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PODSTAWY PRAWNE 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 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 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 

przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r., w sprawie organizacji warunków kształcenia, wychowania i opieki dla 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, niedostosowanej społecznie i zagrożonej niedostosowaniem 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków         

i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych j organizacji publicznych szkół i publicznych 

przedszkoli 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r., w sprawie zasad udzielania  i organizacji pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r., w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania  Narkomanii                                

 Uchwała Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r., w sprawie Narodowego Programu Profilaktycznego i Rozwiązywania Problemów             

Alkoholowych 

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej  

 Konwencja o Prawach Dziecka   

 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka  

 Statut Szkoły Podstawowej nr 11 w Szczecinie 

 

https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html
https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-18-sierpnia-2015-r.-w-sprawie-zakresu-i-form-prowadzenia-w-szkolach-i-placowkach-systemu-oswiaty-dzialalnosci-wychowawczej-edukacyjnej-informacyjnej-i-profilaktycznej-w-celu-przeciwdzialania-narkomanii-dz.u.-z-2015-r.-poz.-1249-12024.html
https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-18-sierpnia-2015-r.-w-sprawie-zakresu-i-form-prowadzenia-w-szkolach-i-placowkach-systemu-oswiaty-dzialalnosci-wychowawczej-edukacyjnej-informacyjnej-i-profilaktycznej-w-celu-przeciwdzialania-narkomanii-dz.u.-z-2015-r.-poz.-1249-12024.html
https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-14-lutego-2017-r.-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-podstawowej-w-tym-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-lub-znacznym-ksztalcenia-ogolnego-dla-branzowej-szkoly-i-stopnia-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-specjalnej-przysposabiajacej-do-pracy-oraz-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-policealnej-dz.u.-z-2017-r.-poz.-356-14530.html
https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-14-lutego-2017-r.-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-podstawowej-w-tym-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-lub-znacznym-ksztalcenia-ogolnego-dla-branzowej-szkoly-i-stopnia-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-specjalnej-przysposabiajacej-do-pracy-oraz-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-policealnej-dz.u.-z-2017-r.-poz.-356-14530.html
https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-14-lutego-2017-r.-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-podstawowej-w-tym-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-lub-znacznym-ksztalcenia-ogolnego-dla-branzowej-szkoly-i-stopnia-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-specjalnej-przysposabiajacej-do-pracy-oraz-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-policealnej-dz.u.-z-2017-r.-poz.-356-14530.html
https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-14-lutego-2017-r.-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-podstawowej-w-tym-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-lub-znacznym-ksztalcenia-ogolnego-dla-branzowej-szkoly-i-stopnia-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-specjalnej-przysposabiajacej-do-pracy-oraz-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-policealnej-dz.u.-z-2017-r.-poz.-356-14530.html
https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-17-marca-2017-r.-w-sprawie-szczegolowej-organizacji-publicznych-szkol-i-publicznych-przedszkoli-dz.u.-z-2017-r.-poz.-649-14532.html
https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-17-marca-2017-r.-w-sprawie-szczegolowej-organizacji-publicznych-szkol-i-publicznych-przedszkoli-dz.u.-z-2017-r.-poz.-649-14532.html
https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-17-marca-2017-r.-w-sprawie-szczegolowej-organizacji-publicznych-szkol-i-publicznych-przedszkoli-dz.u.-z-2017-r.-poz.-649-14532.html
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„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.” 
          Jan Paweł II 

 

 

WSTĘP 

 

 Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny przeznaczony jest dla uczniów klas I – VIII Szkoły Podstawowej nr 11 w Szczecinie. 

Dostosowany został do potrzeb rozwojowych uczniów oraz środowiska szkolnego i lokalnego. Zakłada podmiotowe traktowanie ucznia, poszanowanie 

godności osobistej, umożliwienie rozwoju dzieci i młodzieży oraz podejmowanie wszelkich działań związanych  ze wzmocnieniem wychowawczym 

oraz wychowaniem do wartości. Wychowanie młodego człowieka musi mieć charakter integralny. Ma zmierzać do rozwoju osobowości ucznia, 

nadawać znaczenie jego życiu, kształtować jego przekonania, zachowania, uczyć podejmowania odpowiedzialnych decyzji.  

 Wychowanie to wpieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości, w sferze emocjonalnej, fizycznej, intelektualnej, duchowej i społecznej.  

Opiera się na dialogu rozgrywającym się na wielu płaszczyznach: domu, szkoły, organizacji młodzieżowych i innych instytucji zajmujących się 

dziećmi i młodzieżą.  

