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Wprowadzenie 

Pierwszymi, najważniejszymi wychowawcami swoich dzieci są rodzice.  Nauczyciele 

wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój,  a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty 

na potrzeby drugiego człowieka, żyje nie tylko z drugim, ale i dla drugich.  

Wychowanie to proces wspomagania człowieka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie 

pełni dojrzałości intelektualnej, fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.  

Profilaktyka uzupełnia i stanowi integralną całość wychowania, którego celem jest 

wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, promowanie zdrowego 

stylu życia oraz eliminowanie czynników ryzyka. Ma charakter otwarty i stanowi szablon do 

innowacyjnych oddziaływań na płaszczyźnie szeroko rozumianej profilaktyki. Nie wolno 

rozdzielać wychowania oraz profilaktyki, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą,  

w której zapisane jest doświadczenie. 

Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 358  dostosowany jest 

do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb ich środowiska rodzinnego. Sposoby 

 i metody  działań z zakresu wychowania i profilaktyki dostosowane są do wieku uczniów 

oraz ich możliwości psychofizycznych. 

Chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, panował w niej klimat sprzyjający pracy 

uczniów i nauczycieli. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli kulturalni, odpowiedzialni, 

komunikatywni, kreatywni i empatyczni, proaktywni, aby panowało poczucie 

przynależności do grupy (klasy, szkoły), którą łączą więzi wzajemnego szacunku, 

koleżeństwa i przyjaźni.  

Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin  

z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, 

psychologiem, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od 

stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. 
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Założenia programowe 

Założenia programowe opierają się na:  

•budowaniu i utrwalaniu czynników, które wzmacniają  prawidłowy intelektualny rozwój 

ucznia, 

•wspieraniu ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi 

i zdrowemu życiu, 

•propagowaniu odpowiednich nawyków żywieniowych, aktywności fizycznej oraz higieny 

osobistej, 

•umacnianiu przekazywanych odpowiednich wzorców zachowań oraz wartości,  

•kształtowaniu akceptowalnych, ogólnie przyjętych postaw społecznych, które opierają się na 

poszanowaniu tradycji i kultury własnego narodu, poszanowania dla innych kultur i tradycji 

oraz zapobieganie wszelkim przejawom dyskryminacji. 

 Tworząc Program Wychowawczo – Profilaktyczny brano pod uwagę wieloaspektowe 

obserwacje uczniów prowadzone przez wychowawców, nauczycieli, psychologów, 

pedagogów szkolnych oraz innych specjalistów. Analizując wyniki przeprowadzonych ankiet 

można zauważyć, że w opinii uczniów, wszyscy czują się w szkole bezpiecznie i komfortowo. 

Niestety na terenie szkoły widoczne są przejawy trudnych zachowań wśród uczniów z którymi 

nie zawsze uczniowie potrafią sobie poradzić. Diagnozę środowiska szkolnego 

przeprowadzono także na podstawie analizy sprawozdań z Zespołów Wychowawczych  

klas 0-3 i 4-7, przeprowadzonych badań socjometrycznych, corocznych wniosków z realizacji 

programów wychowawczych poszczególnych klas oraz przeprowadzonych wśród uczniów 

ankiet. Z relacji rodziców wynika, że chcieliby uzyskać wsparcie od wychowawczej strony 

rodzicielstwa. Sądzimy jednak, że w wyniku systematycznego, skorelowanego i spójnego 

oddziaływania wychowawczo-profilaktycznego uda się nam przygotować uczniów do 

odpowiedniego funkcjonowania w grupie społecznej. Będziemy dążyć do tego, żeby nasi 

wychowankowie byli: uczciwi, wiarygodni, odpowiedzialni, wytrwali, wrażliwi na krzywdę 

innych, kreatywni, przedsiębiorczy, aby nie stosowali przemocy słownej, fizycznej i 

psychicznej, mieli wysoką kulturę osobistą i gotowość do uczestnictwa w szeroko pojętej 

kulturze. Bardzo ważnym dla nas jest, aby uczniowie przestrzegali zasad zdrowego stylu życia, 

nie ulegali nałogom, kształtowali postawy obywatelskie, postawy poszanowania tradycji i 

kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji, pogłębiali 
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świadomość ekologiczną, poznawali dziedzictwo kulturowe naszego narodu, Europy i świata i 

rozwijali swoje zainteresowania i pasje. Przy opracowaniu Programu Wychowawczo - 

Profilaktycznego szkoły uwzględniono:  

