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PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 

Szkoły Podstawowej nr 9 STO 

rok szkolny 2020/2021 

 

WSTĘP 

Podstawą do opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego są następujące 

dokumenty: 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, 

2. Konwencja o Prawach Dziecka, 

3. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. 

zm.), 

4. Rozporządzenie MEN z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w 

szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, 

informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 1249), 

5. Rozporządzenie MEN z 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 

narkomanii (Dz. U. z 2018 r., poz. 214), 

6. Statut Szkoły Podstawowej nr 9 STO. 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb  

i problemów występujących w naszym środowisku szkolnym, z uwzględnieniem: 

● ankiet ewaluacyjnych dla uczniów, rodziców i nauczycieli, 

● wniosków i analiz z posiedzeń zespołów wychowawczych klas 1-3 i 4-8, 

● wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dyrektora szkoły, 

● bieżącej obserwacji życia szkoły i zachowań poszczególnych osób wchodzących w 

skład tej społeczności. 

 

 



2 
 

CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZO-

PROFILAKTYCZNEGO 

Jesteśmy szkołą sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi każdego ucznia, szanujemy jego 

godność oraz wolność światopoglądową i wyznaniową. Przygotowujemy go do kształcenia się 

przez całe życie. 

Jako szkoła społeczna uznajemy, że największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich 

dzieci mają rodzice. 

Nauczyciele wspierają rodziców w procesie wychowania, a kierunki działań wychowawczych 

szkoły nie mogą być sprzeczne z wolą rodziców. 

Przyjmujemy, że zarówno rodzice, jak i szkoła, w działaniach wychowawczych uznają 

nawzajem własne oczekiwania i oczekiwania dziecka. 

Poprzez zapisanie ucznia do naszej szkoły rodzice akceptują program wychowawczo-

profilaktyczny zawarty w niniejszym dokumencie. 

Program obejmuje opis zadań wychowawczych i profilaktycznych, które będą realizowane 

przez całą społeczność szkoły. Wytyczone cele ukazują, do czego dążymy  

w pracy wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej. 

 

Za główny cel procesu wychowania uznajemy wszechstronny rozwój osobowy ucznia w 

wielu wymiarach (emocjonalnym, intelektualnym, duchowym, społecznym i fizycznym), 

który uzupełniany jest przez działania z zakresu profilaktyki. 

MODEL ABSOLWENTA NASZEJ SZKOŁY 

Absolwent naszej szkoły powinien: 

● prezentować wysoką kulturę osobistą, 

● dążyć do wszechstronnego rozwoju własnej osobowości, 

● twórczo podchodzić do rozwiązywania problemów, 

● dążyć do pogłębiania zdobytej wiedzy i umiejętności, 

● myśleć samodzielnie, 

● brać odpowiedzialność za siebie i swoje działania, 

● aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, 

● swoją postawą wyrażać wartości patriotyczne, 
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● umiejętnie wybierać wartości, do których się będzie stosował, a szczególnie: 

uczciwość, tolerancję, wolność, honor, godność własną i innych, 

● dbać o dobry wizerunek szkoły, 

● bezpiecznie i efektywnie korzystać z technologii cyfrowych. 

CELE OGÓLNE PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO 

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły realizowany jest w oparciu o następujące cele: 

1. Tworzenie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia. 

2. Zapewnianie bezpieczeństwa.  

3. Kształtowanie postaw prozdrowotnych. 

4. Kształtowanie postaw prospołecznych. 

5. Kształtowanie postawy patriotycznej. 

METODY REALIZACJI CELÓW 

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy, nauczyciele i wychowawcy w uzgodnieniu  

z Dyrektorem szkoły wybierają formę, w której realizują działalność wychowawczo-

profilaktyczną, uwzględniając aktywne metody pracy, z tym, że w zakresie zagrożeń 

związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych 

substancji psychoaktywnych, prowadzą działania we współpracy z przedstawicielem 

państwowych, wojewódzkich i powiatowych inspektorów sanitarnych, Policji lub podmiotów 

posiadających doświadczenie w prowadzeniu tych działań, w szczególności w realizowaniu 

programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. 

CELE SZCZEGÓŁOWE I FORMY REALIZACJI 

1. Tworzenie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia 

Cele szczegółowe: 

● diagnoza psychologiczno-pedagogiczna potrzeb ucznia, rozpoznawanie zainteresowań 

i uzdolnień uczniów,  

● kształtowanie dzielności: samodzielności, odpowiedzialności, wytrwałości  

i zaradności życiowej, 

● budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, kształtowanie umiejętności samooceny 

i wytrwałości w osiąganiu celów, 

● rozumienie i szanowanie autonomii własnej i innych, 
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● dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości ucznia, 

● rozwijanie edukacji matematycznej, informatycznej i przyrodniczej, 

● rozwijanie i podnoszenie kompetencji czytelniczych, 

● zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wszystkim uczniom, 

● motywowanie uczniów do udziału w kołach zainteresowań i innych zajęciach 

pozalekcyjnych, 

● tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. 

