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I. Podstawa prawna: 

 

 

1. Konstytucja Rzeczpospolitej 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 z późn. zm.). 

3. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz 

z 2019 r. poz. 730 i 1287). 

4. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.). 

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

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

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

7. Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783). 

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

i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 957). 

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 2015 r. poz. 1249 z późn. zm.). 

10. Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 

dokumentacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1664). 

11. Rozporządzenie MEN z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1575). 

12. Rozporządzenie MEN z dnia 2 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich 

rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: 

pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców 

zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1322). 

13. Rozporządzenie MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 

publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 
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wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 

1646). 

14. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. 

2018.0.966). 

15. Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2020/2020. 

16. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej „Mileszki” w Łodzi. 
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II. Wprowadzenie 

 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny zawiera założenia, które wzmacniają 

wychowawczą funkcję szkoły. Jego treści zapewniają wspomaganie przez szkołę 

wychowawczej roli rodziny. Wychowanie rozumiane jest więc, jako proces wspomagania 

dziecka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości: fizycznej, psychicznej, 

społecznej i duchowej oraz wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, 

narodowej, regionalnej i etnicznej. 

Ważne dla naszej szkoły są takie wartości jak wzajemny szacunek, prawda, samoświadomość, 

współpraca, kreatywność i odpowiedzialność. 

Zdobywanie wiedzy stanowi elementarną część życia dzieci i młodzieży. Wiedza to również, 

klucz do rozwoju umiejętności i rozbudzania ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji 

do nauki. Program profilaktyczno - wychowawczy Publicznej Szkoły Podstawowej 

"Mileszki" obejmuje również, wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji 

zawodowych, mocnych stron i obszarów wymagających wsparcia, co uczni łatwiejszym 

podejmowanie decyzji z wyborem dalszego kształcenia.  

Program profilaktyczno - wychowawczy zakłada również realizację podstawowych 

kierunków polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. W związku z tym działania 

podejmowane w szkole uwzględniają problematykę samorozwoju, rozwijania samodzielności, 

kreatywności uczniów, poznawanie znaczenia wartości w życiu człowieka, odpowiedzialne  

i świadome korzystanie z technologii cyfrowych w praktyce wraz z jednoczesnym procesem 

kształtowania postaw i respektowania norm społecznych wśród społeczności uczniowskiej. 

 

Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci. Nauczyciele wspomagają 

wszechstronny i harmonijny rozwój uczniów, którzy akceptują siebie i są otwarci na 

potrzeby drugiego człowieka. 

 

Budując szkolny program wychowawczo-profilaktyczny pamiętaliśmy, że: 

• wychowanie młodego pokolenia jest zadaniem rodziny i szkoły, która w swojej 

działalności musi uwzględniać wolę rodziców/opiekunów, ale także i państwa,           

do którego obowiązków należy stwarzanie właściwych warunków wychowania; 
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• zadaniem szkoły jest wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do 

historii i tradycji narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań 

na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat; 

• szkoła odpowiada za kształtowanie postaw obywatelskich, społecznych, 

patriotycznych; 

• szkoła dba o wychowanie uczniów w duchu tolerancji i szacunku dla drugiego 

człowieka; 

• wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej    

i etnicznej; 

• kształtowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla innych 

osób; 

• rozwijanie kompetencji takich jak: kreatywność, samodzielność, przedsiębiorczość       

i otwartość na innowacje; 

• propagowanie i kształtowanie aktywnej postawy społecznej wraz z respektowaniem 

obowiązujących norm; 

• wdrażanie do systematycznego przejmowania odpowiedzialności za własne działania; 

• szkoła kształtuje postawę szacunku dla środowiska przyrodniczego, w tym 

upowszechnia wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju, motywuje do działań na 

rzecz ochrony środowiska, rozwija zainteresowanie ekologią. 

 

Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest kultywowanie 

tradycji i ceremoniału szkoły oraz formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby, 

a także szacunku dla godności innych osób. 

Szkolny program profilaktyczno - wychowawczy określa sposób realizacji celów kształcenia 

oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, 

uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są 

działania profilaktyczne skierowane zarówno do uczniów, rodziców i nauczycieli. 
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III. Misja i wizja szkoły 

 

Misja szkoły 

Szkoła dba o wyposażenie uczniów w umiejętności niezbędne do funkcjonowania 

w rozwijającym się świecie, a w szczególności do zdobywania dalszej wiedzy. Chcemy, aby 

szkoła harmonijnie realizowała funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, stwarzając 

możliwość aktywnego rozwoju wszystkich sfer osobowości ucznia i uznając przy tym 

za niezwykle istotne zaspokajanie potrzeb dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów 

w odniesieniu do oferty edukacyjnej szkoły. Pragniemy, aby nasi uczniowie czerpali radość 

z pobytu w szkole, a rodzice/opiekunowie satysfakcję z rezultatów naszej współpracy. 

 

Wizja szkoły 

W naszej szkole tworzymy atmosferę dla wszechstronnego rozwoju intelektualnego, 

emocjonalnego i fizycznego ucznia. Stawiamy za priorytet przygotowanie uczniów do 

swobodnego poruszania się w nowej rzeczywistości, uczymy ich rozpoznawania swoich 

potrzeb i świadomego podejmowania decyzji, dokonywania wyborów oraz hierarchizacji 

wartości. Opieramy swoje działania na pedagogicznym zaangażowaniu wszystkich 

nauczycieli, którzy są otwarci na potrzeby ucznia i dbają o jego dobro. Współpracując ze 

sobą, są gotowi do wprowadzania innowacji, podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. 

Naszym wspólnym celem jest również wysoki poziom osiągnięć edukacyjnych naszych 

uczniów. 

Społeczność szkoły tworzą uczniowie, ich rodzice/opiekunowie oraz wszyscy pracownicy, 

którzy współpracują ze sobą i dbają o jak najlepszy wizerunek placówki. 