•obowiązujące akty prawne, 

•dotychczasowe doświadczenia szkoły, 

•zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycje dotyczące głównych problemów 

wychowawczych i profilaktycznych w szkole i środowisku,  

•ewaluacje oraz przeprowadzone badania tj. diagnoza zapotrzebowania społeczności szkolnej 

na temat sytuacji wychowawczej, stanu bezpieczeństwa, wspomagania uczniów  

z uwzględnieniem ich sytuacji indywidualnej (badanie ankietowe uczniów, rodziców 

i nauczycieli), 

•przewidywane zmiany w szkole, środowisku i kraju, mogące mieć wpływ na proces 

wychowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obowiązujące akty prawne 

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - art. 26, art. 84 

ust. 2 pkt 1 i ust. 3. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 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 (Dz.U. z 2017 r. poz. 356). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. z 2001r., Nr 61 poz. 624 i 

Dz. U. z 2002r. Nr 10, poz. 96 oraz Dz. U. z 2003r. Nr 146, poz. 1416, z późn. zm.). 

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

alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 i ost. zm. z 25 czerwca 2002 r. Dz. U. Nr 84, poz. 763). 

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

2010 r. Nr 33, poz. 178, z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym. 
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 Koncepcja Pracy Szkoły oraz Statut Szkoły (ewaluowane na bieżąco zgodnie  

z rozporządzeniami  MEN).  

 Szkolny Zestaw Programów Nauczania.  
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Najważniejsze cele Programu Wychowawczo – Profilaktycznego szkoły: 

 dążenie do jednorodności działań wychowawczych środowiska rodzinnego i szkolnego 

ucznia, 

 wyposażenie dziecka w umiejętności, wiadomości i sprawności potrzebne w sytuacjach 

życiowych i szkolnych niezbędnych do  rozwiązywania problemów oraz do rozumienia 

świata, 

 budowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury własnego i innych 

narodów, 

 kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi. 

 

Misja Szkoły Podstawowej nr 358 w Warszawie 

Szkoła Podstawowa nr 358 w Warszawie to placówka oświatowa, która swoją działalność 

rozpoczęła w roku szkolnym 2016/2017. Mimo niedługiego stażu pracuje w niej wielu 

specjalistów takich jak pedagodzy, psycholodzy, terapeuci pedagogiczni, 

oligofrenopedagodzy, terapeuci SI, logopedzi, którzy wspierają rozwój dzieci na wszystkich 

płaszczyznach. Szkoła ściśle współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 24  

w Warszawie. W szkole funkcjonują oddziały integracyjne z uczniami, którzy potrzebują 

dodatkowego wsparcia. 

Celem działalności szkoły jest doprowadzenie do tego, aby uczniowie poprzez wiedzę, 

umiejętności i postawy społeczne zdobyte w procesie dydaktyczno - wychowawczym byli 

przygotowani do życia w warunkach współczesnego świata. Uważamy, że najlepsze efekty 

osiągniemy poprzez integrację środowiska Nauczycieli – Uczniów - Rodziców. Współpraca 

pozwoli nam na kompleksowe działania i wpłynie na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa.  

Elementem niezbędnym i kluczowym w budowaniu Programu Wychowawczo - 

Profilaktycznego szkoły było ustalenie wartości najważniejszych dla naszej społeczności 

szkolnej. Wartości, jakimi się kierujemy to: szacunek, uczciwość, zrozumienie, poczucie 

własnej godności i tolerancja.  
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Sylwetka absolwenta szkoły: 

Działania zawarte w Programie Wychowawczo – Profilaktycznym zmierzają do 

ukształtowania takiego modelu absolwenta, który niezależnie od indywidualnych cech 

osobowości, predyspozycji i talentów będzie wyposażony w zespół cech uniwersalnych, 

warunkujących właściwe funkcjonowanie we współczesnym świecie. 

 

Absolwent jest: 

•proaktywny - sam szuka i rozwija nowe techniki szybkiego i efektywnego uczenia się. Swoim 

zachowaniem dąży do umiejętności poznawania własnych  uzdolnień i rozszerzania swoich 

zainteresowań. 

•ambitny - wykorzystuje możliwości jakie stwarza mu dom i szkoła. Zdaje sobie sprawę z tego, 

jakie ograniczenia wynikają z jego wieku. Korzysta ze wszystkich dostępnych mu form rozwoju. 

