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SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY 

Szkoła Podstawowa nr 312 z oddziałami gimnazjalnymi im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Warszawie 
rok szkolny 2019/ 2020 

I. Założenia wstępne 
  

Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny Szkoły wraz ze szkolnym zestawem programów nauczania oraz zasadami oceniania stanowi  podstawę 

programową oddziaływań edukacyjnych: wychowawczych, dydaktycznych, profilaktycznych i opiekuńczych wszystkich podmiotów tworzących środowisko 

Szkoły. Chcemy tworzyć przyjazne, bezpieczne i wszechstronne warunki umożliwiające całościowy rozwój uczniów. Nasze działania mają zapewnić zdobywa-

nie wiedzy, kształtowanie umiejętności, rozwijanie talentów, propagowanie wzorów postaw. Chcemy przygotować uczniów do życia w nowoczesnym świecie, 

do podejmowania wyzwań, które niesie współczesny świat, ale także do szczęśliwego, harmonijnego funkcjonowania w rodzinie, grupie rówieśniczej, środo-

wisku lokalnym i Ojczyźnie. Zmierzając do pełnego rozwoju osobowości młodego człowieka, oferujemy zespół wykształconych i kompetentnych specjalistów, 

którzy na co dzień przekazują wiedzę, dbają o bezpieczeństwo, dają dobry przykład, rozwijają talenty, okazują sympatię, troskę i poszanowanie praw i godno-

ści drugiego człowieka. Wspierają rodziców w ich trudzie wychowawczym. Będąc partnerami i doradcami, wykorzystują swą specjalistyczną wiedzę  i umie-

jętności. Jako motto Misji Szkoły przyjęliśmy cytat z Owidiusza „Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym spadaniem…”  Jest do ważna deklaracja dotycząca 

sposobów, strategii osiągania wyżej sformułowanych celów. Zależy nam, żeby realizować je systematycznie i konsekwentnie od pierwszej klasy, w zakresie i 

tempie dostosowanym do możliwości naszych uczniów i we  współpracy z nimi, ich rodzicami i opiekunami oraz naszymi partnerami w środowisku lokalnym. 

 

Nasza placówka: 

1.  uczy funkcjonowania we współczesnym świecie, 

2.  uczy tworzyć  a nie odtwarzać, 

3.  uczy rozumieć  siebie i innych, 

4. chroni przed zagrożeniami współczesnego świata. 
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Cała społeczność szkolna dąży do tego, aby nasza Szkoła była miejscem wzajemnego szacunku, akceptacji, zaufania, zaangażowania w edukację, pracę na 

rzecz placówki i środowiska lokalnego, dzięki czemu nasi uczniowie będą zdobywać wiedzę i odnosić sukcesy, rozwijać się harmonijnie, zdrowo, bezpiecznie 

 i szczęśliwie. Współpraca kadry pedagogicznej, zespołu kierowniczego i rodziców pozwoli na stworzenie warunków dla wyrównywania szans rozwojowych 

dzieci i młodzieży, uczenia samodzielności i odpowiedzialności, zrozumienia dla otaczającego świata, wrażliwości i empatii, kreatywności, otwartości, szczero-

ści, asertywności, tolerancji, umiejętności współpracy i dzielenia się, a także do zbudowania świata  wartości naszych podopiecznych. 

Przesłankami do tworzenia Programu wychowawczo- profilaktycznego były misja i wizja  Szkoły, koncepcja pracy, zmiany w systemie oświaty oraz diagnoza  

sytuacji wychowawczej Szkoły. W jej ramach m. in. : 

1. dokonano analizy dokumentacji  szkoły, w tym sprawozdania z nadzoru pedagogicznego, sprawozdań z realizacji programu wychowawczego  

i szkolnego programu profilaktyki dotychczas obowiązujących; 

2. przeprowadzono wywiad kierowany z zespołem kierowniczym: dyrektorem szkoły, wicedyrektorami, kierownikiem świetlicy; 

3. przeprowadzono wywiad ze specjalistami szkoły: psychologiem, pedagogami, specjalistami; 

4. przeprowadzono ankietę wśród nauczycieli na temat percepcji problemów uczniów oraz posiadanych  kompetencji w  zakresie wychowania 

 i profilaktyki. 

Diagnoza pozwoliła na identyfikację czynników ryzyka i czynników chroniących tkwiących w indywidualnych cechach i zachowaniach uczniów, w cechach śro-

dowiska szkoły i w efektach wzajemnego oddziaływania. Wyniki diagnozy przedstawia poniższe zestawienie. 

 

 Czynniki ryzyka Czynniki chroniące 

Indywidualne cechy i zachowania uczniów Stosunkowo wysoki procent uczniów z różnymi 

deficytami rozwojowym, w tym chorobami psy-

chicznymi znacznie utrudniającymi funkcjonowa-

nie w społeczności szkolnej: 

Silna więź emocjonalna z rodzicami; 

Pewność siebie, poczucie własnej wartości; 

Zainteresowanie nauką szkolną, motywacja do 

osiągania sukcesów; 
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1. nadpobudliwość psychoruchowa, 

2. Zespół Aspergera, autyzm, 

3. zagrożenie niedostosowaniem 

społecznym,   

4. zachowania agresywne,   

A ponadto: brak autorytetów; nierespektowanie 

norm i zasad obowiązujących w szkole; przypadki 

agresji rówieśniczej; zachowania opozycyjno- bun-

townicze, naruszanie dyscypliny szkolnej; niska 

odporność psychiczna dużej grupy uczniów; defi-

cyty w regulacji emocji i umiejętnościach społecz-

nych. 

