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WPROWADZENIE 

Plan pracy wychowawczo - profilaktycznej, stanowi załącznik do Programu wychowawczo – 

profilaktycznego  i obejmuje treści Programu a także główne problemy wynikające z diagnozy 

środowiska szkolnego, ewaluacji wewnętrznej, analizy czynników chroniących i ryzyka oraz 

podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w danym roku szkolnym. 

Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

 Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, który opisuje w sposób całościowy 

wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym skierowane 

do uczniów, nauczycieli i rodziców i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli. 

 Szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje edukacyjne działania szkoły. 

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły oraz szkolny zestaw programów nauczania tworzą 

wspólną całość. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak każdego 

nauczyciela. 

*** 

Z uwagi na to, że proces wychowania jest procesem długotrwałym założone                     

w Programie wychowawczo – profilaktycznym cele, zamierzamy realizować w ciągu 

pięciu wyznaczonych lat i będą one corocznie uszczegóławiane w Planie wychowawczo – 

profilaktycznym szkoły oraz w planach wychowawczych tworzonych co roku przez 

wychowawców poszczególnych klas. 

Tworzone plany wychowawcze i ich szczegółowe treści  zostaną dostosowane do 

wieku ich odbiorców z zachowaniem głównych założeń Programu i Planu wychowawczo 

– profilaktycznego szkoły.  

*** 

CELE GŁÓWNE: 

W oparciu o kierunki polityki oświatowej, analizę szkolnego środowiska, obserwacje 

zachowań uczniów oraz przeprowadzone badania ankietowe,  w latach 2017- 2022 realizowane 

będą w naszej szkole następujące cele pracy wychowawczo – profilaktycznej: 

- Wzmacnianie bezpieczeństwa uczniów oraz zapobieganie agresji rówieśniczej. 

- Kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych. 

- Zapobieganie zachowaniom ryzykownym i zagrożeniom w cyberprzestrzeni. odpowiedzialne korzystanie 

\  z mediów społecznych. 

- Kształtowanie postaw tolerancji i otwartości w szczególności wobec uczniów z indywidualnymi, w tym 

specjalnymi potrzebami.  

- Kształtowanie postaw prozdrowotnych. 

 

W kolejnych latach będą realizowane jako główne i wiodące kolejno wymienione cele.  

- W bieżącym roku szkolnym do realizacji wskazujemy na podstawie przeprowadzonej 

diagnozy cel pierwszy - Wzmacnianie bezpieczeństwa uczniów oraz zapobieganie 

agresji rówieśniczej oraz kształtowanie postaw prospołecznych                                

i patriotycznych. 

- W roku szkolnym 2018-2019 – cel drugi - Zapobieganie zachowaniom ryzykownym 

i zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Odpowiedzialne korzystanie z mediów 

społecznych. 
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- W roku szkolnym 2019-2020- cel trzeci - Kształtowanie postaw tolerancji                                  

i otwartości w szczególności wobec uczniów z indywidualnymi, w tym 

specjalnymi potrzebami.  

- W roku szkolnym 2020-2021- cel czwarty - Kształtowanie postaw prospołecznych                                

i patriotycznych. 

- W roku szkolnym 2021-2022- cel piąty - Kształtowanie postaw prozdrowotnych. 

Nie oznacza to, iż pozostałe cele nie będą miały odzwierciedlenia w planach pracy 

wychowawczej poszczególnych klas oraz szkoły. Będą one również realizowane, jako działania 

pomocnicze.  

 

Podstawowe obszary działalności wychowawczo – profilaktycznej  szkoły  - 

działania szczegółowe: 

Cele strategiczne Cele szczegółowe Zadania Osoby 
odpowiedzialne 

Termin 
realizacji 

Wzmacnianie 
bezpieczeństwa 
uczniów oraz 
zapobieganie 
agresji 
rówieśniczej 
 

Wychowanek: 
a) zna zasady 
bezpieczeństwa 
oraz regulaminy 
obowiązujące 
w szkole i poza nią, 
przestrzega 
obowiązujących 
norm zachowania, 
 
b) potrafi 
rozwiązywać 
problemy 
i konflikty bez 
agresji, zna sposoby 
rozwiązywania 
sytuacji trudnych i 
konfliktowych 
 