Proponowane formy realizacji: 

● diagnoza zespołu klasowego i zindywidualizowanie podejścia do ucznia, wspomaganie 

jego rozwoju, 

● stworzenie bogatej oferty zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych, 

● umożliwianie codziennego kontaktu z książką, 

● udział uczniów w imprezach, konkursach, turniejach i rozgrywkach sportowych, 

organizowanie wystaw i wernisaży prac uczniów, 

● systematyczne dokonywanie przez uczniów oceny własnego zachowania, 

● systematyczne informowanie rodziców o postępach szkolnych ucznia, 

● prowadzenie zajęć profilaktycznych wynikających z diagnozy i bieżących potrzeb 

klasy, 

● prezentacja wytworów własnej pracy na forum klasy i szkoły, 

● motywowanie uczniów do właściwego zachowania poprzez konsekwentne 

przestrzeganie zasad obowiązujących w szkole,  

● prowadzenie zajęć wychowania do życia w rodzinie i doradztwa zawodowego, 

● tworzenie szkolnych map pomocy. 

 

2. Zapewnienie bezpieczeństwa 

Cele szczegółowe: 

● zapobieganie agresji i przemocy rówieśniczej oraz uwrażliwienie uczniów na 

zachowania prospołeczne, 

● umiejętność zachowania się w sytuacjach kryzysowych, 

● wyrabianie nawyku bezpiecznego zachowania się w środkach komunikacji miejskiej  

i poruszania się po drogach, 

● wysoka frekwencja i punktualność, 

● bezpieczne korzystanie z technologii cyfrowych. 
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Proponowane formy realizacji: 

● monitorowanie frekwencji, 

● poinformowanie uczniów i rodziców o konsekwencjach opuszczania lekcji  

czy spóźniania się na zajęcia, 

● zapoznanie uczniów i rodziców z regulaminami i procedurami obowiązującymi  

w szkole, 

● egzekwowanie przestrzegania regulaminów szkolnych, 

● konsekwentne monitorowanie na terenie szkoły osób wchodzących i wychodzących, 

● regularnie pełnione dyżury nauczycielskie na korytarzach szkoły, 

● prowadzenie zajęć wychowawczo-profilaktycznych, zajęć na temat bezpiecznych ferii 

i wakacji, 

● regularne ocenianie zachowania ucznia, 

● próbna ewakuacja uczniów i pracowników szkoły, 

● utrwalanie zasad bezpieczeństwa w klasie, w szkole, na drodze i podczas wycieczek. 

 

3. Kształtowanie postaw prozdrowotnych 

Cele szczegółowe: 

● znajomość zagrożeń związanych z paleniem papierosów (w tym e-papierosów), piciem 

alkoholu, używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych 

substancji psychoaktywnych, 

● znajomość zagrożeń związanych z Internetem i cyberprzemocą,  

● kształtowanie umiejętności asertywnej reakcji na propozycje osób, które częstują 

papierosami, alkoholem, substancjami psychoaktywnymi, 

● kształtowanie wzorców zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu,  

● wyrabianie umiejętności organizacji pracy w ciągu dnia i zapoznanie uczniów  

ze zdrowym stylem życia, 

● nabywanie umiejętności radzenia sobie i przeciwdziałania stresowi, 

● profilaktyka wad postawy. 

Proponowane formy realizacji: 

● wybrane jednostki lekcyjne w ramach edukacji wczesnoszkolnej, zajęcia  

z wychowawcą, lekcje przyrody, lekcje wdż, apele z udziałem zaproszonych gości 

(lekarz, pielęgniarka, pracownicy Sanepidu, służby mundurowe itp.), 
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● zachęcanie uczniów do udziału w imprezach i zawodach sportowych, zajęciach  

na basenie, 

● zajęcia profilaktyczne prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego, 

● dostosowanie stolików i krzeseł do wzrostu dzieci, 

● przerwy śródlekcyjne, 

● okresowe ważenie plecaków uczniów, 

● codzienne spacery podczas zajęć świetlicowych, 

● udział w konkursach związanych z różnymi formami profilaktyki i promujących 

zdrowy styl życia, 

● zajęcia dla rodziców, nauczycieli i uczniów na temat wpływu środków odurzających 

(używek) na funkcjonowanie człowieka, 

● włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, 

● warsztaty dla rodziców o wpływie wspólnego spędzenia czasu na jakość relacji  

z dzieckiem, 

● zajęcia na temat bezpieczeństwa w Internecie. 

