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WSTĘP 

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 261 im. Stanisława Kostki 

Potockiego w Warszawie, obejmuje szereg działań wspierających ucznia we wszechstronnym 

rozwoju, ukierunkowanym na osiągnięcie pełni dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, 

intelektualnej, duchowej i społecznej, które są wzmacniane i uzupełniane przez działania 

z zakresu profilaktyki. I tak w sferze: 

● fizycznej – działania ukierunkowane są na zdobycie przez ucznia wiedzy 

i umiejętności, pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania 

zachowań prozdrowotnych; 

● psychicznej (intelektualnej i emocjonalnej) – działania ukierunkowane są 

na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjają-

cych wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzy-

jającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia si-

ły, chęci do życia i witalności; 

● społecznej – działania ukierunkowane są na kształtowanie postawy otwartości w życiu 

społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecz-

nych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych; 

● aksjologicznej (duchowej) – działania ukierunkowane są na zdobycie konstruktywne-

go i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia 

sensu istnienia. 

Przy opracowaniu programu  wychowawczo-profilaktycznego szkoły uwzględniono:  

● dotychczasowe doświadczenia szkoły; 

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

wychowawczych i profilaktycznych w szkole i środowisku;  

● przeprowadzone badania nt. sytuacji wychowawczej, zagrożeń uzależnieniami w szkole 

i środowisku;  

● przewidywane zmiany w szkole, środowisku i kraju, mogące mieć wpływ na proces wy-

chowania. 

W oparciu o diagnozę sytuacji wychowawczej w szkole wyłoniono najistotniejsze problemy 

wychowawcze: 

● brak kultury języka – używanie wulgaryzmów;  

● zachowania agresywne, przemoc; 

● lekceważenie obowiązku szkolnego; 

● niedostateczna motywacja uczniów do nauki i wysiłku; 

● brak kultury osobistej; 

● niezaradność życiowa w kontekście niewydolności wychowawczej rodziców; 

● negatywna interpretacja środków medialnych / niewłaściwe korzystanie ze środków me-

dialnych, w tym Internetu. 
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Monitorowanie środowiska szkolnego i pozaszkolnego (rodzinnego) oraz analiza naszych 

spostrzeżeń w tych zakresach pozwoliła również na dostosowanie programu wychowawczo – 

profilaktycznego do naszych aktualnych potrzeb i tych przewidywanych w przyszłości. Ro-

dzice oczekują od Szkoły bogatej oferty zajęć dydaktycznych i zajęć dodatkowych rozwijają-

cych zainteresowania ich dzieci. Społeczność lokalna oczekuje zapewnienia bezpiecznych 

warunków edukacyjnych i wychowawczych oraz promowania zdrowego stylu życia. Sprosta-

nie wszystkim oczekiwaniom wymaga wspólnego planowanego działania. Program stanowi 

wytyczne do pracy wychowawczej dla dyrektora szkoły, wychowawców klas i nauczycieli, 

pedagoga szkolnego, samorządu uczniowskiego, pracowników niepedagogicznych, rodziców 

oraz organizacji i instytucji wspomagających pracę szkoły. Realizacja zadań programowych 

wpłynie na spójność i wielokierunkowość oddziaływań profilaktyczno – wychowawczych 

skierowanych do uczniów naszej placówki.  

Na terenie szkoły w ramach pracy wychowawczo – profilaktycznej mogą zostać wprowadzo-

ne w zależności od aktualnych potrzeb dodatkowe tematyczne lub okresowe programy wy-

chowawczo – profilaktyczne. 

Program został opracowany na lata 2017 – 2022 i podlega monitorowaniu i okresowej ewalu-

acji – na koniec każdego roku szkolnego. Wyniki ewaluacji służą modyfikacji programu w 

kolejnym roku szkolnym. 

