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Szkoła Podstawowa nr 61 im. Józefa Wybickiego w Gdaosku 

 

Podstawa prawna: 

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. poz. Nr 

78, poz. 483 ze zm.) 

 Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. nr.120, poz. 526) 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst. jedn. Dz. U. z 2017 r. 

poz.1189) 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 

1943 ze zm.) 

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) 

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

alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 487) 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz. U. z 

2017 r. poz. 783) 

 Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i 

udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach 

 Rozporządzenie MEN z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji 

opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą 

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 

oraz innych ustaw ( Dz.U. z 2015 r. poz.875) 

 Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu form prowadzenia 

w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, 

informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii 

 Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania 

tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 957) 

 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 75 

poz.468, z 1998 r. Nr 106,poz. 668 i Nr 113, poz. 715, z 2000 r. Nr 20, poz.256 i Nr 

103, poz.1097, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 125, poz.1367 oraz 2002 r. Nr 25, 

poz.253i Nr 113, poz. 984) 

 Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2019/2020 

 Statut Szkoły Podstawowej nr 61 w Gdańsku. 
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Założenia programowe 

1. Szkolny program wychowawczo – profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej 

nr 61 w Gdańsku opiera się na hierarchii wartości przyjętych przez radę pedagogiczną, 

radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji 

pracy oraz priorytetach MEN na dany rok szkolny.  

2. Treści szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego są spójne ze Statutem 

Szkoły oraz Wewnątrzszkolnym Ocenianiem. 

3.  Istotą oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych w naszej szkole jest 

współpraca całej społeczności szkolnej. 

4. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznych, jest dbałość o wszechstronny rozwój 

każdego ucznia oraz wspieranie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie to 

proces wspierania uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, 

emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Jest on wspierany przez 

oddziaływania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. 

5. Szkolny program wychowawczo – profilaktyczny jest spójny ze szkolnym zestawem 

programów nauczania, uwzględnia wymagania określone w podstawie programowej. 

Jest zbiorem wytycznych do pracy wychowawczej i profilaktycznej z uczniami, 

skierowanych do wszystkich pracowników szkoły,współpracujących z rodzicami oraz 

instytucjami wspierającymi pracę szkoły. Wyznacza kierunki oddziaływań 

wychowawczych i profilaktycznych, uwzględniając wieloaspektową problematykę 

kształtowania osobowości oraz specyficzne etapy rozwoju psychofizycznego dzieci  

i młodzieży. 

6. Nadrzędnym celem programu wychowawczo - profilaktycznego jest stworzenie 

przyjaznych warunków wszechstronnego rozwoju dla wszystkich dzieci, bez względu 

na ich możliwości intelektualne, jak i sprawność fizyczną. Każdy uczeń ma prawo do 

rozwoju i osiągania sukcesów na miarę swoich możliwości. Powinien nauczyć się 

również radzić sobie z trudnościami zagrażającym prawidłowemu rozwojowi 

i zdrowemu życiu. 

Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły został opracowany na podstawie 

diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem: 

 wyników ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej, 

 wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły, 
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 ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego na rok szkolny 

2019/2020 

 wniosków z prac zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych 

 innych dokumentów ważnych dla szkoły – koncepcja funkcjonowania i rozwoju 

szkoły opracowana przez dyrektora, uwagi, spostrzeżenia nauczycieli, uczniów i 

ich rodziców.  

Zdiagnozowane potrzeby naszych uczniów to: 

 potrzeba zapewnienia poczucia bezpieczeństwa, 

 potrzeba bycia zaopiekowanym, 

 potrzeba bycia zauważonym i docenionym, 

 potrzeba nawiązywania pozytywnych relacji rówieśniczych, 

 potrzeba przyjaźni,  

 potrzeba zdrowego odżywiania, 

 potrzeba ruchu, zabawy i aktywności, 

 potrzeba rozwijania zainteresowań, 

 potrzeba akceptacji, poczucia własnej wartości, 

 potrzeba odnoszenia sukcesów, 

 potrzeba zaspokajania ciekawości świata. 

Zdiagnozowane rodzaje zachowań ryzykownych to: 

 agresja fizyczna 

 konflikty i kłótnie wśród dzieci – przypadki hejtu w Internecie 

 wulgaryzmy, brak kultury, brak szacunku dla dorosłych, 

 przypadki problemów z komunikacją społeczną,  

 fonoholizm i uzależnienie od innych multimediów 

 brak zainteresowania nauką, przeszkadzanie w lekcjach, 

 pojedyncze przypadki palenia i picia. 

 złe nawyki żywieniowe uczniów klas starszych – przypadki nadwagi i otyłości 
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Misja szkoły 

 

W atmosferze życzliwych relacji, otwartości na różnorodność rozbudzamy ciekawość 

świata, wdrażamy do odpowiedzialności. 

 

1. Dążymy do wychowania ucznia w duchu wartości i poczucia odpowiedzialności, 

miłości  do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy 

jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. 

2. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i 

umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie. 

3. Zwracamy szczególną uwagę na rozwój intelektualny, fizyczny, psychiczny  

i duchowy naszych uczniów. 

4. Zapewniamy pomoc we wszechstronnym rozwoju ucznia, także pomoc pedagogiczną 

i psychologiczną. 

5. Uczymy szacunku i uczciwości oraz wrażliwości na potrzeby innych. 

6. Propagujemy wśród uczniów zdrowy styl życia – zachęcamy do zdrowego odżywiania 

i aktywności fizycznej. 

7. Dbamy o bezpieczeństwo naszych uczniów i przyjazną atmosferę w szkole. 

8. Przeciwdziałamy pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtujemy postawy 

odpowiedzialności za siebie i innych. 

 

Sylwetka absolwenta  

Osiągnięcie celu ułatwić ma stworzony przez wspólnotę szkolną model absolwenta 

szkoły, który jest podstawą do planowania oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych, 

ukierunkowania procesu rozwoju ucznia przez nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły. 