 Społeczność lokalna oczekuje od szkoły zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków edukacyjnych i wychowawczych oraz promowania 

zdrowego stylu życia. Rodzice uczniów oczekują od szkoły, bogatej oferty zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, specjalistycznych oraz zajęć 

rozwijających zainteresowania i pasje.  Oczekują również objęcia uczniów szeroko rozumianą pomocą psychologiczno - pedagogiczną. Program 

profilaktyczno - wychowawczy realizowany będzie w porozumieniu z rodzicami uczniów i instytucjami wspomagającymi  proces edukacyjno -

wychowawczy. Uwzględnione zostały również kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021, w szczególności zapewnienie 

wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych, wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz wychowanie do wartości, kształtowanie 

postaw i respektowanie norm społecznych. 
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DIAGNOZA PROBLEMÓW WYSTĘPUJĄCYCH W SZKOLE 

 Podstawą do sformułowania zadań i kierunków oddziaływań wspierających i zapobiegawczych zawartych w Szkolnym Programie 

Wychowawczo – Profilaktycznym dokonano na podstawie analizy i diagnozy występujących w szkole potrzeb i problemów: 

 rozmów indywidualnych i wywiadów prowadzonych z uczniami 

 obserwacji zachowań uczniów 

 monitorowani oraz podejmowania interwencji wychowawczych 

 informacji uzyskanych od wychowawców i nauczycieli o bieżących problemach 

 rozmów z rodzicami 

 wywiadów środowiskowych 

 badań ankietowych środowiska szkolnego 

 analizy dokumentacji szkolnej (dzienniki lekcyjne, opinie psychologiczno - pedagogiczne, orzeczenia uczniów, ewaluacje programów) 

 informacji z instytucji współpracujących ze szkołą (Sąd, Policja, SM, PPP, SOS dla Rodziny, MOPR etc.) 

 wniosków z posiedzeń Rady Pedagogicznej 

 wniosków z przeprowadzonych ewaluacji wewnętrznych 

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU 

 Głównym założeniem programu, jest wzmacnianie wychowawczej roli szkoły oraz propagowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia, 

wolnego od nałogów. Oddziaływania wychowawczo - profilaktyczne będą uwzględniały prawidłowości okresu rozwoju, w jakim w danym momencie, 

znajdują się uczniowie. Postawiliśmy sobie za cel kształtowanie konkretnych umiejętności, niezbędnych do pełnego rozwoju osobowego uczniów: 

 umiejętności interpersonalnych - określających zdolność i jakość kontaktu z otoczeniem; 

 umiejętności intrapersonalnych – (określa się wewnętrzny dialog danej osoby, myśli każdego człowieka bardzo często formułowane są               
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w postaci pytań i odpowiedzi) obejmujących poznanie i wykorzystanie własnych emocji, potrzeb, zdolności i umiejętności do 

samokontroli; 

 umiejętności uczenia się - przyswajania, zapamiętywania, analizowania i odtwarzania treści edukacyjnych zgodnie z predyspozycjami      

i dominującymi typami  inteligencji. 

 

W konstruowaniu programu uwzględniono następujące czynniki ryzyka: 

 negatywny wpływ środowiska (rodziny dysfunkcyjne) 

 brak zainteresowania ze strony rodziców funkcjonowaniem dziecka w środowisku 

 niskie umiejętności wychowawcze rodziców  

 brak możliwości zaspokojenia najważniejszych potrzeb, tj. miłości, akceptacji, uznania, bezpieczeństwa, przynależności 

 nieradzenie sobie z przeżywanymi trudnościami życiowymi i emocjami (lęki, frustracje, przemoc, nietolerancja) 

 dysfunkcje i brak wsparcia w rodzinie 

 negatywne wpływy grup rówieśniczych 

 wczesna inicjacja zachowań ryzykownych 

 palenie wyrobów tytoniowych, e-papierosów, używanie alkoholu 

 używanie środków psychoaktywnych (narkotyków, środków wziewnych, leków, dopalaczy) 

 zagrożenia płynące z mediów cyfrowych i urządzeń mobilnych, np. fonoholizm 

 zachowania agresywne 

 zaburzenia zachowania 

 brak motywacji do nauki, niepowodzenia szkolne, niska samoocena 

 wagary, spóźnienia na zajęcia 
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oraz czynniki chroniące: 

 rozwijanie zainteresowań uczniów oraz przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym 

 stwarzanie uczniom możliwości do uczestnictwa w kołach zainteresowań, zespołach sportowych, muzycznych itp. (pozytywna grupa     

rówieśnicza) 

 wspomaganie rodziców w prawidłowym pełnieniu przez nich funkcji rodzicielskich 

 silna więź emocjonalna z rodzicami 

 systematyczna współpraca rodziców ze szkołą 

 wdrażanie do działalności społecznej (asertywność, empatia, wolontariat) 

 prowadzenie cyklicznych zajęć, poświęconych utrwalaniu pozytywnych nawyków zdrowotnych oraz  profilaktyce uzależnień  

 poszanowanie prawa, norm, wartości i autorytetów społecznych 

 

