z tablicą interaktywną, prace grupowe, zespołowe, 

prowadzenie dyskusji, debat, dramy, mini inscenizacje, zajęcia terenowe, 

obserwacje, doświadczenia, 

 stosowania  klasycznych metod pracy na lekcji  m in.: opis, wykład, pogadanka 

 pogadanek zajęć prowadzonych w ramach godziny wychowawczej,  

  zajęć realizowanych na  danych przedmiotach  dotyczących realizacji zagadnień 

zawartych w programie, 

 zajęć pozalekcyjnych (dydaktyczno- wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia, 

kół zainteresowań, zajęć prowadzonych na terenie szkoły przez  podmioty 

zewnętrzne) 

 zajęć specjalistycznych (psychologicznych, socjoterapeutycznych, rewalidacyjnych, 

logopedycznych, korekcyjno – kompensacyjnych, korygujących wady postawy, 

Integracji  sensorycznej), 

 zajęć bibliotecznych,  
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 warsztatów profilaktycznych,  

 organizacji uroczystości  związanych z obchodami świąt państwowych, 

 organizacji różnych imprez,  przedstawień, akcji, konkursów  klasowych i 

szkolnych, 

 wycieczek krajoznawczych  oraz do miejsc pamięci narodowej,  

 lekcji prowadzonych poza terenem szkoły, np. lekcji muzealnych, 

 wyjazdów do teatru lub innych miejsc związanych z kulturą i sztuką tradycyjną i 

nowoczesną, 

 spotkań z ciekawymi ludźmi, świadkami historii,  artystami, itp. , 

 współpracy z przedstawicielami instytucji lokalnych, 

 realizacji konkursów o zasięgu gminnym,  

 realizacji programów autorskich, innowacji pedagogicznych 

 współpracy z rodzicami w formie zebrań, konsultacji, warsztatów, spotkań indyw. 

 

 

3.8. Osoby odpowiedzialne za realizację 

Za realizację zadań wynikających z wyznaczonych  celów wychowawczych                                    

i profilaktycznych odpowiadają wszyscy nauczyciele szkoły, oddziałów przedszkolnych oraz 

specjaliści szkolni, w tym także pracownicy niepedagogiczni stosownie do swoich 

obowiązków i uprawnień.  Pracownicy pedagogiczni na bieżąco współpracują z rodzicami 

dzieci oraz z przedstawicielami instytucji wspierających szkołę w sferze wychowania                    

i realizacji ww. celów programu.  

 

 

3.9. Dokumentacja realizacji działań wychowawczo – profilaktycznych 

Potwierdzeniem przeprowadzania działań  wychowawczo – profilaktycznych będą 

zapisy   w dziennikach lekcyjnych, dziennikach pozalekcyjnych, dziennikach specjalistów, 

sprawozdania, dokumentacja pracy wychowawcy, dokumentacja pracy specjalistów 

szkolnych, wytwory uczniów, materiały z przeprowadzonej działalności umieszczone             

na stronie internetowej szkoły, inne dokumenty wynikające ze specyfiki prowadzonych 

działań.  

 

Rozdział IV 

 

Ewaluacja programu 

 
Szkolny program wychowawczo – profilaktyczny  będzie stale monitorowany. Na 

zakończenie każdego roku szkolnego zostanie przeprowadzona ewaluacja poprzez diagnozę            

i analizę potrzeb wybranych obszarów. 

 

Podstawową formą ewaluacji będą (do wyboru) : 

 Ankiety ewaluacyjne skierowane do uczniów, nauczycieli lub rodziców; 

 Obserwacja uczniów podczas przerw, wycieczek, lekcji; 

 Rozmowy z uczniami, rodzicami, nauczycielami; 

 Obserwacje  prowadzone przez dyrekcje szkoły; 

 Analizę dokumentacji szkolnej, np: dzienników lekcyjnych, zajęć pozalekcyjnych, 

protokołów klasyfikacyjnych, sprawozdań semestralnych i końcoworocznych,  
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sprawozdań z konkursów, dyplomów i wyróżnień nauczycieli i uczniów, 

podziękowań, wykazu wycieczek, itp. 

 
 

Rozdział V 

 

 

Plan  działań wychowawczo – profilaktycznych 

 dla uczniów  klas podstawowych  

 

 
Szczegółowy plan  działań wychowawczo – profilaktycznych obejmuje zaplanowane 

do realizacji działania spójne z celami programu  i preferowanymi  przez społeczność szkolną 

wartościami oraz uwzględniające  wsparcie rozwoju dziecka w sferze fizycznej, psychicznej, 

aksjologicznej i społecznej. 

 

 

Obszar działań wychowawczo – profilaktycznych: 1.  Kształtowanie postaw prozdrowotnych dzieci  

Sfera rozwoju dziecka: sfera fizyczna, sfera psychiczna  
Działania wychowawczo – profilaktyczne  

związane z realizacją ww. celu 

Formy realizacji  Osoba (y) 

odpowiedzialne za 

realizację 

Termin realizacji 

Profilaktyka uzależnień od multimediów. 

