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I. Wstęp 

Program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej nr 7 w Nowym Dworze Mazowieckim opiera się na hierarchii 

wartości przyjętej przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych Szkoły  

jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która  

w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę Rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa.  

Zadaniem nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 7, oprócz realizacji funkcji dydaktycznych jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego 

z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej roli rodziny.  

Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, 

duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci 

i młodzieży.  

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 7 tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania oraz 

uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej uzupełnione o działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców 

i nauczycieli.  

 

Adresatami niniejszego Programu są: 

 uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7  w Nowym Dworze Mazowieckim; 

 Rodzice uczniów; 

 nauczyciele i wychowawcy; 

 pozostali pracownicy Szkoły. 

 

 

 



Działania adresowane do wszystkich uczniów:  

 zapoznanie z obowiązującymi w szkole regulaminami, w tym z ich prawami i obowiązkami, omówienie na lekcjach  wychowawczych 

organizacji pracy szkoły, podstawowych zapisów Statutu, WSO i Programu wychowawczo - profilaktycznego; 

 propagowanie szacunku dla kultury, tradycji i zdrowego stylu życia, udział w tradycyjnych świętach i obrzędach narodowych,  lokalnych 

i szkolnych; 

 budowanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej; 

 tworzenie i aktywizowanie szkoły klasowego. 

 Działania skierowane do Rodziców:  

 monitorowanie potrzeb i oczekiwań wobec Programu wychowawczo – profilaktycznego; 

 rozmowy i konsultacje indywidualne; 

 dyskusje podczas zebrań klasowych; 

 anonimowe sondaże ankietowe. 

Działania skierowane do nauczycieli i wychowawców:  

 rozmowy i konsultacje indywidualne; 

 dyskusje podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej; 

 współudział w tworzeniu oraz modyfikacji Programu wychowawczo – profilaktycznego; 

 udzielanie wsparcia w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych. 

 

 

 

 



II. Akty prawne stanowiące podstawę opracowania Programu  wychowawczo – profilaktycznego obowiązującego w Szkole 

Podstawowej nr 7 w Nowym Dworze Mazowieckim 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.). 

2. Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r.  

nr 120, poz. 526). 

3. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.).  

4. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.). 

5. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).  

6. Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 

 ze zm.). 

7. Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 2050 ze zm.).  

8. Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 

r. poz. 276 ze zm.).  

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 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 2020 r. poz. 1449). 

10. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023. 

11. Statut Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orła Białego w Nowym Dworze Mazowieckim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Misja Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orła Białego  

 

Jako „Szkoła z klasą” przyjazna dziecku, jesteśmy po to, aby nauczać, inspirować, kształtować postawy, nadawać kierunek działaniom; wspierać 

rodzinę w procesie wychowania i nauczania, tworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę indywidualnych możliwości uczniów, 

w oparciu o uniwersalny system wartości i kontynuowanie tradycji. 

Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, realizuje pomoc 

psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją Szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia 

w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie 

pozytywnego obrazu placówki poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji. Misją jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań 

ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, pracowników i rodziców.  

 

IV. Wizja Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orła Białego  

1. Rozwijamy wszystkie sfery osobowości uczniów. 

2. Dążymy do wyposażenia uczniów w wiedzę i umiejętności służące kształtowaniu kompetencji kluczowych. 

3. Wspieramy ucznia zapewniając mu pomoc pedagogiczno-psychologiczną i terapeutyczną. 

4. Uwrażliwiamy na potrzeby drugiego człowieka. 

5. Poprzez sukcesy i osiągnięcia rozwijamy poczucie własnej wartości oraz docenianie wartości innych; poznajemy wartość uczenia się. 

6. Uczymy samodzielnego rozwiązywania problemów w twórczy sposób. 

7. Obdarzamy się wzajemnym szacunkiem. 

V. Zasady realizacji Programu wychowawczo – profilaktycznego 

1. Podstawowe zasady realizacji Programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują: 

 powszechną znajomość założeń Programu przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników Szkoły; 

 zaangażowanie całej społeczności we współpracę w realizacji zadań określonych w Programie; 

 respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (Dyrektor, Rada Rodziców, Samorząd 

Uczniowski); 

 współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym Szkoły (np. udział w realizacji celów Programu organizacji i stowarzyszeń wspierających 



działalność wychowawczą i profilaktyczną placówki). 

2. Zadania programu mogą być realizowane w bezpośrednim kontakcie z uczniami lub w formie pracy zdalnej, w tym kształcenia na odległość, 

zgodnie z odrębnymi zarządzeniami Dyrektora, wynikającymi z wytycznych MEiN, MZ, GIS. 

 

VI. Cele i zadania Programu wychowawczo – profilaktycznego 

1. Podstawowym celem realizacji Programu wychowawczo–profilaktycznego Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orła Białego w Nowym Dworze 

Mazowieckim jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym 

elementem realizacji Programu jest także kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.  

2. Działalność wychowawcza polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju 

ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 

 fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia  

i podejmowania zachowań prozdrowotnych; 

 psychicznej – ukierunkowanej na zdobycie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia 

siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, kształtowanie środowiska 

sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej; 

 społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy 

wzorów i norm społecznych oraz dokonywaniu wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych; 

 aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenianie znaczenia zdrowia oraz 

poczucia sensu istnienia. 

3. Główne zadania Programu: 

 wspomaganie i wspieranie naturalnego rozwoju uczniów poprzez: zaspokajanie ich indywidualnych potrzeb, rozwijanie indywidualnych 

potencjałów i możliwości, budowanie wspierającej relacji nauczyciel-uczeń;  

 kształtowanie sposobu myślenia i postaw uznawanych za pożądane poprzez: kreowanie i wskazywanie wzorców, przekazywanie 

wartości istotnych z punktu widzenia kultury i relacji międzyludzkich, kształtowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych; 

 profilaktyka zachowań ryzykownych poprzez: diagnozowanie zagrożeń, wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności pomagające  

w radzeniu sobie z tymi zagrożeniami, proponowanie alternatywnych sposobów funkcjonowania, ochrona przed bezpośrednimi 

niebezpieczeństwami; oraz problemów społecznych: zdrowotnych, prawnych, finansowych, klimatycznych i ochrony środowiska; 



 korekcja deficytów i urazów powstałych w toku wcześniejszego wychowania poprzez: diagnozę deficytów, stwarzanie takich sytuacji, 

by uczeń mógł zdobywać doświadczenia korygujące dotychczasowe urazy, udzielanie wsparcia terapeutycznego. 

Lp. Cel główny Zadania Adresaci 
Osoby odpowiedzialne 

za realizację 

1. 