 

IV. Sylwetka absolwenta 

 

Absolwent Publicznej Szkoły Podstawowej „Mileszki”: 

 

• kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności, 

• odznacza się tolerancją i samodzielnością oraz potrafi współdziałać w zespole, 

• podejmuje odpowiednie wybory kierunku dalszego kształcenia, 

• postępuje zgodnie z obowiązującymi normami etycznymi i obyczajowymi, 
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• potrafi się uczyć, odczuwa potrzebę samodoskonalenia, jest twórczy 

i kreatywny, 

• zna historię i kulturę własnego narodu oraz tradycje szkolne, 

• zna normy i rozumie zasady współżycia społecznego, 

• potrafi być przedsiębiorczy wykorzystując nowoczesne źródła i technologie, 

• odpowiedzialnie korzysta z narzędzi technologii informacyjnych; 

• wie gdzie szukać pomocy, jeśli jest taka potrzeba; 

• ma potrzebę uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym, 

• potrafi funkcjonować w grupie społecznej; 

• zna swoje prawa i obowiązki, 

• okazuje szacunek innym, 

• podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych, 

• potrafi produktywnie korzystać z czasu wolnego, 

• jest świadomy zagrożeń ekologicznych i potrafi dbać o środowisko. 

 

V. Cele ogólne Programu Wychowawczo - Profilaktycznego 

 

Działalność wychowawcza w szkole polega na 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 budowanie 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 opartej na umiejętności samodzielnej 

analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu 

umiejętności wypełniania ról społecznych; 

aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu 

wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia. 
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Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności: 

• 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 odpowiedzialność za 

własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu,  

• współpracę z rodzicami/opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu 

wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu 

życia; 

• propagowanie zachowań proekologicznych; 

• wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną; 

• kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji 

rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli 

i rodziców/opiekunów; 

• doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie budowania podmiotowych relacji 

z uczniami oraz ich rodzicami/opiekunami; 

• wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli oraz rodziców/opiekunów; 

• kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału 

w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów 

w życiu społecznym w tym szacunku wobec osób niepełnosprawnych i z dysfunkcjami; 

• przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej; 

• zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki 

zgodnie z wytycznymi GIS i MEN; 

• kształtowanie u uczniów gospodarności i szacunku do wartości materialnych; 

• kreowanie szacunku do cudzej i własnej pracy; 

• upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz 

kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń - stan epidemiczny w kraju; 

• właściwe i produktywne korzystanie ze zdobyczy technologicznych, w tym narzędzi 

informatycznych i Internetu. 

 

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności: 

• poszerzanie wiedzy rodziców/opiekunów, nauczycieli na temat prawidłowości 

rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży; 

• rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów; 
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• kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, 

radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji; 

• kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów w konstruktywnym 

podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu 

rozwojowi i zdrowemu życiu w tym zwrócenie uwagi na czynności higieniczne 

mające na celu chronienie się przed wirusem Covid-19; 

• wprowadzenie szkolnych procedur związanych z pandemią Covid-19 według 

wytycznych GIS i MEN, mających na celu profilaktykę rozprzestrzeniania zakażeń; 

• prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli w zakresie rozpoznawania 

wczesnych objawów używania środków odurzających oraz podejmowania szkolnej 

interwencji profilaktycznej; 

• doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie norm rozwojowych i zaburzeń 

zdrowia psychicznego wieku rozwojowego oraz profilaktyki używania środków 

psychoaktywnych; 

• stałe poszerzanie i ugruntowanie wiedzy i umiejętności u uczniów, ich 

rodziców/opiekunów, nauczycieli z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. 

 

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności: 

 dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom i rodzicom/opiekunom na temat 

skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych 

związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych 

i innych zagrożeń cywilizacyjnych w tym pandemii Covid-19; 

 udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów, ich 

rodziców/ opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji 

psychoaktywnych, środków zastępczych; 

 udostępnienie informacji rodzicom/opiekunom o procedurach postępowania               

w przypadku zachorowania na terenie placówki zgodnych z wytycznymi GIS i MEN; 

 przekazanie informacji uczniom, ich rodzicom/opiekunom oraz nauczycielom 

i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem 

przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii; 
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 informowanie uczniów oraz ich rodziców/opiekunów o obowiązujących procedurach 

postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół 

i placówek z policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią. 

 

Działalność profilaktyczna obejmuje: 

 wspieranie prawidłowego rozwoju i zdrowego stylu życia wszystkich uczniów oraz 

podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych; 

 wspieranie uczniów, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub 

uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań 

ryzykownych; 

 czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego; 

 wspieranie uczniów, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków 

odurzających, substancji psychoaktywnych, środków zastępczych lub występowania 

innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub 

choroby wymagające leczenia. 

 

Działania te obejmują w szczególności: 

 realizowanie wśród uczniów oraz ich rodziców/opiekunów programów 

profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego i fizycznego dostosowanych do 

potrzeb indywidualnych i grupowych; 

 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; 

 kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, 

substancji psychoaktywnych, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych 

zachowań ryzykownych; 

 doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie realizacji szkolnej interwencji 

profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów zachowań ryzykownych. 

 

Profilaktyka to podejmowanie działań, skierowanych do różnych grup, we współpracy 

z różnymi środowiskami i instytucjami które mają na celu zapobieganie pojawieniu się lub 

rozwojowi zaburzeń, chorób lub innych niekorzystnych zjawisk społecznych. 
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Działania profilaktyczne wspomagają proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną 

całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego 

człowieka. 

 

Działania profilaktyczne prowadzone są na trzech poziomach, w zależności od stopnia 

ryzyka: 

1. Profilaktyka uniwersalna skierowana jest do wszystkich uczniów, bez względu na 

stopień ryzyka – całej społeczności szkolnej. Podejmowane działania skupiają się 

wokół zagadnień związanych z promocją zdrowego stylu życia, rozwijaniem postawy 

dbałości o zdrowie własne i innych ludzi, umiejętności dokonywania świadomych 

wyborów. To również rozwijanie postawy asertywności, kształtowanie umiejętności 

radzenia sobie z emocjami w sytuacji przeżywania trudnych sytuacji życiowych. 