ABSOLWENT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 61: 

Posiada wiadomości i umiejętności umożliwiające mu podjęcie nauki na wyższym poziomie 

kształcenia 

- rozumie możliwość decydowania o poziomie swojego wykształcenia, 

- potrafi uczyć się i oceniać własną i cudzą pracę, 

- potrafi rozwijać swoje zainteresowania i talenty, 

- potrafi zaplanować swoją naukę i pracę, 
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- zna ofertę szkół ponadpodstawowych z rejonu, 

- zna historię, kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły, 

- interesuje się zagadnieniami przynależności do Unii Europejskiej, 

- umiejętnie i bezpiecznie korzysta z różnych środków multimedialnych, 

- umie selekcjonować i prezentować informacje. 

Posiada akceptowany społecznie system wartości i zachowań, które ułatwiają mu 

podejmowanie współpracy z innymi 

- kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności, 

- zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia, 

- szanuje siebie i innych, 

- rozumie na czym polega prawo do tolerancji, 

- rozumie możliwość współdecydowania o jakości życia klasowego i szkolnego, 

- rozumie problemy osób niepełnosprawnych, 

- rozumie rolę tradycji w budowaniu własnej tożsamości, 

- rozumie potrzebę pielęgnowania tradycji narodowych, regionalnych i szkolnych, 

- potrafi przewidzieć skutki swoich działań, 

- potrafi mówić o ważnych dla siebie sprawach; szukać sojuszników, osób wspierających, 

-  jest chętny do niesienia pomocy, włącza się w działania wolontariatu  i akcje charytatywne. 

Posiada wiadomości i umiejętności umożliwiające mu zdrowe i bezpieczne funkcjonowanie  

w społeczeństwie 

- zna procedury rozwiązywania problemów oraz radzenia sobie w sytuacjach przemocy, 

- zna swoje mocne i słabe strony, sposoby zdrowego poprawiania samopoczucia, 

-świadomie wybiera zdrowe produkty żywnościowe i formy aktywności fizycznej 

- wie,jak unikać niebezpieczeństw, 

- posiada podstawowe wiadomości o uzależnieniach, 

- zna zasady związane z ochroną przyrody i ekologią, 

- zna sposoby rozważnego i aktywnego spędzania wolnego czasu, 

- wie, jakie instytucje pomagają dziecku i jego rodzinie, 
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- rozumie związek między zachowaniem człowieka a zagrożeniami dla jego zdrowego życia, 

- rozumie znaczenie zachowań bezpiecznych i odpowiedzialności za swoje zdrowie  

i bezpieczeństwo, 

- rozumie wpływ różnych form aktywnościna zdrowie, samopoczucie i rozwój osobisty, 

- rozumie uzależnienia wynikające z działalności człowieka degradującego środowisko 

naturalne, 

- wie, że jest współodpowiedzialny za zdrowie własne i cudze, 

- potrafi unikać niebezpieczeństw, 

- zna i respektuje zasady bezpieczeństwa, 

- stosuje zasady właściwego odżywiania i higieny, 

-rozwiązuje konflikty bez przemocy. 

Cele ogólne: 

 Działalność wychowawcza i profilaktyczna szkoły polega na prowadzeniu działań  

z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju 

ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 

1. fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy  

i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia, podejmowania 

zachowań prozdrowotnych, 

2. psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, 

osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, 

ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, kształtowanie 

środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej, 

3. społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu 

społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorców i norm 

społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności 

wypełniania ról społecznych, 

4. aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu 

wartości, w tym docenianie znaczenia zdrowia i poczucia sensu istnienia. 

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności: 
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1. Współdziałanie całej społeczności szkolnej na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, 

umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta, 

2. Kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za 

własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu, a podejmowane 

decyzje wiążą się z odpowiedzialnością za siebie i innych, 

3. Współpracę z rodzicami w celu budowania jednego systemu wartości oraz 

kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych 

4. Wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością 

lokalną 

5. Kształtowanie przyjaznej atmosfery w szkole, budowanie prawidłowych relacji 

rówieśniczych oraz relacji uczeń - nauczyciel - rodzic, a także wzmacnianie więzi  

z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami. 

6. Doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania 

podmiotowych relacji z uczniami i ich rodzicami oraz warsztatowej pracy z grupą 

uczniów. 

7. Wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców, a także 

rodziców (opiekunów prawnych). 

8. Kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez działania z zakresu 

wolontariatu. 

9. Przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej 

oraz światowej. 

10. Modelowanie postaw prozdrowotnych, proekologicznych i prospołecznych. 

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności: 

1. Poszerzenie wiedzy rodziców i opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat 

prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, 

rozpoznawania wczesnych objawów używania substancji odurzających, substancji 

psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet  

i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach. 

2. Rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych 

wychowanków. 

3. Rozwijanie u uczniów umiejętności życiowych – samokontroli, radzenia sobie ze 

stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji. 
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4. Kształtowanie krytycznego myślenia, wspomaganie uczniów w podejmowaniu 

odpowiedzialnych decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu 

rozwojowi i zdrowemu życiu. 

5. Prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli  

i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków 

odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych oraz 

podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej. 

6. Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki 

uzależnień, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego. 

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności: 

1. Dostarczaniu aktualnych i rzetelnych informacji nauczycielom, wychowawcom  

i rodzicom na temat skutecznych sposobów prowadzenia oddziaływań 

wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używania 

środków odurzających, psychotropowych, psychoaktywnych i innych zagrożeń 

cywilizacyjnych. 

2. Udostępnianie informacji ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów, ich rodziców  

i opiekunów w przypadku stosowania wyżej wymienionych środków. 

3. Przekazywanie informacji uczniom i ich rodzicom na temat konsekwencji prawnych 

związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  

o przeciwdziałaniu narkomanii. 

4. Informowanie uczniów oraz ich rodziców obowiązujących procedurach postępowania 

nauczycieli i wychowawców oraz metodach współpracy szkoły z policją w sytuacjach 

zagrożenia narkomanią. 

Działalność profilaktyczna w szkole obejmuje w szczególności: 

1. Wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju, zdrowym 

stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczenie zachowań 

ryzykownych, 

2. Realizowanie wśród uczniów programów profilaktycznych dotyczących nadwagi  

i otyłości uczniów. 

3. Wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną 

bądź środowiskową są bardziej narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych. 
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4. Otoczenie szczególną pomocą uczniów lub wychowanków, u których rozpoznano 

wczesne objawy używania środków odurzających lub innych. 