W programie przewidziano zastosowanie czterech strategii: 

 

1. informacyjnej - dostarczanie informacji na temat skutków zachowań ryzykownych 

2. edukacyjnej - rozwijanie umiejętności psychologicznych i społecznych 

3. działań alternatywnych - stworzenie możliwości angażowania się w działalność pozytywną (np. zajęcia pozalekcyjne, rozwijanie 

zainteresowań, wolontariat) 

4. wczesnej interwencji – udzielanie pomocy osobom mającym trudności w rozwiązywaniu problemów oraz wspieranie w sytuacjach 

kryzysowych. 
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CELE GŁÓWNE PROGRAMU 

 

 W koncepcji wychowawczo - profilaktycznej zostały wytyczone różne cele, związane z rozwojem poszczególnych sfer: 

 

1. Rozwój sfery intelektualnej - rozwijanie umiejętności twórczego myślenia i samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji. 

Wykorzystywanie i zastosowanie nabytych wiadomości w praktyce. Starania te mają na celu wszechstronny rozwój uczniów. 

2. Rozwój sfery fizycznej - kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych i higienicznych. Promowanie zdrowego stylu życia, aktywnego 

spędzania wolnego czasu, podejmowania zachowań prozdrowotnych. Uświadomienie zagrożeń związanych z nałogami. Starania te mają na celu 

uświadomienie uczniom, że człowiek jest częścią przyrody. 

3. Rozwój sfery emocjonalnej - rozwijanie umiejętności akceptacji siebie i trafnej oceny własnej reakcji. Rozpoznawanie i ocenianie stanów 

emocjonalnych. Kształtowanie w sobie wrażliwości uczuciowej. Akceptacja inności psychicznej i fizycznej drugiego człowieka, a także 

niepełnosprawności. 

4. Rozwój sfery społecznej i patriotycznej - rozwijanie  umiejętności funkcjonowania w grupie. Integrowanie zespołu klasowego i wpajanie 

zasad, uczenie prawidłowej komunikacji oraz pokojowego rozwiązywania konfliktów. Właściwe zrozumienie zasad patriotyzmu i tolerancji. Starania 

te mają na celu ukształtowanie ucznia otwartego na kulturę własnego narodu i innych nacji. W procesie rozwoju społecznego niezbędna jest pomoc 

rodziców. Zadaniem szkoły jest wspieranie aktywnych postaw rodziców i dążenie do integracji środowiska: rodzice, dzieci, nauczyciele. 
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CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 

 

1. Rozwój sfery intelektualnej: 

 budzenie ciekawości poznawczej 

 kształtowanie umiejętności poszukiwania i przyswajania wiedzy  

 rozwijanie umiejętności twórczego myślenia 

 wspieranie uczniów ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi 

 pomoc uczniom w poszukiwaniu własnego miejsca we współczesnym świecie 

 indywidualizacja pracy z uczniem 

 

2. Rozwój sfery fizycznej: 

 budzenie odpowiedzialności za własne zdrowie: fizyczne, psychiczne i społeczne 

 ochrona i promocja zdrowia 

 kształtowanie umiejętności właściwego postępowania w sytuacjach zagrożenia 

 profilaktyka uzależnień 

 kształtowanie postaw krytycznych wobec rozwoju cywilizacyjnego. 