Profilaktyka uniwersalna ma na celu przeciwdziałanie pierwszym próbom 

podejmowania zachowań ryzykownych lub opóźnienie inicjacji. Działania z zakresu 

profilaktyki uniwersalnej realizowane są przede wszystkim przez nauczycieli, 

pedagogów i psychologów szkolnych. 

2. Profilaktyka selektywna skierowana jest do grupy zwiększonego ryzyka, czyli do 

osób, które w stopniu wyższym niż przeciętny są narażone na rozwój zaburzeń. 

Profilaktyka selektywna koncentruje się na zagrożonych grupach młodzieży, osobach, 

które cechuje wysoka ekspozycja na czynniki ryzyka. Celem jest tworzenie 

warunków, które umożliwiają wycofanie się z zachowań ryzykownych. Działania 

w zakresie profilaktyki selektywnej prowadzone są przez psychologów i pedagogów 

szkolnych, specjalistów w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także 

wykwalifikowanych realizatorów programów profilaktycznych. 

3. Profilaktyka wskazująca skierowana jest do grupy, w której rozwinęły się już 

symptomy zaburzeń, w tym związane z uzależnieniem od substancji 

psychoaktywnych. Obejmuje ona działania interwencyjne i terapeutyczne, mające na 

celu zablokowanie pogłębiania się zaburzeń i zachowań destrukcyjnych oraz 

umożliwienie powrotu do prawidłowego funkcjonowania społecznego (resocjalizacja). 

 

Profilaktyka w szkole jest realizowana w oparciu o program wychowawczo – profilaktyczny, 

który dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów i środowiska lokalnego. 
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Profilaktyka dla uczniów i rodziców/opiekunów w naszej szkole realizowana jest poprzez 

udział w: 

 programach  informacyjno-edukacyjnych, 

 programach profilaktycznych, 

 zajęciach alternatywnych (kino, teatr, wystawy*), 

 zajęciach warsztatowych, 

 aktywnych metodach nauczania,1 

 pracach zespołowych, w małych grupach, w parach, samodzielnej pracy pod 

kierunkiem nauczyciela, 

 indywidualnych konsultacjach, 

 dodatkowych zajęciach specjalistycznych. 

 

W bieżącym roku szkolnym działania w pracy wychowawczej i profilaktycznej są 

ukierunkowane na: 

• wspomaganie rozwoju ucznia w sferze samodzielności i samorozwoju, 

• kształtowanie norm społecznych i ich kształtowanie wśród społeczności uczniowskiej, 

• przygotowanie do podejmowania wyborów w aspekcie dalszej edukacji, 

• kształtowanie postaw patriotycznych, 

•  propagowanie postaw proekologicznych, 

• rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości, 

• budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, 

• przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom, 

• zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole, 

• doskonalenie warunków bezpiecznego funkcjonowania ucznia w szkole i poza szkołą, 

z uwzględnieniem sytuacji epidemicznej w kraju, 

• promowanie zdrowego stylu życia, 

• rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków 

psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu 

i narkotyków), 

• eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej, 

                                                           
1 * działania podejmowane zgodnie z wytycznymi MEN i GIS na czas stanu pandemii Covid-19 w kraju 
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• niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów 

komórkowych i telewizji, 

• wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych 

doświadczeń życiowych,  

• wspieranie nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 

ryzykownych i konfliktowych, 

• wspieranie i pomoc uczniom niepełnosprawnym, 

• poprawa skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec uczniów. 

 

VI. Struktura oddziaływań wychowawczych 

 

1. Dyrektor szkoły: 

a) stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole, 

b) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy 

poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

c) 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, 

d) stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, innych 

organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub 

rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, 

opiekuńczej i innowacyjnej szkoły, 

e) współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem szkolnym oraz Samorządem 

Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań, 

f) czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, 

g) nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad 

oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły, 

h) nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 
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2. Rada pedagogiczna: 

a) uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie 

działań profilaktycznych, 

b) opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego, 

c) opracowuje i zatwierdza dokumenty, procedury postępowania nauczycieli 

w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, 

d) uczestniczy w realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego, 

e) uczestniczy w ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego. 

 

3. Nauczyciele: 

a) współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, 

uczestniczą w realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego, 

b) reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają 

zagrożenie dla ucznia, 

c) reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów, 

d) przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach 

zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, 

e) udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 

f) kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, 

g) po umówieniu się z rodzicami/opiekunami rozmawiają z uczniami                              

i rodzicami/opiekunami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na 

swoich zajęciach, 

h) wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia, 

i) oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji 

dydaktycznych, 

j) dbają o podnoszenie wiedzy i umiejętności wychowawczych (szkolenia, 

samokształcenie), 

k) dbają o pozytywne relacje osobowe z uczniami i rodzicami/opiekunami, 

l) sprawują nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących zasad higieny osobistej i 

grupowej w związku z sytuacją epidemiczną, 

m)  przekazują wiedzę w zakresie profilaktyki  i zakażeń Covid-19, 

n) poruszają tematykę dotyczącą wartości i jej znaczenia w życiu człowieka 

o) wskazują autorytety i przykłady do naśladowania we współczesnym świecie 
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p) kształtują i wzmacniają pozytywny obraz realnego poczucia własnej wartości, 

q) wspierają kreatywność w rozwoju indywidualnym uczniów, 

r) podejmują działania innowacyjne o zasięgu międzynarodowym. 