Ukształtowanie u uczniów 

postaw warunkujących 

odpowiednie 

funkcjonowanie 

w klasie, rodzinie 

i społeczności lokalnej 

 kształtowanie właściwych relacji międzyludzkich opartych 

na tolerancji, szacunku, zaufaniu i życzliwości, 

 rozwijanie umiejętności nawiązywania, podtrzymywania 

przyjaźni oraz wzmacniania więzi z rówieśnikami 

i nauczycielami, 

 rozwijanie koleżeństwa i wzajemnej pomocy podczas nauki, 

zabawy i innych form wspólnej aktywności, 

 wyrabianie tolerancji dla wartościowych form odmienności 

(światopoglądowej, religijnej, etnicznej, kulturowej) 

i indywidualności, 

 pogłębianie wiedzy i przestrzeganie zasad dobrego 

zachowania – „savoir-vivre”, 

 kształtowanie umiejętności współdziałania i przestrzegania 

norm współżycia w grupie społecznej, 

 uświadamianie roli zdrowego współzawodnictwa 

i współpracy w zespole, 

 kształtowanie poczucia odpowiedzialności za dobre imię 

rodziny, klasy i szkoły, 

 wdrażanie uczniów do konstruktywnego rozwiązywania 

konfliktów, 

 wdrażanie do szanowania własności społecznej i osobistej, 

 wspomaganie wychowawczej roli rodziny, 

klasy 

I – VIII 

 

 wychowawcy, 

 nauczyciele 

przedmiotów, 

 pedagog, 

 psycholog, 

 pedagog specjalny, 

 nauczyciele 

bibliotekarze, 

 specjaliści, 

 dyrekcja szkoły, 



 ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci  

i młodzieży. 

2. 

Ukształtowanie młodego 

człowieka dojrzałego 

emocjonalnie, wrażliwego, 

opanowującego swoje 

emocje w różnych 

sytuacjach życiowych 

 kształtowanie właściwego reagowania na krytykę, opinie 

i sugestie innych, 

 rozwijanie umiejętności wyrażania swoich opinii, myśli 

i odczuć, 

 uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych, 

 wdrażanie uczniów do niesienia bezinteresownej pomocy 

i podejmowania inicjatyw, 

 rozwijanie umiejętności nazywania  i rozpoznawania swoich 

emocji i uczuć, 

 doskonalenie umiejętności kierowania własnymi emocjami, 

 kształtowanie wrażliwości uczuciowej oraz umiejętności 

oddzielania sądów i ocen od emocji, 

 doskonalenie umiejętności obiektywnego oceniania siebie 

i innych, 

 kształtowanie umiejętności samokontroli w różnych 

sytuacjach i samoakceptacji. 

klasy 

I – VIII 

 wychowawcy, 

 nauczyciele 

przedmiotów, 

 pedagog, 

 psycholog, 

 pedagog specjalny, 

 nauczyciele 

bibliotekarze, 

 specjaliści, 

 dyrekcja szkoły. 

 

3. 

Ukształtowanie ucznia 

reprezentującego właściwą 

postawę patriotyczną, 

moralną, dbającego 

o właściwy rozwój duchowy 

 kształtowanie postaw patriotyzmu, tożsamości narodowej 

oraz postawy poszanowania tradycji i kultury własnego 

narodu, 

 poszanowanie tradycji, symboli narodowych, religijnych 

i szkolnych, 

 kształtowanie postawy uczciwości i prawdomówności, 

 wdrażanie do szanowania pracy własnej i innych, 

 kształtowanie poczucia odpowiedzialności za przyrodę 

oddziały 

I – VIII 

 

 wychowawcy, 

 nauczyciele 

przedmiotów, 

 pedagog, 

 psycholog, 

 pedagog specjalny, 

 nauczyciele 

bibliotekarze, 



i otaczający nas świat, uzdalnianie do odpowiedzialnych 

decyzji, 

 kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych oraz 

odpowiedzialności za własne decyzje, 

 wychowanie w duchu poszanowania godności drugiego 

człowieka, 

 kształtowanie postaw ukierunkowanych naprawdę, dobro 

i piękno, 

 rozwijanie wrażliwości i nieobojętności na przejawy 

przemocy, zła i wulgarności, 

 rozwijanie u uczniów wrażliwości estetycznej. 

 dyrekcja szkoły. 

4. 

Zapobieganie zachowaniom 

agresywnym  

i propagowanie zachowań 

akceptowanych społecznie 

 uświadomienie uczniom i wychowankom czym jest przemoc 

i agresja, 

 budowanie odpowiednich relacji z innymi, 

 wskazywanie sposobów właściwego zachowania się uczniów 

wszkole, domu oraz w miejscach publicznych, 

 wzmacnianie poczucia własnej wartości, 

 kształtowanie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi 

emocjami, szukanie możliwości emocjonalnego wsparcia, 

 eliminowanie zachowań agresywnych i wskazywanie 

sposobów umiejętnego kierowaniaagresji na inne obszary 

aktywności, 

 rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji, 

przeciwstawiania się presji rówieśniczej, kształtowanie 

postaw asertywnych, 

 wyposażenie uczniów w podstawowe wiadomości na temat 

stresu i jego wpływu na organizm młodego człowieka 

klasy 

I – VIII 

 wychowawcy, 

 nauczyciele 

przedmiotów, 

 pedagog, 

 psycholog, 

 pedagog specjalny, 

  nauczyciele 

bibliotekarze, 

 dyrekcja szkoły. 



oraz wskazywania sposobów radzenia sobie  

w zaistniałych sytuacjach stresowych. 

5. 

Ukształtowanie u uczniów 

właściwych postaw 

prozdrowotnych 

 kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie 

należy do jednej z najważniejszych wartości w życiu, 

 propagowanie zdrowego stylu życia, 

 wskazywanie sposobów umiejętnego zagospodarowania 

i spędzania czasu wolnego, 

 wskazywanie zasad zdrowego odżywiania się oraz wdrażanie 

do aktywnego spędzania czasu wolnego, 

 rozwijanie zainteresowań sportowych na rzecz własnego 

zdrowia, sprawności fizycznej poprzez uprawianie sportu 

i propagowanie aktywnych form wypoczynku, 

 wzbogacanie wiedzy uczniów dotyczącej higieny zdrowia 

psychicznego i fizycznego (higiena osobista, dbałość 

o wygląd zewnętrzny, higiena uczenia się), 

 rozwijanie poszanowania zdrowia swojego i innych oraz 

troski o jego ochronę, 

 podniesienie wiedzy uczniów na temat zaburzeń odżywiania 

na tle psychicznym, 

 kształtowanie właściwego stosunku do przyrody 

i mobilizowanie uczniów do jej ochrony, 

 rozbudzanie w uczniach świadomości ekologicznej poprzez 

udział w różnych programach i projektach. 

klasy 

I – VIII 

 

 wychowawcy, 

 nauczyciele 

przedmiotów, 

 pedagog, 

 psycholog, 

 pedagog specjalny, 

 specjaliści, 

 dyrekcja szkoły. 

 

 

 

 

 propagowanie stylu życia wolnego od używek, 

 uświadamianie uczniom negatywnego wpływu używek 

na zdrowie fizyczne i psychiczne oraz społeczne 

klasy 

I – VIII 

 wychowawcy, 

 nauczyciele 

przedmiotów, 



 

 

6. 