5. Realizowanie wśród uczniów programów profilaktycznych i promocji zdrowia 

psychicznego. 

6. Przygotowanie atrakcyjnej oferty zajęć dodatkowych, które będą rozwijać 

zainteresowania i uzdolnienia uczniów, podniosą ich samoocenę, pozwolą odnieść 

sukces i satysfakcję życiową. 

7. Zachęcanie do korzystania z wypoczynku organizowanego przez szkołę, także 

turystyki i krajoznawstwa. 

8. Doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej 

interwencji profilaktycznej w przypadku zachowań ryzykownych. 

Zadania wychowawczo -profilaktyczne: 

 wspomagania wszechstronnego rozwoju ucznia, 

 przygotowanie ucznia do prawidłowego funkcjonowania grupie społecznej, 

 wzbudzanie przynależności do grupy, 

 budowanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości, 

 podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających ukształtować 

pozytywną tożsamość, 

 budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, 

 przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom, 

 promowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych, 

 rozpoznawanie i przeciwdziałanie pojawianiu się sytuacji i zachowań 

ryzykownych, 

 dbanie o bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i wychowawców, 

 nauka zasad ruchu drogowego – bezpieczna droga do szkoły, 

 ukazanie niebezpieczeństw związanych z nadużywaniem komputera, Internetu, 

telefonu komórkowego, telewizji, 

 uczenia sposobów radzenia sobie ze stresem i wyrażania własnych emocji. 

Struktura oddziaływań wychowawczych 

Dyrektor szkoły: 

 stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole, 
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 sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza im warunki do harmonijnego rozwoju 

poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

 zachęca nauczycieli do poprawy lub podjęcia nowych rozwiązań w procesie 

kształcenia, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów, 

 stwarza warunki do pracy wolontariatu, stowarzyszeń i organizacji,  

w szczególności harcerskich, których celem jest działalność wychowawcza lub 

poszerzanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej, 

innowacyjnej szkoły, 

 współpracuje z zespołami przedmiotowymi, pedagogiem szkolnym, samorządem 

uczniowskim, wspomaga nauczycieli realizacji powierzonych zadań, 

 czuwa nad realizacją przez uczniów obowiązku szkolnego, 

 nadzoruje zgodność działań szkoły ze statutem, dba o przestrzeganie zasad 

oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły, 

      nadzoruje realizację programu wychowawczo –profilaktycznego szkoły, 

 wykonuje inne zadania w zakresie wychowania i profilaktyki określone w statucie 

szkoły i przepisach oświatowych. 

Rada pedagogiczna: 

 diagnozuje pracę wychowawczą szkoły i potrzeby w zakresie oddziaływań 

profilaktycznych, 

 opracowuje projekt szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego, 

uczestniczy w realizacji zadań szkolnego programu wychowawczo – 

profilaktycznego, 

 uczestniczy w ewaluacji wyżej wymienionego programu. 

 

Nauczyciele: 

 współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań szkolnego 

programu wychowawczo – profilaktycznego, 

 dostrzegają potrzeby i możliwości edukacyjne swoich uczniów, 

 wspomagają ucznia z trudnościami edukacyjnymi, 

 wspierają ucznia zdolnego w rozwijaniu talentów,  

 rozbudzają zainteresowania i aspiracje uczniów, 
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 kształcą i wychowują uczniów w duchu patriotyzmu, demokracji, tolerancji | 

i tradycji, 

 rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu uczniów w czasie zajęć, 

frekwencji oraz postępach w nauce, 

 reagują na obecność w szkole osób obcych, które mogą zagrażać bezpieczeństwu 

uczniów, 

 reagują na przejawy agresji wśród uczniów, niedostosowania społecznego  

i uzależnień. 

Wychowawcy klas: 

 diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, 

 rozpoznają indywidualne potrzeby swoich uczniów, 

 na podstawie celów i zadań zawartych w szkolnym programie wychowawczo – 

profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla swojej klasy na dany 

rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego  

i potrzeby uczniów, 

 przygotowują sprawozdania realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do 

dalszej pracy, 

 zapoznają uczniów swojej klasy i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym, 

tradycjami i zwyczajami szkoły, 

 są członkami zespołów przedmiotowych i wykonują zadania zlecone przez 

przewodniczącego zespołu, 

 oceniają zachowania swoich uczniów zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego 

oceniania, 

 współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w ich klasie, rodzicami 

uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

 wspierają uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji, udzielają im pomocy, 

 rozpoznają oczekiwania uczniów i ich rodziców, 

 dbają o dobre relacje i przyjazną atmosferę w swojej klasie, 

 podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym 

zachowaniom swoich podopiecznych, 
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 współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na 

rzecz dzieci i młodzieży, 

 podejmują działania mające na celu poszerzanie ich kompetencji 

wychowawczych. 

 

Zespoły przedmiotowe: 

 opracowują projekty procedur postępowania w sytuacjach trudnych  

i zagrażających bezpieczeństwu ucznia, procedury postępowania wobec ucznia 

przejawiającego zachowania agresywne, 

 analizują i rozwiązują napotykane problemy wychowawcze, 

 ustalają potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych 

nauczycieli, w tym szczególnie tych rozpoczynających pracę wychowawczą, 

 analizują realizację zadań wychowawczych i profilaktycznych.  

 

Pedagog szkolny: 

 diagnozuje środowisko wychowawcze, 

 zapewnia uczniom pomoc psychologiczno – pedagogiczną w odpowiedniej 

formie, 

 współpracuje z rodzicami uczniów potrzebujących szczególnej troski 

wychowawczej lub stałej opieki, 

 zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów 

potrzebujących, 

 współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych  

i profilaktycznych, 

 współpracuje z placówkami wspierającymi oddziaływania wychowawcze  

i profilaktyczne szkoły, w tym poradnią psychologiczno – pedagogiczną. 