 

4. Wychowawcy klas: 

a) diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, 

b) rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów, 

c) 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 zespołu klasowego 

i potrzeby uczniów zgodnie z kierunkami polityki oświatowej, 

d) przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do 

dalszej pracy, 

e) zapoznają uczniów na wszystkich poziomach klas I-III i IV-VIII;                                  

i ich rodziców/opiekunów z regulaminem wewnątrzszkolnym i z obowiązującymi 

normami, 

f) oceniają zachowanie uczniów  zgodnie z obowiązującym w szkole                                

z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, 

g) dbają o poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkole, 

h) współpracują z nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami/opiekunami uczniów, 

dyrekcją szkoły, pedagogiem szkolnym oraz innymi specjalistami, 

i) wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji 

życiowej, 

j) rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców/opiekunów, 

k) dbają o dobre relacje i wzajemną akceptację  uczniów w zespołach klasowych, 

l) podejmują działania profilaktyczne w celu respektowania norm, kształtowania zasad 

aprobowanych społecznie, 

m) podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych. 

 

5. Zespół wychowawców: 

a) ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, 

w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy, 
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b) przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej 

i profilaktycznej szkoły, 

c) podejmuje inne działania, wynikające ze specyfiki potrzeb szkoły. 

 

6. Pedagog szkolny: 

a) prowadzi badania diagnostyczne uczniów w tym, rozpoznaje indywidualne potrzeby 

rozwojowe  i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów w celu określenia 

przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspiera mocne strony , 

b) diagnozuje trudne sytuacje wychowawcze; 

c) wspiera nauczycieli wychowawców w ich podejmowanych działaniach, 

d) koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej skierowanej do 

uczniów placówki o specjalnych potrzebach edukacyjnych,  

e) współpracuje z rodzicami/opiekunami uczniów wymagającymi opieki i wsparcia        

w szczególnych sytuacjach, 

f) współpracuje z instytucjami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy 

szkoły,  

g) podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień oraz problemów dzieci                

i młodzieży,  

h) inicjuje i podejmuje działania  interwencyjne w sytuacjach kryzysowych, 

i) przedstawia dwa razy w roku szkolnym przedstawia radzie pedagogicznej ocenę 

sytuacji opiekuńczo - wychowawczej oraz edukacyjno - profilaktycznej. 

 

7. Doradca zawodowy: 

a) gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe, 

b) udziela indywidualnych porad uczniom i rodzicom/opiekunom, 

c) prowadzi i organizuje zajęcia związane z wyborem dalszego kierunku kształcenia        

i zawodu, 

d) koordynuje działalność informacyjno-zawodową organizowaną w szkole, 

e) wspiera w działaniach doradczych rodziców/opiekunów, 

f) współpracuje z innymi nauczycielami w ramach Wewnątrzszkolnego Sytemu 

Doradztwa Zawodowego skierowanego do uczniów klas I-III, IV-VI, VII - VIII,   

g) współpracuje z doradca zawodowym z ramienia Łódzkiego Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego w Łodzi, 
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8. Rodzice: 

a) zapoznają się ze szkolnym programem wychowawczo-profilaktycznym, 

b) biorą udział w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły, 

c) uczestniczą w zebraniach, konsultacjach indywidualnych organizowanych przez 

szkołę, 

d) zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole, 

e) współpracują z dyrektorem, wychowawcą klasy, innymi nauczycielami uczącymi 

w klasie, pedagogiem szkolnym, 

f) dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, 

g) Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala Szkolny Program 

Wychowawczo-Profilaktyczny. 

 

9. Samorząd uczniowski: 

a) jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności 

edukacyjnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami 

i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem, 

b) współpracuje z zespołem wychowawców i radą pedagogiczną, 

c) prowadzi akcje pomocy potrzebującym, 

d) reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego, 

e) propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji, 

f) dba o dobre imię i honor szkoły, 

g) może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 
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VII. Szczegółowe cele wychowawcze do realizacji 

 

 

1. Propagowanie aktywnych postaw, prowadzących do udziału w życiu rodziny, szkoły 

i środowiska lokalnego. 

 

Zadania Forma realizacji Termin realizacji 
Osoby 

odpowiedzialne 
Ewaluacja 

Organizacja i 

integracja zespołu 

klasowego 

- uroczystości 

klasowe i szkolne, 

- godziny 

wychowawcze 

rok szkolny 
wychowawcy,  

nauczyciele  

obserwacja, 

rozmowa 

Włączanie 

rodziców/opiekunów 

w tworzenie 

rzeczywistości 

szkolnej 

- zebrania, 

konsultacje 

- spotkania Rady 

Rodziców 

rok szkolny 
wychowawcy,  

dyrektor 

obserwacja, 

rozmowa, analiza 

dokumentacji 

Współpraca ze 

środowiskiem 

lokalnym 

- festyny* rok szkolny 

wychowawcy,  

nauczyciele, 

dyrektor szkoły. 

obserwacja, 

rozmowa, analiza 

dokumentacji. 

Poznanie kultury 

regionu 

- wycieczki * 

- lekcje 

prowadzone przez 

wychowawców, 

- spotkania z 

zaproszonymi 

gośćmi * 

rok szkolny 
wychowawcy,  

nauczyciele 

obserwacja, 

rozmowa, analiza 

dokumentacji 

Kształtowanie 

postaw 

prospołecznych, 

wspieranie 

aktywności 

obywatelskiej i 

umiejętności pracy 

zespołowej 

- lekcje 

prowadzone przez 

wychowawców, 

- festyny*, 

- wycieczki, 

uroczystości 

klasowe i szkolne*, 

- spotkania i zajęcia 

świetlicowe, 

- udział w akcjach 

np. Sprzątanie 

świata, sprzątanie 

zapomnianych 

grobów* 

rok szkolny 
wychowawcy,  

nauczyciele 

obserwacja, 

rozmowa, analiza 

dokumentacji 

Uwrażliwianie na 

potrzeby innych, 

pobudzanie do 

działań na rzecz 

potrzebujących 

- praca z 

pedagogiem 

szkolnym, 

- zajęcia 

świetlicowe,  

- lekcje 

prowadzone przez 

wychowawcę,  

- zajęcia 

pozalekcyjne 

rok szkolny 

pedagog szkolny, 

wychowawcy,  

nauczyciele, 

rodzice/opiekunowie 

obserwacja, 

rozmowa, analiza 

dokumentacji 
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2. Kształtowanie decyzji zawodowych ucznia poprzez doradztwo zawodowe 