 

 

Dostarczanie rzetelnej 

wiedzy o zagrożeniach 

płynących ze stosowania 

środków uzależniających 

(palenie tytoniu, 

spożywanie alkoholu, 

zażywanie narkotyków) 

funkcjonowanie człowieka, 

 przekazywanie uczniom i rodziców wiedzy o rodzajach 

środków odurzających, objawach ich zażywania, 

zagrożeniach z nich wynikających oraz sposobach pomocy, 

 uczenie asertywności w odniesieniu do presji grupy 

w kontaktach z używkami, 

 kształtowanie u uczniów umiejętności samokontroli 

i krytycznego myślenia podczas podejmowania decyzji 

w trudnych sytuacjach, 

  wskazywanie sposobów radzenia sobie z własnymi 

problemami - także poprzez szukanie pomocy u osób 

zaufanych i specjalistów, 

 dostarczenie uczniom wiedzy na temat odpowiedzialności 

i konsekwencji prawnych, zażywania i posiadania 

narkotyków oraz konsekwencji prawnych związanych 

z naruszeniem przepisów. 

  pedagog, 

 psycholog, 

 pedagog specjalny, 

 specjaliści, 

 przedstawiciele 

instytucji 

współpracujących, 

 dyrekcja szkoły. 

7. 

Zapobieganie popadania 

przez młodzież szkolną 

we współczesne formy 

uzależnień (dopalacze,  

e-papierosy, leki stosowane 

jako środki psychoaktywne, 

uzależnienie od komputera 

i Internetu, fonoholizm) 

 propagowanie stylu życia wolnego od „modnych” używek, 

 wskazywanie sposobów umiejętnego zagospodarowani 

i form aktywnego spędzania czasu wolnego, 

 przekazywanie uczniom oraz rodzicom wiedzy na temat 

współczesnych form uzależnień, niepokojących symptomów, 

oznak uzależnienia, zagrożeniach z nich wynikających oraz 

sposobów pomocy, 

 uświadomienie uczniom negatywnego wpływu dopalaczy, 

elektronicznych papierosów i nadużywania leków na zdrowie 

fizyczne i psychiczne oraz społeczne funkcjonowanie 

człowieka, 

klasy 

I – VIII 

 

 

 wychowawcy, 

 nauczyciele 

przedmiotów, 

 pedagog, 

 psycholog, 

 pedagog specjalny, 

 przedstawiciele 

instytucji 

współpracujących 



 uczenie sztuki odmawiania i niepoddawania się presji grupy 

w kontaktach z używkami, 

 kształtowanie u uczniów umiejętności samokontroli 

i krytycznego myślenia przy podejmowaniu decyzji 

w trudnych sytuacjach, 

 wskazywanie sposobów radzenia sobie z własnymi 

problemami, w tym także poprzez szukanie pomocy u osób 

zaufanych i specjalistów, 

 przekazywanie uczniom wiedzy na temat odpowiedzialności 

prawnej, konsekwencji używania, posiadania 

czy sprzedawania dopalaczy oraz konsekwencji prawnych 

związanych z naruszeniem przepisów ustawy 

o przeciwdziałaniu narkomanii (spotkania z Policją). 

z placówką, 

 dyrekcja szkoły. 

 

8. 

Zapobieganie 

podejmowania przez 

młodzież zachowań 

ryzykownych typu: wczesna 

inicjacja seksualna 

 przekazywanie wiadomości na temat okresu dojrzewania 

i uczulanie na zagrożenia z tym związane, 

 wzbogacanie wiedzy uczniów dotyczącej funkcjonowania 

biologicznego ich organizmów, 

 uświadamianie istoty macierzyństwa – odpowiedzialność 

przyszłej matki za życie własne i dziecka, 

 przekazywanie uczniom podstawowych wiadomości na temat 

płodowego zespołu alkoholowego (FAS), który jest skutkiem 

działania alkoholu na płód, 

 kształtowanie postaw prorodzinnych, 

 podniesienie wiedzy i świadomości uczniów na temat chorób 

przenoszonych drogą  płciową oraz HIV/AIDS. 

klasy 

IV-VIII 

 

 wychowawcy, 

 nauczyciele WDŻ, 

 pedagog, 

 psycholog, 

 pedagog specjalny, 

 przedstawiciele 

instytucji 

współpracujących                          

z placówką, 

 dyrekcja szkoły. 

 Wysoka frekwencja  sprawdzanie obecność na każdej lekcji, klasy  wychowawcy, 



9. uczniów na zajęciach 

lekcyjnych 

 comiesięczna analiza frekwencji oddziałów, 

 konsekwentne rozliczanie opuszczonych przez ucznia godzin 

lekcyjnych, 

 terminowe dostarczanie do wychowawcy usprawiedliwień, 

 punktualne zaczynanie i kończenie lekcji przez nauczycieli, 

 zwiększenie motywacji do nauki i nieopuszczania zajęć 

lekcyjnych, 

 zaciekawienie ucznia treściami przekazywanymi na lekcjach, 

 stosowanie metod aktywizujących w nauczaniu, 

  rozbudzanie ambicji własnych ucznia, 

 przygotowywanie zajęć ukazujących rolę edukacji 

w realizacji zamierzonych planów życiowych, 

 dostosowywanie wymagań do możliwości i umiejętności 

ucznia, 

 współpraca szkoły z rodziną – monitorowanie absencji 

uczniów, 

 zwiększenie częstotliwości kontaktu z rodziną ucznia 

sprawiającego problemy wychowawcze i opuszczającego 

zajęcia lekcyjne, 

 rozmowy indywidualne z uczniami o przyczynach niskiej 

frekwencji. 

I – VIII 

 

 nauczyciele 

przedmiotów, 

 pedagog , 

 psycholog, 

 pedagog specjalny, 

 dyrekcja szkoły, 

 rodzice. 

 

 

VII. Treści wychowawczo-profilaktyczne (do realizacji w klasach I–III) 

 

OBSZAR ZADANIA 



Zdrowie – edukacja zdrowotna 

 

 zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i innych, kształtowanie umiejętności 

kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia; 

 zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej; 

 przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia w aspekcie fizycznym 

i psychicznym; 

 kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie; 

 rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku; 

 kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, rozumowania przyczynowo-skutkowego; 

 uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin; 

 kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego zachowania 

się w sytuacjach zwycięstwa i porażki. 

Relacje – kształtowanie postaw 

społecznych 

 

 kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych; 

 rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń; 

 kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł; 

 kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania 

ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej; 

 przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi; 

 zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej 

społeczności, rodziny i kraju; 

 rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym 

i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów. 

Kultura – wartości, normy, wzory 

zachowań 

 

 kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, dbałość 

o język i kulturę wypowiadania się; 

 kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji wychowawczych, odróżniania dobra od zła; 

 kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, 

a także poszanowania innych kultur i tradycji, określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z 

wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym, 



uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach 

organizowanych przez najbliższą społeczność; 

 kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literackimi i wytworami kultury, 

zapoznanie z wybranymi dziełami architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego 

i europejskiego dziedzictwa kultury, wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci; 

 kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, 

wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań 

w celu zapobiegania dyskryminacji; 

 inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespołowej, wspomaganie działań 

służących kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia; 

 przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach codziennych wymagających umiejętności praktycznych, 

budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów; 

 przygotowanie do podejmowania działań mających na celu identyfikowania i rozwijania własnych 

zainteresowań; 

 wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i tradycji narodowych oraz tradycji 

związanych z rodziną, szkołą i społecznością lokalną; 

 kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w różnych formach ekspresji; 

 kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, podtrzymywanie ciekawości poznawczej, rozwijanie 

kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania; 

 kształtowanie świadomości w zakresie odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, 

tradycji kulturowej oraz ich praw. 