 

3. Rozwój sfery emocjonalnej: 

 

 dostarczanie wzorców osobowościowych stanowiących model do naśladowania 

 kształtowanie poczucia własnej wartości 

 rozpoznawanie uczuć i emocji u siebie i innych 
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 nabywanie umiejętności prawidłowej komunikacji interpersonalnej 

 kształtowanie umiejętności oceny własnych zachowań i myśli 

 rozbudzanie myślenia refleksyjnego, analitycznego 

 ukierunkowanie na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości 

 nabywanie umiejętności pokojowego rozwiązywania konfliktów 

 

4. Rozwój sfery społecznej i patriotycznej: 

 

 kształtowanie umiejętności funkcjonowania w grupie społecznej 

 budowanie pozytywnego klimatu w szkole i przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych 

 przeciwdziałanie agresji i przemocy 

 profilaktyka w zakresie używania i nadużywania substancji psychoaktywnych oraz innych uzależnień 

 integrowanie wychowawczych działań rodziny i szkoły 

 przygotowanie do życia w rodzinie 

 poznanie dorobku kultury i dziedzictwa narodowego, historii własnego regionu 

 szacunek do języka ojczystego, kultury i tradycji 

 kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych 

  kształtowanie wrażliwości na sprawy środowiska i ekologii, postawa proekologiczna 
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SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 

 

 

Podejmowane przez szkołę działania wychowawczo - profilaktyczne mają na celu ukształtowanie sylwetki absolwenta, który reprezentuje 

następujące postawy: 

 

 jest otwarty, uczciwy, prawy, prawdomówny, identyfikujący się z pozytywnymi wartościami grupy, efektywnie współdziałający w zespole, 

wrażliwy na potrzeby innych 

 jest wiarygodny i odpowiedzialny – postępuje zgodnie z głoszonymi zasadami, dotrzymuje zobowiązań i obietnic 

 jest obowiązkowy, samodzielny, orientujący się w otaczającym go świecie, korzystający z różnych źródeł wiedzy, stawiający sobie pewne cele  

i konsekwentnie je realizujący 

 jest kulturalny, taktowny, okazuje szacunek i życzliwość wobec rówieśników i dorosłych 

 ma świadomość swojej przynależności narodowej 

 jest krytyczny wobec siebie i innych, co oznacza, że ma świadomość istnienia w świecie różnych systemów wartości i respektuje tę 

różnorodność  

 zna, rozumie i propaguje zasady integracji 

 właściwie korzystający z dóbr kultury i szanujący tradycję, własne i cudze symbole narodowe i religijne 

 w swym działaniu zwracający uwagę na bezpieczeństwo, dbający o własne zdrowie i innych  

 potrafi stopniować oceny moralne i dokonywać trafnych wyborów w sytuacjach trudnych i niejednoznacznych 
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REALIZATORZY SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO -  PROFILAKTYCZNEGO 

 

 

1. Wychowawcy klas 

2. Nauczyciele 

3. Pedagog szkolny 

4. Samorząd Uczniowski 

5. Instytucje wspierające szkołę: 

 

 Komenda Policji w Szczecinie  

 Straż Miejska  

 Sąd Rodzinny  

 Kuratorzy  

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  

 Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

  Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne 

 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna 

 Straż Pożarna  

 i inne instytucje w zależności od potrzeb 
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Realizacja szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego, będzie odbywać się w ramach: 

 zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez wychowawców i nauczycieli 

 działań profilaktycznych na terenie szkoły, prowadzonych przez zaproszonych specjalistów, instytucje i placówki współpracujące ze szkołą 

 zajęć dodatkowych 

 warsztatów 

 konkursów na różnych szczeblach 

 apeli, akademii i innych uroczystości szkolnych 

 wolontariatu i różnego rodzaju akcji charytatywnych 

 wycieczek i imprez okolicznościowych 

 innych form, w zależności od form i potrzeb 

Metody  pracy: 

 rozmowy indywidualne 

 spotkania 

 wywiady środowiskowe 

 pogadanki, prelekcje, dyskusje 

 konkursy, sparingi 

 filmy oraz programy edukacyjne 

 wycieczki i wyjścia grupowe (np. do kina, teatru, itp.) 

 apele 

 warsztaty 

 ankiety 

 metody aktywizujące: drama, gry dydaktyczne, itp. 
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PLAN DZIAŁAŃ  WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYCH 

 

 

1. CEL GŁÓWNY: ROZWÓJ INTELEKTUALNY 

 

Zadania do realizacji Treści i formy działań profilaktyczno- 

wychowawczych 

Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Wspieranie uczniów w rozwoju ich zainteresowań, 

uzdolnień i talentów. 

 

 

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i kół 

zainteresowań zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami 

uczniów oraz rodziców. 

 

Umożliwienie uczniom dokonywania prezentacji 

własnych zainteresowań na forum klasy i szkoły. 

 

Udział w szkolnych i międzyszkolnych konkursach 

przedmiotowych i rozwijających zainteresowania. 

 

Przygotowywanie uczniów do konkursów 

międzyszkolnych, wojewódzkich i ogólnopolskich. 