Traktuje naukę jako coś oczywistego i atrakcyjnego. 

•samodzielny - samodzielnie przygotowuje się do zajęć lekcyjnych oraz potrafi korzystać  

z różnych źródeł informacji. 

•obowiązkowy - punktualnie przychodzi do szkoły, odrabia pracę domową w terminie, 

pamięta o swoich obowiązkach, pracuje systematycznie.  

•dobrym organizatorem - dobrze organizuje prace własną, potrafi współpracować w grupie. 

Kreatywnie organizuje swój wolny czas. 

•odpowiedzialny - stara się przewidzieć skutki swoich zachowań, wykorzystuje swoje 

wcześniejsze doświadczenia w życiu codziennym oraz potrafi ponieść konsekwencje swoich 

decyzji. 

•rozważny -  życiu codziennym nie działa pod wpływem emocji. Zna zagrożenia występujące 

w środowisku. Potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym. 

•prawy - rozróżnia dobre i złe uczynki. Jest uczciwy i tolerancyjny. Rozumie, że różnice 

wynikające między ludźmi są czymś co należy akceptować. 

•współpracujący w grupie - jest koleżeński, tolerancyjny oraz potrafi słuchać innych.  

W sytuacjach trudnych potrafi uszanować zdanie innych oraz dostosować się do sytuacji. 

Swoim zachowaniem potrafi zmobilizować innych do działania. 

•komunikatywny - porozumiewa się zrozumiałym językiem. Otwarcie wyraża swoje zdanie 

oraz odpowiednio argumentuje swoją opinię. Jest chętny do dyskusji. 
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•kulturalny - poprawnie zachowuje się w każdej sytuacji i w każdym miejscu. Swoim 

zachowaniem i wyglądem pokazuje szacunek do szkoły oraz jej pracowników.  

•dbający o zdrowie - dba o higienę osobistą, aktywność fizyczną oraz odżywia się zdrowo.  

•świadomy zagrożeń - dba o ochronę środowiska oraz propaguje styl eko. 

•patriotą - zna historię swojego kraju oraz najbliższego otoczenia.  

•świadomy praw i obowiązków - wywiązuje się ze swoich praw i obowiązków oraz potrafi 

dociekać informacji w sposób kulturalny. Szanuje prawa swoje i innych.  

•ma poczucie humoru - umie odebrać żart, jednocześnie zachowując dystans do własnej 

osoby. Umie być dowcipny we właściwych do tego sytuacjach. 

 

Metody i formy oddziaływań wychowawczo – profilaktycznych 

 

Metody pracy wychowawczej: 

 gry i zabawy, 

 rozmowy i pogadanki, 

 dyskusje, 

 dramy, 

 metoda projektów, 

 warsztaty, 

 treningi umiejętności, 

 filmy edukacyjne. 

 

Formy oddziaływań wychowawczych: 

 zajęcia edukacyjne, 

 godziny wychowawcze, 

 zajęcia pozalekcyjne, 

 wycieczki, 

 imprezy i uroczystości klasowe, szkolne, środowiskowe, 

 klasowe zebrania rodziców, 

 poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne w szkole dla uczniów i ich rodziców, 

 działania edukacyjne skierowane do rodziców, uczniów i nauczycieli, 
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 współpraca z środowiskiem lokalnym, 

 współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną. 

 

Realizatorami działań profilaktycznych na terenie szkoły są: 

- Dyrektor/Wicedyrektor szkoły  

W ramach realizacji programu dba o doskonalenie nauczycieli w zakresie działań 

wychowawczych i profilaktycznych (finansuje, nadzoruje, koordynuje, wyznacza 

odpowiedzialnych  przedstawicieli za realizację konkretnych zadań i rozlicza z ich wykonania).  

- Wychowawca  

Jako realizator działań wychowawczych i profilaktycznych podejmuje systematyczne działania 

w odniesieniu do uczniów i rodziców, jest wzorem konstruktywnych zachowań dla swoich 

wychowanków.   