Bezpieczeństwo – profilaktyka 

zachowań ryzykownych 

(problemowych) 

 

 zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie 

właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych; 

 kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, 

korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, kształtowanie świadomości negatywnego wpływu 

pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństw wynikających  

z anonimowości kontaktów, respektowanie ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu  



i multimediów; 

 przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z narzędzi i urządzeń technicznych, bezpiecznego 

organizowania zajęć ruchowych i poruszania się po drodze; 

 przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji, zapobiegania i przeciwdziałania 

sytuacjom problemowym; 

 przygotowanie do prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-

komunikacyjnych w procesie edukacji, 

 kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych, 

 kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy. 

 

 

Treści wychowawczo-profilaktyczne 

do realizacji podczas zajęć z wychowawcą oraz na innych obowiązkowych i nieobowiązkowych zajęciach w oddziałach IV– VIII 

OBSZARY 
ZADANIA 

klasa IV klasa V klasa VI klasa  VII klasa  VIII 

 

 

Zdrowie (edukacja 

zdrowotna) 

 Nabycie podstawowej 

wiedzy na temat stresu.  

 Inspirowanie 

młodzieży do myślenia 

o własnej motywacji 

do działania.  

 Nabywanie 

umiejętności 

gromadzenia i 

 Zachęcanie uczniów  

do pracy nad własną 

motywacją oraz 

analizą czynników, 

które ich demotywują. 

 Kształtowanie 

umiejętności 

podejmowania 

 i realizacji zachowań 

 Kształtowanie 

umiejętności 

rozpoznawania  

własnych cech 

osobowości.  

 Kształtowanie 

konstruktywnego 

obrazu własnej osoby, 

np. świadomości 

mocnych i słabych 

 Kształtowanie postawy 

proaktywnej, w której 

uczeń przejmuje 

inicjatywę, ale też 

odpowiedzialności  

za swoje działania oraz 

decyzje.  

 Kształtowanie 

umiejętności 

świadomego 

 Kształtowanie postawy 

nastawionej 

na rozwiązania 

wykorzystujące  

samoświadomością, 

wyobraźnią, 

kreatywnością.  

 Kształtowanie 

umiejętności 

wyznaczania sobie 



porządkowania wiedzy 

o sobie.  

 Kształtowanie postaw 

otwartych na 

poszukiwanie pomocy 

oraz  porad, kiedy 

zaczynają się trudności 

i kiedy wybór jest 

ważny i trudny.  

 

 Kształtowanie postaw 

prozdrowotnych 

poprzez promowanie 

aktywnego i zdrowego 

stylu życia.  

prozdrowotnych.  

 Prezentowanie 

sposobów 

pokonywania 

własnych słabości 

oraz akceptowania 

ograniczeń 

i niedoskonałości  

stron.  

 Rozwijanie właściwej 

postawy wobec 

zdrowia i życia jako 

najważniejszych 

wartości. 

 

 Doskonalenie 

 i wzmacnianie 

zdrowia fizycznego.  

wyznaczania sobie 

konkretnych celów.  

 Rozwijanie 

umiejętności 

hierarchizacji zadań.  

 Podnoszenie poczucia 

własnej wartości 

poprzez określanie 

osobistego potencjału. 

 Kształtowanie  

świadomości własnego 

ciała z uwzględnieniem 

zmian fizycznych  

i psychicznych  

w okresie dojrzewania.  

celów krótko 

i długoterminowych.  

 Rozwijanie 

umiejętności ustalania 

priorytetów, 

uwzględniając kryteria 

ważności i pilności.  

 Rozwijanie 

umiejętności oceny 

własnych możliwości.  

 Kształtowanie 

świadomości 

dotyczącej 

wykorzystania ruchu 

w życiu człowieka jako 

skutecznego sposobu 

dbania o zdrowie 

psychiczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kształtowanie 

umiejętności właściwej 

komunikacji, 

stanowiącej podstawę 

współdziałania.  

 

 Kształtowanie 

umiejętności 

asertywnego wyrażania 

 Rozwijanie 

umiejętności 

rozumienia innych, 

która sprzyja 

efektywnej 

współpracy. 

 

 Wyzwalanie chęci 

do działania na rzecz 

 Kształtowanie 

umiejętności 

współpracy w dążeniu 

do osiągnięcia celu. 

 

 Uwrażliwianie na 

 różne obszary 

ludzkich problemów 

 i potrzeb poprzez 

 Kształtowanie umiejęt-

ności wchodzenia w 

interakcje z ludźmi w 

sposób zapewniający 

zadowolenie obydwu 

stron.  

 

 Kształtowanie umiejęt-

ności szukania 

 Rozwijanie 

umiejętności 

poszukiwania takich 

rozwiązań, które stwa-

rzają korzyści 

dla obydwu stron.  

 

 Rozwijanie 

umiejętności 



Relacje 

(kształtowanie postaw 

społecznych) 

własnych potrzeb.  

 

 Rozwijanie 

wrażliwości na 

potrzeby i trudności 

innych ludzi.  

 

 Kształtowanie postawy 

szacunku i 

zrozumienia wobec 

innych osób.  

 

 Rozwijanie zdolności 

do inicjowania i 

podtrzymywania 

znaczących głębszych 

relacji.  

 

 

 Budowanie atmosfery 

wzajemnego szacunku 

w społeczności 

szkolnej.  

innych osób w celu 

poprawy ich sytuacji 

(wolontariat).  

 

 Rozwijanie poczucia 

przynależności 

do grupy (samorząd 

uczniowski, klub, 

drużyna, wspólnota). 

 

 Kształtowanie 

otwartości na 

doświadczenia innych 

ludzi, ich sposobów 

rozwiązywania 

problemów, na nową 

wiedzę.  

 

 Rozwijanie 

świadomości 

dotyczącej roli osób 

znaczących 

 i autorytetów.  

krzewienie potrzeby 

udzielania pomocy 

(wolontariat).  

 

 Rozwijanie 

umiejętności 

komunikacyjnych: 

wyrażanie własnych 

opinii, przekonań  

i poglądów.  

 

 Rozwijanie 

świadomości roli  

i wartości rodziny  

w życiu człowieka.  

 

 

 

 

 Rozwijanie 

samorządności.  

inspiracji, rozwijanie 

własnej kreatywności.  

 

 

 Rozwijanie 

odpowiedzialności  

za siebie i innych 

(wolontariat).  

dostrzegania pozytyw-

nych aspektów 

działania zespołowego 

poprzez docenienie 

różnic zdań i wiedzy, 

doświadczeń, 

specjalizacji, 

kompetencji.  

 

 Rozwijanie potrzeby 

ciągłego doskonalenia 

siebie jako jednostki, 

członka rodziny  

i społeczeństwa.  

Kultura                         

(wartości, normy  

i wzory zachowań) 

 

 Zapoznanie z rolą 

zainteresowań  

w życiu człowieka 

 

 Uwrażliwianie 

na kwestie moralne, 

np. mówienia prawdy, 

 Rozwijanie 

zainteresowań i pasji 

uczniów.  

 Budowanie 

samoświadomości 

dotyczącej praw, 

 Rozwój 

zainteresowań, 

poszerzenie autonomii  

i samodzielności. 

 Rozwijanie 

umiejętności 

 Popularyzowanie 

alternatywnych form 

spędzania czasu 

wolnego.  