 

Zadania Forma realizacji Termin realizacji 
Osoby 

odpowiedzialne 
Ewaluacja 

Poznawanie 

zawodów 

- zajęcia szkolne, 

- zajęcia 

świetlicowe,  

- lekcje 

biblioteczne,  

- spotkania z 

przedstawicielami 

różnych zawodów*, 

- wycieczki*. 

rok szkolny 

nauczyciele 

świetlicy, nauczyciel 

biblioteki, 

wychowawcy klas, 

pedagog szkolny, 

doradca zawodowy, 

rodzice/opiekunowie 

obserwacja, 

rozmowa, analiza 

dokumentacji 

Poznawanie siebie, 

określanie 

własnych mocnych 

i słabych stron 

- lekcje prowadzone 

przez wychowawcę, 

- zajęcia z doradcą 

zawodowym, 

- zajęcia 

świetlicowe 

rok szkolny 

nauczyciele 

świetlicy, 

wychowawcy klas, 

pedagog szkolny, 

doradca zawodowy, 

rodzice/opiekunowie 

obserwacja, 

rozmowa, analiza 

dokumentacji 

Kształtowanie 

umiejętności 

komunikacyjnych 

- lekcje prowadzone 

przez wychowawcę 

i nauczycieli, 

- zajęcia z 

pedagogiem 

szkolnym, 

- zajęcia 

świetlicowe 

rok szkolny 

nauczyciele 

świetlicy, 

wychowawcy klas, 

pedagog szkolny, 

logopeda, 

rodzice/opiekunowie 

obserwacja, 

rozmowa, analiza 

dokumentacji 
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3. Kształtowanie świadomości i tożsamości kulturowej, historycznej i narodowej – 

wychowanie do wartości. 

 

Zadania Forma realizacji Termin realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Ewaluacja 

Kształtowanie 

świadomości 

kulturowej 

- lekcje 

przedmiotowe (j. 

polski, historia, 

muzyka, plastyka) 

- lekcje z 

wychowawcą,  

- zajęcia 

świetlicowe, 

- lekcje 

biblioteczne, 

- wystawy*, 

- uroczystości 

szkolne, 

- spotkania z 

zaproszonymi 

gośćmi* 

rok szkolny 

nauczyciele 

przedmiotów, 

nauczyciele 

świetlicy, nauczyciel 

biblioteki, 

wychowawcy klas, 

rodzice/opiekunowie 

obserwacja, 

rozmowa, analiza 

dokumentacji 

Uczenie szacunku 

do symboli 

narodowych; 

przekazywanie i 

pielęgnowanie 

tradycji 

- lekcje 

przedmiotowe 

(j. polski, historia, 

muzyka, plastyka) 

- lekcje z 

wychowawcą,  

- zajęcia 

świetlicowe, 

- lekcje 

biblioteczne, 

- wystawy*, 

- uroczystości 

szkolne*, 

- spotkania z 

zaproszonymi 

gośćmi. 

rok szkolny 

nauczyciele 

przedmiotów, 

nauczyciele 

świetlicy, nauczyciel 

biblioteki, 

wychowawcy klas, 

rodzice/opiekunowie 

obserwacja, 

rozmowa, analiza 

dokumentacji 

Wzbudzanie chęci 

do uczestnictwa w 

obchodach świąt i 

uroczystości 

- akademie szkolne, 

- konkursy*,  

- pokazy, wystawy 

rok szkolny 

nauczyciele 

przedmiotów, 

nauczyciele 

świetlicy, nauczyciel 

biblioteki, 

wychowawcy klas, 

pedagog szkolny, 

rodzice/opiekunowie 

obserwacja, 

rozmowa, analiza 

dokumentacji 
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4. Wspieranie rozwoju ucznia, rozwijanie pasji, zainteresowań, talentów 

 

Zadania Forma realizacji Termin realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Ewaluacja 

Włączanie w 

tworzenie 

rzeczywistości 

szkolnej 

- zajęcia lekcyjne, 

- zajęcia 

świetlicowe,  

- praca w 

samorządzie 

uczniowskim,  

- organizacja 

uroczystości i 

imprez szkolnych i 

klasowych 

(dyskotek, balu 

karnawałowego, 

andrzejek, wigilii, 

jasełek*) 

rok szkolny 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

opiekun samorządu 

uczniowskiego,  

pedagog szkolny,  

rodzice/opiekunowie 

 

obserwacja, 

rozmowa, analiza 

dokumentacji 

Rozwijanie 

poczucia 

odpowiedzialności 

za siebie i innych 

- zajęcia lekcyjne, 

- zajęcia 

świetlicowe,  

- praca w 

samorządzie 

uczniowskim,  

- udział w 

uroczystościach 

szkolnych i 

klasowych 

rok szkolny 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

opiekun samorządu 

uczniowskiego,  

pedagog szkolny,  

rodzice/opiekunowie 

 

obserwacja, 

rozmowa, analiza 

dokumentacji 

Rozwijanie 

uzdolnień i 

zainteresowań 

uczniów 

- zajęcia lekcyjne i 

pozalekcyjne, 

- zajęcia 

świetlicowe,  

- wystawy, pokazy, 

- olimpiady i 

konkursy*, 

- zajęcia 

pozalekcyjne (w 

tym koła 

zainteresowań), 

- zajęcia 

pozaszkolne*, 

rok szkolny 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

opiekun samorządu 

uczniowskiego,  

pedagog szkolny, 

doradca zawodowy, 

rodzice/opiekunowie 

 