Zadania profilaktyczne wychowawców:  

a) pomoc uczniom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych, uruchomienie akcji 

informacyjnej mającej na celu uświadomienie uczniom możliwości zwrócenia się z problemem 

do konkretnej osoby w szkole: wychowawcy, pedagoga, psychologa, dyrektora szkoły,  

b) podnoszenie poziomu kultury osobistej uczniów – godziny wychowawcze dotyczące 

zachowania się w stosunku do rówieśników, osób dorosłych, w miejscach publicznych (kino, 

teatr, muzeum itp.),  

c) współpraca z rodzicami – inicjowanie spotkań mających na celu omawianie problemów 

wysuwanych przez rodziców, np. zebrania wychowawcze, profilaktyczne, spotkania ze 

specjalistami, 

d) realizacja programów profilaktycznych dotyczących palenia tytoniu, picia alkoholu oraz 

stosowania środków psychoaktywnych, przeciwdziałania agresji, rozwijania umiejętności 

interpersonalnych,  

e) wprowadzanie zajęć redukujących napięcie, relaksacyjnych, zajęć śródlekcyjnych, 

f) organizacja koleżeńskiej pomocy w nauce,  

g) kształtowanie postaw poszanowania mienia wspólnego, dbałość o estetykę klasy, szkoły  

i otoczenia,  

h) systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci,  

i) pomoc w poznawaniu samego siebie i kształtowaniu pożądanego systemu wartości.  

- Nauczyciele i pracownicy szkoły  
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Jako realizatorzy działań wychowawczo - profilaktycznych dbają o wzmacnianie czynników 

chroniących prawidłowy rozwój ucznia podczas wszystkich zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych 

oraz przerw, a także redukowanie lub eliminowanie czynników ryzyka.  

- Pedagog i psycholog  

Jako realizatorzy działań wychowawczo - profilaktycznych wspomagają pracę wychowawców 

i nauczycieli.  

Zadania wychowawczo – profilaktyczne pedagoga i psychologa szkolnego: 

a) pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

b) wprowadzanie zewnętrznych programów profilaktycznych,  

c) organizowanie pogadanek, prelekcji dla uczniów z udziałem policji, psychologa, lekarza,  

d) pedagogizacja rodziców.  

 - Rodzice/opiekunowie prawni  

Jako realizatorzy działań wychowawczo – profilaktycznych aktywnie współpracują ze szkołą, 

biorą udział  w tworzeniu Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego.  

Zadania rodziców:  

Mając na uwadze, że wychowanie dzieci to główne zadanie rodziców, a nauczyciele wspierają 

ich w dziedzinie wychowania, ustalono następujące zadania profilaktyczne dla rodziców:  

a) każdy rodzic czuwa nad tym, aby jego dziecko wykazywało właściwą kulturę osobistą oraz 

sumiennie realizowało obowiązek szkolny, 

b) rodzice utrzymują regularny kontakt z wychowawcą klasy, a w razie potrzeby  z pedagogiem 

szkolnym bądź dyrektorem/wicedyrektorem szkoły w celu zapobiegania niewłaściwym 

zachowaniom, 

c) rodzice biorą udział w przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę mających na celu 

doskonalenie metod wychowawczych, 

d) rodzice uczniów sprawiających szczególne trudności wychowawcze winni kontaktować się 

ze szkołą w każdym przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących norm i zasad oraz 

wspólnie znajdować sposoby rozwiązywania problemów.  

  

 W zakresie realizacji działań wychowawczo – profilaktycznych szkoła współpracuje z:  

a) Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Poradnią Zdrowia Psychicznego dla dzieci 

 i młodzieży oraz innymi Poradniami specjalistycznymi,  

b) Policją, 
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c) Strażą Miejską,  

d) OPS Wilanów,  

e) instytucjami samorządowymi 

f) instytucjami pozarządowymi.  

 

Przewidywane efekty działań wychowawczo - profilaktycznych: 

a) uczeń uzyskuje pełną wiedzę na temat zagrożeń oraz możliwości radzenia sobie z nimi, 

b) uczeń zna zagrożenia, jakie stwarza używanie alkoholu, nikotyny i środków odurzających  

i  nie sięga po te środki, 

 c) uczeń jest objęty pełną i kompleksową pomocą psychologiczno- pedagogiczną, 

d) uczeń identyfikuje się ze środowiskiem klasowym, szkolnym, 

e) uczeń zna korzyści, płynących ze zdrowego trybu życia, 

f) bezpiecznie funkcjonuje w szkole i domu, 

g) odpowiednio zachowuje się w sytuacjach trudnych i kryzysowych. 
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Szczegółowy plan pracy wychowawczo – profilaktycznej w roku szkolnym 2018/2019: 

 

KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH I PROMOWANIE BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ 

Lp. Zadania szkoły Cele Formy i sposoby realizacji 

l. Przygotowanie uczniów 
do świadomego, 
aktywnego uczestnictwa 
w życiu społecznym. 