 Rozwijanie 

pozytywnego 

 Popularyzowanie 

wiedzy o różnicach 

kulturowych oraz 

rozwijanie 

umiejętności 

korzystania z niej  

w kontakcie 



sprawiedliwego 

traktowania.  

 

 

 Kształtowanie 

pozytywnego stosunku 

do procesu kształcenia.  

 

 Kształtowanie 

potrzeby uczestnictwa 

 w kulturze. 

 

wartości, wpływów 

oraz postaw.  

 Rozwijanie 

umiejętności 

wyrażania własnych 

emocji.  

 Rozwijanie 

umiejętności 

właściwego 

zachowania 

się z uwzględnieniem 

sytuacji i miejsca. 

  

 Zapoznanie z 

kanonem 

i założeniami edukacji 

klasycznej. 

krytycznego myślenia 

w kontekście analizy 

wpływów 

rówieśników 

i mediów  

na zachowanie.  

 Dokonywanie analizy 

postaw, wartości, 

norm społecznych, 

przekonań  

i czynników które na 

nie wpływają.  

 Rozwijanie szacunku 

dla kultury i dorobku 

narodowego.  

 

stosunku do procesu 

kształcenia  

i samokształcenia, 

zaangażowania  

w zdobywanie wiedzy  

i umiejętności.  

 Rozwijanie takich 

cech jak: pracowitość, 

odpowiedzialność, 

prawdomówność, 

rzetelność 

 i wytrwałość.  

 Umacnianie więzi ze 

społecznością lokalną. 

 

 Sięganie 

do dziedzictwa 

cywilizacyjnego 

Europy. 

 z przedstawicielami 

innych narodowości. 

 Popularyzowanie 

wiedzy i rozwijanie 

świadomości na temat 

zasad humanitaryzmu.  

 Rozwijanie poczucia 

odpowiedzialności 

społecznej poprzez 

podejmowanie działań 

na rzecz lokalnej 

społeczności.  

 

 



Bezpieczeństwo 

(profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych) 

 

 Redukowanie agresyw-

nych zachowań 

poprzez uczenie 

sposobów 

rozwiązywania 

problemów.  

 Budowanie atmosfery 

otwartości 

 i przyzwolenia na 

dyskusję.  

 Uświadamianie 

zagrożeń 

z korzystania  

z nowoczesnych tech-

nologii 

informacyjnych.  

 

 Przygotowanie do 

prawidłowego i 

skutecznego 

wykorzystywania 

technologii 

informacyjno-

komunikacyjnych. 

 Zwiększanie wiedzy na 

temat środków 

uzależniających 

 Rozwijanie 

umiejętności 

prowadzenia 

rozmowy w sytuacji 

konfliktu – podstawy 

negocjacji i mediacji.  

 Rozwijanie 

umiejętności 

identyfikowania 

przyczyn własnego 

postępowania.  

 Dokonywanie analizy 

wpływu nastawienia 

do siebie i innych na 

motywację do 

podejmowania 

różnorodnych 

zachowań. 

 Rozwijanie poczucia 

osobistej 

odpowiedzialności, 

zachęcanie do 

angażowania się  

w prawidłowe  

i zdrowe zachowania.  

 Doskonalenie 

 Dostarczanie wiedzy 

na temat osób  

i instytucji 

świadczących pomoc 

w trudnych 

sytuacjach.  

 Budowanie atmosfery 

wsparcia 

 i zrozumienia  

w sytuacji problemo-

wej oraz promowanie 

rzetelnej wiedzy 

mającej na celu 

zredukowanie lęku.  

 Rozwijanie 

umiejętności radzenia 

sobiez własnymi 

negatywnymi emocja-

mi oraz z 

zachowaniami 

agresywnymi.  

 Kształtowanie 

przekonań 

dotyczących 

znaczenia 

posiadanych 

informacji, których 

wykorzystanie 

 Rozwijanie postaw 

opartych na odpowie-

dzialności za 

dokonywane wybory 

 i postępowanie.  

 Dostarczenie wiedzy  

z zakresu prawa 

dotyczącego 

postępowania w spra-

wach nieletnich.  

 Przeciwdziałanie 

ryzykownym 

zachowaniom 

seksualnym. 

 Rozwijanie 

umiejętności 

reagowania  

w sytuacjach 

kryzysowych, 

niesienia pomocy 

dotkniętym nimi 

osobom oraz 

minimalizowania ich 

negatywnych 

skutków.  

 Rozwijanie 

umiejętności lepszego 

 Propagowanie wiedzy 

na temat prawnych 

 i moralnych skutków 

posiadania, zażywania 

i rozprowadzania 

środków 

psychoaktywnych.  

 Rozwijanie 

umiejętności 

wykorzystywania 

elementów negocjacji  

i mediacji w sytuacji 

rozwiązywania 

konfliktów. 

 Rozwijanie 

umiejętności 

podejmowania działań 

zgodnych ze 

zweryfikowanymi 

źródłami wiedzy.  

 Utrwalanie 

umiejętności oceny 

konsekwencji  

podejmowanych 

działań dla siebie  

i dla innych –  

określanie 

alternatywnych 



i zagrożeń z nimi 

związanych.  

 Rozwijanie 

umiejętności troski o 

własne bezpieczeństwo 

 w relacjach  

z innymi.  

umiejętności 

rozpoznawania 

symptomów 

uzależnienia od 

komputera i Internetu. 

 

 Kształtowanie 

krytycznego podejścia 

do treści 

publikowanych w 

Internecie i mediach 

społecznościowych.  

pomaga  

w redukowaniu lęku 

 w sytuacjach 

kryzysowych.  

 Rozwijanie 

świadomości 

dotyczącej prawa do 

prywatności, w tym 

do ochrony danych 

osobowych oraz 

ograniczonego 

zaufania do osób 

poznanych w sieci.  

rozumienia siebie 

poprzez poszukiwanie 

 i udzielanie 

odpowiedzi na 

pytania: Kim jestem? 

Jakie są moje cele i 

zadania życiowe? 

 

rozwiązań problemu.  

 Rozwijanie 

umiejętności 

prowadzenia 

rozmowy w sytuacji 

konfliktu – podstawy 

negocjacji  

i mediacji. 

 

VIII. Sylwetka Absolwenta Szkoły Podstawowej im. Orła Białego 

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 7  w Nowym Dworze Mazowieckim: 

 ma poczucie własnej wartości, 

 szanuje siebie i innych, 

 rozpoznaje i nazywa swoje uczucia oraz emocje, 

 jest empatyczny i wrażliwy na losy drugiego człowieka, 

 posiada odpowiedni zasób wiedzy o własnym kraju i współczesnym świecie, 

 jest aktywny umysłowo, ciekawy świata, stara się poszerzać i pogłębiać swoją wiedzę, 

 prezentuje własne poglądy i jest tolerancyjny wobec innych, 

 szanuje tradycje, symbole narodowe i religijne, 

 jest świadomy historycznej przynależności do wspólnoty europejskiej, 



 zdobył podstawowe sprawności i umiejętności w zakresie języków obcych, 

 posiada wrażliwość estetyczną (plastyczną, muzyczną i ruchową), 

 jest kulturalny, uczciwy, taktowny, nie używa słów obraźliwych i wulgarnych, 

 jest odpowiedzialny, solidny i obowiązkowy, wywiązuje się ze zobowiązań,  

 potrafi działać w grupie, 

 jest kreatywny i ambitny, wyznacza sobie cele i dąży do ich realizacji, 

 jest zaradny i rozważny, stara się unikać zagrożeń związanych z życiem i zdrowiem, 

 preferuje zdrowy styl życia, 

 korzysta z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, 

 jest życzliwie nastawiony do świata i innych ludzi, 

 chętnie rozwija swoje zainteresowania i pasje, 

 jest kreatywny i zdolny do refleksyjnego myślenia, 

 posiada określony zasób wiadomości teoretycznych i potrafi jej wykorzystać w działaniu praktycznym, 

 jest związany ze środowiskiem lokalnym. 