Zapoznanie uczniów z zagrożeniami 

płynącymi z nadużywania:  gier 

komputerowych internetu, komputera,  

korzystania z social media, telefonów itp.  

Zajęcia, pogadanki 

wychowawcze  

Realizacja  wybranych 

elementów na zajęciach z 

przedmiotu  

Wychowawcy  

 

Nauczyciele 

informatyki, edb 

 

Cały rok szkolny 

Uświadomienie uczniom szkodliwości 

płynących z zażywania sub. 

Psychoaktywnych, nowych substancji 

psychoaktywnych, psychotropowych, 

środków zastępczych, dopalaczy, 

narkotyków, itp.  

Prowadzenie zajęć, pogadanek 

profilaktycznych/ 

wychowawczych  

Realizacja wybranych 

elementów na zajęciach z 

przedmiotu  

Wzbogacanie realizacji  zadania 

poprzez projekcję filmów, 

prezentacji, ulotek, plakatów 

 

Wychowawcy 

Pedagodzy szkolni 

Pielęgniarka 

szkolna 

Nauczyciel 

biologii, chemii, 

edb 

 Współpraca w 

ramach realizacji 

tematyki ze 

specjalistami z 

dziedziny,  z 

instytucjami 

zewnętrznymi (np. 

Policja, Sanepid, 

PZOZ) 

Cały rok szkolny 

Dbanie o nawyk zdrowego odżywiania i 

aktywności fizycznej. Realizowanie 

tematyki dotyczącej   zdrowego 

racjonalnego odżywania, negatywnych 

skutków  niewłaściwych diet; zachęcanie 

uczniów do większej aktywności 

fizycznej  itp. 

Zajęcia, pogadanki w ramach 

zajęć z wychowania fizycznego, 

edukacji do bezpieczeństwa, 

biologii 

Zajęcia 

wychowawcze/profilaktyczne  

 

 

 

Organizacja  imprez sportowych 

na terenie szkoły promujących 

Nauczyciele wf, 

biologii, edb 

Pielęgniarka 

szkolna 

Pedagodzy szkolni 

Wychowawcy klas 

Nauczyciele 

świetlicy   

 

 

Nauczyciele wf, 

Cały rok szkolny 
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aktywność  fizyczną i zdrowy 

styl życia  

 

Dzień zdrowego żywienia  

 

 

 

Opiekunowie 

samorządów 

szkolnych  

Edukacja przeciwdziałania zachowaniom 

ryzykownym. Prowadzenie zajęć  dot. 

umiejętności właściwego organizowania 

czasu i spędzania czasu wolnego,  

odpoczywania, radzenia sobie ze stresem, 

radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami, 

dawania wsparcia; kształtowania 

świadomości w zakresie zdrowego stylu 

życia i harmonijnego rozwoju  

Zajęcia w ramach godz. wych. , 

pogadanki 

 

Zajęcia z przedmiotu  

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas 

Nauczyciele 

świetlicy  

 

Nauczyciele wf 

 

 

Cały rok szkolny 

Kształtowanie u uczniów  kompetencji 

psychospołecznych związanych z 

budowaniem pozytywnych relacji 

międzyludzkich . Dbałość o własną 

kondycję psychiczną i rozwój 

emocjonalny.  

Zajęcia rozwijające 

kompetencje emocjonalno –

społeczne 

Zajęcia socjoterapeutyczna  

 

Zajęcia  psychoedukacyjne na 

temat emocji, radzeniu sobie ze 

stresem, itp.  

 

 

Psycholog, 

pedagog,  

 

 

 

Wychowawcy klas 

Psycholog, 

Pedagog   

Cały rok szkolny, wg 

potrzeb  

Kształtowanie właściwego stosunku do 

otaczającego świata z poszanowaniem  

drugiego człowieka 

Zajęcia, pogadanki, konkursy  Nauczyciele 

świetlicy  

Cały rok szkolny  

Obszar działań wychowawczo – profilaktycznych 2. Upowszechnianie u dzieci wiedzy na temat  

bezpieczeństwa oraz kształtowanie u nich właściwych postaw wobec różnych zagrożeń. 

Sfera rozwoju ucznia: sfera fizyczna, sfera psychiczna 

Działania wychowawczo – profilaktyczne  

związane z realizacją ww. celu 

Przykładowe formy realizacji  Osoba (y) 

odpowiedzialne za 

realizację 

Termin realizacji 

Zapoznanie wszystkich uczniów i 

rodziców ze szkolnymi regulaminami  w 

tym regulaminem wychowawczo-

porządkowym, regulaminem sal 

lekcyjnych. 