- rozwijanie samorządności 
uczniów. Uczenie zasad 
demokracji, 
- rozwijanie tolerancji wobec 
innych. Kształtowanie 
właściwych postaw w stosunku 
do osób niepełnosprawnych, 
starszych i odmiennych 
kulturowo, 
- poznanie i respektowanie praw 
i obowiązków ucznia, 
- rozwijanie zainteresowań 
uczniów, rozbudzanie pasji, 
- udział uczniów w konkursach, 
zawodach sportowych i innych 
formach prezentacji własnych 
umiejętności, wiedzy, 
- kształtowanie umiejętności 
refleksyjnego, celowego 
korzystania z elektronicznych 
nośników informacji - internet, 
gry komputerowe, telewizja, 
radio, 

- udział w pracach samorządów uczniowskich oraz klasowych, 
- współorganizowanie przez uczniów planów pracy szkoły oraz 
klas, 
- reprezentowanie szkoły w uroczystościach lokalnych, 
- organizowanie kół zainteresowań, 
- udział uczniów w lekcjach muzealnych, wycieczkach 
klasowych, zawodach sportowych,  
- organizowanie imprez integracyjnych, klasowych, 
uroczystości szkolnych, wycieczek, 
- konkursy pięknego czytania, 
- podkreślanie znaczenia działalności dodatkowej w szkole na 
rzecz środowiska, 
- organizowanie konkursów wewnątrzszkolnych oraz 
pozaszkolnych, 
- organizacja w szkole dni tematycznych, poświęconych 
tolerancji osób z niepełnosprawnością, czytanie książek 
terapeutycznych, 
- wspieranie Szkolnego Klubu Wolontariatu, 
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- uczestnictwo w organizacji 
uroczystości szkolnych, imprez 
itp. 
- udział uczniów w akcjach 
organizowanych przez szkołę, 
- kształtowanie umiejętności 
bycia członkiem zespołu 
klasowego, szkolnego, 
- organizowanie czasu wolnego, 
- upowszechnianie czytelnictwa, 
rozwijanie kompetencji 
czytelniczych uczniów, 
- wyzwalanie aktywności 
pozalekcyjnej uczniów, 
- kształtowanie postaw 
prospołecznych wobec osób  
z niepełnosprawnościami, 

 
 
 
  

ll. Wdrażanie metod 
radzenia sobie w 

sytuacjach trudnych. 

- poszerzenie wiedzy dotyczącej 
sytuacji trudnych, 
 - wdrażanie zachowań 
asertywnych, 
- pomoc uczniom w radzeniu 
sobie ze stresem, 
- pomoc uczniom w radzeniu 
sobie z własnymi  
ograniczeniami, 
- kształtowanie umiejętności 
szukania pomocy, 

- organizowanie Treningów Umiejętności Społecznych, 
- organizowanie pogadanek na godzinach wychowawczych w 
klasach, 
- organizowanie warsztatów tematycznych dla 
rodziców/uczniów/nauczycieli, 

lll. Podejmowanie działań 
mających  na celu 

 - uświadomienie uczniowi jego 
mocnych stron i możliwości, 

- rozmowy z psychologiem oraz pedagogiem szkolnym, 
- tworzenie kół zainteresowań, 
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wzmocnienie motywacji 
do własnego rozwoju. 

- rozwijanie indywidualnych  
zainteresowań uczniów., 
 - wskazywanie pożądanych  
wzorców zachowań, 
- zapobieganie nadmiernej 
absencji uczniów, 
- pomoc uczniom w 
przezwyciężaniu własnych 
trudności i ograniczeń 
- pomoc uczniom w 
organizowaniu i planowaniu 
swojej pracy, 
- rozwijanie umiejętności  
rozpoznawania i ujawniania  
swoich uczuć i emocji, 

- praca indywidualna z uczniem zdolnym,  
- aktywna praca nauczycieli w ramach programu pracy z 
uczniem zdolnym „Wars i Sawa”, 
- umożliwianie uczniom czynnego udziału w wolontariatach, 
- organizowanie „pomocy koleżeńskiej” przy odrabianiu pracy 
domowej, 
- prowadzenie zajęć/ warsztatów sprzyjających motywacji do 
nauki, zdobywania nowej wiedzy ,  
 

lV. Rozwijanie zachowań 
asertywnych i 

empatycznych. 