 

MODEL ABSOLWENTA 

Naszą szkołę opuszczają absolwenci, którzy: 

● potrafią samodzielnie uczyć się, rozwijać swoje pasje i zainteresowania; 

● są dobrze przygotowani do uczenia się na wyższym etapie kształcenia; 

● sprawnie komunikują się w języku polskim oraz w języku obcym; 

● umiejętnie wykorzystują media do nauki i pracy; 

● są odpowiedzialni za wykonanie przydzielonych im zadań; 

● potrafią współpracować w zespole; 

● znają swoje słabe i mocne strony; 

● umieją ocenić i wartościować zachowania własne i innych; 

● stosują najważniejsze zasady komunikowania się; 

● przestrzegają podstawowych normy współżycia w grupie rówieśniczej; 

● są wrażliwi na sytuację drugiego człowieka, mają chęć i potrzebą niesienia pomocy; 

● dbają o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych; 

● dbają o dziedzictwo narodowe i tradycję; 

● są odpowiedzialni za środowisko i przyrodę. 
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CEL GŁÓWNE (STRATEGICZNE)  

Najważniejszym celem wychowawczym szkoły jest wszechstronny rozwój uczniów w ich 

sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Wyposażenie 

go w spójny system wartości. We współpracy z rodzicami i instytucjami działającymi 

na rzecz dobra dziecka, istotne jest wyrobienie w uczniach poczucie odpowiedzialności 

w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, przeciwdziałania przemocy, zapobiegania 

demoralizacji i przestępczości oraz ochrony zdrowia i życia.  

Zatem ważnym celem jest też efektywna współpraca z rodzicami w zakresie realizacji 

i wspomagania szkoły, jak i kontynuowania działań wychowawczo–profilaktycznych 

w środowisku pozaszkolnym szkoły, które są ustalane za obustronnym porozumieniem. 

 

WARTOŚCI WYCHOWAWCZE UZNAWANE PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNĄ 

● Poszanowanie wartości i godności ludzkiej; 

● uczciwość, szczerość, wiarygodność; 

● rzetelność, odpowiedzialność, sumienność; 

● prawdomówność; 

● sprawiedliwość; 

● szacunek do języka, kultury historii i tradycji narodowej; 

● tolerancja i postawa poszanowania dla innych kultur i tradycji; 

● ogólnoludzkie normy i wartości religijne; 

● kultura osobista; 

● gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespo-

łowej; 

● pomoc potrzebującym. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE  

● Wspieranie rozwoju ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb, w tym 

rozwijanie zainteresowań i pasji; 

● budowanie systematyczności w nauce; 

● kształtowanie kompetencji warunkujących radzenie sobie w różnych sytuacjach osobi-

stych i społecznych; 

● kształtowanie świadomości obywatelskiej i patriotyzmu; 

● propagowanie postaw prospołecznych, wychowanie do wartości; 

● budowanie świadomości znaczenia zachowań proekologicznych; 

● profilaktyka zachowań ryzykownych, promocja zdrowego stylu życia; 

● budowanie poczucia bezpieczeństwa na terenie szkoły; 

● współpraca z rodzicami we wszystkich możliwych obszarach; 

● doskonalenie kadry pedagogicznej pod kątem realizacji programu wychowawczo–

profilaktycznego szkoły. 
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Treści wychowawcze i profilaktyczne skupione są wokół następujących haseł: 

● wdrażanie do tworzenia wspólnoty klasowej i szkolnej; 

● kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komuni-

kowania się z rówieśnikami i dorosłymi; 

● wspieranie rozwoju osobowego ucznia zgodnie z jego potrzebami; 

● udział w życiu publicznym szkoły, regionu, kraju; 

● promowanie bezpiecznego i zdrowego stylu życia; 

● rozwijanie poczucia solidarności i pomaganie sobie nawzajem; 

● profilaktyka uzależnień (środki uzależniające, media); 

● umiejętność zachowania się w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu 

(w szkole, poza szkołą, w domu); 

● działania wychowawczo–profilaktyczne skierowane  do rodziców, nauczycieli, pra-

cowników niepedagogicznych. 

  

Tworzenie wspólnoty klasowej/szkolnej 

Zadanie Sposób realizacji Termin 
Osoby odpo-

wiedzialne 

 Integrowanie zespołów 

klasowych 

 Tworzenie tradycji 

i obrzędowości klasy 

i szkoły. 