Zajęcia, zebranie z rodzicami 

Zajęcia  

Wychowawcy klas, 

Nauczyciele 

przedmiotów, 

wychowawcy 

świetlicy  

Wrzesień, następnie 

przypominanie w ciągu 

roku szkolnego wg 

potrzeb 

Prowadzenie pogadanek, zajęć na godz. 

wych, na świetlicy szkol. na temat 

bezpieczeństwa  

Pogadanki, zajęcia  Wychowawcy klas, 

Wychowawcy 

świetlicy szkolnej, 

Nauczyciele edb 

Pozostali 

nauczyciele i 

specjaliści – wg 

potrzeb  

Cały rok szkolny 

 Reagowanie i eliminowanie 

niebezpiecznych zachowań uczniów 

nawet  tych najdrobniejszych. 

Rozmowy z uczniami/ uczniem 

indywidualne/ w klasie  

Wszyscy 

pracownicy 

pedagogiczni i 

niepedagogiczni 

szkoły  

Na bieżąco, cały rok 

szkolny 

Opracowanie w klasach  kodeksu, zasad 

norm bezpiecznego i kulturalnego 

zachowania się  klasie i w  szkole. 

Opracowanie kodeksu z 

udziałem uczniów 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele edb 

Wrzesień  

Kontrolowanie stanu sprzętu 

technicznego  

i usterek  

Sprawdzanie i na bieżąco 

usuwanie usterek  

Kierownik ds. 

administracji i 

obsługi 

Cały rok szkolny 

Dbałość pracowników o bezpieczeństwo  Sprawdzanie i ewentualnych Wszyscy Cały rok szkolny  
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i porządek   

na stanowisku pracy 

nieprawidłowości w zakresie 

bezpiecznych i higienicznych 

warunków pracy 

pracownicy szkoły 

Realizacja zadań  dot. bezpieczeństwa  

w ramach sprawowanych funkcji w 

szkole 

Przeprowadzenie próbnego 

alarmu ewakuacyjnego dla całej 

społeczności szkolnej 

 

Rzetelne wykonywanie 

obowiązków  

 

Koordynator ds. 

bezpieczeństwa 

Społeczny 

Inspektor Pracy 

 I semestr  

Zapewnienie bezpieczeństwa podczas 

zajęć wf, zawodów sportowych, zajęć na 

basenie, w innych placówkach, w których 

będą realizowane zajęcia sportowe, itp.  

Przypominanie uczniom zasad ruchu 

drogowego podczas wyjść poza teren 

szkoły. 

Zapoznanie z regulaminami bhp 

obiektów sportowych na których 

przebywają uczniowie. Zapoznanie 

uczniów z zasadami właściwego 

korzystania ze sprzętu sportowego. 

Asekurowanie uczniów podczas 

wykonywania ćwiczeń. 

 

Pogadanki , zajęcia z zakresu 

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej, 

Nauczyciele wf,  

Cały rok szkolny – wg 

potrzeb 

Zapewnienie bezpieczeństwa podczas 

przerw śródlekcyjnych 

Aktywne sprawowanie 

dyżurów, reagowanie na 

niewłaściwe i niebezpieczne 

zachowania uczniów.  

Wszyscy 

nauczyciele, 

pracownicy 

niepedagogiczni 

szkoły, a zwłaszcza 

Nauczyciele 

dyżurujący  

zgodnie z 

harmonogramem 

dyżurów na dany 

rok szkolny 

Cały rok szkolny  

Nauka udzielania pierwszej pomocy  Prowadzenie warsztatów  

zakresu sposobów udzielania 

pierwszej pomocy 

Zajęcia z wychowawcą 

 

Tematyka realizowana na 

przedmiocie  

Anna 

Marcinkiewicz kl. 

I-III 

Wychowawcy kl I-

VIII 

Nauczyciel edb   

Cały rok szkolny  

Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu  

drogowym także podczas wycieczek 

(całodniowych, kilkudniowych, wyjść 

poza teren szkoły itp.) 

Przypomnienie zapisów 

regulaminu wycieczek / 

pogadanka na temat  

Wychowawcy klas 

 

Cały rok szkolny 

Zapoznanie uczniów z zasadami ruchu 

drogowego w ramach przygotowania 

dzieci do egzaminu na kartę rowerową 

uczniów kl. V-VI 

Zajęcia  

 

Nauczyciel 

techniki  

Zgodnie z rozkładem 

zajęć  

Zapoznanie z prawami i obowiązkami 

uczniów naszej szkoły  oraz prawami 

człowieka 

Przedstawienie uczniom i rodzicom 

WSO, PSO, punktowego systemu oceny 

zachowania w klasach IV-VI, systemu 

oceny zachowania w klasach I-III. 

Przedstawienie uczniom praw dziecka i  

człowieka. 

Zajęcia w ramach godz. wych.  