- uczeń umie uszanować zdanie 
innych oraz potrafi bronić 
własnego zdania, 
- uczeń umie powiedzieć „Nie” 
na niewłaściwe propozycje, 
dokonuje trafnego wyboru, 
- rozwijanie umiejętności 
słuchania i zabierania głosu,   
- przeciwdziałanie przejawom 
niedostosowania społecznego, 
- przekazanie wiedzy na temat 
szkodliwego działania używek, 
narkotyków, również 
negatywnego oddziaływania 
nieodpowiedniego towarzystwa,   

- stawianie uczniów w hipotetycznych sytuacjach, 
wymagających zajęcia określonego stanowiska, pogadanki na 
lekcjach, prelekcje specjalistów, 
- realizacja programów wychowawczo – profilaktycznych, 
- opieka pedagoga i psychologa szkolnego, wspieranie ucznia 
w sytuacjach trudnych, 
- współpraca z PPP nr 24, Sądem dla Nieletnich, Policją, Strażą 
Miejską itp. 
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V. Integracja działań 
wychowawczo - 

profilaktycznych szkoły i 
rodziców. 

- zapoznanie rodziców z 
Programem Wychowawczo-
Profilaktycznym oraz innymi 
prawnymi aktami szkoły,  
- dokładne precyzowanie 
wymagań stawianych uczniom, 
dotyczących pożądanych przez 
szkołę zachowań, które 
zapewnią utrzymanie ładu 
społecznego i bezpieczeństwa 
uczniów, 
- uwzględnienie na zebraniach z 
rodzicami tematów z zakresu 
wychowania, adekwatnych do 
problemów klasowych,  
- badanie opinii rodziców 
(ankiety dotyczące działań 
wychowawczych i 
profilaktycznych), 
- włączenie rodziców do pracy 
przy realizacji zamierzeń 
wychowawczych:  
- udział rodziców w tworzeniu 
Programu Wychowawczo –
Profilaktycznego, 
- udział rodziców w 
uroczystościach i imprezach 
szkolnych, klasowych. 

- działania pracowników szkoły mające na celu dbanie o 
bezpieczeństwo uczniów: dyżury nauczycieli, opracowywanie 
procedur i reagowanie w sytuacjach trudnych, 
- zapoznanie rodziców z dokumentacją szkoły, regulaminami, 
- wspomaganie nauczycieli przez rodziców w wycieczkach 
klasowych, 
- współpraca z Radą Rodziców, 
- organizowanie zebrań klasowych z rodzicami, 
- utworzenie tabeli informacyjnej na korytarzach, 
- angażowanie rodziców do uczestnictwa i 
współorganizowania uroczystości szkolnych, 
- organizowanie pikników rodzinnych, mających na celu 
integrację nauczycieli wraz z rodzicami i uczniami, 
- udział nauczycieli w szkoleniach tematycznych, 
- lekcje z rodzicem – rodzic ekspertem, 
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- współpraca z rodzicami w 
planowaniu działań 
wychowawczych oraz pomoc w 
rozwiązywaniu problemów 
dziecka, 
- udział rodziców w tworzeniu 
otoczenia całej społeczności 
szkolnej, 
- przekazanie rodzicom 
informacji na temat praw i 
obowiązków ucznia, 
- przekazywanie rodzicom 
informacji na temat metod 
oddziaływań wychowawczych,  
- uświadomienie szkodliwości 
nadopiekuńczej postawy, 
liberalnego wychowania itp.  
- uczestnictwo rodziców w 
lekcjach otwartych,  
- organizowanie imprez dla 
rodziców i z udziałem rodziców, 

Vl. Budowanie i utrwalanie 
czynników, które 

wzmacniają  prawidłowy 
intelektualny rozwój 

ucznia. 

