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Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1943 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 59 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. 

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

(Dz. U. 2017r. poz.1591  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r.  

w sprawie 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 2017r. poz. 356) 

 Statut Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Grzegorza Piramowicza                         

w Warszawie 

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej uchwalona przez Zgromadzenie 

Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Z 1997r. Nr 78, poz. 483 z 

późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 

r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach 

systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, 

informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 1249), 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.  

 Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.). 

 Konwencja o prawach dziecka, uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne 

Narodów Zjednoczonych w dniu 20 listopada 1989 r., ratyfikowana 

przez Polskę w dniu 30 kwietnia 1991 r. (Dz. U. Z 1991r. Nr 120, poz. 

526), 
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PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 

IM. GRZEGORZA PIRAMOWICZA W WARSZAWIE 

 

 „Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem 

stosunku człowieka do człowieka.”  

                                                                                              Jan Paweł II       

Naszym celem jest rozwijanie postaw obywatelskich, patriotycznych i 

społecznych uczniów oraz wzmacnianie ich   poczucia tożsamości narodowej. 

Działania szkoły skierowane są na wychowanie ucznia radzącego sobie w 

różnych sytuacjach, mającego prawidłowy stosunek do ludzi starszych i 

rówieśników, kulturalnego, wykazującego się empatią, takiego, który dąży do 

rozwoju swojej osobowości, jest patriotą, dobrym obywatelem, potrafi 

krytycznie odnosić się do zmian zachodzących w otaczającej go 

rzeczywistości i cechuje się świadomością zagrożeń środowiska naturalnego. 

 

Tworzymy otwartą wspólnotę uczniów, nauczycieli, rodziców i 

opiekunów. Mamy na celu pomagać dzieciom w rozwijaniu własnej 

osobowości i kształtowaniu takich cech, jak: uczciwość, roztropność, dobroć, 

radość. Chcemy wspierać w rozwijaniu w uczniach umiejętności 

samodzielnego myślenia zarówno w dziedzinie intelektualnej, jak i moralnej. 

Rozwijamy umiejętności służące zdobywaniu wiedzy. Dokładamy wszelkich 

starań, aby dzieci osiągnęły równomierny rozwój duchowy, intelektualny, 

emocjonalny, fizyczny i społeczny. 

 

Zadaniem szkoły jest wychowywanie dzieci do wartości. Troszczymy się 

o kształtowanie takich wartości jak: praca nad sobą, kształcenie własnej 

woli, odwaga, zaradność, samodzielność. Pomagamy w odkrywaniu talentów i 

możliwości naszych uczniów oraz kształtujemy postawy aktywne, twórcze i 

krytyczne wobec siebie samych i otaczającego nas świata, poprzez stwarzanie 

w szkole atmosfery zaufania, otwartości i stawiania wymagań 

proporcjonalnych do możliwości ucznia. 

  

Priorytetowym założeniem programu jest również szeroko rozumiana 

działalność na rzecz zapobiegania i przeciwdziałania ryzykownym i 

problemowym  zachowaniom oraz pomoc w reakcji na niepożądane zjawiska.  

 

Program  ma na celu wspomóc wychowawczą działalność szkoły i 

rodziców, dostarczać wiedzy i przykładów na temat przestrzegania norm 

współżycia społecznego, informować o typowych i nietypowych sytuacjach 

zagrożenia oraz przygotować uczniów do odpowiedzialności za swoje 

zachowania. W dokumencie zostały uwzględnione treści dostosowane do 
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potrzeb rozwojowych uczniów, a także specyfika środowiska szkolnego i 

lokalnego. 

 

Profilaktyka w tym dokumencie rozumiana jest jako proces 

wspierający ucznia w zdrowym, prawidłowym życiu. To także reagowanie na 

szkodliwe i niepożądane zjawiska zagrażające zdrowiu, a nawet życiu 

uczniów. Profilaktyka ma na celu zapobieganie pojawianiu się oraz rozwojowi 

tych zjawisk.   

 

Równie ważne dla profilaktyki jest promowanie prawidłowych postaw i 

zachowań chroniących przed zagrożeniami. Współczesne czasy, pośpiech, 

polaryzacja rodziny i upadek autorytetów, a także medializacja życia sprzyja 

wychowawczemu chaosowi. Efektem tego jest nieustannie wzrastająca ilość 

uczniów podejmujących ryzykowne działania, przy obniżaniu się wieku tych 

uczniów. Prawidłowa profilaktyka szkolna może zapobiec wielu problemom  i 

chronić ucznia w jego indywidualnym oraz społecznym rozwoju. 

 

Program został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i 

problemów środowiska szkolnego z uwzględnieniem bezpiecznych i 

higienicznych warunków nauki. 