 

Realizacja tematyki  na  

przedmiocie 

 

 

Wychowawcy klas  

 

Nauczyciele wos 

Wrzesień, następnie w 

ciągu roku szkolnego wg 

potrzeb  

Odpowiedzialność nieletnich. Spotkanie  uczniów kl. 4- 7  z  Pedagodzy szkolni  I semestr  
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Kształtowanie u uczniów brania 

odpowiedzialność za własne czyny. 

Policjantem z  KPP w 

Piasecznie 

 

Pogadanki  na godz. 

wychowawczych, na zajęciach 

lekcyjnych  

 

Wychowawcy,   

Wszyscy 

nauczyciele ,a w 

szczególności 

nauczyciele edb i 

wos 

 

 

Cały rok szkolny 

 Kształtowanie umiejętności uczniów w 

zakresie prawidłowego funkcjonowania 

w szeroko zrozumianym środowisku 

cyfrowym w tym cyberprzemoc. 

Zapoznanie uczniów z negatywnymi 

skutkami i zagrożeniami płynącymi z 

nieprawnego użytkowania nośników 

cyfrowych (m. in. przesyłania, 

udostępniania zdjęć, filmów, treści  w 

internecie, poprzez wiadomości tekstowe 

sms, e-mail, itp. ) 

Zapoznanie uczniów z zasadami 

bezpiecznego korzystania z nośników 

multimedialnych,  cyberprzestrzeni.  

Zachęcanie uczniów do właściwego i 

bezpiecznego poruszania się w social 

media.  

Lekcje  wychowawcze,  

 

Lekcje z przedmiotu  

 

Wychowawcy klas,  

 

Nauczyciele 

informatyki, edb, 

wdż 

Cały rok szkolny, wg 

potrzeb  

Zapoznanie uczniów z  tematyką ochrony 

danych osobowych, praw  autorskich, 

ochrony własności intelektualnych, 

ochrona wizerunku  

Pogadanki, zajęcia na lekcjach 

przedmiotu 

Nauczyciele 

informatyki, 

muzyki, plastyki, 

wos, edb  

I semestr  

Przygotowanie uczniów do działań w 

sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń, 

reagowania na niebezpieczeństwa 

zagrażające życiu i zdrowiu 

Lekcje wychowawcze 

 

Lekcje z przedmiotu 

Wychowawcy klas 

Nauczyciele edb, 

przyrody, biologii,  

Cały rok szkolny  

Obszar działań wychowawczo – profilaktycznych 3. Kształtowanie u  dzieci  postaw prospołecznych  

oraz właściwych relacji interpersonalnych poprzez kreowanie odpowiednich wzorców i wartości. 

Sfera rozwoju ucznia: sfera aksjologiczna, sfera psychiczna, sfera społeczna 
Działania wychowawczo – profilaktyczne  

związane z realizacją ww. celu 

Przykładowe formy realizacji  Osoba (y) 

odpowiedzialne za 

realizację 

Termin realizacji 

Propagowanie postaw asertywnych wśród 

uczniów   w relacjach rówieśniczych jako 

profilaktyka przemocy i agresji w szkole i 

poza nią oraz przeciwstawiania się 

zachowaniom zagrażającym życiu i 

zdrowiu 

Prowadzenie zajęć 

wychowawczych z zakresu  

asertywności, przeciwdziałaniu 

przemocy i agresji 

Wychowawcy klas, 

Nauczyciele 

świetlicy    

Pedagodzy szkolni 

Cały rok szkolny  

Uczenie  konstruktywnego 

rozwiązywania konfliktów,  sytuacji 

trudnych, poprawnej komunikacji 

interpersonalnej (werbalnej i 

niewerbalnej) radzenia sobie z emocjami 

zwłaszcza negatywnymi. 

Prowadzenie zajęć 

wychowawczych  

 

Prowadzenie zajęć z przedmiotu 

Pomoc bieżąca  

Wychowawcy klas,                

Nauczyciele 

świetlicy  

Specjaliści szkolni   

Nauczyciele  wos, 

edb, wdż 

 

Wszyscy 

pracownicy szkoły 

Cały rok szkolny 

Propagowanie  postaw akceptacji  

szacunku i tolerancji dla  osób słabszych,  

starszych, niepełnosprawnych, chorych, 

innego wyznania, odmiennych  kulturowo 

itp. 

Prowadzenie zajęć 

wychowawczych,  

 

Prowadzenie zajęć z przedmiotu 

 

Pomoc bieżąca   

Wychowawcy klas, 

Specjaliści szkolni 

 

Nauczyciele wos, 

edb, wdż 

 

Wszyscy 

Cały rok szkolny 
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nauczyciele, 

pracownicy szkoły 

Pomoc koleżeńska - uwrażliwienie na 

pomoc innym (zwłaszcza  uczniów 

otrzymującym słabe wyniki w nauce, 

słabszym, wycofanym, nieśmiałym) 

Prowadzenie pogadanek 

wychowawczych na temat  

niesieniu bezinteresownej 

pomocy innym  

Organizacja pomocy 

koleżeńskiej w zespołach 

klasowych. 

