
PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY  

dla Szkoły Podstawowej n 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach  
 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny uchwalony przez Radę Rodziców 

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dniu 12 września 2019 r. 

PODSTAWY PRAWNE: 

Podstawowe ukierunkowania szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego zostały określone w ustawach 

oświatowych, rozporządzeniach oraz innych aktach prawnych, takich jak: 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej uchwalona w 1997 r. 

2. Ustawa o systemie oświaty z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie 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 (Dz. U. poz. 1679). 

4. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 – wytyczne  MEN  

z dnia 3 lipca 2019 r. 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego. 

6. Statut Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach. 

 



I. WSTĘP 

Działania zawarte w Programie Wychowawczo - Profilaktycznym szkoły poddano ewaluacji w czerwcu 2019 r. 

oraz diagnozie we wrześniu 2019 r. Program został zmodyfikowany we wrześniu 2019 r. o treści i działania uwzględniające: 

 priorytety polityki oświatowej państwa (ogłoszone przez MEN) na rok 2019/2020 

 wnioski i rekomendacje wynikające z ewaluacji 

 potrzeby klientów szkoły (uczniów, rodziców, nauczycieli wynikające ze specyfiki funkcjonowania szkoły)  

Uwzględnia wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym. Wychowawcy klas realizują 

zadania zawarte w Programie Wychowawczo - Profilaktycznym na godzinach z wychowawcą, a nauczyciele - na zajęciach 

edukacyjnych. 

Załącznikami do Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego są Plany Wychowawczo - Profilaktyczne klas. 

 

Priorytety polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020: 

1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. 

2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. 

3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.  

4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów. 

5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe 

wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia 

w zawodach szkolnictwa branżowego. 

II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO 



  1. Definicja wychowania w rozumieniu dokumentów prawa oświatowego: 

Art. 1 pkt. 3 ustawy Prawo oświatowe mówi,  że  „Wychowanie to wspieranie dziecka  w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze 

fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej  i społecznej, które powinno być wzmacniane  i uzupełniane przez 

działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży”. 

  2. Założenia działań w zakresie profilaktyki i wychowania w szkole. 

 Działalność wychowawczo profilaktyczna szkoły należy do podstawowych celów polityki edukacyjnej państwa.   

 Szkoła ma zagwarantowaną autonomię w opracowywaniu własnego programu wychowawczo-profilaktycznego, który 

oprócz celów i zadań dydaktycznych oraz założeń zawiązanych z szerszym kontekstem społecznym powinien także 

uwzględniać miejscowe priorytety wychowawcze i środki realizacji. 

 W realizowanym procesie dydaktyczno -wychowawczym szkołą podejmuje działania związane z miejscami ważnymi dla 

pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi 

i symbolami państwowymi. 

 W opracowaniu i realizacji przez szkołę programu wychowawczo-profilaktycznego uwzględniania jest stała 

i bezpośrednia współpraca z rodzicami uczniów oraz innymi podmiotami zaangażowanymi  w edukacyjną, wychowawczą 

i opiekuńczą działalność szkoły. 

 Kształcenie i wychowanie w szkole podstawowej sprzyja rozwijaniu obywatelskich, patriotycznych i społecznych postaw 

uczniów.  

 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 dba o wychowanie dzieci i młodzieży  w duchu tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka.  



 Kształtuje postawę szacunku dla środowiska przyrodniczego, w tym upowszechnia wiedzę o zasadach zrównoważonego 

rozwoju, motywuje do działań na rzecz ochrony środowiska, rozwija zainteresowanie ekologią. 

 Zadaniem szkoły jest kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym wdrożenie ich do zachowań higienicznych, 

bezpiecznych  dla zdrowia własnego i innych osób, ponadto ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania 

się, korzyści płynących z aktywności fizycznej, stosowania profilaktyki. 

 Szkoła, oprócz stwarzania uczniom warunków do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania 

problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki, ma również przygotowywać ich 

do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów  w trakcie korzystania z zasobów dostępnych w Internecie, 

krytycznej analizy informacji, bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej, w tym nawiązywania i utrzymywania 

opartych na wzajemnym szacunku relacji z innymi użytkownikami sieci. 

 Zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły będą realizowane z uwzględnieniem obszarów/sfer rozwoju ucznia: 

 Kultura – wartości, normy i wzory zachowań 

 Relacje – kształtowanie postaw społecznych 

 Zdrowie – edukacja zdrowotna  

 Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych 

 

III. MODEL ABSOLWENTA 

 

1. Cechuje go postawa prospołeczna i tolerancja:  

 

 posiada umiejętność prowadzenia dialogu,  

 skutecznie komunikuje się z otoczeniem,  

 potrafi negocjować i pracować w zespole, 



 potrafi podejmować decyzje grupowe,  

 twórczo rozwiązuje konflikty, 

 cechuje go duży stopień odpowiedzialności za innych i za siebie,  

 zna swoje prawa i obowiązki,  

 ma poczucie własnej wartości i tolerancji wobec „inności”, 

 jest wyposażony w wszechstronną wiedzę o sobie i świecie, 

 potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy i samodzielnie selekcjonować informacje,  

 jest świadomym użytkownikiem dóbr kultury,  

 cechuje go poznawcza dociekliwość,  

 zachowuje obiektywizm,  

 zna swoje dobre i słabe strony,  

 świadomie kształtuje swój charakter,  

 potrafi rozpoznawać i radzić sobie z emocjami i negatywnymi uczuciami.  

2. Prowadzi zdrowy i ekologiczny tryb życia:  

 jest wyposażony w podstawową wiedzę o uzależnieniach różnego typu i potrafi świadomie ich unikać, 

 rozumie potrzebę higienicznego trybu życia i zdrowego odżywiania,  

 zna sposoby radzenia sobie ze stresem,  

 stosuje profilaktykę przeciw różnym chorobom,  

 ma szacunek dla przyrody i świadomość, że jest jej częścią,  

 prowadzi proekologiczny styl życia. 

 



IV. ANALIZA DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY 

Program został uzupełniony o działania wynikające z priorytetów polityki oświatowej państwa na rok 2019/2020, wniosków 

i rekomendacji wynikających z przeprowadzonej ewaluacji, diagnozy i analizy czynników ryzyka i czynników chroniących 

z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych, oczekiwań rodziców, zainteresowań i potrzeb uczniów, oraz możliwości 

szkoły i jej pracowników.  

 

Diagnozy potrzeb i problemów dokonano na podstawie: 

 wyników ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego realizowanego w roku szkolnym 2018/2019, (ankiety 

skierowane do rodziców, nauczycieli, wychowawców klas oceny dotychczasowych działań szkoły w zakresie 

wychowania i profilaktyki oraz oczekiwań w realizacji treści wychowawczych i profilaktycznych), 

 wnioski z ewaluacji wewnętrznej – przedstawione na Radzie Pedagogicznej – sierpień 2019 r, 

 wniosków i analiz z pracy zespołów klasowych, zespołów przedmiotowych,  

 obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły, analiza uwag wpisanych do dziennika,  

 analizy zachowań uczniów w szkole i na terenie wokół szkoły, 

 uwag rodziców pod adresem szkoły zgłaszanych na zebraniach z wychowawcami klas oraz na spotkaniach Rady 

Rodziców, 

 analizy czynników ryzyka i czynników chroniących, 

 analizy dokumentów szkolnych (dzienniki lekcyjne i zajęć pozalekcyjnych, protokoły Rad Pedagogicznych),  

 analizy „Sprawozdania merytorycznego z realizacji programu profilaktyki zintegrowanej |Archipelag Skarbów dla klas 

siódmych”  – 14 - 15 lutego 2019r., 



 Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych 

w 2015 r, 

 Młodzież 2016. Raport z badania sfinansowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 

 Raport o stanie narkomanii w Polsce 2018. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 

 Postawy Polaków wobec palenia tytoniu – wyniki badań GIS 2017. 

 

CZYNNIKI RYZYKA I CZYNNIKI CHRONIĄCE: 

Czynniki ryzyka: 

 dostęp do mediów i portali społecznościowych w zakresie zdobywania wiedzy o środkach zmieniających świadomość; 

 uzależnienie od urządzeń multimedialnych i gier komputerowych; 

 prowadzenie dialogu głównie za pomocą portali i aplikacji społecznościowych; 

 nieumiejętność rozwiązywania konfliktów; 

 agresja werbalna w relacjach pomiędzy uczniami; 

 nieumiejętność właściwego rozładowywania napięcia emocjonalnego; 

 uzależnienia od środków psychoaktywnych w rodzinach niektórych uczniów; 

 przemoc w rodzinach niektórych uczniów; 

 brak właściwych relacji w rodzinie; 

 zjawisko eurosieroctwa; 

 rodziny niepełne; 

 niskie kompetencje wychowawcze grupy rodziców i nauczycieli; 

 zła sytuacja społeczno-ekonomiczna niektórych rodzin. 