 

 

Struktura 

 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny jest skonstruowany tak, 

aby umożliwić jego realizację na wszystkich poziomach edukacji w szkole. 

Działania w nim przewidziane skierowane są do konkretnych adresatów – 

uczniów, nauczycieli, rodziców/opiekunów prawnych, innych pracowników 

szkoły. Posiada on jasno określone cele i zagadnienia do ich realizacji. 

Wymienieni są odbiorcy, realizatorzy oraz instytucje i organizacje 

współpracujące ze szkołą. Program zawiera także  metody, założone efekty 

pracy i sposoby ewaluacji.  

 

Program tworzy spójną całość ze statutem szkoły wtedy, kiedy treści 

wychowawczo-profilaktyczne włączane są do realizowanych programów na 

poszczególnych przedmiotach, podczas zajęć pozalekcyjnych, na zajęciach z  

wychowawcą, zajęciach warsztatowych prowadzonych przez pedagoga 

szkolnego, na zajęciach świetlicowych oraz pogadankach i prelekcjach 

prowadzonych przez Policję i Straż Miejską. Działania o charakterze 

interwencyjnym podejmowane są zawsze bezpośrednio w odpowiedzi na 

bieżące wydarzenia mające miejsce w szkole lub najbliższym środowisku 

ucznia.  
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W programie uwzględnione są czynniki ryzyka, czynniki chroniące, 

działania wspierające oraz poziomy działań profilaktycznych. 

 

Do najpoważniejszych zachowań ryzykownych w naszym środowisku 

zaliczamy: 

1. Małe zaangażowanie rodziców w edukację oraz organizację czasu 

wolnego dziecka.  

2. Niepowodzenia szkolne, wagary, niechęć do nauki. 

3. Zaburzenia emocjonalne. 

4. Zaburzone relacje z rówieśnikami.  

5. Niekontrolowany dostęp dzieci do mediów (internet) w domu i poza 

domem (telefony komórkowe, tablety). 

6. Brak jednoznacznie określonych wzorców. 

7. Palenie tytoniu, używanie alkoholu oraz innych środków 

psychoaktywnych. 

8. Zachowania agresywne.  

9. Przynależność do nieformalnych grup rówieśniczych.  

10. Wulgaryzmy, brak kultury osobistej. 

 

W naszym środowisku szkolonym czynnikami chroniącymi są: 

1. Poczucie przynależności do rodziny, silna więź rodzinna. 

2. Zainteresowanie własnym rozwojem i nauką. 

3. Posiadanie zainteresowań, zamiłowań i pasji.  

4. Kultura osobista, okazywanie wzajemnego szacunku.  

5. Szacunek do norm społecznych, tradycji i kultury. 

6. Poczucie więzi z klasą, szkołą, grupą rówieśniczą, pełnienie ról 

aprobowanych społecznie. 

 

W program wpisane zostały poziomy działań profilaktycznych: 

 profilaktyka uniwersalna, której celem jest wspieranie wszystkich 

uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz 

podejmowanie działań ograniczających zachowania ryzykowne 

uczniów; 

 profilaktyka selektywna, której celem jest wspieranie uczniów o 

wyższym stopniu narażenia na zachowania ryzykowne ze względu na 

sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne. 

 

W realizacji profilaktyki uniwersalnej zastosowano: 

 strategię informacyjną – dostarczanie informacji na temat środków 

uzależniających oraz skutków zachowań ryzykownych; 

 strategię edukacyjną – rozwijanie wiedzy i umiejętności społecznych i 

psychologicznych; 
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 strategię działań alternatywnych – rozwijanie zainteresowań i osiąganie 

sukcesów pozytywnych; 

 strategię zmiany prawa – zmiany aktów prawnych na poziomie klasy i 

szkoły. 

 

W realizacji profilaktyki selektywnej zastosowano: 

 strategię informacyjną; 

 strategię edukacyjną; 

 strategię działań alternatywnych;  

 strategię zmiany prawa; 

 strategię interwencyjną – wspieranie osób w sytuacjach kryzysowych. 

 

Wzorzec, do którego dążymy, określa sylwetka absolwenta Szkoły 

Podstawowej nr 10 im. Grzegorza Piramowicza 

 

 

Uczeń 

 

1. Posiada umiejętność współdziałania w grupie. 

2. Potrafi ocenić i właściwie zachować się w sytuacji zagrożenia, wie do 

kogo zwrócić się w takiej sytuacji, umie unikać zagrożeń oraz udzielić 

pierwszej pomocy. 

3. Ma wiedzę ogólną o świecie i otaczającym środowisku w odniesieniu do 

treści objętych programem nauczania oraz rozwiniętą dociekliwość 

poznawczą ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna  

w świecie. 