Wychowawcy klas, 

Wszyscy 

nauczyciele  

Cały rok szkolny, wg 

potrzeb  

Integracja  i współdziałanie  

Prowadzenie zajęć integracyjnych. 

Realizacja szkolnego programu w kl. 

IV:„Czwartoklasiści na start”,  

w kl. I: „Program adaptacyjny dla 

uczniów rozpoczynających naukę w 

klasie pierwszej’ 

Prowadzenie zajęć 

integracyjnych  

Prowadzenie  ćwiczeń, zadań 

doskonalących współpracę i 

współdziałanie   na godz. wych., 

zajęciach przedmiotowych, 

pozalekcyjnych. 

Organizowanie imprez i 

uroczystości klasowych 

świetlicowych, szkolnych z 

udziałem uczniów i rodziców. 

Wychowawcy klas  

 

Wychowawcy klas, 

Nauczyciele 

przedmiotów 

 

 

Wychowawcy klas, 

Wychowawcy 

świetlicy  

Cały rok szkolny, wg  

zapisów w 

realizowanych 

programach 

adaptacyjnych  

Cały rok szkolny 

 

 

Kształtowanie u  uczniów właściwych 

postaw i wartości w życiu (koleżeństwa, 

przyjaźni, odpowiedzialności, 

współpracy, uczciwości, 

obowiązkowości,  więzi rodzinnych, 

dobroci, prawdy, życzliwości  

Realizacja programu „Nasze 

wartości”, całego lub elementów 

– wg potrzeb klasy  

Zajęcia tematyczne z 

przedmiotu 

Wychowawcy klas,  

Wychowawcy 

świetlicy  

Nauczyciele wos, 

wdż  

Cały rok szkolny 

Propagowanie ważnych wartości  

w życiu człowieka  i właściwych 

wzorców  zachowań  na terenie szkoły  

 

Propagowanie wśród uczniów 

podczas zajęć lekcyjnych, 

pozalekcyjnych, przerw 

śródlekcyjnych, przebywania na 

świetlicy szkolnej, wyjść poza 

szkołę właściwych postaw  i 

wartości poprzez rozmowy, 

zwracanie uwagi na właściwe 

postawy  

Wychowawcy klas 

Wszyscy 

nauczyciele i 

specjaliści, 

Wychowawcy 

świetlicy, 

Nauczyciele 

dyżurujący 

Pracownicy 

niepedagogiczni  

Cały rok szkolny 

Wyrabianie nawyków kulturalnego 

zachowania się  w różnych miejscach  

Zajęcia, pogadanki i dyskusje na 

temat kultury zach. w różnych 

miejscach, podczas uroczystości 

oficjalnych i nieoficjalnych, 

kultury wypowiadania się i 

zwrotów grzecznościowych.  

Wyrabianie nawyku 

kulturalnego zach. się  na 

stołówce szkolnej podczas 

spożywania posiłków 

Wychowawcy klas 

Wychowawcy 

świetlicy   

Wszyscy 

Nauczyciele,  

Szkolni specjaliści 

 

Nauczyciele- 

opiekunowie 

uczniów podczas 

przebywania na 

stołówce 

Pani Intendentka, 

Pracownicy kuchni  

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

Promocja wolontariatu- kształtowanie 

postaw prospołecznych  opartych na 

służeniu innym 

Organizacja inicjatyw i akcji 

charytatywnych na terenie 

szkoły  

- Nauczyciele 

- Szkolni 

specjaliści  

-Szkolny klub PCK 

-Samorząd szkolny  

Cały rok szkolny  

Kształtowanie postawy 

przedsiębiorczości i inicjatywy 

społecznej 

Organizacja imprez i akcji 

szkolnych inicjowanych przez 

samych uczniów, samorządy 

szkolne  

Wychowawcy klas 

Opiekunowie 

samorządów  

Cały rok szkolny 

Obszar działań wychowawczo – profilaktycznych 4. Upowszechnienie wśród dzieci wiedzy i 
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kształtowanie umiejętności  niezbędnych do  aktywnego uczestnictwa w kulturze  i sztuce. 

 Sfera rozwoju ucznia: sfera społeczna, sfera aksjologiczna  
Działania wychowawczo – profilaktyczne  

związane z realizacją ww. celu 

Przykładowe formy realizacji  Osoba (y) 

odpowiedzialne za 

realizację 

Termin realizacji 

Poznawanie dziedzictwa kultury i sztuki 

regionalnej, narodowej, europejskiej      i 

światowej. 

Przykładowe sposoby realizacji: 

organizacja pogadanek, 

dyskusji, projekcji filmów edu., 

wycieczek, gazetek ściennych,  

konkursów, projektów, itp. 