 Zapoznanie dzieci w poszcze-

gólnych klasach z nowymi 

uczniami. 

 Wspólne opracowanie w kla-

sach zasad zachowania 

 Omówienie zasad dotyczących 

zgodnego współżycia i współ-

działania w grupie. 

 Omówienie konieczności 

przestrzegania zasad bezpie-

czeństwa. 

 Dbanie o dobry klimat klasy 

 Motywowanie uczniów do 

czynnego udziału w życiu 

klasy i szkoły, udziału w kon-

kursach – rozwijaniu zainte-

resowań i uzdolnień uczniów, 

pozyskiwania dodatnich punk-

tów poprzez proponowanie 

dodatkowych działań. 

 Udział uczniów w spotkaniach 

przedświątecznych w klasach. 

Wrzesień, 

cały rok 

szkolny 

Wychowawcy 
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 Dbanie o wygląd sali 

klasowej. 

 

Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komuniko-

wania się z rówieśnikami i dorosłymi 

Zadanie Sposób realizacji Termin 
Osoby odpo-

wiedzialne 

 Kształtowanie 

umiejętności 

w zakresie 

komunikacji 

interpersonalnej 

i społecznej. 

 Zajęcia z zakresu komunikacji 

i przeciwdziałania agresji. 

 Zwracanie uwagi na kulturę 

mówienia, dobieranie właści-

wych słów, stosowanie zwrotów 

grzecznościowych na co dzień. 

 Zwracanie uwagi na kulturalne 

i grzeczne zachowanie. 

 Zajęcia, pogadanki kształtujące 

poczucie tolerancji i zrozu-

mienia wobec siebie i innych 

oraz odróżnienia dobra i zła. 

Cały rok 

szkolny 

Wychowawcy, 

pedagog, psy-

cholog szkolny 

Wspieranie rozwoju osobowego ucznia zgodnie z jego potrzebami 

 Diagnoza 

wychowawcza 

zespołów klasowych 

oraz profilaktyka 

niepowodzeń 

szkolnych. 

 Rozpoznanie 

potencjalnych 

możliwości  

i indywidualnych 

potrzeb ucznia (w tym 

rozpoznanie sytuacji 

zdrowotnej ucznia, 

materialnej, rodzinnej, 

problemów 

dydaktycznych 

i wychowawczych). 

 Umożliwienie uczniom 

 Analiza dokumentów uczniów 

nowych, rozmowy z ich rodzi-

cami, rozpoznanie potrzebnej 

pomocy. 

 Organizowanie pomocy 

psychologiczno– pedagogicz-

nej we współpracy z psycholo-

giem, pedagogiem, logopedą, 

re edukatorem. 

 Organizowanie dzieciom 

potrzebującym dodatkowych 

zajęć: gimnastyka korekcyjna, 

zajęcia wyrównawcze, praca 

z uczniem zdolnym.  

 Współpraca z PPP– kierowa-

nie uczniów na konsultacje. 

 Indywidualizacja nauczania 

w zależności od możliwości 

Cały rok 

szkolny 

Wychowawcy, 

pedagog, psy-

cholog, nauczy-

ciele wspoma-

gający 
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samopoznania, 

kształtowanie obrazu 

własnej osoby, w tym 

nauka radzenia sobie 

z emocjami i ze 

stresem. 

 Wspieranie uczniów 

z niepełnosprawnością. 

dzieci. 

 Analiza sprawdzianów miesię-

cznych – opracowanie wnios-

ków na temat mocnych i sła-

bych stron klasy. 

 Współpraca z rodzicami ws. 

pomocy materialnej 

(stypendia, wyprawki, itp.) 

 Warsztaty tematyczne na te-

mat emocji, radzenia sobie 

w sytuacjach trudnych i stre-

sowych, relacji rówieśniczych, 

a także samopoznania oraz 

mocnych stron uczniów 

i całych klas jako zespołów. 

 Indywidualne spotkania 

z pedagogiem, psychologiem 

szkolnym. 

 Udzielanie uczniom pomocy 

ze strony nauczycieli 

wspomagających. 