Zdowy styl życia, sport; 

Aktywność dużej grupy uczniów, udział w licznych 

akcjach, uroczystościach, inicjatywach, pracach 

zespołowych - przynależność do pozytywnej gru-

py; 

Praktyki religijne; 

Cechy środowiska uczniów i szkoły Brak jasnych i wyraźnych oczekiwań wobec  za-

chowania dzieci, dewaluacja wartości, relatywizm; 

Stosunkowo duży procent kryzysów rodzinnych 

(rozwód, separacja rodziców, brak jednego  

z rodziców); 

Zaabsorbowanie rodziców pracą, innymi zajęcia-

mi, brak czasu dla dziecka, deficyt wychowania w 

domu rodzinnym; 

Nadmierne oczekiwania wobec dziecka, nielicze-

nie się z możliwościami; 

Zainteresowanie nauką szkolną swoich dzieci  

większości rodziców; 

Świadomość wartości wykształcenia człowieka 

 i dobrego przygotowania dziecka do następnych 

etapów kształcenia; 

Dobre zaplecze kulturowe i społeczne rodzin 

uczniów; 

Zaangażowanie w sprawy szkoły dużej grupy ro-

dziców; 

Potencjał zawodowy rodziców; 
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Wielkość szkoły, liczba uczniów, oddziałów, liczba 

pracowników; 

Funkcjonowanie szkoły w dwóch budynkach; 

Trudności z integracją środowiska szkoły; 

Trudności w bieżącej komunikacji; 

Kompetencje kadry szkoły w zakresie pracy  

z dorosłymi oraz w zakresie profilaktyki; 

Funkcjonowanie w procesie zmiany. 

Różnorodny potencjał zawodowy kadry pedago-

gicznej; 

Zaangażowanie nauczycieli w pracę z uczniami; 

Dobre zaplecze materialne do realizacji zadań  

w szkole (wyposażenie, baza, estetyka pomiesz-

czeń;) 

 

Efekty wzajemnych oddziaływań Brak woli konstruktywnego rozwiązywania pro-

blemów, skoncentrowanie się na walce zamiast 

współpracy w sytuacji konfliktowej; 

Brak poszanowania prawa, norm, wartości  

i autorytetów, krytyka nauczycieli i szkoły przy 

dzieciach, co powoduje obawy nauczycieli przed 

rodzicami i ogranicza wpływ pedagogów na kształ-

towanie postaw uczniów; 

Roszczeniowość rodziców, wymaganie od innych 

nie od siebie; 

Brak zrozumienia uwarunkowań pracy szkoły, jej 

roli, możliwości oddziaływań, ograniczeń powodu-

je rozmycie odpowiedzialności za wychowanie i 

obniża możliwości adekwatnego oddziaływania 

Współpraca rodziców z nauczycielami,  wycho-

wawcami na rzecz osiągnięć uczniów i poprawę 

warunków nauki; 

Modyfikowanie pracy szkoły: organizacji, oferty na 

skutek wniosków rodziców, ciągła praca nad do-

stosowaniem szkoły do oczekiwań rodziców 

 i zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych; 

Zaangażowanie dużej grupy rodziców i nauczycieli 

w inicjatywy szkolne, organizację imprez szkolnych 

pomoc w poprawie warunków nauki, opieki i wy-

chowania; 

Integrowanie działań kadry pedagogicznej  

i rodziców na rzecz ochrony dzieci przed zagroże-

niami współczesnego świata; 
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pedagogicznego; Podnoszenie kompetencji rodziców i nauczycieli 

 w zakresie wychowania i profilaktyki. 

 

II. Cele programu wychowawczo - profilaktycznego 

Biorąc powyższe pod uwagę za priorytety  w pracy wychowawczej i profilaktycznej wybraliśmy: 

1. Budowanie hierarchii  systemu wartości, w którym najważniejsze jest  zdrowie i życie 

2. Integrację środowiska szkoły: uczniów, nauczycieli, rodziców, podmiotów środowiska lokalnego wokół idei  i praktyki zdrowego stylu życia 

3. Ochronę dzieci przed zagrożeniami współczesnego świata, profilaktyka uzależnień 

4. Bezpieczeństwo uczniów w sieci 

5. Doradztwo w wyborze ścieżki zawodowej 

6. Zwrócenie uwagi na wartości patriotyczne i obywatelskie 

7. Rozwijanie kompetencji matematycznej uczniów w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno- komunikacyjnej w 

realizacji podstawy programowej 

 

1. Cele ogólne: 
 

1. Propagowanie zdrowego stylu życia 

2. Wspomaganie ucznia w rozwoju fizycznym, psychicznym i społecznym 

3. Promowanie wartości życia i zdrowia oraz sensu istnienia 

4. Przeciwdziałanie pojawieniu się zachowań ryzykownych u uczniów 
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5. Wspomaganie ucznia w umiejętnym wykorzystywaniu swoich mocnych stron 

6. Rozwijanie postawy patriotycznej wśród uczniów 

7. Rozwijanie kompetencji matematycznych. 

8. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych 

 

2. Cele szczegółowe: 
 
1. Wyposażenie w wiedzę na temat  zasad zdrowego stylu życia: 
 

a) znaczenia aktywności  fizycznej dla prawidłowego rozwoju i zdrowia, 

b) znaczenia właściwego odżywiania dla zdrowia, 

c) właściwego stosunku do siebie i innych ludzi dla dobrego samopoczucia, 

d) zakorzenienia w kulturze, historii, tradycji rodziny, społeczności szkolnej i lokalnej, narodu,   

e) współistnienia z przyrodą i jej ochrony, 

f) zagrożeń, jakie niesie współczesny świat. 

2. Kształcenie umiejętności: 
 
        a) aktywnego spędzania czasu wolnego, 

b) właściwego odżywiania, 

c) pozytywnego  myślenia o sobie, optymizmu, wiary we własne możliwości, poczucia sprawstwa i ważności, 

d) utrzymywania dobrych relacji opartych  na wzajemnym szacunku, tolerancji, życzliwości z rówieśnikami i dorosłymi, 
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e) uczestniczenia w kulturze, kultywowaniu tradycji, poczuciu przynależności do grupy, społeczności lokalnej, narodu, 

f) współżycia i dbania o środowisko przyrodnicze, 

g) rozpoznania i obrony przed czynnikami zagrażającymi zdrowiu i życiu, 

h) rozpoznawanie zagrożeń ze strony Internetu, 

i) wykorzystywania swoich talentów w osobistym rozwoju, 

j) logicznego, abstrakcyjnego i kreatywnego myślenia. 