obserwacja, 

rozmowa, analiza 

dokumentacji 

Opieka nad 

uczniami 

przejawiającymi 

trudności 

edukacyjnych, 

uczniami 

niepełnosprawnymi 

i uczniami 

uzdolnionymi 

- zajęcia 

specjalistyczne,  

- praca z 

pedagogiem 

szkolnym,  

- koła 

zainteresowań,  

- zajęcia 

dydaktyczno-

wyrównawcze,  

- konkursy, 

wystawy, 

- akademie i 

przedstawienia 

szkolne,  

- zajęcia świetlicowe 

rok szkolny 

wychowawcy, 

nauczyciele,  

pedagog szkolny, 

logopeda, doradca 

zawodowy, 

rodzice/opiekunowie 

obserwacja, 

rozmowa, analiza 

dokumentacji 
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Kształtowanie 

umiejętności 

twórczego myślenia 

- zajęcia lekcyjne,  

- zajęcia 

świetlicowe,  

- lekcje 

biblioteczne,  

- praca z 

pedagogiem 

szkolnym,  

- koła 

zainteresowań 

rok szkolny 
nauczyciele,  

wychowawcy 

obserwacja, 

rozmowa, analiza 

dokumentacji 

 

5. Kształtowanie kompetencji informatycznych i odpowiedzialne korzystanie z mediów 

cyfrowych 

 

Zadania Forma realizacji Termin realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Ewaluacja 

Rozwijanie 

kompetencji 

informatycznych 

- zajęcia lekcyjne, 

- koła 

zainteresowań, 

- zajęcia 

świetlicowe, 

- konkursy 

  

rok szkolny 

nauczyciele,  

wychowawcy,  

pedagog szkolny 

obserwacja, 

rozmowa, analiza 

dokumentacji 

Przygotowanie do 

nauki zdalnej 
- zajęcia lekcyjne rok szkolny  

nauczyciele 

wszystkich 

przedmiotów 

rozmowa, 

obserwacja 

Odpowiedzialne 

korzystanie z 

mediów cyfrowych 

- zajęcia lekcyjne,  

- zajęcia z 

wychowawcą,  

- koła 

zainteresowań,  

- zajęcia 

świetlicowe,  

- konkursy 

rok szkolny 

nauczyciele,  

wychowawcy,  

pedagog szkolny 

obserwacja, 

rozmowa, analiza 

dokumentacji 
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VIII. Szczegółowe cele profilaktyczne do realizacji 

1. Edukacja zdrowotna 

Cel: Kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia i bezpieczeństwa własnego oraz 

innych osób. 

Obszar: uczniowie 

Zadania Forma realizacji Termin realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Ewaluacja 

Organizowanie 

zajęć o tematyce 

prozdrowotnej 

- pogadanka, 

- prelekcja,  

- spotkania z 

pielęgniarką 

- projekcje filmów 

o tematyce 

prozdrowotnej, 

- przeprowadzenie 

cyklu zajęć o 

tematyce 

prozdrowotnej 

rok szkolny 

pielęgniarka 

szkolna, 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

pedagog szkolny 

rozmowa, 

obserwacja, analiza 

dokumentacji 

Kształtowanie 

postaw 

prozdrowotnych 

- przestrzeganie 

przepisów bhp na 

zajęciach szkolnych 

i pozalekcyjnych,  

- próbny alarm p-

poż., 

- gimnastyka 

śródlekcyjna w 

klasach młodszych,  

- zajęcia 

pozalekcyjne 

rok szkolny 

dyrektor, 

nauczyciele, 

pedagog szkolny 

rozmowa, 

obserwacja, analiza 

dokumentacji 

Promowanie 

zdrowego stylu 

życia 

- basen*,  

- wycieczki*,  

- zajęcia 

pozalekcyjne 

uwzględniające 

ruch na świeżym 

powietrzu,  

- zajęcia 

pozalekcyjne 

sportowe i 

rekreacyjne,  

- zajęcia 

świetlicowe 

rok szkolny 

dyrektor, 

nauczyciele, 

wychowawcy,  

rozmowa, 

obserwacja, analiza 

dokumentacji 
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Obszar: rodzice/opiekunowie 

Zadania Forma realizacji Termin realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Ewaluacja 

Nabywanie i 

wzbogacanie 

wiedzy dotyczącej 

higieny, rozwoju 

itp. 

- pogadanka, 

- prelekcja,  

- film edukacyjny 

zebrania z 

rodzicami/opiekunami, 

kontakty indywidualne 

w ciągu roku 

szkolnego 

dyrektor,  

wychowawcy klas, 

pedagog szkolny,  

pielęgniarka szkolna 

rozmowa, 

obserwacja, 

analiza 

dokumentacji 

Promowanie 

wypoczynku 

czynnego  

- udział w 

festynach i akcjach 

organizowanych 

przez szkołę i 

środowisko 

lokalne* 

- rozgrywki i 

turnieje sportowe* 

- godziny 

wychowawcze 

rok szkolny 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

rodzice/opiekunowie 

rozmowa, 

obserwacja, 

analiza 

dokumentacji 

Wzbogacanie 

wiedzy na temat 

zdrowia 

psychicznego 

- indywidualne 

spotkania z 

pedagogiem 

szkolnym, 

psychologiem, 

wychowawcami 

klas 

rok szkolny 
pedagog, psycholog, 

wychowawcy klas 

rozmowa, analiza 

dokumentacji 

 

 

Obszar: nauczyciele 

Zadania Forma realizacji Termin realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Ewaluacja 

Organizowanie 

zajęć udzielania 

pierwszej pomocy 

przedmedycznej 

- warsztaty rok szkolny dyrektor 
analiza 

dokumentacji 

Organizacja zajęć w 

zakresie 

bezpieczeństwa i 

higieny pracy 

- warsztaty rok szkolny 
dyrektor, inspektor 

bhp 

analiza 

dokumentacji 

Krzewienie kultury 

fizycznej i 

zdrowotnej 

- zajęcia sportowe,  

- analiza artykułów 

tematycznych 

rok szkolny 

pielęgniarka 

szkolna,  

nauczyciel 

wychowania 

fizycznego 

obserwacja, 

rozmowa, analiza 

dokumentacji 
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2. Profilaktyka uzależnień 