 

Zajęcia wychowawcze zakresu  

Nauczyciele 

historii i wos, 

plastyki, muzyki, 

przyrody, 

geografii, języka 

polskiego,  języka 

obcego, 

nauczyciele 

biblioteki  

 

 

Wychowawcy klas 

Cały rok szkolny  

Stwarzanie uczniom warunków do 

obcowania z muzyką, sztuką „na żywo”,  

Udział uczniów  „na żywo” w 

koncertach, spektaklach 

teatralnych, spektaklach 

muzycznych przedstawieniach, 

lekcjach muzealnych, zajęcia 

plenerowe, spotkaniach z 

artystami, itp. 

Nauczyciele 

muzyki, plastyki, 

Wychowawcy kl. 

I-III 

Nauczyciele języka 

polskiego  

Nauczyciele 

biblioteki  

Cały rok szkolny 

Tworzenie wystaw prac własnych, 

klasowych i szkolnych 

wystawy Nauczyciele 

plastyki, muzyki, 

techniki, historii, 

języka polskiego, 

informatyki , 

nauczyciele 

biblioteki  

Cały rok szkolny 

Poznawanie najbliższego otoczenia 

ucznia, identyfikowania się ucznia   z 

jego najbliższą okolicą,  walorami 

kulturowymi, sztuki, zasobami 

środowiska, budowanie tożsamości 

związanej z „małą ojczyzną” 

Zajęcia wychowawcze 

 

Zajęcia z przedmiotu 

Wychowawcy klas 

Nauczyciele 

przyrody, geografii 

Cały rok szkolny 

Promowanie czytelnictwa wśród uczniów  Konkursy, akcje szkolne  

 Cykliczne zajęcia biblioteczne 

Nauczyciele 

biblioteki  

Wychowawcy 

świetlicy  

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

Obszar działań wychowawczo – profilaktycznych 5. Stwarzanie warunków do rozwijania  

umiejętności, zdolności i kreatywności dzieci.  

6.  Stwarzanie  warunków umożliwiających pokonywanie i/lub niwelowanie  niepowodzeń szkolnych 

i  psychorozwojowych  u dzieci. 

Sfera rozwoju ucznia: sfera psychiczna 
Działania wychowawczo – profilaktyczne  

związane z realizacją ww. celu 

Przykładowe formy realizacji  Osoba (y) 

odpowiedzialne za 

realizację 

Termin realizacji 

Dostosowanie form i metod pracy na 

lekcji do możliwości psychofizycznych 

wszystkich uczniów, a w szczególności u 

uczniów ze zdiagnozowanymi 

zaburzeniami  

Dobór właściwych form i metod 

pracy na lekcji  

 

Diagnoza stylów uczenia się  

 

Spotkania w zespołach KZN 

Wszyscy 

nauczyciele 

Wychowawcy klas 

szkolni specjaliści    

Cały rok szkolny  

Zajęcia specjalistyczne  dostosowane  

do możliwości rozwojowych uczniów i 

Organizacja zajęć 

specjalistycznych (z terapii ped., 

Specjaliści szkolni  Cały rok szkolny, wg 

potrzeb 
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pojawiających się trudności  logoterapii, socjoterapii, 

wsparcia psychologicznego, 

gimnastyki korekcyjnej, zaj. 

rewalidacyjnych) 

Zajęcia pozalekcyjne  dostosowane  

do zainteresowań, predyspozycji  

uczniów   

 

Zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze  

Organizacja zajęć  

rozwijających uzdolnienia 

 

Organizacja na terenie szkoły  

zajęć dyd.- wyr. 

 

Organizacja konsultacji 

przedmiotowych 

Nauczyciele  

 

Cały rok szkolny, wg 

potrzeb 

Dbałość o samorozwój- rozwój swoich 

uzdolnień  i talentów. Kształtowanie 

ambicji i motywacji edukacyjnych.  

Prezentacje biblioteki szkolnej i 

świetlicy kształtujące 

pozytywne postawy społeczne  

 

 

 

Zajęcia w kołach zainteresowań, 

przygotowanie do konkursów 

itp. 

 

 

Stypendia i nagrody za 

osiągnięcia edukacyjne, 

sportowe i artystyczne  

 

 

Promowanie osiągnięć uczniów 

Apele, informacje na tablicach, 

informacje na stronie 

internetowej, informacje na 

zebraniach 

Nauczyciele 

biblioteki 

Nauczyciele 

świetlicy  

 

 

Nauczyciele 

prowadzący zajęcia 

 

 

 

Dyrektor 

 Koordynatorzy 

konkursu „Puchary 

Jedynki” 

  

Zastępy dyrektora 

Wychowawcy klas 

Administratorzy 

strony www 

Cały rok szkolny  

Pomoc uczniom  w bieżących 

trudnościach wychowawczych i 

edukacyjnych 

Pomoc doraźna, Spotkania 

wspierające  

wychowawcy/psychologa 

pedagoga z uczniem i/lub 

rodzicem 

W zależności od 

potrzeb: 

Wychowawca, 

Nauczyciele, 

Szkolni specjaliści 

Cały rok szkolny, wg 

potrzeb 

Rozwijanie/ doskonalenie na lekcji u  

uczniów: kreatywności, wyobraźni, 

komunikacji, współpracy, współdziałania, 

krytycznego myślenia, 

współodpowiedzialności, samokontroli, 

samodzielności,  dyscypliny, 

umiejętności prezentacji osiągnieć 

indywidualnych i grupowych, 

umiejętności efektywnego uczenia się, 

wykorzystania zdobytej wiedzy na 

wszystkich przedmiotach w życiu 

codziennym,  itp.   