 

Organizacja konkursów przedmiotowych                    

i rozwijających zainteresowania. 

 

Wychowawcy 

Nauczyciele  

 

 

 

Cały rok szkolny  

 

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.  Organizacja zajęć pozalekcyjnych, dydaktyczno-

wyrównawczych  i kół przedmiotowych. 

 

Nauczyciele Cały rok szkolny 

Rozbudzanie kreatywności, twórczego myślenia. 

Kształtowanie postaw sprzyjających rozwojowi, 

kształtowanie wrażliwości estetycznej.  

Wyjścia do kina, teatru, opery, muzeum, na wystawy 

itp. 

 

Wychowawcy klas 

Nauczyciele 

 

Cały rok szkolny 
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 Szkolne i międzyszkolne konkursy (recytatorski, 

czytelniczy, plastyczny, literacki, muzyczny, 

ortograficzny). 

 

Nauczyciele 

 

Według 

kalendarza 

imprez                 

i uroczystości 

 

Poddawanie uczniów edukacji czytelniczej. Upowszechnienie czytania. 

Edukacja biblioteczna. 

Dbałość o kulturę języka ojczystego. 

 

 

Światowy Dzień Książki. 

 

 

Udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. 

Nauczyciele 

biblioteki 

Nauczyciele języka 

polskiego 

 

Nauczyciele języka 

polskiego 

 

Wychowawcy 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

Według 

kalendarza 

imprez                 

i uroczystości 

 

Podejmowanie działań zmierzających do poprawy 

funkcjonowania ucznia z trudnościami edukacyjnymi 

i wychowawczymi w środowisku szkolnym. 

 

Tworzenie i realizacja Karty Indywidualnych Potrzeb 

Ucznia oraz IPET-ów. 

 

Wychowawcy klas 

Nauczyciele 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

Przekazywanie uczniom informacji z zakresu 

metodyki pracy umysłowej. 

 

Godziny wychowawcze o sposobach uczenia się         

i zapamiętywania. 

Wychowawcy 

 

Wrzesień/ 

Październik 

 

Podjęcie stałej współpracy z rodzicami uczniów        

z trudnościami. 

 

Indywidualne kontakty z rodzicami umożliwiające 

kontrolę uczestnictwa ucznia w zajęciach, 

przekazywanie informacji na temat postępów ucznia  

i technik efektywnej pracy z dzieckiem. 

Wychowawca klasy 

Pedagog 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

Przygotowanie młodzieży do podjęcia trafnej decyzji 

o dalszym kształceniu i przyszłej aktywności 

zawodowej. 

 

 

Godziny wychowawcze dotyczące wyboru ścieżki 

zawodowej. 

Warsztaty i spotkania zawodoznawcze. 

Lekcje zawodoznawcze. 

 

Wychowawca 

Pedagog 

Doradca zawodowy 

 

 

Cały rok szkolny 
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Dostarczenie informacji o szkołach 

ponadpodstawowych i warunkach rekrutacji do nich. 

Udostępnienie informatora o szkołach i pomoc         

w korzystaniu z niego. 

 

Wyjścia do szkół w ramach „drzwi otwartych”. 

 

 

Pedagog 

 

 

Marzec - Maj 

Konsekwentne stosowanie zasad WSO. 

   

 

 

Systematyczna kontrola obecności uczniów oraz 

postępów w nauce. 

Zapoznanie uczniów i rodziców z WSO, systemem 

konsekwencji i działań podejmowanych w sytuacjach 

zagrożenia. 

 

Analiza frekwencji z wykorzystaniem dziennika 

elektronicznego. 

 

Stały kontakt z rodzicami uczniów opuszczających 

zajęcia lekcyjne 

Wychowawca 

Pedagog 

 

 

Wychowawca 

Pedagog 

  

 Wrzesień 

 

 

 

Cały rok szkolny 

Zapobieganie zaobserwowanym niepowodzeniom 

szkolnym. 

 

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. 

Zajęcia socojterapeutyczne. 

Pomoc w odrabianiu zadań domowych. 

Zajęcia logopedyczne. 

 

Kierowanie uczniów na badania i konsultacje do 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w celu 

zdiagnozowania przyczyn niepowodzeń szkolnych. 

 

Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb 

ucznia zgodnie z zaleceniami PPP. 

 

Nauczyciele  

 

 

 

Pedagog 

 

 

 

Nauczyciele  

Pedagog 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania 

się i spędzania czasu wolnego. 

Organizacja wycieczek szkolnych. 