. 

IX. Struktura oddziaływań wychowawczych w Szkole Podstawowej nr 7  

 

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 / Wicedyrektorzy: 

 

 stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole, 

 sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania 

prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,  

 inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu 

innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów, 

 stwarza warunki do działania w placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, 

których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły, 



 współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, pedagogiem specjalnym oraz Samorządem 

Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań, 

 czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, 

 nadzoruje realizację szkolnego Programu wychowawczo-profilaktycznego. 

 

2. Rada Pedagogiczna: 

 uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych, 

 opracowuje projekt Programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą Rodziców, 

 opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją 

i przestępczością, 

 uczestniczy w realizacji i ewaluacji Programu wychowawczo-profilaktycznego 

 podnosi jakość kształcenia i wychowania poprzez rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli. 

 

3. Nauczyciele przedmiotów: 

 współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Programu wychowawczo-

profilaktycznego, 

 realizują  podstawę programową i ze szczególną odpowiedzialnością troszczą się o indywidualizowanie pracy, dostosowanie wymagań 

edukacyjnych oraz udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

na każdej lekcji, 

 reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia, 

 reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów, 

 przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, 

 udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 

 kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, 

 rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach, 

 wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia. 

 



4. Wychowawcy klas: 

 są bezpośrednio odpowiedzialni za proces wychowania powierzonych im uczniów, planują i organizują pracę klasy, 

 prowadzą lekcje wychowawcze według planu zaakceptowanego przez dyrektora, 

 diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, 

 rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów, 

 na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Programie wychowawczo- profilaktycznym opracowują plan 

pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania szkoły klasowego i potrzeby uczniów, 

 przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy, 

 zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły, 

 są członkami szkoły wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego szkoły, 

 oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami, 

 współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem, psychologiem oraz specjalistami 

pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

 wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji, 

 rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców, 

 dbają o dobre relacje uczniów w klasie, 

 podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych, 

 współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży, 

 podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych. 

 

5. Zespół wychowawczy: 

 opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy 

z instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, 

nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych, 

 analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze, 

 ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli 

wychowawcy, 



 przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły, 

 realizuje (w miarę potrzeb) inne zadania wynikające ze specyfiki potrzeb placówki. 

 

6. Pedagog szkolny/psycholog: 

 swoimi kompetencjami i warsztatem służy pomocą uczniom, rodzicom i nauczycielom; 

 udziela porad i konsultacji, 

 diagnozuje środowisko wychowawcze uczniów, 

 zapewnia uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną w odpowiednich formach, 

 współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej, 

 zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, 

 współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

rodzicom uczniów, 

 współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno- wychowawczy i poszerzającymi zakres działań o charakterze 

profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 

 

7. Pedagog specjalny: 

 współpracuje z nauczycielami, wychowawcami i innymi specjalistami zatrudnionymi w szkole i w placówkach wspierających 

uczniów, z rodzicami oraz uczniami. W ramach tej współpracy rekomenduje dyrektorowi działania w zakresie zapewniania 

aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły, diagnozuje  indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów, przyczyn 

niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie 

ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły; 

 wspiera nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w kontekście doboru metod, form pracy, określaniu 

potrzeb uczniów, ale także ich mocnych stron;  

 udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom;  

 współpracuje z zespołem mającym opracować  dokumentację dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego w tym IPET i WOPFU; 



 współpracuje z podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym poradniami psychologiczno-

pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami  

i placówkami, pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny, kuratorem sądowym i innymi. 

 

8. Rodzice: 

 współtworzą szkolny Program wychowawczo-profilaktyczny, 

 uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły, 

 uczestniczą w zebraniach organizowanych przez szkołę, 

 zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole, 

 współpracują z wychowawcami  klas i innymi nauczycielami uczącymi w klasie, 

 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów. 

 

9. Samorząd Uczniowski: 

 jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z 

własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem, 

 uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły, 

 współpracuje z zespołem wychowawców i Radą Pedagogiczną,  

 prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,  

 reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego, 

 propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji, 

 dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję, 

 może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 

 

 

 

 

 



X. Działalność Szkoły Podstawowej nr 7   

WYCHOWAWCZA EDUKACYJNA INFORMACYJNA 

 

PROFILAKTYCZNA 

 

 współdziałanie całej społeczności 

szkoły na rzecz kształtowania 

u uczniów wiedzy, umiejętności 

i postaw określonych w sylwetce 

absolwenta, 

 

 kształtowanie hierarchii systemu 

wartości, w którym zdrowie 

i własny rozwój należą do 

jednych z najważniejszych 

wartości w życiu, a decyzje  

w tym zakresie podejmowane  

są w poczuciu odpowiedzialności 

za siebie i innych, 

 

 współpracę z rodzicami lub 

opiekunami uczniów w celu 

budowania spójnego systemu 

wartości oraz kształtowania 

postaw prozdrowotnych i 

promowania zdrowego stylu życia 

oraz zachowań proekologicznych, 

 

 stałe poszerzanie wiedzy 

uczniów, ich rodziców 

lub opiekunów, nauczycieli 

i wychowawców z zakresu 

promocji zdrowia i zdrowego 

stylu życia, 

 

 poszerzenie wiedzy rodziców 

lub opiekunów, nauczycieli 

i wychowawców na temat 

prawidłowości rozwoju 

i zaburzeń zdrowia psychicznego 

dzieci i młodzieży, 

rozpoznawania wczesnych 

objawów używania środków 

odurzających, substancji 

psychotropowych, środków 

zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych, a także 

suplementów diet i leków 

w celach innych niż medyczne 

oraz postępowania w tego typu 

przypadkach, 

 dostarczenie aktualnych 

informacji nauczycielom, 

wychowawcom i rodzicom lub 

opiekunom na temat skutecznych 

sposobów prowadzenia działań 

wychowawczych i 

profilaktycznych związanych z 

przeciwdziałaniem zażywania 

środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków 

zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych i innych 

zagrożeń cywilizacyjnych, 

 

 udostępnianie informacji o ofercie 

pomocy specjalistycznej dla 

uczniów i ich rodziców lub 

opiekunów w przypadku 

zażywania środków odurzających, 

substancji psychotropowych, 

środków zastępczych, nowych 

substancji psychoaktywnych, 

 