Cel: dostarczanie rzetelnej i adekwatnej do grup wiekowych wiedzy o zagrożeniach 

płynących z uzależnień i nadmiernego korzystania z mediów 

Obszar: uczniowie 

Zadania Forma realizacji Termin realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Ewaluacja 

Prowadzenie 

działań 

informacyjnych 

dotyczących 

zagrożeń 

związanych z 

sięganiem po środki 

uzależniające 

(papierosy, alkohol, 

narkotyki, 

substancje 

psychoaktywne, 

środki zastępcze) 

- lekcje 

wychowawcze,  

- spotkania z 

przedstawicielami 

policji, straży 

miejskiej* 

- zajęcia z 

pedagogiem 

szkolnym, 

- ulotki, broszury, 

filmy edukacyjne 

rok szkolny 

dyrektor, 

wychowawcy klas, 

nauczyciele, 

pedagog szkolny 

obserwacja, 

rozmowa, analiza 

dokumentacji 

Kształtowanie 

wiedzy na temat 

zagrożeń płynących 

z nadmiernego 

korzystania z 

nowoczesnych 

technologii 

- lekcje 

wychowawcze,  

- zajęcia 

edukacyjne,  

- obchody Dnia 

Bezpiecznego 

Internetu 

rok szkolny 

wychowawcy klas, 

pedagog szkolny, 

edukatorzy z 

zewnątrz 

obserwacja, 

rozmowa, analiza 

dokumentacji 

Ćwiczenie postawy 

asertywnej w 

kontakcie z 

używkami i 

organizowanie 

przedsięwzięć 

alternatywnych do 

zachowań 

ryzykownych 

- lekcje 

wychowawcze,  

- warsztaty 

- promowanie 

atrakcyjnych form 

spędzania wolnego 

czasu,  

- angażowanie 

uczniów do udziału 

w konkursach, 

zajęciach 

- podkreślanie 

sukcesów 

osiąganych przez 

uczniów 

rok szkolny 

wychowawcy klas, 

pedagog szkolny, 

edukatorzy z 

zewnątrz 

obserwacja, 

rozmowa, analiza 

dokumentacji 

 

Obszar: rodzice/opiekunowie 

Zadania Forma realizacji Termin realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Ewaluacja 

Pogłębianie wiedzy 

rodziców/opiekunów 

na temat różnego 

rodzaju uzależnień 

- indywidualne 

spotkania pedagoga 

szkolnego i 

wychowawców z 

rodzicami/opiekunami 

- pogadanki podczas 

zebrań i konsultacji, 

w miarę potrzeb w 

ciągu roku 

szkolnego 

dyrektor, 

wychowawcy klas, 

pedagog szkolny 

analiza 

dokumentacji 
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Obszar: nauczyciele 

Zadania Forma realizacji Termin realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Ewaluacja 

Pogłębianie wiedzy 

na temat uzależnień 

- zapoznanie z 

organizacjami 

pomagającymi w 

pracy na rzecz 

przeciwdziałania 

uzależnieniom i 

zachowaniom 

ryzykownych 

rok szkolny 

dyrektor, 

nauczyciele, 

pedagog szkolny 

analiza 

dokumentacji 

 

 

3. Komunikacja i umiejętności interpersonalne 

Cel: rozwijanie poprawnej komunikacji 

Obszar: uczniowie 

 

Zadania Forma realizacji Termin realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Ewaluacja 

Organizowanie 

zajęć edukacyjnych 

na temat 

komunikacji i 

umiejętności 

interpersonalnych 

- lekcje 

wychowawcze,  

- warsztaty 

rok szkolny 

nauczyciele, 

wychowawcy klas,  

pedagog szkolny 

analiza 

dokumentacji 

Sposoby 

rozwiązywania 

konfliktów 

- indywidualne 

rozmowy z 

uczniami,  

- warsztaty,  

- lekcje 

wychowawcze 

rok szkolny 
wychowawcy klas, 

pedagog szkolny 

obserwacja, analiza 

dokumentacji 

Zajęcia 

integracyjne 

- zajęcia 

prowadzone przez 

wychowawcę klasy,  

- wyjścia i 

wycieczki klasowe i 

szkolne*,  

- lekcje 

wychowawcze 

wrzesień i w ciągu 

roku, w miarę 

potrzeb 

wychowawcy klas 
analiza 

dokumentacji 
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Obszar: rodzice/opiekunowie 

Zadania Forma realizacji Termin realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Ewaluacja 

Efektywna 

współpraca na rzecz 

szkoły i klasy 

- zachęcanie do 

współpracy i 

aktywnego 

uczestnictwa w 

klasowych i 

szkolnych 

imprezach i 

uroczystościach, 

- współpraca z 

rodzicami ucznia 

objętego pomocą 

psychologiczno-

pedagogiczną, 

- rozmowy podczas 

zebrań i konsultacji 

rok szkolny 
dyrektor, 

wychowawcy klas 

analiza 

dokumentacji, 

rozmowy 

 

Obszar: nauczyciele 

Zadania Forma realizacji Termin realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Ewaluacja 

Budowanie 

pozytywnych 

relacji z uczniami 

- organizacja 

uroczystości 

klasowych, 

- organizacja wyjść 

i wycieczek* 

rok szkolny wychowawcy klas 
rozmowy, 

obserwacja 

Integracja i 

poprawa 

współpracy grona 

pedagogicznego 

- współpraca w 

ramach zespołów 

przedmiotowych 

rok szkolny 
dyrektor, 

nauczyciele 

obserwacja, analiza 

dokumentacji 

Doskonalenie 

zawodowe 

- szkolenia 

dotyczące 

komunikacji z 

uczniem i rodzicem 

w miarę potrzeb 
dyrektor, 

nauczyciele 

analiza 

dokumentacji 

 