 

Organizacja kół zainteresowań. 

  

Realizacja projektów edukacyjnych. 

 

Wychowawcy 

 

Nauczyciele 

 

Nauczyciele 

Cały rok szkolny 
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2. CEL GŁÓWNY: ROZWÓJ FIZYCZNY 

 

Zadania do realizacji Treści i formy działań profilaktyczno- 

wychowawczych 

Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Propagowanie zdrowego trybu życia.  

Kształtowanie nawyków dbania o zdrowie, 

przestrzegania zasad higieny osobistej, higieny 

otoczenia i nawyków prozdrowotnych. 

 

 

Lekcje na temat racjonalnego i zdrowego odżywiania 

się, higieny ciała i zdrowego stylu życia. 

Spotkania z pielęgniarką. 

Sportowe zajęcia pozalekcyjne. 

 

Zajęcia dotyczące profilaktyki HIV/AIDS 

 

 

Lekcja wychowawcza dotycząca zaburzeń odżywiania 

(anoreksja, bulimia, ortoreksja) 

 

Dzień Sportu 

 

Udział w szkolnych i międzyszkolnych turniejach 

sportowych 

 

 

Wychowawcy 

Pielęgniarka 

Nauczyciele WF 

 

 

Nauczyciele biologii 

 

 

Wychowawca 

Nauczyciele biologii 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

Nauczyciele WF 

Cały rok 

szkolny 

 

 

 

Zgodnie            

z Planem Pracy 

 

Zgodnie            

z Planem Pracy 

 

Czerwiec 

 

Według 

kalendarza 

imprez               

i uroczystości 

Wdrażanie zasad bezpieczeństwa w szkole oraz       

w drodze do szkoły i ze szkoły. 

 

 

 

Kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń   

i sytuacji nadzwyczajnych - w tym związanych         

z korzystaniem z technologii informacyjno-

komunikacyjnych. 

 

Udział uczniów klas I w Programie „Bezpieczna 

droga”. 

 

Udział uczniów klas I w Programie „Gryfuś”. 

 

Zajęcia edukacyjne (e-papierosy, nikotyna, alkohol, 

dopalacze, narkotyki, środki psychoaktywne, internet, 

cyberprzemoc). 

 

Lekcje dotyczące zasad pierwszej pomocy 

Straż Miejska 

 

 

Policja 

 

Wychowawcy klas 

Pedagog 

 

Pielęgniarka 

 

Wrzesień 

 

 

Wrzesień 

 

Zgodnie            

z Planem Pracy 

 

Cały rok 

szkolny 
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 przedmedycznej. 

 

Lekcje wychowawcze „Bezpieczne wakacje” oraz         

„Bezpieczne ferie”. 

 

 

Wychowawcy  

 

Styczeń/ 

Czerwiec 

Profilaktyka uzależnień. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propagowanie wiedzy na temat skutków posiadania, 

zażywania i rozprowadzania środków 

psychoaktywnych. 

Warsztaty dotyczące profilaktyki substancji 

psychoaktywnych, nikotyny i e-papierosów. 

 

Warsztaty „Zachowaj Trzeźwy Umysł". 

 

Warsztaty dotyczące cyberprzemocy „Cybernauci". 

 

Współpraca z PSSE. Udział w akcjach i programach 

prezentowanych przez PSSE. 

 

„Nie zażywam to wygrywam” – przegląd małych form 

teatralnych 

 

„Nieletni paragraf” – konkurs o tematyce 

profilaktycznej organizowany wraz z Komendą 

Miejską Policji 

 

Udział w akcji „Trzymaj formę.” 

 

Zajęcia tematyczne na temat uzależnień. 

 

 

Udział w spotkaniach poświęconych problemom 

zdrowotnym. 

 

Uczestnictwo w spektaklach teatralnych o charakterze 

profilaktycznym. 

 

Wychowawcy 

Pedagog 

 

Wychowawcy  

 

Wychowawcy  

 

Wychowawcy 

Nauczyciele  

 

Pedagog  

 

 

Policja  

 

 

 

Wychowawcy  

 

Wychowawcy 

 

 

Wychowawcy  

 

 

Wychowawcy  

Cały rok 

szkolny 
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Diagnozowanie i monitorowanie sytuacji szkolnej     

i środowiska rodzinnego uczniów, zebranie 

informacji dotyczących stanu zdrowia i sprawności 

uczniów. 

Analiza dokumentacji uczniów.  

 

Rozmowy z rodzicami. 

 

Obserwacja uczniów i wywiad środowiskowy. 