4. Jest gotowy na rozumienie i rozwiązywanie problemów i sytuacji 

konfliktowych, wie do kogo zwrócić się z problemem, kogo prosić o 

poradę w sytuacji konfliktowej. 

5. Potrafi otwarcie wygłaszać własne zdanie i poglądy. 

6. Ma poczucie przynależności grupowej, regionalnej i narodowej. 

7. Posiada wiedzę na temat kultury osobistej i zasad kulturalnego 

zachowania się i stosuje ją w swoim zachowaniu, nie zachowuje się 

wulgarnie i nie używa wulgarnych słów. 

8. Szanuje innych ludzi, jest wrażliwy na ich potrzeby. Jest tolerancyjny, 

nie dyskryminuje innych ze względu na płeć, wiek, różnice zdrowotne, 

kulturowe, społeczne i ekonomiczne. 

9. Prezentuje postawę odpowiedzialności za siebie i swoje zachowanie, 

jest samodzielny i zorganizowany. 

10. Jest optymistą, ma wiarę we własne możliwości, pewność siebie,    

pogodę ducha, spontaniczność. 

11. Posiada umiejętność komunikowania się z otaczającym światem, w tym 

artykułowania swoich uczuć i potrzeb. 
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12. Jest wrażliwy na piękno przyrody i szanuje ją. 

13. We właściwy sposób korzysta z wszelkich mediów. Świadomie korzysta  

z technik masowego przekazu, takich jak: internet, telefon komórkowy, 

telewizja i radio. 

14. Posiada własny system wartości społeczno-moralnych zgodny  

z obowiązującymi normami życia społecznego. 

15. 15. Ma nawyk zdrowego stylu życia, dbania o własny wygląd, higienę, 

16. właściwe odżywianie; unika wszelkich nałogów, będąc świadomym  

17. zagrożeń z nich wynikających. 

18. Jest konsekwentny w działaniu, wytrwały w dążeniu do celu,   

wymagający wobec siebie i innych, ambitny. 

19. Jest zainteresowany otaczającą rzeczywistością.  

20. Posiada umiejętność kontrolowania własnych emocji. 

21. Jest punktualny. 

22. Posiada podstawową wiedzę na temat negocjacji i próbuje ją stosować.  

23. Ma wiedzę na temat technik koncentracji uwagi, odreagowywania 

stresu  

24. i próbuje je stosować. 

 

 

Cele szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego 

 

1. Promowanie zdrowia, zdrowego stylu życia oraz zachowań 

prozdrowotnych.  

2. Wdrażanie uczniów do funkcjonowania w życiu społecznym. 

3. Przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, demoralizacji, agresji i 

przemocy. 

4. Wyrównywanie szans dzieci pochodzących ze środowisk zagrożonych 

marginalizacją społeczną lub dotkniętych biedą oraz niesienie pomocy 

w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. 

5. Wdrażanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły 

oraz w ruchu drogowym. 

6. Kształtowanie postaw, nawyków i umiejętności służących 

bezpieczeństwu uczniów. 

7. Rozpoznawanie i przezwyciężanie trudności w nauce i przeciwdziałanie 

niepowodzeniom szkolnym. 

8. Kształtowanie umiejętności organizowania sobie czasu wolnego. 

9. Wspieranie rodziców w kształtowaniu ważnych umiejętności 

wychowawczych oraz budowaniu postawy prozdrowotnej i zdrowego 

stylu życia.  

10. Doskonalenie kompetencji nauczycieli, wychowawców i innych 

pracowników szkoły w zakresie realizacji szkolnych działań 

profilaktycznych. 
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Spodziewane efekty w realizacji szkolnego programu wychowawczo-

profilaktycznego 

 

1. Wysokie poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkole. 

2. Zwiększenie integracji zespołów klasowych. 

3. Rozwiązywanie na bieżąco problemów edukacyjnych i wychowawczych 

uczniów. 

4. Przestrzeganie przez uczniów zdrowego stylu życia. 

5. Mniejsza ilość ryzykownych zachowań z udziałem dzieci (w tym 

zachowań agresywnych). 

6. Wzrost kompetencji: rodziców, nauczycieli oraz innych pracowników 

szkoły  w zakresie działań wychowawczo-profilaktycznych. 

7. Wzrost kompetencji uczniów w zakresie: rozpoznawania zagrożeń, 

zachowań ryzykownych, szkodliwych substancji psychoaktywnych i 

znajomości alternatywnych form spędzania czasu wolnego. 