Czynniki chroniące: 

 silne więzi uczniów z rodzicami; 

 modelowanie   i kształtowanie właściwych postaw u dziecka przez rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły; 

 zainteresowanie ze strony rodziców i nauczycieli sprawami dziecka; 

 praktyki religijne; 

 właściwe wzorce moralne; 

 zainteresowania uczniów nauką i własnym rozwojem; 

 posiadanie pasji i zainteresowań; 

 jednolity system oddziaływań wychowawczych szkoły i środowiska rodzinnego. 

Obszary problemowe wynikające z przeprowadzonej diagnozy: 

1. Zagrożenia związane z substancjami psychoaktywnymi (głównie palenie papierosów, e-papierosów). 

2. Zagrożenia związane z uzależnieniami behawioralnymi, w szczególności fonoholizm i Internet. 

3. Zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z mediów społecznościowych i zasobów sieci, w tym cyberprzemoc. 

4. Zachowania agresywne/przemocowe wśród uczniów wynikające z niskich kompetencji społecznych. 

5. Zagrożenia wynikające z zaburzeń i trudności emocjonalnych. 

 

Uroczystości i imprezy szkolne/ ważne wydarzenia w życiu szkoły o charakterze 

wychowawczo – profilaktycznym 

 
Na terenie szkoły stwarza się różnorodne sytuacje wychowawczo – edukacyjno - profilaktyczne umożliwiające 

osiągnięcie założonych celów wychowawczych i profilaktycznych.  



Są to między innymi uroczystości i imprezy szkolne, które pozwalają realizować założone cele wychowawczo-

profilaktyczne oraz kształtować postawy i zachowania uczniów.  

Celem uroczystości szkolnych jest:  

 Podtrzymywanie tradycji szkolnej. 

 Kształtowanie uczucia przynależności do społeczności klasowej, szkolnej i lokalnej. 

 Kształtowanie szacunku do symboli szkolnych i narodowych oraz umiejętności odpowiedniego zachowania się podczas 

uroczystości. 

 Rozwijanie aktywnej postawy podczas organizacji uroczystości szkolnych. 

 Umacnianie więzi personalnych. 

 Przygotowanie do pełnienia ról społecznych. 

 Kształtowanie postaw  prospołecznych. 

 Kształtowanie postaw prozdrowotnych. 

 



 

Harmonogram zadań dodatkowych nauczycieli  

Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi  

im. gen. bryg. pil. W. Urbanowicza w Suwałkach  

w roku szkolnym 2019/2020 

APELE OKOLICZNOŚCIOWE I INNE IMPREZY 

L.p. APEL/IMPREZA DATA 
OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE  

 

1.  

 

 

Dzień Komisji Edukacji 

Narodowej i Święto Szkoły 

 

 

15 października 2019 

 

B. Grabowska 

A. Górski 

W. Tylenda – Twardowska 

J. Stąpór 

M. Wrona 

Statut Szkoły, 

Program Wychowawczo-

Profilaktyczny 

2.  Ślubowanie klas I   15 października 2019 M. Krysiuk 

A. Soroka  

M. Bachurek 

M. Wysocka 

P. Falana 

D. Cyran 

Statut Szkoły, 

Program Wychowawczo-

Profilaktyczny 

3.  11 Listopada Narodowe Święto 

Niepodległości  

 

8 listopada 2019 J. Stąpór – audycja radiowa Statut Szkoły, 

Program Wychowawczo-

Profilaktyczny 

4. Jasełka kl. 0 - III 20 grudnia 2019 G. Safianowska 

E. Kowalewska 

Program Wychowawczo-

Profilaktyczny 



Jasełka kl. IV - VIII K. Krzywicka 

A. Gawlińska 

o. A. Momot 

 

5. Rocznica uchwalenia Konstytucji  

3 Maja – apel  kl. I – VIII 

 

30 kwietnia 2020  E. Żebrowska 

M. Jankowska 

A. Kosakowska – Jaroch 

P. Jaroch 

Statut Szkoły, 

Program Wychowawczo-

Profilaktyczny 

Konkurs „A to Polska właśnie” 

 

Kl. IV - VI 

I.Żukowska-Wudkiewicz 

M. Wrona 

M. Drażba 

6. XVI Suwalska Spartakiada 

Integracyjna 

Listopad 2019 B.Olszewska – koordynator 

Pedagodzy wspomagający 

Statut Szkoły, 

Program Wychowawczo-

Profilaktyczny 

7. Gala Laureatów /Gala Sportu 25 czerwca 2020 Nauczyciele wychowania 

fizycznego 

Statut Szkoły. 