Rodzice: 

 współtworzą szkolny program wychowawczo – profilaktyczny, 

 uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły oraz oczekiwań 

uczniów i rodziców, 
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 utrzymują stały kontakt z nauczycielem i wychowawcą, 

 zasięgają informacji na temat funkcjonowania swoich dzieci w szkole, 

 wspierają własne dziecko w jego rozwoju, 

 pomagają przezwyciężać trudności, 

 motywują dziecko do rozwijania talentów i uzdolnień, 

 wspomagają nauczycieli w działaniach edukacyjnych, wychowawczych, 

profilaktycznych w związku z posiadanymi umiejętnościami, możliwościami 

zawodowymi itp. 

 pomagają w organizowaniu wycieczek, Zielonych i Białych Szkół, imprez 

klasowych i szkolnych, 

 dbają o właściwy stosunek dziecka do szkoły i nauczycieli, 

 reagują na złe i rażące zachowanie uczniów w szkole i poza nią, 

 poszukują sponsorów na rzecz klasy i szkoły, 

 dbają o właściwą formę spędzania wolnego czasu przez swoje dziecko, 

 promują zdrowy styl życia, postawy prozdrowotne i proekologiczne, 

 rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną szkolny program 

wychowawczo – profilaktyczny szkoły. 

Samorząd uczniowski: 

 współorganizuje życie kulturalne uczniów szkoły, działalność oświatową, sportową, 

rozrywkową zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi  

w porozumieniu z dyrektorem szkoły, 

 uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły, 

 współpracuje z zespołem wychowawców i radą pedagogiczną, 

 prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących, 

 reprezentuje postawy i poglądy środowiska uczniowskiego, 

 propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji, 

 dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję, 

 podejmuje działania z zakresu wolontariatu. 
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Harmonogram działań 

S
F

E
R

A
 

ZADANIA FORMA 

REALIZACJI 

OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

TERMIN 

IN
T

E
L

E
K

T
U

A
L

N
A

 

Rozpoznawanie i 

rozwijanie 

możliwości, 

uzdolnień i 

zainteresowań 

uczniów 

 

Diagnoza poziomu 

umiejętności 

uczniów w klasie 

IV 

Nauczyciele 

 

do końca IX 

2021r. 

 

Diagnoza poziomu 

umiejętności i 

wiadomości 

uczniów po 

zdalnym nauczaniu  

Nauczyciele do końca IX 

2021 r. 

Badanie 

umiejętności 

czytania ze 

zrozumieniem 

uczniów klas 2 i 3  

Wychowawcy klas 

2-3 

V 2022 

Wewnątrzszkolna 

diagnoza osiągnięć 

uczniów klas 3 

Wychowawcy klas 3 

 

V 2022 r. 

 

IN
T

E
L

E
K

T
U

A
L

N
A

 

Rozpoznawanie i 

rozwijanie 

możliwości, 

uzdolnień i 

zainteresowań 

uczniów 

Próbnyegzamin dla 

uczniów klas 8 

D. Rządczyk XI/XII 2021 

Zajęcia lekcyjne z 

wykorzystaniem 

aktywizujących 

metod pracy oraz 

technologii 

informacyjnych.  

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok 

szkolny 

Rozwijanie 

zainteresowań i 

zdolności uczniów 

 

Udział uczniów w 

międzyszkolnym 

konkursie 

matematycznym 

„Kangur” i „Mini 

kangurek dla 

uczniów o 

specjalnych 

potrzebach 

edukacyjnych” 

T. Dębowska 

K. Mazurek- 

Gieryszewska 

B. Jerszow 

A. Rzepinska 

D.Rządczyk 

 

III 2022 
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Organizacja 

Tygodnia 

Matematyki 

“Matematyczne 

podróże małe i 

duże” 

A.Wojnarowska, 

wychowawcy klas 

1-3 

Ostatni 

tydzień 

września 

2021 

Szkolne święto 

matematyki 

Wychowawcy klas III. 2022 

Koło 

Matematyczne dla 

klas III. 

 

A Kucharek Cały rok 

szkolny2021/

2022 

“Mali inżynierowie 

- co sprawia, że 

pomysł działa?’ 

projekt Fundacji 

Uniwersytet Dzieci 

Kl. 1a,  

A.Wojnarowska Cały rok 

szkolny 

,,Czy wiesz, jak 

żyje jeż?”-projekt 

Uniwersytetu 

Dzieci dla kl.IIIa 

A.Kucharek Cały rok 

szkolny 

Projekt Fundacji 

Uniwersytet Dzieci 

– Mali odkrywcy, 

Jak zapisać się w 

historii świata?” 

A.Kuczyńska 

E.Turek 

Cały rok 

szkolny 

Koło wspierania 

twórczości 

dziecięcej dla kl. III 

A.Kuczyńska Cały rok 

szkolny 

Udział w 

międzynarodowym 

projekcie 

edukacyjnym 

“Kreatywne prace 

plastyczne” 

Wychowawcy klas, 

wychowawcy 

świetlicy 

Cały rok 

szkolny 

Czytam z klasą – 

lekturki spod 

chmurki 

P.Kufel Cały rok 

szkolny 

Pasowanie na 

Czytelnika uczniów 

klas I 

E.Turek 

 

10.2021 

„Poczytaj mi, 

proszę” – spotkania 

z literaturą 

dziecięcą 

Wychowawcy klas 

0-3 

Cały rok 

szkolny  
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Poranek z bajeczką A.Wojnarowska Cały rok 

szkolny 

Projekt „Czytam 

sobie.Pierwsza 

klasa” 

E.Turek 

 A. Wojnarowska 

K. Mazurek 

Gieryszewska 

P.Kufel 

Cały rok 

szkolny 

Zajęcia dodatkowe 

z witrażownictwa 

“Witrażownia” dla 

klas 7 i 8 

P.Tomaszewska 

 

Cały rok 

szkolny 

“Mam tę moc” - 

zajęcia 

innowacyjne /kl. II-

III/ z mindfulness i 

komunikacji 

empatycznej z 

elementami 

gimnastyki 

korekcyjnej, jogi 

uśmiechu i 

warsztatów 

kulinarnych. 