- klasa i najbliższe otoczenie 
uczniów dostosowane jest do 
możliwości psychofizycznych i 
rozwojowych dziecka, 
- uczeń będzie potrafił pracować 
w skupieniu i pełnej koncentracji 
pracować na zajęciach, 

- prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, 
- doradztwo zawodowe – rodzic ekspertem, lekcje z osobami, 
które wykonują ciekawe zawody, 
- prowadzenie na terenie szkoły terapii pedagogicznej dla 
dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
- dostosowanie klasy do potrzeb dzieci, 
- prowadzenie zajęć indywidualnych dla uczniów mających 
trudności oraz  uczniów przejawiających zdolności, 
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- uczeń potrafi pracować metodą 
projektów oraz prowadzić 
eksperymenty, 
 

 

KSZTAŁTOWANIE WIĘZI Z KRAJEM OJCZYSTYM, POSZANOWANIE DLA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ INNYCH KULTUR I TRADYCJI 

Lp. Zadania szkoły Cele Formy i sposoby realizacji 

l. Kształtowanie u ucznia 
poczucia przynależności 

do rodziny, grupy 
rówieśniczej i wspólnoty 
narodowej oraz postawy 
patriotycznej, miłości do 

ojczyzny i dbania o 
tradycję. 

 
 

- zapoznanie uczniów z hymnem 
narodowym oraz 
najważniejszymi symbolami 
państwowymi, 
- kulturalne zachowanie się w 
miejscach pamięci narodowej, w 
czasie uroczystości szkolnych 
oraz miejscach związanych z 
kultem i czcią, 
- ustalenie i przestrzeganie zasad 
ubioru w trakcie ważnych 
uroczystości szkolnych, 

- godziny wychowawcze, zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, 
uroczystości szkolne i klasowe, wycieczki i wyjścia, 
- konkursy o tematyce historycznej i patriotycznej, 

II. Poszanowanie historii i 
kultury regionu. 

- zapoznanie z elementami 
kultury niektórych regionów 
Polski, 
- poznanie wybranych legend, 
historii związanych z najbliższym 
otoczeniem, 
- poznanie historii lokalnych 
zabytków, 

- spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki, konkursy, zajęcia 
lekcyjne, koła zainteresowań, 

III. Wspólnota państw a 
tożsamość narodowa 

- poznanie istoty wspólnoty 
państw, 

- pielęgnowanie polskiej tradycji narodowej, wystawy, 
konkursy itp.  
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- zachowanie tożsamości 
narodowej we wspólnocie, 
- wychowanie w duchu 
tolerancji, 
- poznanie krajów Unii 
Europejskiej. Zapoznanie się z 
ich historią oraz cechami 
charakterystycznymi, 

- warsztaty i lekcje kształtujące postawę tolerancji, 

 

WYCHOWANIE PROZDROWOTNE I PROEKOLOGICZNE 

Lp. Zadania szkoły Cele Formy i sposoby realizacji 

l. Rozszerzenie działań na 
rzecz propagowania 

zdrowego trybu życia. 

- popularyzacja aktywnych 
sposobów spędzania wolnego 
czasu, 
- uświadomienie konieczności 
zachowania higieny i ergonomii 
pracy, 
- kształtowanie nawyków  
dbania o zdrowie i higienę 
osobistą, 
- poszerzanie zainteresowań o 
tematyce prozdrowotnej, 
- zachowanie zasad 
bezpiecznego poruszania się po 
drogach i ulicach ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na 
bezpieczną drogę do szkoły, 
 - przybliżenie uczniom 
problematyki konieczności 

-   propagowanie działalności Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Wilanowskie Wilki, 
- organizacja konkursu plastycznego zachęcającego do 
prowadzenia zdrowego trybu życia, 
- organizacja Kółka Kulinarnego, 
- przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową, 
- spotkania ze sportowcami, lekarzami, dietetykiem, 
- zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami bezpieczeństwa  
obowiązującymi na terenie szkoły, 
- udział w akcjach np.: Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, zbiórka 
surowców wtórnych, porządkowanie terenu przyszkolnego w 
ramach godzin wychowawczych, 
- organizacja szkolnych konkursów ekologicznych, 
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ochrony środowiska 
naturalnego, 
- ukazanie wpływu codziennych 
czynności i zachowań na stan 
środowiska naturalnego, 

II. Profilaktyka uzależnień - kształtowanie postawy 
asertywnej, 
- profilaktyka palenia 
papierosów, 
- profilaktyka antyalkoholowa, 
- profilaktyka środków 
psychoaktywnych (w tym 
dopalaczy), lekomanii, 
uzależnienia od komputera, 
- rozpoznawanie sytuacji 
domowej uczniów, 
- wdrażanie wybranych 
programów profilaktycznych, 
- zdobycie wiedzy dotyczącej 
zdrowego odżywiania, 

- współpraca i spotkania z Strażą Miejską, Policją, lekarzami, 
ratownikami medycznymi, psychologiem, 
- realizacja programów profilaktycznych odpowiednio do 
potrzeb, prowadzenie zajęć terapeutycznych z klasą, 
- lekcje edukacyjne dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
i narkomanii, 
- prelekcje i spotkania edukacyjne z pielęgniarką szkolną, 
lekarzem, psychologiem, 
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PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ 

Lp. Zadania szkoły Cele Formy i sposoby realizacji 

l. Zwiększenie poziomu 
bezpieczeństwa ucznia w 

szkole. 