Program Wychowawczo-

Profilaktycznych 

8. Bal ósmoklasisty  Czerwiec 2020 

(ostatni tydzień) 

M. Daghir 

R. Osiński 

W. Bujnowska 

A. Gliniecka 

Statut Szkoły, 

Program Wychowawczo-

Profilaktyczny 

9. Zakończenie roku szkolnego – 

pożegnanie klas VIII 

26 czerwca 2020 M. Daghir 

R. Osiński 

W. Bujnowska 

A. Gliniecka 

Statut Szkoły, 

Program Wychowawczo-

Profilaktyczny 

Zakończenie roku szkolnego  

kl. IV - VII  

I.Rafalska 

K. Wysocka 

T. Czygier 

E. Korobkiewicz 



E. Bajer 

A. Warakomski 

Zakończenie roku szkolnego  

kl. 0, I – III  

A.Wasilewska 

L. Zawadzka 

B. Zborowska – Weychman 

L. Podbielska 

J. Bobrowska  

10. Rozpoczęcie roku szkolnego 

2020/2021 

Kl. I – III 

 

 

 

1 września 2020 M. Krysiuk 

A. Soroka 

M. Bachurek 

M. Wysocka 

P. Falana 

D. Cyran 

Statut Szkoły, 

Program Wychowawczo-

Profilaktyczny 

Rozpoczęcie roku szkolnego 

2020/2021 

Kl. IV – VIII 

 

B.Zawadzka 

T. Burzycka 

Ł. Gabała 

M. Rogucka 

11.  Rozpoczęcie roku szkolnego 

2019/2020 

Kl. I - III 

2 września 2019 B. Grabowska 

K. Ponomarow 

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 

2019/2020 

Kl. IV – VIII  

 

M. Wrona 

I. Żukowska - Wudkiewicz 

INNE PROPOZYCJE APELI I IMPREZ DO UJĘCIA W HARMONOGRAMIE 

1. Światowy Dzień Godności Październik 2019 A. Anuszkiewicz 

A. Czajewska  

M. Kalinowska 

Statut Szkoły, 

Program Wychowawczo-

Profilaktyczny 



2.  Dzień Życzliwości Listopad 2019 A. Anuszkiewicz 

A. Czajewska  

M. Kalinowska 

E. Boniszewska - Janczuk 

Statut Szkoły, 

Program Wychowawczo-

Profilaktyczny 

Priorytety MEN 

3. Światowy Dzień Rzucania Palenia Listopada 2019 A. Anuszkiewicz 

E. Boniszewska – Janczuk 

Zespół ds. promocji zdrowia 

Statut Szkoły, 

Program Wychowawczo-

Profilaktyczny 

Priorytety MEN 

4.  Kampania Białej Wstążki 2019 Grudzień 2019 Pedagodzy i wychowawcy 

 

Statut Szkoły, 

Program Wychowawczo-

Profilaktyczny 

Priorytety MEN 

5. Światowy Dzień Walki z HIV i 

AIDS 

Grudzień 2019 Pedagodzy 

Nauczyciele biologii i przyrody 

Statut Szkoły, 

Program Wychowawczo-

Profilaktyczny 

6. 