W.Wawrynowicz cały rok 

szkolny 

 

Szkolny konkurs 

plastyczny 

“Tolerancja” 

A.Adamczyk 

B.Szura 

K.Karpińska 

Karolina Marschall 

X 2021 

 

Prowadzenie zajęć 

w ramach 

programu Szkolny 

Klub Sportowy 

 Edycja 

wiosenna            

i jesienna 

 

Prowadzenie 

treningów piłki 

siatkowej w klubie 

Gedania 

 

Ernest Kurys 

 

 

Rozwijanie 

umiejętności 

rozpoznawania 

własnych 

uzdolnień,  

Działalność 

Spółdzielni 

Uczniowskiej 

Marta Pszenna Cały rok 

szkolny 

Innowacja 

“Smaczna 

matematyka” 

K.Sokólska Cały rok 

szkolny 

Obchody 

Międzynarodowego 

Dnia Kropki 

nauczyciele 

wczesnej edukacji 

oraz  matematyki 

15.09. 2021 

 

Mistrz Ortografii. 

Szkolny konkurs 

ortograficzny dla 

klas IV – VIII 

nauczyciele języka 

polskiego 

 

XII  2021 r. 
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Szkolny konkurs 

frazeologiczny 

nauczyciele języka 

polskiego 

II 2022 r. 

 

Poezja może bawić! 

Szkolny konkurs 

recytatorski 

nauczyciele języka 

polskiego 

 

IV 2022 r. 

 

Konkurs 

recytatorski “Moje 

emocje” dla 

uczniów klas I-III 

Wychowawcy klas 

I- III 

 

V 2022 r. 

 

Konkursjęz. ang 

„Master English” 

kl. V – VIII 

 E. Lemańska. 

B.Muzińska – Judek  

Myko-Bonikowska 

 

X 2021 r. 

 

Konkurs języka 

angielskiego dla 

uczniów kl. 2  My 

English Adventure 

A.Sobieralska X 2021 r. 

 

Konkurs “Poznaj 

sąsiada- konkurs 

wiedzy o 

Niemczech” 

P.Tomaszewska V.2022 

4 edycja  konkursu 

multimedialnego 

Uczniowie 

renesansu 

P.Błażejczyk 

K.Sokólska 

IV 2022 

Udział w akcji XI 

Światowy Dzień 

tabliczki mnożenia 

M. Pszenna 

K.Sokólska 

J.Ignaczewska 

X/ XI 2021r. 

 

Szkolna akcja 

“Słodka tabliczka 

mnożenia” 

K.Sokólska 

 

 

Wojewódzki 

konkurs 

“Matematyczny 

czar par” dla klas 

IV 

J.Ignaczewska III.2022 

Wojewódzki 

konkurs 

matematyczny 

organizowany 

przez Pomorskiego 

Kuratora Oświaty 

dla klas 4-8 

K.Sokólska 

 

XI 2021 

 

Szkolny konkurs 

interaktywny z 

umiejętności 

czytania mapy dla 

klas 5-8 

D.Włodaczyk, 

D.Rządczyk 

V.2022 
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Szkolny konkurs 

geograficzny 

“Palcem po mapie” 

D. Włodarczyk 

 

10.2021 

Konkurs 

„Olimpusek” dla 

kl.2 

p.K.Brzeskowska, 

p.K.Wójcik 

Marzec 2022 

“Zakodowane 

podróże” metodą 

kodowania na 

dywanie 

K. Wójcik 

 

Cały rok 

2021/22 

 

Realizacja projektu 

„Uniwersytet dzieci 

w klasie” - “Mali 

detektywi” 

A.Wojnarowska 

K. Wójcik 

M. Strzelecka 

Cały rok 

2021/22 

 

Organizacja 

warsztatów: 

projektuję i 

wykonuję własną 

koszulkę, sami 

wykonujemy 

pamiątki z zoo, 

wykonujemy 

ozdoby choinkowe. 

A.Kucharek 

 

 

Konkurs “Poznaj 

sąsiada” na temat 

wiedzy o 

Niemczech 

P.Tomaszewska 

 

Maj 2022 

 

Szkolny Maraton 

Czytelniczy 

E.Turek 

 

Cały rok 

 

Wojewódzki 

Konkurs Języka 

Angielskiego 

E.Lemańska Zgodnie z 

terminem 

organizatora 

Konkurs – quiz 

międzyklasowy dla 

uczniów klas 7 

“Rozum w π - 

gułce” 

K. Sokólska 

G. Rolka 

Kwiecień/maj 

2022 

Teraz uczniowie -

lekcje dla całej 

klasy 

przygotowanej 

przez 

poszczególnych 

uczniów. 

D. Włodarczyk  
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Konkurs 

chemiczny dla 

uczniów klas 7 

“Śladami Marii 

Skłodowskiej - 

Curie” 

G. Rolka IV/V 2022 

 

Szkolny konkurs - 

“Jesienny bukiet- 

zielnik" 

E.Szuta X/XI 2021 

Konkurs “Zostań 

mistrzem zoologii 

bezkręgowej” 

E.Szuta I/II 2022 

Szkolny konkurs 

“10 miesięcy z 

biologią” 

E.Szuta cały rok 

Konkurs 

chemiczny dla 

uczniów klas 8 

“Sole wokół nas” 

G. Rolka IV/V 2022 

 

Kształtowanie 

postawy twórczej 

Zajęcia kreatywne 

“Co w trawie 

piszczy”-dla klas 1-

3 

 

B.Nyczówna- 

Perucka 

 

Cały rok 

2021/22 

 

 Zajęcia „Jestem 

aktywny i 

kreatywny” kl.1 

A.Wojnarowska Cały rok 

2021/22 

 

 Realizacja założeń 

programu 

autorskiego z 

plastyki dla kl.4 

„Sympatyzowanie 

ze sztuką” 

D.Dąbrowska Cały rok 

2021/22 

 

 Uczymy Dzieci 

Programować - 

VIII edycja 

K.Wójcik 

M.Strzelecka 

cały rok 

 Zajęcia dodatkowe 

z witrażownictwa 

“Witrażownia” dla 

klas 7 i 8 

P.Tomaszewska 

 

Cały rok 

2021/2022 

 

 Koło krawieckie “ 

Grubymi nićmi 

szyte” dla klas 4-6 

E. Falasa 

 

Cały rok 

2021/2022 

 

 

 

Kształcenie 

samodzielnego 

formułowania i 

wyrażania sądów 

Zajęcia z 

wykorzystaniem 

elementów debaty. 