3. Cele operacyjne: 
 

1. uczeń wie, co to znaczy zdrowy styl życia, 

2. uczeń umie stosownie do swego wieku zadbać o własne zdrowie i bezpieczeństwo oraz zachować się w sytuacjach zagrażających, 

3. uczeń  rozumie wartość zdrowia i życia oraz sens istnienia, 

4. uczeń współpracuje z dorosłymi rodzicami, wychowawcami i nauczycielami  na rzecz własnego rozwoju, 

5. uczeń umie zastosowań matematykę w sytuacjach typowych i nietypowych, 

6. uczeń potrafi kierować się w życiu wartościami patriotycznymi i postawą obywatelską. 

 

III. Strategie wychowawczo- profilaktyczne: 

 

1. strategia informacyjna - dostarczenie informacji na temat celów i treści kształcenia, wychowania i profilaktyki oraz efektów pracy; jasne kryteria 

oceniania, 
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2. strategia komunikacyjna - wyrażanie emocji, inicjowanie i realizowanie dyskusji umożliwiających wyrażanie własnych poglądów w atmosferze 

szczerości i otwartości; podejmowanie tematów trudnych, dotyczących jednostki i grupy, 

3. strategia współdziałania - podejmowanie współpracy z uczniem i jego rodzicami, wspólne rozwiązywanie problemów i konfliktów, inspirowanie 

współpracy pomiędzy uczniami, 

4. strategia modelowania - stanowienie i wskazywanie wzorów, autorytetów dla ucznia, określanie reguł i norm postępowania w szkole i środowisku, 

5. strategia doświadczania - stwarzanie różnorodnych sytuacji wychowawczych, gry symulacyjne, aktywne i refleksyjne pełnienie ról w klasie i w 

szkole, dzielenie się z innymi efektami własnej pracy, 

6. strategia alternatyw - stwarzanie uczniowi warunków do wyboru różnych form aktywności oraz różnych strategii działania; umożliwienie mu 

korzystania z własnych zasobów i wyrównywania lub kompensacji indywidualnych deficytów, 

7. strategia interwencyjna - pomoc uczniowi w identyfikacji i rozwiązywaniu zaistniałych problemów, udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych. 

 

IV. Metody i środki ewaluacji: 

 

1. obserwacja zachowania uczniów, w tym dotycząca respektowania zasad  zdrowego życia; 

2. ankiety ewaluacyjne; 

3. analiza dokumentacji szkolnej, w tym sprawozdań wychowawców klas, specjalistów, pielęgniarki; 

4. analiza udziału uczniów w inicjatywach szkolnych; 

5. testy i sprawdziany znajomości zasad zdrowego życia (konkretne akcje); 
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V. Zadania i treści wychowawcze 

Cele programu wychowawczo - profilaktycznego realizuje się poprzez działalność  wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną. 
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Obszar działalności 
wychowawczo - 
profilaktycznej 

Zadania/ treści wychowawcze i 
profilaktyczne 

Sposób realizacji 
Uwagi o realizacji, 

odpowiedzialni 

I Obszar -  działania wychowawcze 

1.Kształtowanie 
postawy 
patriotycznej i 
obywatelskiej. 

Rozwijanie postawy patriotycznej wśród 
uczniów. 

1.Organizacja apeli, konkursów, przeprowadzanie 
godzin wychowawczych oraz poświęcanie tematów 
lekcji polskiego i historii na omówienie postawy 
patriotycznej, zapoznanie uczniów z historią Polski. 
2.Wdrażanie do samorządności. 
3.Wycieczki do miejsc pamięci narodowej. 
4. Organizacja zawodów sportowych dla uczniów 
klas I-III „ Ruszaj się Warszawo” 
5. Aktywizacja uczniów podczas  przerw w nauce 
rywalizacja międzyklasowa „ Kto więcej” 
wykorzystanie aplikacji mobilnej. 

Wszyscy nauczyciele, 
wychowawcy, wychowawcy 
świetlicy, nauczyciele 
wychowania fizycznego 

2.Współpraca 
 z rodzicami/ 
opiekunami uczniów 
w celu budowania 
postawy 
prozdrowotnej 
 i zdrowego stylu 
życia 

Uzgodnienie celów wychowawczych 
pomiędzy szkołą i domem rodzinnym,  , 
integrowanie działań wokół idei 
zdrowego stylu życia. 

1.Przygotowanie i przeprowadzenie prelekcji, 
warsztatów, dyskusji na temat zdrowego stylu życia 
w toku zebrań z rodzicami. 
2. Zapewnienie udziału rodziców w imprezach 
klasowych, szkolnych, środowiskowych .  
3. Współpraca z rodzicami ucznia w celu budowania 
postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia– 
akcja „ Śniadanie daje moc”, „Świąteczny targ 
śniadaniowy”. 

Wszyscy nauczyciele, 
wychowawcy, wychowawcy 
świetlicy, , zespół opieki 
psychologiczno- pedagogicznej 
wicedyrektorzy 
Nauczyciele wychowania 
fizycznego 

Wspieranie uczniów i ich rodziców 
 z problemami wynikającymi  
z nieprzestrzegania zasad zdrowego stylu 
życia (otyłość, uzależnienia od 
komputera, in.) 

1.Indywidualne  rozmowy z rodzicami , u których 
dzieci stwierdzono zachowania lub cechy świadczące 
o nieprzestrzeganiu zasad zdrowego życia. 
2.Wspólne ustalanie zasad postępowania, 
wyznaczanie celów i strategii postępowania, 
wypracowanie sposobów motywowania do zmiany. 
3. Wspieranie uczniów z problemami; zachęcanie do 

Wszyscy nauczyciele, 
wychowawcy, wychowawcy 
świetlicy, zespół opieki 
psychologiczno- 
pedagogicznej, rodzice, 
pielęgniarka, wicedyrektorzy 
Efektem rozmów może być 
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zmiany stylu życia, modelowanie spisanie kontraktu i 
monitorowanie go. 