 

 

 

Światowy Dzień Bezpiecznego 

Internetu 

Luty 2020 Pedagodzy, psycholog, 

nauczyciele informatyki, 

wychowawcy 

Statut Szkoły, 

Program Wychowawczo-

Profilaktyczny 

7. Konkursy recytatorskie kl. 1-3 

(bożonarodzeniowe, 

Brzechwochwałki) 

Grudzień 2019 

Maj 2020 

B. Zborowska – Weychman 

B. Grabowska 

 

Statut Szkoły, 

Program Wychowawczo-

Profilaktyczny 

8. Międzyszkolny Festiwal Kolęd  

i Pastorałek kl. 1-3 

Styczeń 2020 B. Zborowska – Weychman 

B. Grabowska 

Statut Szkoły, 

Program Wychowawczo-

Profilaktyczny 

9. Międzyszkolny Konkurs Grafiki 

Komputerowej, Kartka 

Wielkanocna 

Marzec / kwiecień 

2020 

A. Soroka 

B. Leonowicz 

Statut Szkoły, 

Program Wychowawczo-

Profilaktyczny 

10. Potyczki wielkanocne 

 

Kwiecień 2020 A.Wasilewska 

L. Zawadzka 

T. Kiempisty 

T. Popławska 

Statut Szkoły, 

Program Wychowawczo-

Profilaktyczny 



11. Dzień Praw Człowieka  Grudzień 2019 A. Czajewska 

A. Szczodruch 

Statut Szkoły, 

Program Wychowawczo-

Profilaktyczny 

 

GAZETKI TEMATYCZNE/INFORMACYJNE 

(na półpiętrze po stronie gimnazjum) 
1.  Informacje przedszkolne dla 

rodziców 

Cały rok A. Bienio 

A. Iwaszko 

I. Podbielska 

W. Kościuch  

J. Konopska 

G. Baranowska 

 

 

 

DEKORACJE 
1.  Inauguracja Roku Szkolnego 

2019/2020 - przygotowanie 

dekoracji 

2 września 2019 B. Galińska  

D. Jabłońska 

T. Burzycka 

Statut Szkoły, 

Program Wychowawczo-

Profilaktyczny 

2. . Dzień Komisji Edukacji 

Narodowej 

Październik 2019 B. Galińska  

D. Jabłońska 

T. Burzycka 

Statut Szkoły, 

Program Wychowawczo-

Profilaktyczny 

3.  Dekoracja budynku szkoły z okazji 

100 rocznicy wyzwolenia Suwałk i 

jubileuszu obchodów 300-lecia 

miasta Suwałk 

Listopad 2019 M. Wrona Statut Szkoły, 

Program Wychowawczo-

Profilaktyczny 

Priorytety MEN 

4.  Ślubowanie klas I Październik 2019 Wychowawcy kl. I Statut Szkoły, 

Program Wychowawczo-

Profilaktyczny 

5.  Bożonarodzeniowa dekoracja 

szkoły 

Grudzień 2019 B.Galińska 

D. Jabłońska 

A. Czajewska  

Statut Szkoły, 

Program Wychowawczo-

Profilaktyczny 



6.  Wielkanocna dekoracja szkoły Kwiecień 2020 B.Galińska 

D. Jabłońska 

A. Czajewska  

Statut Szkoły, 

Program Wychowawczo-

Profilaktyczny 

7.  Gala Laureatów/Gala Sportu 25 czerwca 2020 D. Jabłońska 

B.Galińska 

T. Burzycka 

Statut Szkoły, 

Program Wychowawczo-

Profilaktyczny 

8.   

 

Zakończenie roku szkolnego 

2019/2020– dekoracja sali 

gimnastycznej  

26 czerwca  2020 D. Jabłońska 

B. Galińska 

T. Burzycka 

Statut Szkoły, 

Program Wychowawczo-

Profialktyczny 

9. Inauguracja roku szkolnego 

2020/2021 – dekoracja sali 

gimnastycznej 

1 września 2020 D. Jabłońska 

B. Galińska 

T. Burzycka 

Statut Szkoły, 

Program Wychowawczo-

Profialktyczny 

 

Strategia wychowawczo-profilaktyczna szkoły 

   Zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły będą realizowane z uwzględnieniem sfer rozwoju ucznia: 

 Kultura – wartości, normy i wzory zachowań  

 Relacje – kształtowanie postaw społecznych  

 Zdrowie – edukacja zdrowotna  

 Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych  

Załącznikami do Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego są Plany wychowawczo-profilaktyczne klas. 

 



OBSZAR: KULTURA – WARTOŚCI, NORMY I WZORY ZACHOWAŃ 

 

Treści wychowawczo-

profilaktyczne 

Sposoby/formy realizacji Termin realizacji Osoby odpowiedzialna/e 

 

Wychowanie do wartości 

przez kształtowanie postaw 

obywatelskich i 

patriotycznych. 