Nauczyciele klas 7 i 

8 

 

Cały rok 

Działalność 

Samorządu 

Uczniowskiego 

P.Tomaszewska 

D.Włodarczyk 

Cały rok 

szkolny 

Podnoszenie Lekcje Wychowawcy według 
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efektów 

kształcenia 

poprzez 

uświadamianie 

wagi edukacji  

wychowawcze na 

temat ważności 

edukacji 

harmonogram

u 

Galeria Szkolna - 

stałe eksponowanie 

prac uczniów  

D.Dąbrowska Cały rok 

szkolny 

Wszyscy mamy 

talenty i 

świadectwa z 

“paskiem” – 

prezentacja 

osiągnięć  

Organizatorzy 

konkursów, 

wychowawcy 

Iwona Pojmaj 

Podsumowan

ie I/II okresu  

„Drzwi otwarte 

klas IV dla 

uczniów klas III” 

Wychowawcy klas 

III  
i IV 

Maj 2022 

4 edycja Szkolnego 

Maratonu 

Czytelniczego “Kto 

czyta ten dużo wie” 

dla klas 3 

E.Turek Cały rok 

szkolny 

4 Edycja Szkolnego 

Maratonu 

Czytelniczego  

„Czytam, więc 

wiem”! dla klas 4 

E.Turek Cały rok 

szkolny 

5 edycja 

SzkolnegoMaraton

uCzytelniczego 

„Raz, dwa, trzy, 

czytaj i Ty!” dla 

klas 5 

E.Turek Cały rok 

szkolny 

4 edycja szkolnego 

maratonu 

czytelnego „Ten 

kto czyta jest the 

best” dla klas 6 

E.Turek 

 

Cały rok 

szkolny 

1 edycji Szkolnego 

Maratonu 

Czytelniczego „Kto 

czyta książki, żyje 

podwójnie” dla klas 

7 

E.Turek Cały rok 

szkolny 

Udział w 

ogólnopolskim 

projekcie 

„PoczytajMY” 

 

 

E. Turek 

P. Błażejczyk 

Cały rok 

szkolny 

 

Uczenie 

“Jak się uczę” 

zajęcia z klasą 5c 

D. Włodarczyk 

 

Na bieżąco 

 



PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY Strona 22 z 30 

 

Szkoła Podstawowa nr 61 im. Józefa Wybickiego w Gdaosku 

 

planowania i 

dobrej organizacji 

pracy własnej 

 

 

Praca uczniów 

metodą projektu 

 

Nauczyciele klas 2-

8 

Na bieżąco 

 

Warsztaty – „Jak 

się uczyć 

Wychowawcy klas, 

pedag, psycholog 

cały rok 

szkolny 

Uczenie 

planowania i 

dobrej organizacji 

pracy własnej 

Zaplanowanie i 

przeprowadzenie 

kiermaszu 

charytatywnego w 

ramach akcji PAH-

u. 

A.Kucharek 

D.Tomaszewska 

 

 

 

Projekt - szkolny 

ogródek warzywny 

E.Szuta 

E.Falasa 

Cały rok 

szkolny 

M
O

R
A

L
N

A
 

Kształtowanie 

szacunku do ludzi, 

wrażliwości na 

potrzeby drugiego 

człowieka i 

przyrody. 

Lekcje 

wychowawcze na 

temat wartości 

Wychowawcy klas 4 

-8 

 

Na bieżąco 

Lekcje etyki dla 

klas I-III 

W.Wawrynowicz Cały rok 

szkolny 

Projekt “Emocja” Wychowawcy klas 

0-3 

Cały rok 

szkolny 

Szkoła Otwartości- 

udział w 

ogólnopolskim 

projekcie Centrum 

Edukacji 

Obywatelskiej 

P.Błażejczyk 

E.Szuta 

Cały rok 

szkolny 

 

Zbiórka karmy i 

kocy dla 

podopiecznych 

psiego schroniska 

Wychowawcy 

świetlicy 

X.2021 

Działalność 

Szkolnego 

Wolontariatu 

p. Piotr Zygmunt 
p. Anna Kurniewicz 

Cały rok 

szkolny 

Organizacja zajęć 

edukacyjnych w 

ramach 

Światowego Dnia 

Zespołu Downa - ,, 

Razem raźniej” 

A.Kuczyńska  

Świąteczne kartki 

dla chłopca z 

Zespołem Downa- 

Michała  

(kontynuacja) 

A.Kuczyńska 12.2021 

Realizacja zajęć  A.Kuczyńska 04.2022 
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wychowawczo- 

plastycznych 

“Niebieskaplaneta”

- Światowy Dzień 

Świadomości 

Autyzmu 

 

Zbieranie środków 

higienicznych dla 

dzieci z 

Pomorskiego 

Hospicjum 

A.Kuczyńska  

Dzień Tumbo- 

dzień solidarności z 

dziećmi 

osieroconymi 

M.Strzelecka 

K.Marschall 

 

XI. 2021 

Kształtowanie 

szacunku do 

dziedzictwa 

narodowego, 

historii i kultury 

Polski.  

Lekcje muzealne Wychowawcy klas 0 

– 8 

według 

harmonogram

u 

Żywe lekcje 

historii. 

D. Kowalczyk 

 

XI 2021 

Patroniada- quiz 

wiedzy o Polsce dla 

klas I-III 

D. Tomaszewska  

M. Strzelecka 

 

10.11.2021 

Międzyszkolny 

konkurs  plastyczny 

“11 listopada- 

Polska w obrazach” 

D. Tomaszewska  

M. Strzelecka 

 

XI 2021 

 

Ukazanie sylwetek 

wielkich Polaków, 

w tym patrona 

szkoły -

J.Wybickiego 

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej, 

historii 

cały rok 

szkolny 

 Poznanie kultury 

rodzimej, 

zaznajamianie z 

kulturą regionu 

Lekcje muzealne, 

żywe lekcje 

historii, wycieczki, 

tematyczne lekcje 

wychowawcze; gry 

terenowe 

p. D. Kowalczyk 

wychowawcy klas  

według 

harmonogram

u 

 

Polskie tradycje i 

obrzędy, święta- 

obchody w klasach 

Wychowawcy wg 

kalendarza 

Zabawa Ludowa B.Radomska II.2022 

Wyjazd na Zieloną 

Szkołę na Kaszuby 

 

A, Kucharek 

D. Tomaszewska 

 

Listopad 

2021r. 