Organizowanie imprez rodzinnych 
szkolnych i klasowych (sportowych, 
degustacje, prezentacje) 

1.Imprezy szkolne wg kalendarza imprez  klas 
2.Imprezy w świetlicy szkolnej wg planu pracy 
świetlicy. 

Wychowawcy, rodzice 

Wykorzystanie potencjału zawodowego 
 i osobistego rodziców do propagowania 
zdrowego stylu życia, promocja dobrych 
praktyk. 

1.Organizacja spotkań z rodzicami w klasach 
oraz w grupach zainteresowań 
( dyskusje, prezentacje, szkolenia, grupy wsparcia, 
wymiana doświadczeń) 

Wszyscy nauczyciele, 
wychowawcy, wychowawcy 
świetlicy, zespół opieki 
psychologiczno- 
pedagogicznej, rodzice 

3. Kształtowanie 
systemu hierarchii 
wartości, w którym 
zdrowie i życie należy 
do   
z najważniejszych 
wartości 

Wykorzystanie treści wszystkich  
obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
 

1.Eksponowanie w toku lekcji wartości życia 
ludzkiego i zdrowego stylu życia. 

Wszyscy nauczyciele 

Wykorzystanie tekstów literackich, 
przykładów z historii i współczesności 

1.Pomoc w doborze książek, które warto przeczytać, 
rozmowa na temat przeczytanej książki. 
2.Okresowe wystawy książek i tekstów promujących    
zdrowy styl życia i wartość życia. 
3.Organizacja dyskusji i debat. 
4.Spotkania z ludźmi związanymi z literaturą 
 i publicystyką. 
5.Współpraca z bibliotekami na osiedlu 
 i w dzielnicy. 

Wszyscy nauczyciele, 
nauczyciele bibliotekarze 

4. Wzmacnianie 
więzi ze szkołą  
i społecznością 
lokalną 

Organizacja uroczystości i imprez  
o zasięgu lokalnym 

1.Wg. kalendarza imprez i uroczystości 
opracowywanych corocznie: 

 Spotkania z historią: obchody 80. rocznicy 
wybuchu II wojny światowej; 

 Przygotowywanie i prezentowanie 
uroczystości o charakterze patriotycznym  
w okolicznych przedszkolach, szkołach, 
bibliotekach, domach pomocy społecznej, 
domach kultury; 

 Dzień Rodzinki - impreza środowiskowa; 

 Dzielnicowe zawody sportowe o puchar 

Nauczyciele odpowiedzialni za 
organizację imprez, 
wicedyrektorzy 
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Kamili Skolimowskiej; 

 Międzynarodowy Dzień Dziecka; 

 Święto Szkoły; 

 Współpraca z Parafią św. Patryka; 

 Inne zgodnie z kalendarzem imprez  
i uroczystości opracowywanym corocznie. 

Udział w imprezach lokalnych, praca na 
rzecz środowiska lokalnego 

1.Wykorzystanie oferty imprez organizowanych  
w środowisku lokalnym 
2. Organizacja imprez integrujących środowisko 
lokalne( Wyprzedaż garażowa, Gocławski Festyn 
Rodzinny, Gocław śpiewa piosenki patriotyczne itp.) 
3. Wolontariat szkolny. 

Wszyscy nauczyciele, 
wychowawcy, wychowawcy 
świetlicy,  zespół opieki 
psychologiczno- pedagogicznej 
,rodzice, Samorząd Szkolny, 
Zespół Katechetyczny, Szkolne 
Koło Wolontariatu 

Organizacja imprez szkolnych oraz 
klasowych 

1.Wg. kalendarza imprez i uroczystości szkolnych  
i klasowych. 

Odpowiedzialni nauczyciele, 
rodzice 

Promocja szkoły w środowisku lokalnym 1.Prowadzenie i systematyczne uzupełnianie  
o aktualne dane strony internetowej szkoły. 
2.Pokazy osiągnięć szkoły, uczniów i nauczycieli. 
3.Prowadzenie funpage´ u na portalu 
społecznościowym. 

Dyrekcja, Administrator strony, 
Zespół ds. promocji, wszyscy 
nauczyciele, uczniowie 

Przekazywanie uczniom decyzji  
i odpowiedzialności w tworzeniu szkoły, 
jej codzienności i rozwoju 

1.Kontynuowanie założeń projektu „Szkoła 
współpracy” 
2.Działalność samorządu uczniowskiego, m. in. 
udział w projekcie "Samorządy działają". 
3. Wspieranie inicjatyw uczniowskich. 
4.Organizowanie debat uczniowskich. 
5.Umożliwienie wyboru preferowanej  aktywności. 
6.Umożliwienie wskazywania tematów, którymi 
uczniowie chcieliby się zająć. 

Dyrekcja Szkoły 
Samorząd Uczniowski 
Nauczyciele organizatorzy 

Zapewnienie uczniom udziału w dorobku 
kulturalnym 

1.Organizacja wycieczek do kin, teatrów, na wystawy, 
koncerty, do muzeów, galerii,  itp 

Wychowawcy, rodzice 

4.Kształtowanie 
przyjaznego klimatu 

Modelowanie właściwych relacji 
międzyludzkich przez pracowników 

1.Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów na 
temat: "Ja mam prawo, ty masz prawo, my mamy 

Wszyscy pracownicy szkolni 
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w szkole, budowanie 
prawidłowych relacji 
rówieśniczych, relacji 
nauczycieli,  
wychowawców i 
rodziców, 
wzmacnianie więzi z 
rówieśnikami oraz 
nauczycielami i 
wychowawcami. 

szkoły. Nauczyciel - wzorem prawo..." Jak bronić swoich praw nie naruszając 
prawa innych" 
2.Zasady dobrego wychowania na co dzień. 

Promowanie postaw życzliwości, 
szacunku, tolerancji, empatii 

1.Opracowanie regulaminu i przeprowadzenie 
konkursów tematycznych. ( np. Dobry kolega, 
Świetliczak na medal) 
2.Realizacja programu profilaktycznych. 
3.Podawanie przykładów  z życia i literatury. 
4.Opracowanie i przestrzeganie oddziałowych 
kodeksów współpracy i przyjaźni. 