- doskonalenie warunków 
bezpiecznego funkcjonowania ucznia 
w szkole i poza nią, 
- eliminowanie różnego rodzaju 
zagrożeń i sytuacji kryzysowych,  
- zapewnienie bezpieczeństwa i 
higieny pracy, a także odpoczynku 
między lekcjami, 
- poznanie środowiska rodzinnego 
uczniów (sporządzenie list uczniów 
potrzebujących pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej), 
- tworzenie warunków do 
kształtowania zachowań 
sprzyjających zdrowiu i 
bezpieczeństwu dzieci  na drodze i w 
szkole, 
- zapoznanie uczniów z regulaminem 
szkoły oraz szczegółowymi 
kryteriami ocen zachowania, 
- uczenie zasad postępowania w 
sytuacjach zagrożenia: powódź,  
pożar, zachowanie na szkolnym 
korytarzu, szatni, klasie szkolnej, sali 
gimnastycznej, boisku szkolnym itp.  

- lekcje z wychowawcą, apele, pogadanki, zajęcia 
pozalekcyjne, zajęcia warsztatowe i profilaktyczne, 
- organizowanie próbnych ewakuacji, które przygotują 
uczniów do sprawnego opuszczenia szkoły w momencie 
realnego zagrożenia życia i zdrowia, 
-  współpraca ze Strażą Miejską, Strażą Pożarną, Policją, 
Pogotowiem Ratunkowym, 

II. Doskonalenie 
umiejętności 

rozpoznawania zagrożeń i 

- kształtowanie  u ucznia gotowości i 
umiejętności udzielania pierwszej 

- prowadzenie pogadanek, prezentacje multimedialne, 
spotkania z przedstawicielami służb pomocowych, 
- zajęcia z pielęgniarką szkolną i nauczycielem przyrody, 
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właściwego zachowania 
się w sytuacjach 
niebezpiecznych. 

pomocy w sytuacjach tego 
wymagających, 
- uświadamianie zagrożeń 
związanych z życiem towarzyskim, 
podróżami, aktywnością w okresach 
wolnych od nauki, 
- kształtowanie u uczniów odruchu 
mówienia o sytuacjach 
niebezpiecznych osobie dorosłej tj. 
rodzicowi/prawnemu 
opiekunowi/nauczycielowi/wychowa
wcy, 
- ograniczenie aktów przemocy w 
cyberprzestrzeni, 
- nabycie umiejętności 
przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa w internecie. 

- organizowanie apeli tematycznych, 

 

Ewaluacja 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny jest dokumentem otwartym, który poddany będzie stałej ewaluacji i weryfikowany według 

potrzeb. Program może być modyfikowany w trakcie realizacji. Program ten podlega stałemu monitorowaniu. Ewaluacja programu dokonywana 

będzie raz w roku (w maju każdego roku szkolnego).  

Formy ewaluacji:   

- obserwacja i ocena zachowań (wychowawcy klas, pedagodzy, psycholog),  

- ankiety dla uczniów i dla rodziców,   

- analiza dokumentów. 
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Postanowienia końcowe 

Za realizację Programu Wychowawczo – Profilaktycznego odpowiedzialni są wszyscy pracownicy Szkoły Podstawowej nr 358 w Warszawie. 

Zespół wychowawczy na bieżąco analizuje poszczególne przypadki zachowań uczniów, ustala indywidualne sposoby pracy z wychowankami i ich 

rodzicami, czuwa nad ich wprowadzaniem oraz przebiegiem. Wnioski przekazywane są dyrektorowi szkoły oraz całemu gronu pedagogicznemu. 

Analizy działań zmierzających do eliminacji zagrożeń i wzmacniania pozytywnych zachowań dokonują również wychowawcy poszczególnych klas.  

 

 

 

 

 