Pogadanki, ćwiczenia, 

właściwie skonstruowane lekcje 

umożlwiające kształtowanie 

wymienionych umiejętności na 

lekcji  

Wszyscy 

nauczyciele uczący  

Cały rok szkolny  

Pomoc uczniom  

znajdujących się w trudnej sytuacji 

życiowej (materialnej, losowej i in.) 

 

uczniowie  są objęci pomocą 

psych.-ped. w postaci rozmów, 

konsultacji pomocy rzeczowej, 

współpracy szkoły z 

odpowiednimi instytucjami/ ew. 

kierowaniem do odpowiednich 

instytucji (OPS, GKRPA, PPP 

itp.) 

 

Pomoc bieżąca na lekcji – wg 

Pedagodzy szkolni 

Psycholog 

Wychowawca  

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny- wg 

zgłaszanych/ 

obserwowanych potrzeb 

uczniów i rodziców  
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potrzeb  Nauczyciele 

uczący  

Pomoc w rozpoznawaniu  i rozwijaniu 

zdolności  w odkrywaniu dróg osobistych 

i zawodowych (mocne  i słabe strony, 

marzenia, plany, dalsza kariera szkolna, 

predyspozycje zawodowe itp.)  

Zajęcia wychowawcze 

 

Tematyka realizowana  w 

ramach doradztwa zawodowego  

 

Wychowawcy,  

 

Nauczyciel 

doradztwa 

zawodowego, kl.  

starsze  

Cały rok szkolny 

Obszar działań wychowawczo – profilaktycznych  7.  Kształtowanie u dzieci postaw obywatelskich i 

patriotycznych. 

Sfera rozwoju ucznia: sfera aksjologiczna, sfera społeczna 
Działania wychowawczo – profilaktyczne  

związane z realizacją ww. celu 

Formy realizacji  Osoba (y) 

odpowiedzialne za 

realizację 

Termin realizacji 

Kształtowanie postaw obywatelskich i 

patriotycznych uczniów poprzez 

prowadzenie zajęć o tematyce 

patriotycznej i obywatelskiej,  

Pogadanki, dyskusje, lekcje 

muzealne, zajęcia edukacyjne, 

wystawy, seanse  na temat 

historii polski, drogi polskiego 

narodu  do wolności, celebracji 

świąt państwowych, konkursy  

 

Zajęcia wychowawcze 

Nauczyciele 

historii i wos 

 

 

 

 

Wychowawcy klas 

 

Cały rok szkolny  

Przygotowanie i udział w 

uroczystościach/ konkursach szkolnych i 

pozaszkolnych związanych  np.:ze 

świętami państwowymi, o tematyce 

patriotycznej, historycznej  

 

Przygotowywanie uroczystości 

szkolnych, akademii, 

przygotowywanie uczniów do 

konkursów  

Nauczyciele 

historii i wos, 

  

Zgodnie z 

harmonogramem 

konkursów, celebracji 

świąt  państwowych na 

terenie szkoły 

Tworzenie Samorządu 

Klasowego 

Organizowanie zespołu 

klasowego – samorządu; 

 (pomoc koleżeńska, 

uroczystości klasowe, 

wycieczki) 

Wychowawcy Wrzesień  

Organizacja i zarządzenie działaniami 

związanymi z tworzeniem i 

funkcjonowaniem Samorządności 

szkolnej  na I i II etapie, opieka nad 

Sztandarem szkolnym  

Organizacja wyborów: 

- do samorządu szkolnego  

uczniów kl. 4-8 

-wybory opiekuna samorządu 

szkolnego  uczniów klas 4-8 

  

 

Wybory: 

dotychczasowi 

opiekunowie 

samorządu 

uczniowskiego   

 

Opieka i realizacja 

działań: wyłonieni 

w wyborach 

Opiekunowie  

Wrzesień-wybory: 

-do samorządu szkolnego  

(co roku) 

-wybory opiekuna 

samorządu szkolnego  

(co 3 lata) 

 

Działalność – cały rok/ 

lata zgodnie z kadencją  

 

Działalność Szkolnego Rzecznika Praw 

Ucznia  

Organizacja wyborów 

Rzecznika przez Opiekunów 

samorządu szkolnego uczniów 

kl. 4-8 

 

Wywiązywanie się z zadań 

związanych z działalnością   

Rzecznika   

Organizacja 

wyborów 

Rzecznika przez 

Opiekunów 

samorządu 

szkolnego uczniów 

kl. 4-8 

 

Działalność – 

wybrany Rzecznik 

Wrzesień  -wybory 

Rzecznika Praw Ucznia 

(co 3 lata) 

 

Cały okres kadencji 

rzecznika 

Ceremoniał  Szkolny:  

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,  

Przygotowanie uroczystości pasowania 

uczniów klas I, 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego. 