Wychowawcy, opiekun 
Samorządu Uczniowskiego, 
nauczyciele bibliotekarze, 
wychowawcy świetlicy 

Integrowanie zespołów klasowych 1.Realizowanie projektów edukacyjnych 
 i wychowawczych w klasach (312 dzień w roku 
Dzień Patronki, Dzień Wielkiej Polki i Wielkiego 
Polaka, Pierwszy dzień wiosny, Walentynki, Dzień 
Europejski, Rodzic w roli nauczyciela). 
2.Inicjowanie pracy na rzecz Szkoły. 
3. Realizowanie programów wychowawczych, np. : 
"Mądra szkoła czyta dzieciom" 
"Jestem tu, byłem tu - program dla dzieci 
nowoprzyjętych i odchodzących ze szkoły"  
4.Realizowanie projektów rodzinnych ("Rodzinne 
prace plastyczne", Konkursy rodzinne) 
5.Organizowanie wycieczek z udziałem dzieci  
  i rodziców ( rekreacja w plenerze, zielone szkoły) 

Wychowawcy, wychowawcy 
świetlicy, zespół opieki 
psychologiczno- pedagogicznej 

Koncentrowanie się na mocnych stronach 
ucznia, podkreślanie jego sukcesów i 
osiągnięć 

1.Wykorzystanie oceniania kształtującego do 
podkreślania mocnych stron ucznia jego sukcesów i 
osiągnięć. 
2.Stworzenie szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych 
rozwijających zainteresowania i pasje. 
3.Stworzenie oferty konkursów, przygotowanie do 
konkursów. 
4.Prowadzenie konsultacji przedmiotowych. 
5.Zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych. 

Wszyscy nauczyciele 
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6.Organizacja zajęć w ramach UKS oraz dodatkowych 
zajęć sportowych. 
7.Wdrażanie nowej podstawy programowej. 
8.Rozwijanie kompetencji kluczowych. 
9.Prezentacja osiągnięć uczniów na forum szkoły. 

Kształtowanie nawyków aktywnego 
spędzania czasu wolnego. 
 

1.Udział uczniów w kołach zainteresowań. 
2.Przeprowadzenie w ramach godzin z 
wychowawcami cyklu zajęć „Moje hobby, moja 
pasja”- włączenie rodziców i uczniów do współpracy i 
prezentowania swoich zainteresowań, osiągnięć, 
ciekawych form spędzania wolnego czasu. 
3.Realizacja innowacji pedagogicznej "Teatr 
szkolny". 
4. Zajęcia szachowe i udział dzieci w projekcie 
„Uczymy dzieci programować”. 

Wychowawcy klas, 
opiekunowie kół, rodzice 

Kształtowanie nawyków aktywności 
fizycznej 

1.Egzekwowanie systematycznego  
i zaangażowanego uczestnictwa w lekcjach 
wychowania fizycznego; udział w programie "Stop 
zwolnieniom z WF" 
2.Realizacja programu działań szkoły  
w zakresie kultury fizycznej "Śladami mistrzów" 
3.Udział w programie "Wioślarska Liga 
Podstawówek" 
4.Udział we współzawodnictwie sportowym. 
5.Organizacja i udział uczniów w rekreacji na 
świeżym powietrzu . 
6.Organizacja ruchu turystycznego w szkole. 
7. Zorganizowanie „Maratonu Przedszkolaka” 

Wychowawcy klas i świetlicy, 
nauczyciele wf-u, rodzice 

5. Rozwijanie 
 i wspieranie 
działalności 
wolontarystycznej 
 i pracy na rzecz 

Stworzenie warunków do działalności 
charytatywnej 
Prowadzenie akcji charytatywnych  
i wolontariatu 
Wspieranie i inicjowanie pomocy w 

1. Inicjowanie  i kontynuowanie celowych akcji 
charytatywnych własnych i organizowanych przez 
inne podmioty. 
2. Udział w programie społecznym Mały Wolontariat. 
3. Organizowanie pomocy koleżeńskiej np. Klasowe 

Dyrekcja Szkoły, opiekunowie i 
inicjatorzy akcji,  
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potrzebujących ramach zespołów klasowych i grup 
uczniów 

pogotowie naukowe 
5.Wyjścia do domów pomocy społecznej oraz 
schronisk dla zwierząt. 
6. Stworzenie warunków do działalności akcji 
charytatywnej „ Mikołajkowy sprawunek”. 

II Obszar – działania edukacyjne 

1. Rozwijanie 
kompetencji 
emocjonalnych 
 i społecznych  
uczniów 

Pomoc w samopoznaniu, kształcenie 
umiejętności adekwatnej samooceny 
 
 
 
 
 

1.Przeprowadzenie warsztatów tematycznych w 
klasach. 
2. Wykorzystanie elementów oceniania 
kształtującego do oceny aktualnej wiedzy i 
umiejętności. 
 

Wszyscy nauczyciele, zespół 
opieki psychologiczno- 
pedagogicznej 

Rozpoznawanie, nazywanie i akceptowanie 
własnych uczuć i emocji 

1. Przeprowadzenie warsztatów tematycznych 
wynikające z aktualnych potrzeb klasy. 
2. Autoprezentacje - lekcje, na których każdy 
uczeń może się zaprezentować. 
3. Stosowanie zasad wzajemnego szacunku, 
tolerancji  i akceptacji. 

Wychowawcy klas, zespół 
opieki psychologiczno- 
pedagogicznej, 
wychowawcy świetlicy,  

Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych 1.Wypracowanie, opublikowanie i egzekwowanie 
zasad dobrej komunikacji w zespołach klasowych 
2.Tematyczne lekcje wychowawcze lub zajęcia. 

Wychowawcy klas, zespół 
opieki psychologiczno- 
pedagogicznej 

Kształcenie umiejętności współpracy i 
współdziałania 

1. Praca w grupie zarówno w szkole, jak i poza 
nią. 
2. Wypracowanie i egzekwowanie zasad  pracy w  
grupie. 

Wszyscy nauczyciele 

Rozwiązywanie konfliktów i sporów bez 
używania przemocy 
 
 
 

1.Organizowanie warsztatów tematycznych i 
lekcji zgodnie z potrzebami.  
 