c) traktuje innych 
z szacunkiem, 
 
d) potrafi 
kontrolować swoje 
zachowanie, bierze 
odpowiedzialność 
za swoje 
postępowanie,  
 
e) wie jak zachować 
się w sytuacji 
zagrożenia oraz 
gdzie uzyskać 

1. Zapoznawanie 
uczniów i rodziców 
oraz systematyczne 
przypominanie o 
obowiązujących 
w szkole 
regulaminach 
i normach 
społecznych oraz 
konsekwencjach ich 
nieprzestrzegania. 
(organizacja apeli 
tematycznych i 
porządkowych) 
2. Zapoznanie 
uczniów i rodziców 
z funkcjonującymi 
w szkole procedurami 
postępowania 
w przypadku łamania 
regulaminu szkolnego 
oraz systematyczne 
ich 
przypominanie.(organ
izacja apeli 
tematycznych i 
porządkowych) 
3. Prowadzenie zajęć 
psychoedukacyjnych 
poświęconych nauce 
rozwiązywania 
konfliktów 
i problemów bez 

Wychowawcy 
Psycholog/pedagog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wychowawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psycholog/pedagog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psycholog 
 

Wrzesień 
Cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wrzesień 
 
 
Co najmniej raz 
w roku/ 
wg. potrzeb 
 
 
 
 
wg. Potrzeb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wg. Potrzeb 
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pomoc. 
 

przemocy 
/współpraca, 
negocjacje, realizacja 
Programu „ Spójrz 
inaczej „/ 
4. Zapoznanie ze 
sposobami radzenia 
sobie ze złością 
i innymi trudnymi 
emocjami dla 
uczniów 
przejawiających 
agresywne 
zachowania. 
5. Prowadzenie zajęć 
dla uczniów mających 
problemy 
w zachowaniu. 
6. Organizowanie 
spotkań 
z funkcjonariuszami 
Policji, Straży 
Miejskiej, Straży 
Pożarnej na temat 
szeroko pojętego 
bezpieczeństwa. 
8. Prowadzenie zajęć 
z zakresu pierwszej 
pomocy. 
9. Przeprowadzenie 
próbnej ewakuacji. 
10. Prowadzenie 
indywidualnych 
zeszytów 
kontaktowych dla 
uczniów mających 
problemy z 
samokontrolą. 
11. Monitorowanie 
frekwencji uczniów. 
12. Organizowanie 
spotkań Komisji  
Wychowawczej 
w przypadku uczniów 
sprawiających 
trudności 
wychowawcze. 
13. Udzielanie 
pomocy 
psychologiczno - 
pedagogicznej 

 
 
 
 
 
 
 
Pedagog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dyrektor szkoły  
Wychowawcy 
Pedagog/psycholog 
 
 
 
 
Dyrektor szkoły 
Wychowawcy 
pedagog/ psycholog 
 
 
 
 
 
 
Dyrektor szkoły 
Wychowawcy 
pedagog/ psycholog 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zgodnie ze 
zgłoszeniami 
wychowawców 
 
 
 
I półrocze lub 
II półrocze/ 
stosownie do 
potrzeb 
 
 
 
IX/X 
 
 
Cały rok 
 
 
 
Wg. Potrzeb 
 
 
 
II semestr 
 
 
 
 
Cały rok 
 
 
 
 
Cały rok 
 
Stosownie do 
potrzeb 
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uczniom rodzicom i  
nauczycielom. 
14.Organizacja apeli 
tematycznych i 
porządkowych. 

Zapobieganie 
zachowaniom 
ryzykownym 
i zagrożeniom 
w cyberprzestrzeni. 
 

Uczeń: 
a) buduje swój 
system wartości, 
 
b) zna swoje 
zasoby, mocne 
strony oraz 
słabości, umie 
zachować się 
asertywnie, 
 
c) zna i rozwija 
swoje 
zainteresowania 
 
d) zna zasady 
bezpiecznego 
poruszania się 
w cyberprzestrzeni 
 
e) umie 
podejmować 
decyzje, które 
gwarantują 
utrzymanie zdrowia 
fizycznego 
i psychicznego, 
Rodzice 
i nauczyciele: 
a) posiadają 
aktualne i rzetelne 
informacje na 
temat substancji 
psychoaktywnych 
oraz zagrożeń 
występujących 
w cyberprzestrzeni,  
 
b) potrafią 
adekwatnie 
reagować w sytuacji 
eksperymentowania 
przez młodzież 
z substancjami 
psychoaktywnymi, 
 