 

 

 

 

Udział w życiu publicznym szkoły, regionu, kraju 

Zadanie Sposób realizacji Termin 
Osoby odpo-

wiedzialne 

 Wychowanie 

patriotyczne oraz 

integracja 

ze środowiskiem 

lokalnym. 

 Udział w życiu szkoły. 

 Reprezentowanie 

szkoły na zewnątrz. 

 

 Poszanowanie symboli naro-

dowych oraz sztandaru szkoły 

– właściwe zachowanie się 

w czasie uroczystości szkol-

nych, religijnych, apeli z oka-

zji świąt narodowych, strój ga-

lowy w określonych uroczy-

stościach. 

 Zapoznanie dzieci z postacią 

patrona szkoły i udział w obcho-

dach Dnia Patrona Szkoły – 

Święto Szkoły 

 Wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotowi, 

zespół ds. uro-

czystości szkol-

nych 
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 Uczestnictwo w Prezentacjach 

Szkół Wilanowskich. 

 Udział w Pikniku Rodzinnym. 

 Współpraca z Muzeum 

w Wilanowie – lekcje muze-

alne, Biblioteką Wilanowską 

Centrum Kultury Wilanów 

 Zachęcanie uczniów do udzia-

łu w konkursach, olimpiadach 

tematycznych, na różnych 

szczeblach. 

Rozwijanie poczucia solidarności i pomaganie sobie nawzajem 

Zadanie Sposób realizacji Termin 
Osoby odpo-

wiedzialne 

 Inicjowanie działalno-

ści woluntarystycznej – 

kształtowanie zacho-

wań prospołecznych. 

 Zachęcanie uczniów do udzia-

łu w akcjach społecznych 

i wolontariacie.  

 Kontynuacja akcji organizo-

wanych w szkole, np. „Sprzą-

tanie Świata 2017”, „Dzień 

Życzliwości”, „Góra grosza”, 

zbiórka darów dla psów 

i innych. 

Cały rok 

szkolny 

Zespół ds. wo-

lontariatu, wy-

chowawcy 

Promowanie bezpiecznego i zdrowego stylu życia, umiejętność zachowania się w sytua-

cjach zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu 

Zadanie Sposób realizacji Termin 
Osoby odpo-

wiedzialne 

 Promocja zdrowia 

fizycznego 

i psychicznego, w tym 

profilaktyka chorób 

dorastania. 

 Bezpieczeństwo na 

drodze. 

 Bezpieczne spędzanie 

czasu wolnego. 

 Bezpieczne spędzanie 

czasu na przerwach, 

 Zadania przesiewowe słuchu. 

 Warsztaty tematyczne z strażą 

miejską i policją. 

 Zajęcia z promocji zdrowia, 

w tym zdrowego odżywiania.  

 Zapoznanie z numerami 

telefonów, instytucji niosących 

pomoc w sytuacjach zagroże-

nia zdrowia, bądź życia. 

 Zapoznanie z siatką bezpie-

czeństwa w szkole. 

Cały rok 

szkolny 

Wychowawcy, 

nauczyciele w–f, 

zespół ds. profi-

laktyki, bezpie-

czeństwa i zdro-

wia, pielęgniarka 

szkolna 
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w stołówce i szatni.  Wzmożony nadzór nad bez-

pieczeństwem dzieci podczas 

przerw i na stołówce szkolne 

i w szatni. 

 Edukacja zdrowotna na lek-

cjach wf-u.  

 Akcja „Rowerowy maj”.  

 Udział w międzyklasowych 

i międzyszkolnych rozgryw-

kach sportowych.  

 Zachęcanie uczniów do 

 aktywnego spędzania czasu 

wolnego. 

 Zajęcia z zasad ruchu 

drogowego. 

 Zajęcia na kartę rowerową. 

 Nauka pierwszej pomocy 

przedmedycznej. 

Profilaktyka uzależnień (środki uzależniające, behawioralne) 

Zadanie Sposób realizacji Termin 
Osoby odpo-

wiedzialne 

 Profilaktyka 

uzależnień, w tym 

uzależnienia od TV, 

gier komputerowych, 

Internetu, telefonu 

i środków 

psychoaktywnych 

 Promocja 

i wzmacnianie 

czynników 

chroniących przed 

zagrożeniami. 