 

Wychowawcy 

Nauczyciele  

Pedagog  

Pielęgniarka  

 

Cały rok 

szkolny 

 

3. CEL GŁÓWNY: ROZWÓJ EMOCJONALNY 

 

Zadania do realizacji Treści i formy działań profilaktyczno- 

wychowawczych 

Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Przyjęcie nowych uczniów do społeczności 

szkolnej. Integracja uczniów. 

Pasowanie na pierwszoklasistę.  Wychowawcy klas I Październik 

Poznawanie siebie, swoich mocnych i słabych stron, 

postrzeganie przez innych, adekwatna ocena 

własnych możliwości. 

 

Lekcje wychowawcze. 

 

Warsztaty samorozwojowe.  

 

Rozmowy indywidualne z uczniami. 

 

Dzień Języków Obcych  

 

 

Wychowawcy klas 

Pedagog 

 

 

 

 

Nauczyciele języków 

obcych 

 

 Cały rok 

szkolny 

 

 

Według 

kalendarza 

imprez               

i uroczystości 

 

Rozwijanie wrażliwości i empatii. 

 

 

 

Udział w akcjach charytatywnych. 

 

 

Szlachetna Paczka. 

 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 

 

Wychowawcy 

Pedagog 

 

Pedagog 

 

Pedagog  

Cały rok 

szkolny 

 

Grudzień 

 

Styczeń  

Kształtowanie postaw tolerancji wobec osób 

niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, 

Lekcja wychowawcza na temat okazywania szacunku 

wobec osób o odmiennych poglądach i respektowania 

Wychowawcy 

 

Wrzesień 
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tradycji kulturowej oraz ich praw. 

Zapobieganie dyskryminacji. 

ich praw. 

 

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. 

 

 

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji. 

 

 

 

Pedagog 

 

 

Pedagog 

 

 

Grudzień 

 

 

Październik 

Integracja zespołów klasowych w celu poznawania 

siebie i kolegów, uczenie dobrej komunikacji, 

stworzenie okazji do nawiązywania kontaktów. 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia integracyjne. 

 

Wycieczki klasowe. 

 

Uczestnictwo w seansach filmowych o charakterze 

profilaktycznym. 

 

 

Kiermasze świąteczne.  

 

Wychowawcy 

Pedagog 

 

Wychowawcy 

 

Wychowawcy 

 

 

 

Wychowawcy 

świetlicy 

 

Cały rok 

szkolny 

 

Maj/Czerwiec 

 

Cały rok 

szkolny 

 

 

Grudzień/ 

Kwiecień 

Kształtowanie u uczniów umiejętności skutecznego 

porozumiewania się, rozwiązywania konfliktów, 

asertywności, tolerancji. 

Lekcje wychowawcze. 

 

Zajęcia warsztatowe. 

 

Dzień Otwarty Szkoły. 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

Pedagog 

 

 

Cały rok 

szkolny 

 

 

Marzec 

 

Praca nad poczuciem własnej wartości ucznia          

z trudnościami edukacyjno – wychowawczymi. 

Spotkania indywidualne z pedagogiem szkolnym: praca 

na emocjach, rozumieniu sytuacji społecznych, nauka 

efektywnej komunikacji interpersonalnej, radzenie sobie 

ze złością i stresem. 

 

 

Pedagog 

 

Cały rok  

szkolny 
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4. CEL GŁÓWNY: ROZWÓJ SPOŁECZNY I PATRIOTYCZNY 

 

Zadania do realizacji Treści i formy działań profilaktyczno- 

wychowawczych 

Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Kształtowanie więzi z krajem ojczystym oraz 

rozwijanie tożsamości narodowej. 

Apele/akademie z okazji świąt narodowych. 

 

 

Organizowanie i udział w imprezach o charakterze 

lokalnym. 

Nauczyciele 

SU 

 

Nauczyciele  

 

Cały rok 

szkolny 

 

Kształtowanie umiejętności funkcjonowania           

w grupie społecznej. 

 

Zajęcia integracyjne w klasach. 

 

 

Wyjścia kulturalne i edukacyjne (kino, teatr, opera, 

muzeum, wystawy). 

 

Wycieczki klasowe. 

Wychowawcy 

Pedagog 

 

Wychowawcy 

 

 

Wychowawcy 

 

Wrzesień 

 

 

Cały rok 

szkolny 

 

Maj/ Czerwiec 

Promowanie właściwych postaw uczniowskich. Stosowanie systemu kar i nagród zgodnie ze Statutem. 