Wszyscy nauczyciele, zespół 
opieki psychologiczno- 
pedagogicznej 

2. Kształtowanie  Rozwijanie samoświadomości i metod 1.Ćwiczenie technik radzenia sobie ze stresem.  zespół opieki psychologiczno- 
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u uczniów  
umiejętności 
intrapersonalnych: 
samokontroli, 
radzenia sobie ze 
stresem, 
rozpoznawania i 
wyrażania własnych 
emocji oraz 
umiejętności wyboru 
ścieżki edukacyjnej i 
zawodowej 

radzenia sobie ze stresem 2.Organizowanie zajęć dotyczących poznania 
siebie i samoakceptacji. 

pedagogicznej, wychowawcy 
klas 

Proces podejmowania decyzji oraz poczucia 
odpowiedzialności za własne czyny i decyzje 
 

1.Zajęcia tematyczne. 
2.Stopniowe przekazywanie odpowiedzialności za 
proces i efekty nauczania - wykorzystanie idei 
oceniania kształtującego. 
3.Wyciąganie konsekwencji w przypadku 
naruszania zasad postępowania. 
 

Wszyscy nauczyciele 

 Lekcje wychowawcze na temat różnych 
zawodów, spotkania z ciekawymi ludźmi, 
„Rodzic w roli eksperta”, wycieczki do miejsc 
pracy 

1.Poznanie różnych zawodów. 
2.Rozpoznanie własnych zainteresowań, 
upodobań i umiejętności. 
3.Umiejętność dokonania świadomego wyboru 

Wychowawcy, zespół opieki 
psychologiczno- pedagogicznej 
, rodzice 

 Zajęcia dotyczące różnych sposobów uczenia 
się 

1.Rozpoznanie swojego typu pamięci i stylu 
uczenia się. 
2.Znajomość różnych technik i strategii 
efektywnego uczenia się „ jak się uczyć”- klasy 
IV i V 
3.Cwiczenia koncentracji uwagi. 

Wychowawcy, zespół opieki 
psychologiczno- pedagogicznej  
rodzice 

3. Kształtowanie 
krytycznego i 
twórczego myślenia; 
wspomaganie 
uczniów w 
konstruktywnym 
podejmowaniu 
decyzji w sytuacjach 
trudnych, 
zagrażających 
prawidłowemu 

Kształtowanie umiejętności krytycznego i 
twórczego myślenia 

1.Wykorzystanie treści programowych zajęć 
edukacyjnych. 
 

Wszyscy nauczyciele 

Rozpoznawanie sytuacji zagrażających 
zdrowiu i życiu 
(pożar, wypadki  komunikacyjne, zachowanie 
na wodzie, zachowanie na lodzie, kradzieże, 
kontakty z nieznajomymi) 

1.Identyfikowanie sytuacji zagrażających zdrowiu 
i życiu- lekcje wychowawcze oraz obowiązkowe 
zajęcia edukacyjne. 
2.Przeprowadzenie lekcji w ramach godzin do 
dyspozycji wychowawczych na temat (Bezpieczna 
droga do szkoły, Bezpiecznie w szkole, 
Bezpiecznie na wycieczce, Zasady 
bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych i 

Wszyscy nauczyciele, 
koordynator ds. 
bezpieczeństwa 
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rozwojowi i 
zdrowemu życiu 
Dostarczenie wiedzy 
na temat związku 
człowieka z przyrodą, 
jego wpływu na 
zmiany w przyrodzie 
i jej ochronę 

letnich, Droga ewakuacyjna). 

Zapoznawanie , utrwalanie i egzekwowanie 
zasad bezpiecznego zachowania również w 
sieci 

1.Udział w tematycznych konkursach szkolnych i 
pozaszkolnych. 
2.Zajęcia dotyczące bezpiecznego korzystania z 
Internetu na lekcjach informatyki, godzinach 
wychowawczych, spotkania z Policją i Strażą 
Miejską 
3. Hejt- mowa nienawiści. 

Wszyscy nauczyciele 

Zachowanie w sytuacjach zagrażających 
zdrowiu i życiu 
 

1.Zachowanie w sytuacjach zagrażających 
zdrowiu i życiu (Pierwsza pomoc przedmedyczna - 
przeprowadzenie szkolenia dla uczniów; 
Przeprowadzenie próbnych ewakuacji; Nie 
rozmawiam z nieznajomymi - lekcja 
wychowawcza). 
2.Przeprowadzenie lekcji wychowawczych na 
temat gdzie i u kogo szukać pomocy. 

Dyrekcja Szkoły, wszyscy 
nauczyciele, pielęgniarka, 
zespół opieki psychologiczno- 
pedagogicznej 

 

Świadomość znaczenia przyrody dla 
zachowania zdrowia człowieka. 
 
 
 

1.Realizacja treści programowych na zajęciach 
edukacyjnych. 
2.Organizacja wycieczek. 
3.Inicjatywy na rzecz ochrony przyrody. 

Wszyscy nauczyciele 

III Obszar – działania informacyjne 

1. Dostarczenie 
aktualnych 
informacji 
nauczycielom, 
wychowawcom i 
rodzicom z zakresu 
wychowania i 
profilaktyki 

Organizacja spotkań zespołów nauczycieli, 
zespołowe omawianie i rozwiązywanie 
problemów 

1.Informacja w czasie rady pedagogicznej na 
temat zmiany w przepisach dotyczących 
programów wychowawczych i profilaktycznych. 
2.Praca zespołów nauczycieli uczących  
w jednym oddziale. 
3.Wymiana informacji na temat problemów klas i 
uczniów w zespole opieki psychologiczno- 
pedagogicznej. 
4.Bieżące i systematyczne przekazywanie 
informacji na temat zaleceń do pracy  

Dyrekcja, zespół opieki 
psychologiczno- pedagogicznej  
wszyscy nauczyciele 
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z dziećmi objętymi pomocą psychologiczno- 
pedagogiczną, w tym z orzeczeniami. 
5. Cykliczne spotkania z pracownikami opieki 
psychologiczno- pedagogicznej z wychowawcami 
i nauczycielami wspierającymi. 