 

Godziny wychowawcze, lekcje z 

języka polskiego. WOS, historii, 

pogadanki,  apele, obchody świąt, 

uroczystości szkolne. 

 

Cały rok,  

zgodnie z programem zajęć. 

 

Wychowawcy, nauczyciele, 

poloniści, historycy, nauczyciele 

WOS-u,  pedagog, psycholog, 

rodzina. 

 

300 rocznica nadania praw 

miejskich miastu Suwałki 

 

Godziny wychowawcze, apele, 

obchody świąt, uroczystości 

szkolne / miejskie. 

 

Cały rok,  

zgodnie z programem zajęć. 

 

Wychowawcy, nauczyciele, 

poloniści, historycy, nauczyciele 

WOS-u, rodzina. 

 

Poznanie kultury rodzimej, 

zaznajamianie z kulturą regionu. 

 

Wycieczki, tematyczne lekcje 

wychowawcze. 

 

Cały rok. 

 

Nauczyciele przedmiotowcy, 

wychowawcy. 

 

Wskazywanie autorytetów  

i wzorców moralnych. 

 

Tematyczne lekcje wychowawcze, 

pogadanki. 

 

Cały rok. 

 

Wszyscy nauczyciele, 

wychowawcy, pedagog, 

psycholog. 

 

OBSZAR: RELACJE – KSZTAŁTOWANIE POSTAW SPOŁECZNYCH 

Treści wychowawczo-

profilaktyczne 

Sposoby/formy realizacji Termin realizacji Osoba/y odpowiedzialna/e 



 

Adaptacja i integracja uczniów 

w zespołach klasowych 

 

Godziny wychowawcze, 

wycieczki, zajęcia, warsztaty. 

I semestr,  

wg. potrzeb. 

Wychowawcy, pedagog, 

psycholog, 

 

Doskonalenie umiejętności 

intrapersonalnych, 

interpersonalnych i 

społecznych uczniów. 

 

 

Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, 

rozmowy indywidualne, zajęcia 

świetlicowe, godziny 

wychowawcze, zajęcia z 

pedagogiem i psychologiem 

szkolnym, pogadanki. 

Cały rok. Wszyscy nauczyciele, 

wychowawcy, pedagog, 

psycholog. 

Rozwijanie umiejętności 

wychowawczych rodziców i 

nauczycieli 

Rozmowy indywidualne, 

szkolenia, porady i konsultacje, 

realizacja programu 

profilaktycznego „Szkoła dla 

rodziców”  

Cały rok. Dyrekcja, wychowawcy, pedagog, 

psycholog, specjaliści z SODN, 

specjaliści z Poradni P-P. 

Kształtowanie postaw tolerancji i 

empatii oraz wzajemnej 

życzliwości; przyczyny i 

przejawy nietolerancji, 

tolerowanie odmienności i 

inności, wyzwalanie gotowości  

do niesienia pomocy oraz 

koleżeństwa. 

 

Godziny wychowawcze, zajęcia z 

pedagogiem, psychologiem, 

lekcje j. polskiego i WOS-u, 

zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, 

rozmowy indywidualne, zajęcia 

świetlicowe, pogadanki, debaty, 

konkursy, happeningi. 

Cały rok. Wychowawcy, wszyscy 

nauczyciele, pedagog., 

psycholog. 

Realizacja spektakli, programów 

wychowawczo-profilaktycznych 

i rekomendowanych. 

Godziny wychowawcze, 

pogadanki, spektakle, programy 

– m. in.: „Spójrz inaczej”; 

„Spójrz inaczej na agresję”; 

„Archipelag Skarbów”; „Nie pal 

przy mnie”; i inne. 

 

Cały rok,  

zgodnie z harmonogramem. 

Wychowawcy, przeszkoleni 

nauczyciele,  pedagog, psycholog, 

specjaliści, trenerzy. 

OBSZAR: ZDROWIE – EDUKACJA ZDROWOTNA I FIZYCZNA 
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Treści wychowawczo-

profilaktyczne 

Sposoby/formy realizacji Termin realizacji Osoba/y odpowiedzialna/e 

Kształtowanie właściwych postaw 

prozdrowotnych. 

 

Godziny wychowawcze, pogadanki, 

konkursy, wycieczki, zawody, 

imprezy, zajęcia pozalekcyjne, 

projekty. 

Cały rok 

Wg. harmonogramu. 

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog, 

psycholog. 