 

Analizowanie przypadków nagannych zachowań 

uczniów i podejmowanie odpowiednich działań. 

 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

 

 

 

Cały rok 

szkolny 

Przeciwdziałanie agresji i przemocy. Udział uczniów w zajęciach prowadzonych przez 

Policję i Straż Miejską na temat przeciwdziałania 

agresji i przestępczości. 

 

Lekcja wychowawcza: Problematyka zachowań 

agresywnych. 

 

Lekcja wychowawcza: Efektywne rozwiązywanie 

Policja 

Straż Miejska 

 

 

Wychowawcy 

 

 

Pedagog 

Zgodnie            

z Planem Pracy 

 

 

Październik – 

Grudzień 

 

Marzec - 
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konfliktów (asertywność, negocjacje). 

 

Indywidualne konsultacje i rozmowy  uczniami              

i rodzicami będącymi ofiarami przemocy i agresji. 

 

 

 

Pedagog 

Kwiecień 

 

Cały rok 

szkolny 

Wzmacnianie odpowiedzialności za mienie własne 

i społeczne. 

Dyżury nauczycielskie podczas przerw. 

 

Monitorowanie wpisów o zachowaniach agresywnych 

w dzienniku elektronicznym. 

Nauczyciele 

 

Pedagog 

 

 

 Cały rok 

szkolny 

 

 

Kształtowanie szacunku do ojczyzny i symboli 

narodowych. 

 

 

Kształtowanie postaw obywatelskich i kompetencji 

społecznych. 

 

Zapoznanie uczniów z symbolami narodowymi              

i historią Polski. 

 

 

Samorząd Uczniowski. 

 

 

 

 

Udział uczniów w działaniach społeczności szkolnej 

(akcje charytatywne, kiermasz świąteczny, wolontariat, 

Caritas - świetlica środowiskowa, organizacja wystaw 

historycznych, apele szkolne). 

Wychowawcy I-III 

Nauczyciele języka 

polskiego 

i historii,  

M. Szymańska, 

W. Świetlik - 

Czupryńska 

 

 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

Pedagog 

 

Cały rok 

szkolny 

Integracja ze środowiskiem rodzinnym i szkolnym.  

Umiejętność okazywania szacunku innym ludziom. 

Poprawna komunikacja interpersonalna. 

 

Uroczystości klasowe (Dzień Babci, Dzień Dziadka, 

Dzień Matki, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet). 

Wychowawcy Zgodnie            

z Planem Pracy 

Kształtowanie wrażliwości na sprawy środowiska     

i ekologii. 

 

Wdrażanie do przestrzegania zasad ochrony 

Pielęgnacja szkolnego ogródka. 

 

 

Akcja "Sprzątanie Świata". 

Wychowawcy 

świetlicy 

 

Wychowawcy 

Cały rok 

szkolny 

 

Zgodnie 
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przyrody środowiska. 

 

 

 

Dzień Matki Ziemi. 

 

Akcja "Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę". 

 

Nauczyciele biologii 

 

 

 

 

z Planem Pracy 

 

 

 

Termin realizacji programu 

Program będzie realizowany w roku szkolnym 2020/2021. 

 

Ewaluacja programu 
 

Skuteczność programu wychowawczo - profilaktycznego, obok bieżącego monitorowania, oceniana będzie w trakcie posiedzeń Rady 

Pedagogicznej podsumowującej pracę, po każdym roku szkolnym. 

Informacje niezbędne do ewaluacji będą uzyskiwane za pomocą takich narzędzi, jak: 

 bezpośrednie rozmowy z uczniami i rodzicami, wywiady, dyskusje, kwestionariusze, 

 obserwacje uczniów – prowadzenie dokumentacji przez wychowawców klas, nauczycieli, pedagoga,  

 ankiety przeprowadzane wśród uczniów i rodziców, 

 informacje zwrotne, 

 analiza dokumentów istniejących w szkole (notatki, protokoły, plany pracy, sprawozdania), 

 rozmowy z nauczycielami. 

 

Uzyskane wyniki, czyli fakty wynikające z ewaluacji posłużą do analizy przeprowadzonych działań – ich skuteczności, interpretacji wyników, 

słabych i mocnych stron, możliwości i zagrożeń na przyszłość, oraz potrzeby wprowadzenia ewentualnych zmian. Na podstawie wyników i wniosków 

opracowane zostaną zalecenia – propozycje do przyszłych działań, rodzaju i kierunku zmian. 

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 11 w Szczecinie został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną. 