1. Realizowanie 
w każdym roku 
godzin do dyspozycji 
wychowawcy 
poświęconych 
wartościom. 
2. Realizacja 
programu „Spójrz 
Inaczej oraz „ Szkoła 
dla Rodziców i 
Wychowawców”. 
 przez przeszklonych 
wychowawców oraz 
specjalistów z 
zewnątrz. 
3. Prowadzenie zajęć 
psychoedukacyjnych  
poświęconych 
zwiększaniu 
samoświadomości 
uczniów oraz nauce 
zachowań 
asertywnych 
i podejmowania 
decyzji - od klasy IV. 
 4. Prowadzenie zajęć 
poświęconych nauce 
bezpiecznego 
poruszania się 
w cyberprzestrzeni 
oraz krytycznej 
analizie informacji 
zamieszczanych 
w Internecie. 
5. Przygotowanie 
w oparciu o 
zdiagnozowane 
potrzeby dzieci 
i młodzieży oferty 
zajęć pozalekcyjnych 
rozwijających 
zainteresowania 
i zdolności. 
6. Organizowanie 
wycieczek, imprez i  
konkursów 

Wychowawcy 
 
 
 
 
 
Wychowawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psycholog/pedagog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nauczyciele 
informatyki 
 
 
 
 
 
 
 
Nauczyciele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raz w roku 
 
 
 
 
 
II półrocze 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przynajmniej 
raz w roku 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cały rok 
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c) potrafią 
skutecznie 
reagować w sytuacji 
jakiegokolwiek 
zagrożenia w sieci. 

szkolnych. 
7. Zachęcanie 
uczniów do  
aktywności 
sportowej, brania 
udziału w konkursach 
przedmiotowych 
i międzyszkolnych 
oraz zawodach 
sportowych. 
8. Stała współpraca 
z instytucjami, innymi 
szkołami, 
organizacjami 
pozarządowymi. 
9. Udzielanie bieżącej 
pomocy uczniom 
w trudnej sytuacji 
życiowej, materialnej. 
10. Prowadzenie 
pogadanek dla 
rodziców w celu 
poszerzenia wiedzy 
na temat: 
prawidłowości 
i zaburzeń rozwoju 
psychicznego oraz 
rozpoznawania 
wczesnych objawów 
używania substancji 
psychoaktywnych. 
11. Dostarczanie 
informacji rodzicom 
o ofercie pomocy 
specjalistycznej dla 
uczniów i ich rodzin 
w przypadku 
używania środków 
i substancji 
powodujących 
uzależnienie 
(profilaktyka 
wskazująca 
i selektywna). 
12. Zachęcanie 
nauczycieli 
do udziału 
w formach 
doskonalenia 
z zakresu 
nowoczesnych 

Nauczyciele/ 
Wychowawcy 
 
 
 
 
Wszyscy 
 
 
 
 
 
 
 
Wychowawcy, 
Pedagog/psycholog 
Dyrektor 
 
 
Wychowawcy, 
Pedagog/psycholog 
Dyrektor 
 
 
 
Psycholog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wychowawcy 
Psycholog/pedagog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cały rok 
 
 
 
 
Wg. Potrzeb 
 
 
 
 
 
II półrocze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wg. Potrzeb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cały rok 
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działań 
profilaktycznych. 
13. Prowadzenie 
doskonalenia 
zawodowego 
w zakresie realizacji 
szkolnej interwencji 
w przypadku 
pojawienia się 
zachowań 
ryzykownych. 
14. Propagowanie 
literatury z zakresu 
profilaktyki. 