 wspieranie wszystkich uczniów 

w prawidłowym rozwoju 

i zdrowym stylu życia oraz 

podejmowanie działań, których 

celem jest ograniczanie zachowań 

ryzykownych niezależnie od 

poziomu ryzyka używania przez 

nich środków odurzających, 

substancji psychotropowych, 

środków zastępczych, nowych 

substancji psychoaktywnych, 

 

 wspieranie uczniów, którzy ze 

względu na swoją sytuację 

rodzinną, środowiskową lub 

uwarunkowania biologiczne 

są w wyższym stopniu narażeni 

na ryzyko zachowań 

ryzykownych, 

 

 wspieranie uczniów, u których 

rozpoznano wczesne objawy 

używania środków odurzających, 



 wzmacnianie wśród uczniów  

więzi ze szkołą oraz 

społecznością lokalną, 

 

 kształtowanie przyjaznego 

klimatu w placówce, budowanie 

prawidłowych relacji 

rówieśniczych oraz relacji uczeń-

dorosły, a także nauczycieli i 

rodziców lub opiekunów, w tym 

wzmacnianie więzi, 

 

 doskonalenie umiejętności 

nauczycieli i wychowawców 

w zakresie budowania 

podmiotowych relacji z uczniami 

oraz ich rodzicami lub 

opiekunami oraz warsztatowej 

pracy z grupą uczniów, 

 

 wzmacnianie kompetencji 

wychowawczych nauczycieli i 

wychowawców oraz rodziców 

/opiekunów, 

 

 kształtowanie u uczniów postaw 

prospołecznych, w tym poprzez 

możliwość udziału w 

 

 rozwijanie i wzmacnianie 

umiejętności psychologicznych 

i społecznych uczniów, 

 

 kształtowanie u uczniów 

umiejętności życiowych,  

w szczególności samokontroli, 

radzenia sobie ze stresem, 

rozpoznawania i wyrażania 

własnych emocji, 

 

 kształtowanie krytycznego 

myślenia i wspomaganie uczniów 

i  w konstruktywnym 

podejmowaniu decyzji  

w sytuacjach trudnych, 

zagrażających prawidłowemu 

rozwojowi i zdrowemu życiu, 

 

 prowadzenie wewnątrzszkolnego 

doskonalenia kompetencji 

nauczycieli i wychowawców w 

zakresie rozpoznawania 

wczesnych objawów używania 

środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków 

zastępczych, nowych substancji 

 przekazanie informacji uczniom 

ich rodzicom lub opiekunom oraz 

nauczycielom i wychowawcom 

na temat konsekwencji prawnych 

związanych z naruszeniem 

przepisów ustawy o 

przeciwdziałaniu narkomanii, 

 

 informowanie uczniów oraz ich 

rodziców lub opiekunów  

o obowiązujących procedurach 

postępowania nauczycieli  

i wychowawców oraz o metodach 

współpracy szkoły z Policją w 

sytuacjach zagrożenia 

narkomanią, 

 

 zwiększenie dostępności 

nauczycieli, w tym specjalistów, 

 

 podnoszenie jakości wsparcia 

udzielanego uczniom przez 

nauczycieli. 

 

substancji psychotropowych, 

środków zastępczych, nowych 

substancji psychoaktywnych lub 

występowania innych zachowań 

ryzykownych, które nie zostały 

zdiagnozowane jako zaburzenia 

lub choroby wymagające 

leczenia. 

 

 realizowanie wśród uczniów oraz 

ich rodziców lub opiekunów 

programów profilaktycznych  

i promocji zdrowia psychicznego 

dostosowanych do potrzeb 

indywidualnych i grupowych oraz 

realizowanych celów 

profilaktycznych. 

 

 przygotowanie oferty zajęć 

rozwijających zainteresowania  

i uzdolnienia, jako alternatywnej 

pozytywnej formy działalności 

zaspakajającej ważne potrzeby, 

w szczególności potrzebę 

podniesienia samooceny, sukcesu, 

przynależności i satysfakcji 

życiowej, 

 



wolontariacie, sprzyjających 

aktywnemu uczestnictwu uczniów 

w życiu społecznym, 

 

 przygotowanie uczniów 

do aktywnego uczestnictwa 

w kulturze i sztuce narodowej 

i światowej, 

 

 wspieranie edukacji rówieśniczej 

i programów rówieśniczych 

mających na celu modelowanie 

postaw prozdrowotnych i 

prospołecznych. 

 

psychoaktywnych, oraz 

podejmowania szkolnej 

interwencji profilaktycznej, 

 

 doskonalenie kompetencji 

nauczycieli i wychowawców 

w zakresie profilaktyki zażywania 

środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków 

zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych, norm 

rozwojowych i zaburzeń zdrowia 

psychicznego wieku 

rozwojowego, 

 

 wspomaganie nauki osób 

niebędących obywatelami Polski. 

 

 kształtowanie i wzmacnianie 

norm przeciwnych używaniu 

środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków 

zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych przez uczniów, 

a także norm przeciwnych 

podejmowaniu innych zachowań 

ryzykownych, 

 

 doskonalenie zawodowe 

nauczycieli i wychowawcóww 

zakresie realizacji szkolnej 

interwencji profilaktycznej 

w przypadku podejmowania przez 

uczniów i zachowań 

ryzykownych, 

 

 

 

XI. Ewaluacja Programu wychowawczo – profilaktycznego 

1. Program wychowawczo-profilaktyczny nie jest dokumentem zamkniętym, może ulegać zmianom wraz ze zmieniającą się rzeczywistością 

wychowawczą szkoły.  

2. Analiza jego skuteczności polega na bieżącym monitorowaniu oraz dostosowaniu do potrzeb.  

3. Okresowego podsumowania efektywności działań wychowawczo-profilaktycznych dokonuje w obrębie zespołu klasowego wychowawca, do 

oceny całokształtu tych oddziaływań zespół powołany przez dyrektora szkoły.  

 



XII. Zasady diagnozy Programu wychowawczo – profilaktycznego 

1. Diagnoza efektywności programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich 

modyfikacji i podnoszenia skuteczności Programu wychowawczo-profilaktycznego. Diagnoza prowadzona jest poprzez:  

 obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian, 

 analizę dokumentacji, 

 przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, 

 rozmowy z rodzicami, 

 wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców, nauczycieli oraz specjalistów i innych pracowników Szkoły. 

 

XIII. Postanowienia końcowe 

1. Program wychowawczo-profilaktyczny przygotowuje i uchwala Rada Pedagogiczna po konsultacji z Radą Rodziców i Samorządem 

Uczniowskim. 

2. We wrześniu każdego roku przeprowadzana jest wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły ankieta diagnozująca czynniki 

chroniące (które występowanie wzmacnia ogólny potencjał zdrowotny i zwiększa jego odporność na działanie czynników ryzyka) oraz 

czynniki ryzyka (które wiążą się z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia zachowań ryzykownych stanowiących zagrożenie dla 

prawidłowego rozwoju, bezpieczeństwa, zdrowia i funkcjonowania społecznego ucznia). Na jej podstawie planowane są oddziaływania 

wychowawcze i profilaktyczne na dany rok szkolny. 

3. Wszelkich zmian w Programie wychowawczo - profilaktycznym, w formie uchwalania Programu wychowawczo - profilaktycznego na 

bieżący rok szkolny, dokonuje z początkiem każdego roku szkolnego Rada Pedagogiczna.  