 

Koncepcja wychowawczo-profilaktyczna zakłada priorytetowe zadania 

w poszczególnych poziomach edukacyjnych. Są one dostosowane do stopnia 

rozwoju intelektualnego i dojrzałości emocjonalnej dzieci. Zaczynamy od 

zagadnień najprostszych, najbliższych dzieciom i z każdym rokiem 

poszerzamy zakres oddziaływań o kolejne aspekty życia społecznego, ciągle 

powtarzając i utrwalając treści z klas młodszych. 

 

 

Zadania do realizacji w klasach I-III 

 

1. Poznanie symboli narodowych. Złożenie ślubowania na sztandar 

szkoły. 

2. Nauka hymnu szkolnego i poznanie sylwetki patrona szkoły. 

3. Poznanie najbliższego otoczenia - dzielnicy (miejsca historyczne, ważne 

instytucje, miejsca rekreacji i wypoczynku), zaciekawienie otaczającym 

światem. 

4. Poznanie własnego miasta (wycieczka po Warszawie). 

5. Poznanie własnego regionu (wycieczka krajoznawcza). 

6. Nauka hymnu państwowego. Polska moja ojczyzna. Rozpoznawanie 

flagi i hymnu Unii Europejskiej. 

7. Nauczanie podstawowych form zachowania wobec dorosłych i 

rówieśników. 

8. Zachęcanie do uczestnictwa w życiu klasy, udziału w konkursach i 

prezentacji swoich prac, występowanie przed publicznością. 

9. Kształtowanie umiejętności samooceny zachowania i odpowiedzialności 

za własne postępowanie. Wykształcenie umiejętności rozróżniania 

dobrego i złego zachowania. 
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10. Kształtowanie postawy rozumienia różnic i podobieństw między ludźmi 

oraz kształtowanie szacunku wobec odmienności. 

11. Kształtowanie umiejętności poprawnego komunikowania się  

z otoczeniem – słuchania innych. Budowanie prawidłowych relacji 

rówieśniczych. 

12. Uczenie form zachowania w miejscach publicznych (kino, teatr, 

autobus, itp.) Uwrażliwienie uczniów na istnienie monitoringu  

w szkole i w innych miejscach publicznych. 

13. Uwrażliwienie na potrzeby innych. 

14. Kształtowanie nawyku poszanowania  mienia społecznego. Wdrożenie 

do pełnienia ról i funkcji społecznych (dyżurny, przewodniczący 

samorządu klasowego, łącznik z biblioteką itp.) oraz nauka 

rozpoznawania ryzykownych zachowań i sposobów im 

przeciwdziałania. 

15. Kształtowanie umiejętności wygłaszania własnego zdania oraz uczenie 

odmawiania. 

16. Zachęcanie do organizowania życia klasy.  

17. Uczenie dostrzegania swoich mocnych i słabych stron.  

18. Uświadomienie uczniom konieczności przeciwdziałania zachowaniom 

ryzykownym, demoralizacji, agresji i przemocy. Rozwijanie 

umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach i rozwiązywania 

problemów. 

19. Zapoznanie z osobami i instytucjami, do których uczeń może się 

zwrócić o pomoc z własnymi problemami i w trudnych sytuacjach. 

20. Zapoznanie z przygotowaną ofertą zajęć rozwijających zainteresowania 

i uzdolnienia. 

21. Zachęcanie, monitorowanie uczestnictwa, stwarzanie możliwości 

dzielenia się sukcesami poprzez uczestnictwo ucznia w zajęciach 

pozalekcyjnych w szkole i poza szkołą.  

22. Prezentowanie różnych form spędzania  wolnego czasu (wycieczki, 

dyskoteki, konkursy, sport, kino, teatr). 

23. Wzmacnianie więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną. 

24. Kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych w tym samokontroli, 

radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania, wyrażania i sposobów 

radzenia sobie z własnymi emocjami. 

25. Wspomaganie uczniów w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w 

sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i 

zdrowemu życiu. 

26. Włączanie do akcji związanych z ochroną przyrody, charytatywnych 

oraz mających na celu propagowanie zdrowego stylu życia, unikania 

zagrożeń (w tym nałogów). 

27. Kształtowanie norm przeciwnych używaniu środków odurzających. 
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28. Zapoznanie i stosowanie zasad zdrowego odżywiania i higieny 

osobistej. 

29. Poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

30. Wdrażanie do aktywności fizycznej i dbałości o własny rozwój fizyczny. 

31. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania niebezpiecznych sytuacji  i 

sytuacji zagrożenia ( w szkole, w domu, na ulicy) oraz właściwego 

reagowania (np. pożar, burza, zaczepianie, korzystanie z internetu, 

„sam w domu”, bezpieczeństwo nad wodą, w górach). 