Przygotowanie ceremoniałów 

Wg harmonogramu 

przygotowanego na 

dany rok szkolny 

Wg harmonogramu 

uroczystości szkolnych 

na dany rok szkolny 

Indywidualne obyczaje szkolne Przygotowywanie i Wyznaczeni Cały rok szkolny 



Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie 

str. 24 

 

uczestnictwo w akademiach/ 

uroczystych obchodach rocznic, 

wydarzeń historycznych, świąt 

państwowych, prowadzenie 

Kroniki szkolnej  

 

Pogadanki/ zajęcia dot. 

celebracji świąt, tematyki 

związanej z ważnymi 

wydarzeniami historycznymi  

Gazetki ścienne, konkursy 

związane  

z w/w tematyką  

nauczyciele 

zgodnie z 

harmonogramem 

na dany rok 

szkolny 

 

 

 

Nauczyciele 

historii i wos 

Budzenie zainteresowania historią Polski 

i Polaków wśród najmłodszych. 

Przykładowe sposoby realizacji: 

Organizacja pogadanek, 

dyskusji, projekcji filmów edu., 

wycieczek, gazetek ściennych,  

konkursów, projektów, itp. 

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej  

Cały rok szkolny  

Obszar działań wychowawczo – profilaktycznych  8.  Kształtowanie u uczniów postaw właściwych 

postaw wobec środowiska naturalnego i jego ochrony. 

Sfera rozwoju ucznia: sfera fizyczna 
Działania wychowawczo – profilaktyczne  

związane z realizacją ww. celu 

Formy realizacji  Osoba (y) 

odpowiedzialne za 

realizację 

Termin realizacji 

Organizacja na terenie szkoły 

międzynarodowej akcji „Sprzątanie 

świata” 

Pogadanki, prace plastyczne, 

działania praktyczne uczniów 

Pedagodzy szkolni 

Psycholog 

Wrzesień  

Rozwijanie u uczniów  świadomych 

działań na rzecz ochrony środowiska 

przyrodniczego i ochrony przyrody 

postaw proekologicznych,  

Tematyka realizowana na 

zajęciach  z przedmiotu  

Nauczyciele 

przyrody, 

geografii, biologii, 

techniki 

Cały rok szkolny 

Rozwijanie u  uczniów wrażliwości na 

piękno natury, ładu i estetyki 

zagospodarowania najbliższej okolicy 

Tematyka realizowana na 

zajęciach  z przedmiotu 

Nauczyciele 

przyrody, 

geografii, biologii 

Cały rok szkolny  

Obszar działań wychowawczo – profilaktycznych 9.  Wspieranie rodziców w kształtowaniu 

właściwych postaw rodzicielskich i modeli wychowawczych. 
Działania wychowawczo – profilaktyczne  

związane z realizacją ww. celu 

Przykładowe formy realizacji  Osoba (y) 

odpowiedzialne za 

realizację 

Termin realizacji 

Podnoszenie kompetencji 

wychowawczych rodziców  (prawnych 

opiekunów) 

 

pogadanki, dyskusje na temat 

specyfiki wieku i dorastania i 

zagrożeń wynikających z 

zażywania substancji  

niebezpiecznych 

(psychoaktywnych, 

psychotropowych,, zastępczych, 

itp.)podczas zebrań z rodzicami, 

dni otwartych, indywidualnych 

spotkań 

Wychowawcy klas, 

pedagodzy szkolni, 

psycholog 

Wg harmonogramu 

zebrań,  

Spotkania wg potrzeb  

Udzielanie porad i wskazówek rodzicom 

(prawnym opiekunom)  kompleksowe 

otoczenie pomocą  rodzinę na terenie 

szkoły w ramach statutowej działalności 

placówki 

Prowadzenie konsultacji, 

spotkań  dla rodziców  z zakresu 

profilaktyki i wychowania  

 

Pedagodzy 

szkolny, 

Psycholog, 

Pozostali 

specjaliści szkolni 

Wychowawcy, 

Nauczyciele 

Cały rok szkolny, wg 

potrzeb 

Angażowanie rodziców w   życie  klasy,  

szkoły  

Rozmowy z rodzicami na temat 

potrzeb szkoły i 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele 

Cały rok szkolny, wg 

potrzeb  
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organizowanych uroczystości w 

danym roku szkolnym, 

zachęcanie do aktywności i 

włączenia się w organizację, itp.  
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