4. Organizacja czasu wolnego 

Cel: promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu 

Obszar: uczniowie 

Zadania Forma realizacji Termin realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Ewaluacja 

Uświadomienie 

potrzeby 

aktywnego 

spędzania czasu 

wolnego 

- lekcje 

wychowawcze, 

- lekcje 

przedmiotowe 

rok szkolny 
nauczyciele, 

wychowawcy klas 

analiza 

dokumentacji, 

obserwacja 

Promocja 

szkolnych i 

pozaszkolnych 

form spędzania 

czasu wolnego 

- tablica 

informacyjne,  

zajęcia dodatkowe, 

- koła 

zainteresowań,  

- organizowanie 

imprez szkolnych 

rok szkolny 

dyrektor, 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

samorząd szkolny, 

rodzice/opiekunowie 

analiza 

dokumentacji, 

obserwacja 
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Współpraca z 

instytucjami i 

organizacjami 

działającymi na 

rzecz kultury 

- współpraca z 

instytucjami 

związanymi z 

kulturą,  

rok szkolny 

dyrektor, 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

pedagog szkolny 

analiza 

dokumentacji, 

obserwacja 

Zachęcanie do 

rozwijania 

zainteresowań i 

pasji 

- lekcje 

wychowawcze,  

- spotkania z 

zaproszonymi 

gośćmi* 

rok szkolny 

dyrektor, 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

rodzice/opiekunowie 

analiza 

dokumentacji, 

obserwacja 

 

Obszar: rodzice/opiekunowie 

Zadania Forma realizacji Termin realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Ewaluacja 

Uświadomienie 

potrzeby 

aktywnego 

spędzania czasu 

wolnego przez 

dzieci 

- pogadanki na 

spotkaniach z 

rodzicami/opiekunami, 

- prezentacja 

szkolnych form 

spędzania czasu 

wolnego (strona www, 

dziennik 

elektroniczny, tablica 

informacyjna),  

- rozgrywki sportowe: 

uczniowie-

rodzice/opiekunowie-

nauczyciele* 

rok szkolny 

dyrektor,  

wychowawcy klas,  

nauczyciele 

analiza 

dokumentacji, 

obserwacja 

 

Obszar: nauczyciele 

Zadania Forma realizacji Termin realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Ewaluacja 

Uświadomienie 

potrzeby 

zagospodarowania 

czasu wolnego 

dzieci 

- współpraca z 

instytucjami i 

organizacjami, 

- prowadzenie zajęć 

pozalekcyjnych 

rok szkolny 

dyrektor, 

wychowawcy klas, 

nauczyciele 

analiza 

dokumentacji, 

rozmowa 
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IX. Kalendarz imprez ogólnoszkolnych 

Szkolny ceremoniał: 

 Rozpoczęcie roku szkolnego. 

 Pasowanie na ucznia szkoły. 

 Zakończenie roku szkolnego. 

1. Uroczystości związane z obchodami i świętami narodowymi: 

 Narodowe Święto Niepodległości 

 Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja 

2. Imprezy ogólnoszkolne: 

 Dzień Edukacji Narodowej. 

 Wybory do Samorządu Uczniowskiego. 

 Jasełka. 

 Świąteczne spotkanie klasowe. 

 Klasowe spotkania wielkanocne. 

 Dzień Bezpiecznego Internetu. 

 Piknik rodzinny.* 

 

X. Instytucje wspierające działania wychowawcze i profilaktyczne 

 

W celu realizacji zadań wychowawczych szkoła współpracuje z następującymi 

organizacjami i instytucjami zewnętrznymi: 

 Wydział Edukacji UMŁ, 

 Wydział Zdrowia Publicznego UMŁ, 

 Stowarzyszenie „Towarzystwo Oświatowe Mileszki”, 

 Parafia św. Doroty, 

 Kuratorium Oświaty w Łodzi, 

 Straż Miejska, 

 Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

 VI Komisariat Policji KMP – Ogniwo ds. Nieletnich, 

 Polski Czerwony Krzyż, 
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 Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa 

Zawodowego dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi, 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Łodzi, 

 Ochotnicza Straż Pożarna Mileszki, 

 Fundacja Edu-Kabe,  

 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi. 

 Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna. 

 

XI. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego 

 

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat 

prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu 

wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez: 

• obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian, 

• analizę dokumentacji (zapisy w dzienniku elektronicznym, protokoły rad 

pedagogicznych, sprawozdania oraz inne), 

• wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, 

• przyjęcie wniosków dotyczących zmian w szkolnym programie. 

 

XII. Ustalenia końcowe 

 

Cele szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego realizowane są według 

przyjętego harmonogramu i podlegają monitoringowi. 

Za realizację programu wychowawczo-profilaktycznego odpowiedzialni są wszyscy 

pracownicy szkoły. 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny w Publicznej Szkole Podstawowej 

„Mileszki”, jest otwarty i może być modyfikowany w trakcie jego realizacji. 

W związku z tym: 

• plan pracy wychowawczej dla danej klasy jest tworzony w oparciu o niniejszy 

program, 

• należy brać pod uwagę wnioski odbiorców działań wychowawczych 

i profilaktycznych, 
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• realizacja programu wymaga stałej współpracy: dyrektora szkoły, wychowawców 

klas, nauczycieli, pedagoga szkolnego oraz rodziców/opiekunów uczniów, 

• szkolny program wychowawczo-profilaktyczny koordynuje zespół ds. programu 

wychowawczo-profilaktycznego, 

• dyrektor szkoły czuwa nad prawidłowością jego realizacji. 

 

Opracowanie :  

Zespół ds. programu  

wychowawczo-profilaktycznego 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program został uchwalony w dniu 30 września 2020 roku przez Radę Rodziców                      

w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną i przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego 

Publicznej Szkoły Podstawowej „Mileszki”.  