 
 
 
 
 
Dyrektor 
 
 
 
 
 
Psycholog/pedagog 
 
 

 
 
Cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cały rok 

Podnoszenie, 
jakości edukacji 
włączającej oraz 
kształtowanie 
postaw tolerancji 
i otwartości 
 

Uczeń: 
a) szanuje poglądy 
i postawy drugiego 
człowieka 
w dziedzinie religii, 
światopoglądu, 
różnic 
społecznych, 
narodowościowych, 
wiary, kultury 
i tradycji, 
 
b) potrafi słuchać 
innych, 
 
c) jest wrażliwy na 
problemy drugiego 
człowieka, 
 
d) rozumie 
i akceptuje 
niepełnosprawność 
intelektualną 
i fizyczną swoich 
rówieśników, 
 
e) umie nawiązywać 
i podtrzymywać 
relacje oparte na 
szacunku oraz 
współpracować 
w zespole, 
  
f) posiada 
podstawowe 
umiejętności 
w zakresie 

1. Integrowanie dzieci 
w klasach: 
a) w klasach 
I przeprowadzenie 
zajęcia z budowania 
zespołu klasowego,  
b) w pozostałych 
klasach 
przeprowadzenie 
cyklu zajęć 
dotyczących 
budowania 
satysfakcjonujących 
relacji z innymi na 
godzinach 
wychowawczych lub 
podczas wyjazdu 
klasowego. 
2. Prowadzenie 
treningów 
umiejętności 
społecznych dla grup 
uczniów w zależności 
od zdiagnozowanych 
potrzeb. 
3. Prowadzenie zajęć  
psychoedukacyjnych 
poświęconych 
rozwijaniu 
kompetencji 
społecznych. 
4. Prowadzenie 
godzin do dyspozycji 
wychowawcy 
poświęconych 
koleżeństwu, pracy 
zespołowej. 

Wychowawcy 
 
 
Wychowawcy 
 
 
 
 
 
Wychowawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psycholog/pedagog 
 
 
 
 
 
 
Wychowawcy/ 
psycholog/pedagog 
 
wychowawcy 
 
 
nauczyciele 
 
 
 
 

IX 
Wg. potrzeb 
 
Wg. Potrzeb 
 
 
 
 
 
 
Wg. Potrzeb 
 
 
 
 
 
 
 
I półrocze 
 
 
 
 
 
 
II półrocze 
 
 
 
 
Cały rok 
 
I półrocze 
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efektywnej 
komunikacji: 
aktywne słuchanie, 
wyrażanie potrzeb, 
próśb, własnego 
zdania, 
prowadzenie 
rozmowy 
 
g) umie radzić 
sobie z własnymi 
trudnymi emocjami 
oraz uczuciami  
innych 
 
h) zna normy 
i zasady 
obowiązujące 
w grupie oraz 
prawa i obowiązki 
wynikające z roli 
ucznia i członka 
społeczności 
szkolnej 
Wszyscy 
członkowie 
społeczności 
szkolnej: 
a) doskonalą 
wzajemne relacje: 
uczeń-uczeń, 
nauczyciel - uczeń, 
nauczyciel - rodzic, 
nauczyciel - 
nauczyciel (potrafią 
konstruktywnie 
rozwiązywać 
konflikty, radzić 
sobie z emocjami, 
aktywnie się 
słuchać) 

5. Tworzenie 
kontraktów 
klasowych w oparciu 
o ogólnoszkolne 
normy i zasady.  
6. Organizowanie 
wycieczek, imprez 
klasowych.  
7. Prowadzenie 
warsztatów, szkoleń 
dla nauczycieli 
z zakresu rozwijania 
kompetencji 
społecznych, 
szczególnie 
budowania relacji 
z uczniami 
i rodzicami- 
stosownie do 
zgłaszanych potrzeb. 
8. Doskonalenie 
współpracy: rodzic – 
nauczyciel/pedagog/ 
psycholog oraz 
nauczyciel/ 
pedagog/psycholog - 
rodzic 
9. Organizowanie 
konsultacji  
nauczycieli dla 
rodziców. 
10. Wspieranie 
rodziców 
w wychowywaniu 
dzieci poprzez 
konsultacje, pomoc 
psychologiczno - 
pedagogiczną, 
warsztaty. 
 

 
 
nauczyciele 
 
 
 
 
nauczyciele/wycho
wawcy 
 
 
 
nauczyciele/ 
psycholog/pedagog 
 

Cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wg. 
harmonogramu 
zebrań 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cały rok 

Kształtowanie 
postaw 
prospołecznych 
i patriotycznych. 
 