 

Poznawanie 

dorobku 

Lekcje 

wychowawcze, 

Wychowawcy klas 

 

według 

harmonogram
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kulturowego  

Europy, świata, 

wykształcenie 

postawy tolerancji 

i szacunku dla 

innych narodów, 

kultur, religii 

 

 u 

 

Projekt – Erasmus+ 

„Śladami innych 

kultur 

E.Lemańska 

I.Pojmaj 

J.Sikora 

Cały rok 

szkolny 

Projekt Erasmus+ 

Dialog drogą do 

rozwoju tolerancji i 

współpracy w 

wielokulturowym 

środowisku. 

J.Sikora 

I.Pojmaj 

E.Lemańska 

A.Adamczyk 

P.Tomaszewska 

D.Rządczyk 

Cały rok 

szkolny 

 Szkolne Koła 

Europejskie 

A.Adamczyk 

B.Szura 

Rok szkolny 

2021/2022 

Erasmus Day- 

festyn europejski 

Uczestnicy 

programu Erasmus+ 

Wychowawcy 

09/10.2021 

r.- 

prezentacja 

pracy metodą 

projektu: 

15.10.2021 r. 

Włączanie uczniów 

niepełnosprawnych 

do uczestnictwa w 

zajęciach w ramach 

programu 

Erasmus+ 

Uczestnicy 

programu Erasmus+ 

 

Rok szkolny 

2021/2022 

 

Realizacja projektu 

“Szkoła 

różnorodności” 

A.Adamczyk 

 

Według 

harmonogram

u 

 Wycieczka do 

Szwecji- poznanie 

najbliższych 

sąsiadów, ich 

kultury, tradycji. 

A.Adamczyk 
P.Tomaszewska 

 

 

 Uczenie 

właściwego 

pojęcia tolerancji, 

odwagi w 

reagowaniu na 

niesprawiedliwość 

krzywdę drugiego 

człowieka, 

agresję, 

odpowiedzialności 

za swoje czyny 

Lekcje etyki dla 

klas I-III 

W.Wawrynowicz cały rok 

szkolny 

Lekcje 

wychowawcze 

wychowawcy Cały rok 

szkolny 

Warsztaty 

organizowane 

przez pedagoga, 

psychologa 

K.Marschall 

 

Cały rok 

szkolny 

„Cyberprzemoc – 

skutki prawne” 

K.Marschall cały rok 

szkolny 
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Realizacja projektu 

w klasie 6a i 7a “Ja 

w społeczeństwie. 

Jak mogę zmienić 

świat”.  

Uniwersytet dzieci 

w klasie 

A.Wieczorek 

E.Falasa 

 

Promowanie 

zdrowego stylu 

życia, w 

tymwspieranie 

rozwoju 

emocjonalnego 

uczniów oraz  

wzmacnianie 

umiejętności 

rozważnego 

korzystania z 

narzędzi 

cyfrowych. 

Dni profilaktyki 

szkolnej 

 

 A. Wojnarowska 

I.Pojmaj, 

K.Marschall, 

B.Nyczówna-

Perucka 

III.2022 

Udział w 

międzynarodowym 

projekcie “Emocja” 

 

A.Wojnarowska 

Wychowawcy klas 

0-3 

 

Cały rok 

szkolny 

 

“Zdrowe II 

śniadanie” 

Wychowawcy klas 

0-3 

 

Cały rok 

szkolny 

Lekcje 

wychowawcze z 

zakresu 

profilaktyki 

uzależnień  

Wychowawcy, 

pedagog, psycholog 

Cały rok 

szkolny 

Bicie szkolnych 

rekordów - 

prowadzenie 

tablicy szkolnych 

rekordów  

spotowych 

Nauczyciele wf Cały rok 

szkolny 

Szkolne Koło 

Pierwszej Pomocy 

dla klas 4-6 

Piotr Zygmunt  

Konkurs „Moc 

zdrowia: dla kl.3 

W.Wawrynowicz II okres 2022 

Projekt “Zdrowy 

Uczeń” 6-10-14 dla 

zdrowia 

UCK  

KordynatorW.Wawr

ynowicz 

 

Rowerowy Maj E.Szuta V.2022 

Współpraca ze 

Strażą Miejską  
w zakresie 

bezpieczeństwa: 

“Bezpieczna droga 

do szkoły” 

„Bezpieczne 

wakacje” 

K.Marschall Cały rok 

szkolny 
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„Autochodzik”  

„Postępowanie ze 

zwierzętami” 

„Pierwsza pomoc” 

Realizacja 

programów: 

Witaminki w 

szkole 

Mleko w szkole 

Wychowawcy klas   

Sportowy Turniej 

Mikołajkowy dla 

klas I 

W.Wawrynowicz I/II 2022 

Projekt 

GOPZiPUFitklasa 

I-III 

W.Wawrynowicz Cały rok 

szkolny 

SKS nauczyciele w-fiści do 12.2021 

Dzień Dziecka na 

sportowo 

nauczyciele w-fiści 1.06.2022 

Udział uczniów w 

zawodach 

sportowych 

GZSiSS 

nauczyciele w-fiści Cały rok  

Udział w programie 

WFz AWF - 

“Aktywny powrót 

do szkoły” 

E.Kurys 

B.Radomska 

 

Do 12.2021 

Udział w programie 

Erasmus “Stop 

Cybercrime and 

Cyberbullying” 

.A. Adamczyk 

D.Kęprowska 

B.Kundzinowicz 

 

10.2021 

Zajęcia dotyczące 

higieny w okresie 

dojrzewania 

E. Falasa 

 
10.2021 

Godziny 

wychowawcze 

poświęcone 

zagadnieniom 

diety, zdrowego 

stylu życia kl 4b i 

5c 

E.Lemańska, 

 D. Włodarczyk 
Wg planu 

wychowaw. 

klas 

S
P

O

Ł
E

C

Z
N

A
 Uczenie działania 

zespołowego, 

tworzenie klimatu 

Praca w grupach 

podczas różnych 

zajęć 

nauczyciele cały rok 

szkolny 
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dialogu i 

efektywnej 

współpracy, 

umiejętności 

słuchania innych i 

rozumienia ich 

poglądów. 