Opracowanie i propagowanie folderów, 
ulotek informacyjnych 

1.Opracowanie wykazu programów 
profilaktycznych rekomendowanych przez MEN i 
przekazanie ich wychowawcom. 
2. Zaburzenia koncentracji uwagi u dzieci- folder 
dla rodziców klas”0”, IV-VIII. 
3. Opracowanie ulotek informacyjnych 
dotyczących form pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej udzielanej dzieciom w szkole. 
4. Opracowanie ulotki informacyjnej „Mamo, 
tato poznaj się lepiej” 

zespół opieki psychologiczno- 
pedagogicznej 
 
 
 
 
Arleta Hałas, zespół opieki 
psychologiczno- pedagogicznej 

Podejmowanie w toku zebrań z rodzicami 
problematyki zdrowotnej, wychowawczej 
 i profilaktycznej 
 
 
 
 
 

1.Inicjowanie dyskusji na określony temat 
wynikający z potrzeb zespołu klasowego. 
Udział pracowników opieki psychologiczno- 
pedagogicznej w zebraniach – w razie potrzeby. 
2. Zorganizowanie ( zgodnie z potrzebami) 
szkolenia dla rodziców dzieci objętych pomocą 
psychologiczno- pedagogiczną. 
3. Zaburzenia koncentracji uwagi – szkolenie dla 
rodziców klas”0”-III. 

Wychowawcy, zespół opieki 
psychologiczno- pedagogicznej 
, edukatorzy zewnętrzni, 
pielęgniarka szkolna, 
 
 
 
 
 Arleta Hałas 

Indywidualne rozmowy specjalistów z 
nauczycielami, wychowawcami i rodzicami 

1. Dyżury  dla rodziców  w czasie zebrań. 
2. Zapewnienie czasu na konsultacje rodzicom i 
nauczycielom w harmonogramach pracy. 
3. Zapewnienie przestrzeni dla spotkań  
z rodzicami. 

zespół opieki psychologiczno- 
pedagogicznej 

Współpraca  z poradnią pedagogiczno- 
psychologiczną, specjalistyczną, ośrodkami 
doskonalenia nauczycieli 

1.Nawiązanie, kontynuacja współpracy, 
wykorzystanie potencjału zawodowego 
pracowników  do wspierania działań szkoły i 
nauczycieli. 

ZPP, wychowawcy klas 
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 Zapewnienie dostępności do informacji 
 

1.Zamieszczanie informacji o ofercie szkoły, 
bieżącej działalności, sukcesach uczniów na 
stronie internetowej szkoły. 
2.Zamieszczanie informacji z zakresu prawa i 
pomocy („Kącik prawny”; tablice informacyjne u 
pedagogów). 
3.Zapewnienie dostępności do dokumentów 
regulujących pracę szkoły (strona internetowa, 
biblioteka). 
4.Zamieszczenie informacji na temat instytucji 
świadczących pomoc rodzinie  
w sytuacjach kryzysowych na stronie 
internetowej szkoły. 
5.Zamieszczenie bieżących informacji  
o zespole psychologiczno - pedagogicznym w 
szkole ( strona internetowa, tablice ścienne) 

Dyrekcja Szkoły, administrator 
strony, zespół opieki 
psychologiczno- pedagogicznej 

3. Przekazanie 
informacji na temat 
konsekwencji 
prawnych 
związanych z 
naruszeniem prawa, 
w tym  przepisów 
ustawy o 
przeciwdziałaniu 
narkomanii 

Zorganizowanie spotkania  uczniów z 
przedstawicielami Straży Miejskiej lub Policji 
Rozpowszechnienie wśród uczniów i 
rodziców informacji na temat procedur w 
przypadku naruszania norm, prawa 
Przypomnienie procedur  i metod 
współpracy nauczycieli  i wychowawców z 
Policją w przypadku zagrożenia patologią 
społeczną, w tym narkomanią. 

1.Przeprowadzenie spotkania ze Strażnikiem 
Miejskim w poszczególnych klasach. 
2.Opublikowanie na stronie szkoły Statutu Szkoły 
 
 
 

 Wychowawcy, zespół opieki 
psychologiczno- pedagogicznej 

IV Obszar – działania profilaktyczne 

1. Tworzenie 
środowiska 
wychowawczego 

Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i 
psychicznego uczniom 

1.Zapewnienie ochrony w szkole. 
2.Uważne pełnienie dyżurów międzylekcyjnych 
przez nauczycieli; 

Dyrekcja Szkoły, wszyscy 
nauczyciele, pracownicy 
niepedagogiczni 



20 
 

szkoły bezpiecznego 
wolnego od agresji, 
przemocy i 
uzależnień 

3.Wnikliwa obserwacja i opieka nad uczniami na 
terenie szkoły oraz podczas wyjść i wycieczek. 
4.Wskazywanie uczniom właściwych metod i 
sposobów rozwiązywania konfliktów. 
5.Stosowanie procedur przewidzianych  
w sytuacjach ryzykownych zachowań uczniów. 

2. Wdrażanie 
uczniów do 
dokonywania 
właściwych ocen i 
wyborów 

Wyposażenie uczniów w rzetelną wiedzę na 
temat zjawisk i zagrożeń współczesnego 
świata 
 

1.Cyberprzemoc - odpowiedzialność za przemoc 
w Internecie. 
2. Przekazanie procedur postępowania w 
sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu. 

zespół opieki psychologiczno- 
pedagogicznej, wychowawcy, 
nauczyciele 

Organizowanie spotkań ze specjalistami  
z zakresu prawa, profilaktyki uzależnień, 
zdrowia psychicznego i innych 
 

1.Organizowanie pogadanek tematycznych. Dyrektor Szkoły, zespół opieki 
psychologiczno- pedagogicznej 

Realizowanie programów profilaktycznych  
 

1.Realizowanie programów profilaktycznych  
i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych 
do potrzeb indywidualnych i grupowych. 