 

4. Kształtowanie postaw prospołecznych 

Cele szczegółowe: 

● przygotowanie uczniów do prawidłowego komunikowania się i funkcjonowania 

społecznego w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi oraz współpracy w zespole, 

● włączanie całej społeczności szkolnej do współdecydowania o ważnych sprawach 

szkoły, wspomaganie samorządności uczniów, 

● kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji, 

● zachęcanie do działalności w ramach wolontariatu, 

● propagowanie wśród uczniów wiedzy z zakresu praw autorskich,  

● kształtowanie osobowości uczniów poprzez wskazywanie właściwych postaw wobec 

siebie i innych ludzi (np. rozwijanie poczucia obowiązku, poszanowania godności  

i praw innych ludzi, reagowania na pojawiające się potrzeby społeczne, a także  

na przejawy agresji i nietolerancji), 

● kształtowanie postaw proekologicznych,  

● dbałość o estetykę otoczenia. 
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Proponowane formy realizacji: 

● rozmowy indywidualne, dyskusje i debaty klasowe, pogadanki, lekcje wychowawcze, 

zajęcia psychoedukacyjne i profilaktyczne, 

● przeciwdziałanie postawom nietolerancji wobec osób różnych od nas samych/wpajanie 

zasad tolerancji i zrozumienia wielokulturowości, 

● działania samorządów klasowych oraz samorządu uczniowskiego, powierzanie 

uczniom odpowiedzialnych funkcji i zadań i rozliczanie z nich, 

● realizacja założeń szkolnego budżetu partycypacyjnego jako forma kształtowania 

odpowiedzialności za swoje najbliższe otoczenie, 

● organizowanie integracyjnych spotkań i imprez klasowych, 

● włączanie się do działań organizowanych przez instytucje lokalne, 

● zapraszanie społeczności lokalnej na imprezy organizowane przez szkołę, 

● przestrzeganie praw autorskich, 

● udział uczniów w akcjach organizowanych przez szkolne koło wolontariatu na terenie 

szkoły i poza nią, 

● angażowanie rodziców do prac społecznych na rzecz szkoły,  

● podkreślanie przynależności do społeczności szkolnej poprzez zakładanie koszulki 

„Dziewiątki” i reprezentowanie szkoły na zewnątrz, 

● zwracanie uwagi na estetykę klas, szatni, szkoły i terenu wokół budynku. 

 

5. Kształtowanie postawy patriotycznej 

Cele szczegółowe: 

● kształtowanie szacunku do własnego państwa i symboli narodowych, 

● kształtowanie poczucia tożsamości narodowej – jestem Polakiem, jestem Polką, 

● kształtowanie poczucia tożsamości lokalnej – jestem warszawiakiem, znam Ursynów, 

● kształtowanie poczucia przynależności do Europy/bycia obywatelem Europy, 

● podtrzymywanie tradycji szkoły.  

Proponowane formy realizacji: 

● świętowanie uroczystego rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, 

● organizowanie wycieczek do miejsc pamięci narodowej oraz muzeów historycznych, 

● organizowanie imprez i wydarzeń związanych z historią Polski oraz przynależnością 

naszego kraju do UE, 

● organizowanie wycieczek turystyczno – krajoznawczych, 
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● prowadzenie dodatkowych zajęć krajoznawczych w ramach przedmiotu „Projekt 

podróże”, 

● aktualizowanie dekoracji klas i szkoły z okazji świąt narodowych, ważnych historycznie 

wydarzeń, wydarzeń współczesnych. 

 

OCZEKIWANE EFEKTY 

Chcemy, by w wyniku podjętych przez nas działań wychowawczo-profilaktycznych, uczeń 

naszej szkoły: 

● znalazł w rodzinie i szkole środowisko rozwoju osobowego, 

● rozwijał w sobie dociekliwość poznawczą, 

● zyskał przekonanie, że wiedza wyniesiona ze szkoły, przyda mu się w dalszym życiu, 

● znał procedury bezpieczeństwa i umiał się zachować w sytuacjach kryzysowych, 

● świadomie dbał o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne, 

● umiał rozpoznawać emocje, wykazywał się empatią i zrozumieniem, 

● uczył się szacunku dla dobra wspólnego, 

● wykazywał się tolerancją dla odmienności, 

● przygotował się do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i państwie w duchu przekazu 

wartości, tradycji i kultury polskiej, 

● uczył się wytrwałości, samodzielności i odpowiedzialności za siebie, 

● umiał korzystać z różnych form kształcenia - tradycyjnych i online. 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny został zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej 

dnia 30.09.2020 roku. 

 