32. Zapoznanie z zasadami ruchu drogowego i stosowania ich w praktyce. 

33. Zapoznanie z regulaminami obowiązującymi w szkole, na basenie, na 

wycieczce oraz koniecznością ich przestrzegania. 

34. Aktywizowanie do uczestniczenia w akcjach na rzecz ochrony 

środowiska i niesienia pomocy innym.  

 

 

Zadania do realizacji w klasie IV-V 

 

1. Zaznajamianie z kulturami, zwyczajami i religiami innych 

narodowości.  

2. Organizowanie tradycyjnych obchodów świąt narodowych. 

3. Ukazywanie piękna oraz przybliżanie historii własnego regionu, kraju i 

tradycji, wydarzenia z przeszłości, postacie historyczne. 

4. Stwarzanie możliwości udziału w życiu kulturalnym miasta.  

5. Pogłębianie poczucia tożsamości narodowej (upamiętnianie postaci i 

wydarzeń z przeszłości, sylwetki sławnych Polaków, historia i tradycje 

narodowe, święta narodowe, symbole państwowe).  

6. Pogłębianie wiedzy na temat historii kraju, ukazywanie walorów 

krajoznawczych regionów Polski.  

7. Kształtowanie postawy godnego reprezentowania szkoły podczas 

imprez międzyszkolnych, zawodów, konkursów, Kształtowanie 

poczucia dumy narodowej (między innymi wycieczka do miejsca 

związanego z chlubnymi wydarzeniami w dziejach narodu). 

8. Uświadamianie konieczności podejmowania odpowiednich decyzji  

dotyczących zdrowia, w tym unikania sytuacji dla zdrowia 

niebezpiecznych. 

9. Wzmacnianie potrzeby  aktywności fizycznej i dbałości o własny rozwój 

fizyczny. 

10. Uwrażliwianie na konieczność stosowania zasad zdrowego odżywiania i 

higieny osobistej. 

11. Wspieranie edukacji rówieśniczej poprzez modelowanie postaw 

prozdrowotnych. 

12. Zapoznanie z przygotowaną ofertą zajęć rozwijających zainteresowania 

i uzdolnienia. 
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13. Zachęcanie, monitorowanie uczestnictwa, stwarzanie możliwości 

dzielenia się sukcesami poprzez uczestnictwo ucznia w zajęciach 

pozalekcyjnych w szkole i poza szkołą.  

14. Wdrażanie do uczestnictwa w aktywnych formach spędzania  wolnego 

czasu (wycieczki, dyskoteki, konkursy, sport, kino, teatr). 

15. Doskonalenie umiejętności samodzielnego organizowania czasu 

wolnego. 

16. Kształtowanie postawy humanitarnej i dbałości o środowisko 

przyrodnicze (samodzielne podejmowanie przez uczniów działań 

charytatywnych i proekologicznych). 

17. Zachęcanie do uczestnictwa w życiu szkoły i wyrabianie 

odpowiedzialności za dobre imię klasy i szkoły. 

18. Kształtowanie u uczniów samokontroli, radzenia sobie ze stresem, 

rozpoznawania i wyrażania własnych emocji. 

19. Kształcenie rozumienia pojęcia tolerancji i dyskryminacji. 

20. Uświadomienie potrzeby dbałości o własny rozwój intelektualny. 

21. Kształtowanie umiejętności publicznego wygłaszania swoich opinii. 

22. Kształcenie umiejętności prezentowania własnych poglądów i 

przestrzegania zasad przy ich wyrażaniu. Przygotowanie do debaty  

i negocjacji rówieśniczych. 

23. Kształtowanie u uczniów obowiązkowości i odpowiedzialności  

za powierzone im zadania oraz funkcje. 

24. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych i przyjmowania 

argumentacji innych osób w celu budowania prawidłowych relacji 

rówieśniczych oraz wzmacniania więzi. 

25. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zachowanie 

(zwracanie uczniom uwagi m.in. na monitoring stosowany powszechnie 

w różnych miejscach). 

26. Kształtowanie u uczniów poczucia własnej wartości oraz motywowanie 

do podejmowania różnych form aktywności zaspokajających ich 

potrzeby. 

27. Rozwijanie gotowości do twórczej i naukowej aktywności. 

28. Wzmacnianie więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną. 

29. Rozwijanie postawy gotowości do bezinteresownej pomocy innym 

(wolontariat). 

30. Rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych 

uczniów – osiąganie pozytywnego stosunku do świata i chęci do życia. 

31. Kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym poprzez 

samodzielną analizę wzorów i norm społecznych oraz ćwiczenia 

umiejętności wypełniania ról społecznych, wstępowanie przed 

publicznością, efektywne porozumiewanie się. 