 Zajęcia profilaktyczne ze 

strażą miejską na temat. 

 Zajęcia profilaktyczne 

o tematyce zgłoszonej przez 

wychowawców i wnikającej 

z potrzeb klasy. 

 Zajęcia dotyczące uzależnień 

chemicznych w klasach VI–

VIII. 

 Zajęcia dotyczące cyberprze-

strzeni, zasad bezpiecznego 

używania internetu i zagrożeń 

płynących z niewłaściwego 

używania Internetu. 

 Nauka konstruktywnego 

używania urządzeń 

wielofunkcyjnych 

Cały rok 

szkolny 

Wychowawcy, 

zespół ds. profi-

laktyki, bezpie-

czeństwa i zdro-

wia, zewnętrzni 

profilaktycy 
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(smartphone, tablet). 

 Rozmowy z uczniami 

skoncentrowane na 

podkreślaniu mocnych stron 

uczniów, warsztaty 

tematyczne, pogadanki. 

Działania wychowawczo-profilaktyczne skierowane do rodziców, nauczycieli, pracowni-

ków niepedagogicznych 

Zadanie Sposób realizacji Termin 
Osoby odpo-

wiedzialne 

 Doskonalenie warsztatu 

pracy nauczyciela. 

 Udzielanie wsparcia 

rodzicom. 

 Wspieranie 

pracowników 

niepedagogicznych. 

 Kursy i szkolenia i seminaria 

nauczycieli (WCIES, 

MSCDN, A-Z, FDDS). 

 Konsultacje indywidualne ze 

specjalistami. 

 Wspieranie wychowawców 

i nauczycieli i pracowników 

niepedagogicznych w udziela-

niu pomocy i wsparcia w bie-

żącej pracy.  

 Udzielanie nauczycielom 

wskazówek dotyczących pracy 

z poszczególnymi uczniami. 

 Indywidualne rozmowy ze 

specjalistami i nauczycielami. 

 Kierowanie rodziców na 

warsztaty do poradni psycho-

logiczno –pedagogicznej. 

Cały rok 

szkolny 

 

Pedagog, psy-

cholog, zespół 

ds. wewnątrz-

szkolnego do-

skonalenia nau-

czycieli, zespół 

ds. profilaktyki, 

bezpieczeństwa 

i zdrowia, nau-

czyciele przed-

miotowi, wy-

chowawcy, psy-

cholog z porad-

ni, poradnia 

psychologiczno-

pedagogiczna 

Doradztwo zawodowe 

Zadania Sposób realizacji Termin 
Osoby odpowie-

dzialne 

 Wyposażenie uczniów 

w umiejętności służące 

podejmowaniu właś-

ciwych decyzji życio-

wych, określeniu włas-

nych predyspozycji 

i zainteresowań. 

 Przygotowanie rodziców 

 Zachęcanie uczniów do udziału 

w konkursach, olimpiadach 

i zawodach sportowych. 

 Spotkania ze szkolnym doradcą 

zawodowym – poradnictwo 

indywidualne, testy orientacji 

zawodowej, indywidualne 

rozmowy dotyczące poradnictwa 

Cały rok 

szkolny 

Szkolny doradca 

zawodowy, nau-

czyciele przed-

miotowi, wy-

chowawca 
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do efektywnego wspiera-

nia dzieci w podejmo-

waniu decyzji edukacyj-

nych i zawodowych. 

 Współpraca z instytu-

cjami wspierającymi 

wewnątrzszkolny system 

doradztwa zawodowego. 

 Współpraca z przedsta-

wicielami różnych grup 

zawodowych. 

 Wspieranie ucznia 

w dokonywaniu wyboru 

kierunku kształcenia. 

zawodowego oraz na temat 

predyspozycji zawodowych 

uczniów. 

 Zajęcia związane 

z planowaniem przyszłości 

w ramach lekcji 

wychowawczych. Warsztaty 

dotyczące planowania kariery, 

w zakresie pokonywania 

stresu, techniki uczenia się. 

 