4. Program wychowawczo - profilaktyczny wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.  

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

Proponowana tematyka Zajęć z wychowawcą: 

Klasa IV: 

1. Bezpieczeństwo w szkole, domu i na ulicy. 

2. Od czego zależy nasze zdrowie? 

3. Sport to zdrowie – dlaczego warto być aktywnym fizycznie? 

4. Poznajemy dobre i złe nawyki żywieniowe. 

5. Jak uczyć się skutecznie i przyjemnie? 

6. Co to znaczy być dobrym kolegą? 

7. Chcę być dobrym przyjacielem – tworzymy listę zasad prawdziwej przyjaźni. 

8. Jak pomagać innym?  

9. Czy nasza klasa jest zgrana? 

10. Co to znaczy być asertywnym? 

11. Nasi idole. 

12.  Zmieniam swoje nawyki, dbam o świat. 

13. Planuję swoje wydatki. 

14. Prawa i obowiązki ucznia. 

15. Komunikacja interpersonalna (werbalna i niewerbalna, aktywne słuchanie, komunikat Ja) 

16. Empatia – czy to mi jest potrzebne? 

17. Każdy ma prawo być szczęśliwy. 

18. Budowanie poczucia własnej wartości. 

Klasa V: 

1. Co to są emocje? 

2. Kto może mi pomóc gdy źle się czuję w szkole? 

3. Podobieństwa i różnice między rodziną i klasą. 



4. Czy znasz swoją miejscowość? 

5. Książka też może być Twoim przyjacielem. 

6. Zachowanie w szkole i poza nią. 

7. Co to jest agresja? 

8. Radzę sobie ze stresem. 

9. Dbam o swoje zdrowie – racjonalnie się odżywiam. 

10. Moi rodzice. 

11. Jak zmniejszyć zużycie wody na świecie? 

12. Umiem oszczędzać pieniądze. 

13. Hejt – przyczyny, konsekwencje, jak z nim walczyć? 

14. Negocjacje – potrzeby moje i innych. 

15. Czy współpraca się opłaca? 

16. Hierarchia wartości. 

17. Zdrowy człowiek - to jaki? 

18. Techniki efektywnego uczenia się. 

19. Różni, ale równi. 

Klasa VI: 

1. Nie sięgam po cudzą własność – znalazłem i co dalej? 

2. Jak nie dać się smutkom? – kompleksy wieku dojrzewania. 

3. Umiejętność radzenia sobie z uczuciami. 

4. Ważne słowa – akceptacja, tolerancja. 

5. Przecież to nie ja! – dlaczego trzeba umieć ponosić konsekwencje? 

6. Z prądem za wszelką cenę? – presja grupy rówieśniczej. 

7. Konformizm czy asertywność. 

8. Wpływ i perswazja. 

9. Bezpieczeństwo w sieci. 

10. Myśl pozytywnie – kilka słów o nastawieniu do nauki. 



11. Mój czas wolny – ile go właściwie mam? 

12. To, co w życiu ważne – mój czas dla rodziny. 

13. Na mnie można polegać – moje obowiązki. 

14.  Pieniądz rządzi światem? 

15. Mała retencja – jak zatrzymać wodę, która spadnie? 

16. Konsekwencje prawne cyberprzemocy. 

17. Zdrowie psychiczne i fizyczne. 

18. Razem mamy moc. 

Klasa VII: 

1. Poznajemy zasady pracy i zachowania się w grupie. 

2. Otwartość i nawiązywanie kontaktów. 

3. Zachowanie ludzi w różnych sytuacjach życiowych. 

4. Odpowiedzialność za podejmowane decyzji. 

5. Czynniki wpływające na sukces w życiu człowieka. 

6. Konflikty rówieśnicze – jak sobie z nimi radzić? 

7. Trudne emocje. 

8. Kultura słowa – zasady dyskusji. 

9. Zagrożenia dla zdrowia wynikające z nieprzestrzegania higieny osobistej. 

10. Moje wady i zalety. 

11. Agresja w domu, szkole, grupie rówieśniczej. 

12. Dostrzegamy wokół siebie osoby potrzebujące pomocy. 

13. Przyjaciel – lekarstwo na całe zło. 

14. Metody oszczędzania. 

15. Odnawialne źródła energii. 

16. Odpowiedzialność prawna nieletnich. 

17. Doceniamy innych. 



Klasa VIII: 

1. Dziękuję – nie!  - w obliczu trudnych decyzji. 

2. Zagrożenia współczesnego świata (sekty, patotreści, kradzieże danych osobowych i wizerunku, itp.). 

3. Jak radzić sobie ze stresem? 

4. Jestem odpowiedzialny za swoją przyszłość. 

5. Wsparcie rodziny w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej. 

6. Zasady skutecznego działania. 

7. Wartości w życiu człowieka. 

8. Wpływ mediów i mody na poglądy i postawy nastolatków. 

9. Pracuję nad swoim charakterem. 

10. Wybór zawodu w aspekcie potrzeb, możliwości i zainteresowań. 

11. Zastosowanie spinacza biurowego – rozwijamy kreatywność. 

12. Jak pomnożyć pieniądze? 

13. Fotowoltaika, rekuperacja,… - nowoczesne formy dbania o środowisko. 

14. Moje działania niosą konsekwencje (prawne, finansowe, zdrowotne, społeczne). 

15. Umiejętność rozwiązywania problemu. 

16. Umiejętność krytycznego myślenia. 

17. Stres – jak sobie z nim radzić? 

18. Wejście w nową grupę. 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

Kalendarz uroczystości szkolnych w Szkole Podstawowej nr 7  

UROCZYSTOŚĆ TERMIN REALIZACJI 

 

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 
 

wrzesień 

 

Udział w uroczystościach miejskich, upamiętniających ważne wydarzenia 
 

w zależności od potrzeb 

 

Czytanie narodowe 
 

wrzesień 

 

Wybory do Samorządu Szkolnego 

 

wrzesień 

  

Dzień Pierwszej Pomocy 

 

wrzesień 

 

Dzień Języków Obcych 

 

wrzesień 

 

Akcja „Październik miesiącem bibliotek” 

 

październik 

 

Dzień Edukacji Narodowej 

 

październik 

 

Pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orła Białego 

 

październik 

 

Dni Ekologii 

 

październik 

 

Narodowe Święto Niepodległości 

 

listopad 

 

Szkolny Dzień Życzliwości 

 

listopad 

 

Andrzejki i Mikołajki 

 

listopad / grudzień 

  



Dzień Praw Człowieka grudzień 

 

Dni Gier Planszowych 

 

styczeń 

 

Walentynki 

 

luty 

 

Dzień Języka Polskiego 

 

luty 

 

Międzynarodowy Dzień Matematyki 
marzec 

 

Pierwszy Dzień Wiosny 

 

marzec 

 

Szkolne Dni Teatru 

 

marzec 

 

Światowy Dzień Autyzmu 

 

kwiecień 

 

Dzień Ziemi 

 

kwiecień 

 

Święto Konstytucji 3 Maja 

 

maj 

 

Dni Książki 

 

maj 

 

Dzień Rodziny 
maj 

 

Szkolny Dzień Sportu 

 

maj 

 

Dzień Dziecka 

 

czerwiec 

 

Dzień Przyjaciela 

 

czerwiec 

Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego czerwiec 

 