32. Kształtowanie konstruktywnej i stabilnej hierarchii systemu wartości, 

w tym zdrowia, jako najważniejszej wartości.  
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33. Budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych, np. zasad 

komunikowania się. 

34. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach i 

rozwiązywania problemów. 

35. Zapoznanie z osobami i instytucjami, do których uczeń może się 

zwrócić o pomoc z własnymi problemami i w trudnych sytuacjach. 

36. Nauka krytycznego myślenia i wspomagania uczniów w podejmowaniu 

decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi 

i niezgodnych z ideą zdrowego stylu życia. 

37. Uczenie właściwego korzystania z Internetu pod kątem wyboru 

odpowiednich stron, programów, uczciwego korzystania z plików itp.  

38. Kształtowanie postawy reagowania na wszelkie przejawy dyskryminacji 

oraz wdrażanie uczniów do podejmowania działań, których celem jest 

ograniczanie zachowań ryzykownych m.in. podczas różnych form 

zajęć. 

39. Rozwijanie umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej. 

40. Wdrażanie do kreatywnego rozwiazywania problemów z rożnych 

dziedzin, ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi 

informatycznych (Internet). 

41. Kształtowanie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, 

substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych – dopalaczy) oraz norm przeciwnych podejmowaniu 

innych zachowań ryzykownych. 

42. Poszerzenie wiedzy w zakresie zasad ruchu drogowego i stosowanie ich 

w praktyce. 

43. Przypomnienie regulaminów  obowiązujących w szkole, na basenie, na 

wycieczce oraz konieczności ich przestrzegania.  

44. Wspomaganie uczniów w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w 

sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i 

zdrowemu życiu. 

45. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania niebezpiecznych sytuacji i 

sytuacji zagrożenia ( w szkole, w domu, na ulicy) oraz właściwego 

reagowania (np. pożar, burza, zaczepianie, korzystanie z Internetu, 

„sam w domu”, bezpieczeństwo nad wodą, w górach). 

46. Kształtowanie asertywności. 

47. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów z wykorzystaniem 

technik mediacyjnych. 
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Zadania do realizacji w klasie VII-VIII 

 

1. Pogłębianie i wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej (symbole 

narodowe, święta narodowe, tradycja i historia, środowisko lokalne). 

2. Wzmacnianie więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną. 

3. Przygotowanie uczniów do uroczystego pożegnania szkoły.  

4. Działania na rzecz środowiska społecznego- godne reprezentowanie 

szkoły. 

5. Kształtowanie krytycznego stosunku do otaczającej ucznia 

rzeczywistości – dokonywanie właściwych wyborów (kolegów, książek, 

form rozrywki, form zachowania (w tym dotyczących zdrowia), ubioru 

w zależności od sytuacji itp.). 

6. Doskonalenie umiejętności świadomego wyboru form spędzania 

wolnego czasu z uwzględnieniem poznawania nowych, interesujących 

miejsc. 

7. Uczenie rozumienia istoty kompromisu w relacjach międzyludzkich. 

Rozwijanie umiejętności debaty i negocjacji rówieśniczych. 

8. Mobilizowanie uczniów do własnej aktywności mającej na celu ochronę 

środowiska przyrodniczego (niwelowanie czynników wpływających na 

efekt cieplarniany, oszczędność energii, segregacja odpadów itp.).  

9. Uwrażliwienie na przejawy dyskryminacji ze względu na płeć i wiek 

oraz różnice kulturowe, społeczne, zdrowotne, ekonomiczne (w tym 

także wyznanie i poglądy polityczne) oraz uczenie zachowań mających 

na celu przeciwdziałanie demoralizacji, agresji i przemocy. 

Kształtowanie postawy tolerancji. 

10. Wdrażanie do prawidłowego komunikowania się i współdziałania         

w środowisku rówieśników. Kształtowanie umiejętności 

argumentowania własnych poglądów i opinii. 

11. Kształtowanie konstruktywnej i stabilnej hierarchii systemu wartości, 

w tym zdrowia, jako najważniejszej wartości.  

12. Informowanie o konsekwencjach prawnych związanych z naruszeniem 

przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz obowiązujących 

procedurach postępowania w sytuacjach zagrożenia narkomanią oraz 

metod współpracy z Policją. 

13. Rozwijanie umiejętności mediacji i negocjacji. 

14. Wzmacnianie uczniów w poczuciu własnej wartości oraz motywowanie 

do podejmowania różnych form aktywności zaspokajających ich 

potrzeby. 

15. Wdrażanie do świadomego poszukiwania, porządkowania, krytycznej 

analizy informacji i wykorzystywania informacji z różnych źródeł 

(Internet). 