Wychowawcy, specjaliści, 
trenerzy 

Zorganizowanie warsztatów doskonalących 
kompetencje intrapersonalne  
i interpersonalne 

1.Zajęcia profilaktyczne i terapeutyczne z 
psychologiem i pedagogiem. 
2.Zajęcia ze specjalistami spoza szkoły. 

zespół opieki psychologiczno- 
pedagogicznej, specjaliści 
zewnętrzni 

Opracowanie i prezentowanie społeczności 
szkolnej gazetek tematycznych, plakatów  
i ulotek propagujących właściwe postawy  
i zachowania 

1.Zorganizowanie kącików prawnych 
 

zespół opieki psychologiczno- 
pedagogicznej 

3. Wzmacnianie 
mechanizmów 
adaptacyjnych 
i obronnych uczniów 

Wdrażanie uczniów do asertywnego 
reagowania na presję społeczną 

1.Przeprowadzenie warsztatów tematycznych 
 

zespół opieki psychologiczno- 
pedagogicznej, wychowawcy 

4. Podejmowanie 
zdecydowanych 
działań 
interwencyjnych  
w sytuacjach 

Zapewnienie udziału przedstawicieli 
instytucji w czynnościach interwencyjnych 
 

1.Współpraca z: rodziną uczniów, instytucjami 
świadczącymi pomoc dziecku i rodzinie,  
ze Strażą Miejską, Policją, Sądem Rodzinnym, 
Sądem dla Nieletnich, kuratorami sądowymi i  
PPP nr 16 zakresie diagnozy i terapii uczniów z 

Dyrekcja szkoły, wychowawcy, 
nauczyciele zajęć 
edukacyjnych, zespół opieki 
psychologiczno- pedagogicznej 
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kryzysowych problemami rozwojowymi. 
 

5. Zorganizowanie 
zajęć 
specjalistycznych dla 
grup uczniów 
szczególnie 
zagrożonych 
niedostosowaniem 
społecznym   

Realizacja zaleceń wynikających z opinii i 
orzeczeń PP 
Obserwacja, diagnoza pod kątem trudności 
w uczeniu się i dostosowaniu się do 
obowiązujących w szkole norm, ewaluacja 
działań 

1.Zapewnienie zajęć specjalistycznych uczniom w 
zależności od ich potrzeb. 
2.Organizacja zajęć socjoterapeutycznych. 
3.Indywidualne wsparcie dla uczniów z 
trudnościami. 
4.Pomoc w odrabianiu lekcji. 
5.Organizacja zajęć dydaktyczno- 
wyrównawczych. 
6.Wspieranie uczniów w sytuacjach kryzysowych 
(trudna sytuacja rodzinna). 

Wszyscy nauczyciele, zespół 
opieki psychologiczno- 
pedagogicznej 

6. Doskonalenie 
kompetencji 
nauczycieli  
w zakresie 
wychowania  
i profilaktyki 

Włączenie nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej do realizacji zadań 
profilaktycznych 
Włączenie nauczycieli II etapu edukacyjnego 
do działań profilaktycznych 
 

1.Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym 
szkolnym i pozaszkolnym. 
2. Hejt- mowa nienawiści- szkolenie 
wewnętrzne. 

Wicedyrektorzy, specjaliści z 
zewnątrz 

 7. Poszerzenie 
wiedzy rodziców/ 
opiekunów na temat 
prawidłowości 
rozwoju i zaburzeń 
rozwojowych 

Podnoszenie kompetencji rodziców w 
zakresie znajomości zasad zdrowego stylu 
życia (ruch, odżywianie) i jego konsekwencji 
dla prawidłowego rozwoju dziecka; 
Zaangażowanie rodziców do współpracy  
w zakresie promocji i praktyki zdrowego stylu 

1.Przygotowanie i przeprowadzenie prelekcji, 
warsztatów, dyskusji oraz kiermaszów na temat 
zdrowego stylu życia. 
2.Organizacja szkoleń dla rodziców. 
3.Przeprowadzenie warsztatów dla rodziców 
uczniów podnoszących kompetencje 
wychowawcze. 

Wychowawcy podczas spotkań 
z rodzicami,  zespół opieki 
psychologiczno- pedagogicznej 

8. Poszerzenie 
świadomości i 
wiedzy rodziców na 
temat zagrożeń 
współczesnego 
świata 

Mechanizmy uzależnienia 
Zapobieganie uzależnieniom 
Zasady interwencji 
Osoby i instytucje świadczące pomoc 
 w sytuacji podejrzenia używania środków 
psychoaktywnych lub innych uzależnień 
Informowanie rodziców na temat 
możliwości korzystania z pomocy 

1.Przeprowadzenie prelekcji i spotkań dla 
rodziców. 
2.Przekazywanie konkretnych adresów placówek 
pomocowych (ulotki). 
3.Poradnictwo dla rodziców. 
 

 

zespół opieki psychologiczno- 
pedagogicznej 
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świadczonej w specjalistycznych 
placówkach 
 

 

Zespół do spraw realizacji programu wychowawczo- profilaktycznego w składzie: 

 Arleta Hałas 

  Monika Sobieszek  

 Marzena Grzeszczyk  

 Anna Łada 

  Maciej Skorek  

 Małgorzata Czerwińska 

Załącznikami do Programu wychowawczo - profilaktycznego Szkoły Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny są : 

1. Kalendarz imprez i uroczystości w roku szkolnym 2019/ 2020 

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok szkolny 2019/ 2020 

Harmonogram zebrań z rodzicami zawierający tematykę dyskusji na tematy związane z realizacją programu wychowawczo- profilaktycznego 

Harmonogram warsztatów dla uczniów 
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Warszawa, dnia 26.08.2019 

 

Program wychowawczy został przedstawiony i zaakceptowany przez radę pedagogiczną na posiedzeniu w dniu 03.09.2019 r . 

Program uchwalony przez Radę Rodziców w dniu………… 