Uczeń: 
a) angażuje się 
w działania 
wolontariackie 
Samorządu 
Uczniowskiego 
oraz Szkolnego 
Koła Wolontraitu  
 
b) aktywnie 

1. Prowadzenie 
działalności 
Samorządu 
Uczniowskiego. 
2. Kontynuowanie 
pracy wolontariatu 
w szkole. 
3. Organizowanie 
akcji charytatywnych, 
pomocy koleżeńskiej. 

Opiekun 
Samorządu 
Uczniowskiego 
 
Samorząd 
Uczniowski, 
Szkolne Koło 
Wolontariatu i ich 
 Opiekunowie  
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uczestniczy 
w akcjach 
społecznych na 
rzecz innych, 
 
c) rozwija empatię, 
umie adekwatnie 
reagować 
w sytuacji, gdy ktoś 
jest krzywdzony, 
 
d) aktywnie 
uczestniczy 
w uroczystościach 
szkolnych, 
 
e) zna historię 
i tradycje 
najbliższego 
regionu oraz kraju, 
buduje swoją 
tożsamość 
narodową.  

4. Prowadzenie 
współpracy 
z instytucjami 
i organizacjami 
 pozarządowymi. 
5. Ustalenie tzw.:                   
” dni galowych w 
szkole” 
6. Organizowanie 
uroczystości i imprez 
historycznych, 
patriotycznych i  
kulturalnych w szkole 
oraz wyjść na 
uroczystości lokalne 
związane ze świętami 
i upamiętnianiem 
wydarzeń 
historycznych. 
7. Organizowanie 
wycieczek 
do muzeów, teatrów, 
bibliotek, 
regionalnych miejsc 
kulturalnych, miejsc 
pamięci narodowej. 
8. Organizowanie 
konkursów 
szkolnych, 
międzyszkolnych i 
powiatowych 
(Powiatowe 
Dyktando Sowa, 
Sówka,) 
9.Udział 
w konkursach 
międzyszkolnych. 
powiatowych i in. 

 Jw. / pedagog/ 
psycholog 
 
 
 
Koło teatralne, 
nauczyciele, 
wychowawcy, 
nauczyciel muzyki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wychowawcy, 
nauczyciele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cały rok 

Kształtowanie 
postaw 
prozdrowotnych. 
 

Uczeń: 
a) zna zasady 
zdrowego stylu 
życia, 
 
b) dba o higienę 
osobistą i pracy 
umysłowej, 
 
c) wie jak 
prawidłowo 
i zdrowo się 
odżywiać, 

1. Realizacja treści 
wychowawczo - 
profilaktycznych 
dotyczących zdrowia 
w edukacji 
wczesnoszkolnej, na 
przyrodzie, biologii, 
wychowaniu 
fizycznym, edukacji 
dla bezpieczeństwa, 
godzinach 
do dyspozycji 
wychowawcy. 

Nauczyciele 
poszczególnych 
przedmiotów,  
Wychowawcy 
Pielęgniarka 
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d) ma świadomość 
roli aktywności 
fizycznej w życiu 
człowieka w celu 
utrzymania zdrowia 
fizycznego 
i psychicznego, 
 
e) rozwija postawę 
nastawioną na 
rozwiązania 
charakteryzujące się 
samoświadomością, 
wyobraźnią 
i kreatywnością 
 

 
2. Realizacja 
programów 
prozdrowotnych 
przez pielęgniarkę 
szkolną  
 
3. Organizowanie 
imprez szkolnych 
propagujących 
zdrowy styl życia. 
 
4. Realizacja 
programu „Program 
dla szkół”. 
 
5. Przygotowanie 
i realizowanie oferty 
pozalekcyjnych zajęć 
sportowych 
i teatralnych. 
 
7. Prowadzenie 
edukacji wśród 
rodziców na temat 
zdrowia fizycznego 
i psychicznego dzieci 
i młodzieży. 

 
Pielęgniarka 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizacja Programu 
dla szkół, 
wychowawcy, 
wychowawcy klas I 
– V  
 
 
Dyrektor 
 
 
 
 
 
Wychowawcy 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Cały rok 

 
TEMAT PRZEWODNI PRACY WYCHOWCZO – PROFILAKTYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 

2019/2020 

1. Wzmacnianie bezpieczeństwa uczniów oraz zapobieganie agresji rówieśniczej. 

2. Kształtowanie postaw tolerancji  i otwartości w szczególności wobec uczniów z indywidualnymi, w 
tym specjalnymi potrzebami. 

 