16. Przypominanie regulaminów obowiązujących w szkole, na basenie, na 

wycieczce oraz koniecznością ich przestrzegania.  
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17. Wspomaganie uczniów w konstruktywnym podejmowaniu decyzji                 

w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi                     

i zdrowemu życiu. 

18. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania niebezpiecznych sytuacji                    

i sytuacji zagrożenia ( w szkole, w domu, na ulicy) oraz właściwego 

reagowania (np. pożar, burza, zaczepianie, korzystanie z Internetu, 

„sam w domu”, bezpieczeństwo nad wodą, w górach). 

19. Kształtowanie postaw asertywnych. 

20. Wdrażanie do aktywnego podejmowania działań w zakresie 

wolontariatu. 

21. Promowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego                 

i innych ludzi oraz doceniania znaczenia zdrowia i zdrowego stylu życia 

22. Wdrażanie do aktywności fizycznej i higieny osobistej. 

23. Wspieranie edukacji rówieśniczej poprzez modelowanie postaw 

prozdrowotnych. 

24. Poszerzanie kompetencji w zakresie ratownictwa medycznego. 

25. Poznanie zasad zrównoważonego rozwoju w zakresie ekologii. 

26. Rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych 

uczniów – osiąganie pozytywnego stosunku do świata i chęci do życia. 

27. Kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym poprzez 

samodzielną analizę wzorów i norm społecznych oraz ćwiczenia 

umiejętności wypełniania ról społecznych, zaciekawienie otaczającym 

światem. 

28. Kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych w tym samokontroli, 

radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania, wyrażania i sposobów 

radzenia sobie z własnymi emocjami. 

29. Przypominanie o osobach i instytucjach, do których uczeń może się 

zwrócić o pomoc z własnymi problemami i w trudnych sytuacjach. 

30. Zapoznanie z przygotowaną ofertą zajęć rozwijających zainteresowania 

i uzdolnienia. 

31. Zachęcanie, monitorowanie uczestnictwa, stwarzanie możliwości 

dzielenia się sukcesami poprzez uczestnictwo ucznia w zajęciach 

pozalekcyjnych w szkole i poza szkołą.  

32. Prezentowanie różnych form spędzania  wolnego czasu (wycieczki, 

dyskoteki, konkursy, sport, kino, teatr) oraz wyrabianie umiejętności 

samodzielnego organizowania czasu wolnego. 

33. Wzmacnianie u uczniów poczucia własnej wartości oraz motywowanie 

do podejmowania różnych form aktywności zaspokajających ich 

potrzeby. 
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Treści i działania skierowane do rodziców i nauczycieli 

 

Wspieranie rodziców w kształtowaniu ważnych umiejętności 

wychowawczych oraz budowaniu postawy prozdrowotnej i zdrowego 

stylu życia.  

 

1. Wzmacnianie kompetencji wychowawczych rodziców.  

2. Przekazywanie rodzicom informacji na temat konsekwencji prawnych 

związanych z naruszeniem ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz 

obowiązujących procedurach postępowania w sytuacjach zagrożenia 

narkomanią oraz metod współpracy z Policją. 

3. Poszerzenie wiedzy na temat sfer rozwoju i zdrowia psychicznego dzieci 

oraz rozpoznawania wczesnych objawów używania substancji 

psychoaktywnych. 

4. Przekazywanie informacji na temat skutecznych sposobów 

przeciwdziałania używania substancji psychoaktywnych. 

5. Przekazywanie informacji na temat oferty pomocy specjalistycznej w 

przypadku używania przez dziecko substancji psychoaktywnych.  

 

 

Doskonalenie kompetencji nauczycieli, wychowawców i  innych 

pracowników szkoły w zakresie realizacji szkolnych działań 

profilaktycznych. 

 

1. Prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli 

w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i 

substancji uzależniających (środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych – dopalaczy, suplementów diety i leków). 

2. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie realizacji szkolnej 

interwencji wychowawczo-profilaktycznej oraz skutecznych sposobów 

prowadzenia działań profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem 

używania substancji psychoaktywnych. 

3. Poszerzanie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie 

profilaktyki używania substancji psychoaktywnych.  

4. Wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli w zakresie 

norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku 

rozwojowego. 

5. Budowanie prawidłowych, podmiotowych relacji nauczycieli z uczniami 

i rodzicami. 

6. Zapoznanie nauczycieli i wychowawców z konsekwencjami prawnymi 

związanymi z naruszeniem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomanii. 
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7. Zapoznanie innych pracowników szkoły z wczesnymi objawami 

używania substancji psychoaktywnych oraz z procedurami szkolnej 

interwencji profilaktycznej. 