Uczenie zasad 

samorządności i 

demokracji. 

Kształtowanie 

postaw 

zaangażowania 

społecznego. 

Praca metodą 

projektu 

nauczyciele 

 

Cały rok 

szkolny 

Lekcje 

wychowawcze -  

„Skuteczna 

komunikacja” 

Konstruktywne 

rozwiązywanie 

konfliktów” 

Wychowawcy  Wg planu 

pracy klasy 

Analizy sytuacji 

problemowych 

napotkanych przez 

uczniów w czasie 

godzin 

wychowawczych i 

konstruktywnego 

ich rozwiązywania 

Wychowawcy Cały rok 

szkolny 

Wybory do 

Samorządu 

Uczniowskiego – 

bieżąca kontrola 

jego działalności 

P.Tomaszewska 

D.Włodarczyk 

IX 2021r. 

 

Podejmowanie 

działan i inicjatyw  

na rzecz 

społeczności klas 

0-III. 

Przygotowanie 

zadań z okazji Dnia 

Nauczyciela, Świąt 

Bożego 

Narodzenia, Świąt 

Wielkanocnych 

M. Strzelecka 

 

Cały rok 

szkolny 

Integracja 

społeczności 

szkolnej w 

poczuciu własnej 

wspólnoty, 

budowanie 

pozytywnych 

relacji między 

uczniami  poprzez 

innowację 

pedagogiczną 

“Podróże Małe i 

Duże” 

 

Karolina Marschall 

Marta Pszenna 

Ernest Kurys 

Paulina 

Tomaszewsk 

 

Przygotowanie do 

pełnienia różnych 

ról społecznych – 

Omówienie Statutu 

Szkoły, 

regulaminów 

wychowawcy 

 

 

IX 2021 r. 
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ucznia, kolegi, 

członka rodziny 

szkolnych, 

regulaminów 

klasowych. 

Integracja 

zespołów 

klasowych 

 

wychowawcy 

 

 

cały rok 

szkolny 

 

Kształtowanie 

postawy szacunku 

wobec przyrody i 

odpowiedzialności

za środowisko 

naturalne.  

Udział w akcjach 

charytatywnych na 

rzecz zwierząt 

(zbieranie karmy i 

kocy dla 

podopiecznych 

schroniska) 

wychowawcy klas 

 

cały rok 

szkolny 

 

Projekt edukacyjny 

dla klas 4-8 na 

Dzień Ziemi 

D.Włodarczyk III/IV 2021 

Gdańsk bez 

plastiku 

Wychowawcy  cały rok 

szkolny 

Wycieczki 

krajoznawcze, 

Zielone Szkoły 

Wychowawcy cały rok 

szkolny 

 

Zbiórka nakrętek, 

makulatury, baterii 

  

E
M

O
C

J
O

N
A

L
N

A
 

 

Dbałość o relacje 

pozytywny klimat 

w szkole i 

poczucie 

bezpieczeństwa 

Organizacja 

ciekawych dni w 

poszczególnych 

klasach 

Wychowawcy klas 

0-3 

 

Cały rok 

szkolny 

Dbałość o relacje 

pozytywny klimat 

w szkole i 

poczucie 

bezpieczeństwa 

 

Organizacja 

tematycznych 

miesięcy przez 

poszczególne klasy 

Samorząd  Cały rok 

szkolny 

Nabywanie 

świadomości 

własnych słabych 

i mocnych stron, 

kształtowanie 

samoakceptacji, 

budowanie 

poczucia własnej 

wartości 

Lekcje etyki dla 

klas I-III 

W.Wawrynowicz 

 

cały rok 

szkolny 

Lekcje 

wychowawcze,  

“Moje sukcesy i 

porażki” 

 

Wychowawcy klas 

 

Wg planu 

pracy  

 

Rozmowy 

wspierające z 

pedagogiem, 

psychologiem 

szkolnym 

Pedagodzy, 

psycholog szkolny 

Cały rok 

szkolny 
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Prezentacja przez 

uczniów 

niepełnosprawnych 

swoich mocnych 

stron 

(zainteresowania, 

umiejętności) w 

klasach 

Nauczyciele 

wspomagający, 

specjaliści 

 

Cały rok 

szkolny 

 

Kształcenie 

umiejętności 

rozwiązywania 

problemów bez 

użycia siły, 

radzenia sobie z 

własnymi 

emocjami 

Zajęcia 

integracyjne w 

klasach 

wychowawcy 

 

cały rok 

szkolny 

 

Trening 

Umiejętności 

Społecznych dla 

dzieci z 

trudnościami 

Pedagog  Cały rok 

Lekcja 

wychowawcza 

„Skuteczna 

komunikacja”, „Jak 

rozwiązywać 

spory”, 

„Konstruktywne 

rozwiązywanie 

konfliktów” 

Wychowawcy 4-8, 

pedagog 

Wg planu 

pracy klas 

Lekcje etyki dla 

klas I-III 

W. Wawrynowicz Cały rok 

szkolny 

 

 

 

Zasady ewaluacji programu wychowawczo – profilaktycznego 

 Ewaluacja programu będzie polegała na zbieraniu informacji o warunkach, przebiegu  

i wynikach działań wychowawczo – profilaktycznych, w celu ulepszenia tych działań 

i podjęcia decyzji o ich dalszym prowadzeniu lub zaniechaniu. 

W ramach ewaluacji badane będą następujące aspekty: 

 realizacja programów wychowawczo – profilaktycznych w klasach, 

 udział nauczycieli w formach doskonalenia zawodowego z zakresu wychowania 

 i profilaktyki, 
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 funkcjonowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

 zakres tematów wychowawczych podjętych na spotkaniach rodziców  

z wychowawcami klas 

 realizacja zaleceń zawartych w opiniach, orzeczeniach poradni psychologiczno – 

pedagogicznej. 

Podstawę oceny realizacji Programu Wychowawczo – Profilaktycznego stanowią 

narzędzia w ramach stosowania wewnętrznego mierzenia jakości pracy: sprawozdania z 

realizacji planów, analizy, dane statystyczne, obserwacje, hospitacje, zapisy w 

dokumentacji, badania ankietowe, opinie, wnioski, programy, scenariusz itp. 