Profilaktyka uzależnień (środki 

psychoaktywne i nałogów 

behawioralnych).   

Realizacja zajęć na godzinach 

wychowawczych lub zajęciach 

lekcyjnych, rozmowy indywidualne, 

pogadanki, apele. 

Cały rok. 

 

Dyrekcja, wszyscy nauczyciele, 

specjaliści szkolni i pracownicy 

szkoły. 

Rozwijanie umiejętności radzenia 

sobie w sytuacjach trudnych, w tym z 

zachowaniem agresywnym. 

Godziny wychowawcze, zajęcia, 

warsztaty, pogadanki, kampanie, 

m.in. „Kampania Białej Wstążki”. 

Cały rok 

 

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog, 

psycholog, specjaliści z instytucji 

pozaszkolnych. 

Promowanie i rozwijanie cech 

osobowości, które stanowią czynnik 

chroniący przed zachowaniem 

autoagresywnym i trudnościami 

emocjonalnymi. 

Pogadanki, lekcje, warsztaty, 

rozmowy indywidualne, kampanie. 

Cały rok Wychowawcy, nauczyciele, pedagog, 

psycholog, specjaliści z instytucji 

pozaszkolnych. 

 

OBSZAR: BEZPIECZEŃSTWO – PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH 

 

Treści wychowawczo-

profilaktyczne 

Sposoby/formy realizacji Termin realizacji Osoba/y odpowiedzialna/e 
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Współpraca z rodzicami. 

w zakresie przeciwdziałania  

zachowaniom ryzykownym dzieci  

i młodzieży oraz rozwiązywaniu 

trudności wychowawczych. 

Prelekcje, pogadanki , warsztaty, 

wykłady, spotkania indywidualne. 

Cały rok. Dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele,  

pedagog, psycholog, zaproszeni 

specjaliści 

 

Rozpoznawanie wczesnych objawów 

zachowań ryzykownych, używania 

środków psychoaktywnych lub 

stosowania przemocy oraz 

podejmowanie szybkiej interwencji 

w takich przypadkach. 

 

Zajęcia profilaktyczne, lekcje z 

wychowawcą, pogadanki, 

obserwacja, przestrzeganie procedur 

szkolnych. 

 

Cały rok.. 

 

Dyrekcja, wszyscy nauczyciele, 

specjaliści szkolni i pracownicy 

szkoły. 

 

Zagrożenia wynikające z 

niewłaściwego korzystania z mediów 

społecznościowych i zasobów sieci, 

w tym cyberprzemoc. 

 

Godziny z wychowawcą, 

informatyka, pogadanki, rozmowy 

indywidualne, 

realizacja programów / zajęć 

profilaktycznych. 

 

Cały rok. 

 

Nauczyciele przedmiotu i biblioteki, 

wychowawcy, pedagog, psycholog. 

 

 

Promowanie i wspieranie uczniów o 

szczególnych uzdolnieniach. 

 

Realizacja w ramach przedmiotów i 

kół zainteresowań. 

 

 

Cały rok./ wg potrzeb. 

 

nauczyciele przedmiotu, 

wychowawcy, pedagog, psycholog. 

 

Opis planowanej procedury ewaluacji programu z narzędziami ewaluacji: 

Cele ewaluacji: 

 uzyskanie informacji o efektach zrealizowanych działań; 

 sprawdzenie stopnia osiągnięcia założonych celów, 

 uzyskanie informacji o obszarach problemowych,  
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 ocena sposobu realizacji pod kątem skuteczności oddziaływań. 

 

Przebieg pracy wychowawczo- profilaktycznej i  jej efekty poddawane będą systematycznej obserwacji i analizie oraz będą 

oceniane pod kątem ich efektywności.  

Ewaluacja Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego oraz Klasowych Programów Wychowawczo – 

Profilaktycznych, służy podniesieniu jakości oddziaływań wychowawczo - profilaktycznych, opracowaniu wniosków oraz 

rekomendacji do wykorzystania i wdrożenia w kolejnym roku szkolnym.  

Sposoby i środki ewaluacji:  

- obserwacja i analiza zachowań uczniów,  

- rozmowy indywidualne z rodzicami, uczniami, nauczycielami i pracownikami szkoły 

Narzędzia ewaluacji:  

- kwestionariusz ankiety,  

- opis obserwacji, 

- analiza,  

- rozmowa, 

- kwestionariusz wywiadu. 