8. Doskonalenie w zakresie rozpoznawania problemów edukacyjnych i 

udzielania różnych form pomocy uczniom mającym trudności w nauce 

i wykazującym niechęć do nauki szkolnej. 

9. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom                            

z deficytami. 

 

 
Metody i formy realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego 

 

Realizacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego odbywać się będzie 

poprzez: 

 programy informacyjno-edukacyjne; 

 zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze;  

 apele;  

 zajęcia pozalekcyjne i kółka zainteresowań;  

 pedagogizację rodziców w ramach spotkań z rodzicami oraz konsultacji 

z wychowawcami i pedagogiem szkolnym;  

 współpracę między instytucjami (szkoły, poradnie, Policja);  

 szkoleniowe rady pedagogiczne. 

 

Działania profilaktyczne prowadzone będą w oparciu o strategie: 

1. Informacyjne: 

 pogadanka; 

 spotkania ze specjalistą; 

 programy multimedialne; 

 wycieczki tematyczne, lekcje muzealne. 

 

2. Edukacyjne: 

 realizacja rekomendowanych programów edukacyjnych; 

 drama; 

 przedstawienia; 

 „burza mózgów”; 

 praca w małych grupach; 

 praca w oparciu o tekst przewodni; 

 warsztaty; 

 trening umiejętności; 

 symulacja różnych sytuacji życiowych np. rozwiązanie 

wyimaginowanego problemu;  
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 praca w grupach i zespołach; 

 technika uzupełniania zdań; 

 gry i zabawy dydaktyczna; 

 metody pedagogiki zabawy; 

 uroczystości (obrzędowość szkolna) itp.; 

 pomoc innym oraz współpraca ze środowiskiem lokalnym. 

 

3. Działań alternatywnych wychowawczych i profilaktycznych: 

 koła zainteresowań; 

 zajęcia z zaproszonymi osobami, pedagogiem szkolnym; 

pielęgniarką; 

 spotkania hobbystów; 

 projekty; 

 wycieczki; 

 pikniki edukacyjne; 

 kampanie społeczne; 

 zajęcia i zawody sportowe itp. 

 

4. Interwencyjne: 

 interwencja w środowisku domowym ucznia; 

 interwencja w środowisku szkolnym ucznia; 

 zespół interwencyjny w sytuacji kryzysu rozwojowego (z udziałem 

specjalistów); 

 pomoc społeczno- pedagogiczna (prowadzona przez specjalistów); 

 terapia specjalistyczna indywidualna, grupowa (prowadzona przez 

specjalistę). 

 

5. Zmiany prawa: 

 ankietowanie środowiska szkolnego; 

 wywiady; 

 konsultacje. 

 

W ramach działań wychowawczo-profilaktycznych w każdym roku 

szkolnym  realizowane będą w szkole rekomendowane programy 

dostosowane do potrzeb indywidualnych i grupowych. 
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Realizatorzy i odbiorcy szkolnego programu wychowawczo-

profilaktycznego 

 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny skierowany jest do 

uczniów, nauczycieli, rodziców i innych pracowników Szkoły Podstawowej nr 

10 im. Grzegorza Piramowicza w Warszawie. 

 

Realizowany będzie w trakcie działań wychowawczych i dydaktycznych 

zgodnie z wewnątrzszkolnymi dokumentami i Rozporządzeniem MEN z dnia 

18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i 

placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, 

informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.  

 

Działania wychowawczo-profilaktyczne wdrażane będą przez: dyrektora 

i wicedyrektora oraz organy szkoły (radę rodziców, radę pedagogiczną, 

samorząd uczniowski), nauczycieli i wychowawców, pedagoga szkolnego i 

psychologa, rodziców/opiekunów oraz innych pracowników szkoły. 

 

Proces wychowawczo-profilaktyczny realizowany jest przez wszystkich 

nauczycieli podczas obowiązkowych i pozalekcyjnych zajęć prowadzonych na 

terenie szkoły. Za przebieg działań odpowiedzialny jest wychowawca klasy, 

który na każdy rok szkolny przygotowuje plan pracy wychowawczo-

profilaktycznej uwzględniający, poza obowiązującymi zagadnieniami, wnioski 

wynikające z obserwacji danego zespołu klasowego oraz sugestie rodziców.  

 

Wychowawca, w celu wzmocnienia oddziaływania, organizuje 

współpracę z psychologiem, pedagogiem, pielęgniarką, 

rodzicami/opiekunami oraz przedstawicielami różnych instytucji. 

 

 

Instytucje i organizacje wspierające szkołę w realizacji szkolnego 

programu wychowawczo - profilaktycznego 

  

Szkoła Podstawowa nr 10 współpracuje między innymi z następującymi 

instytucjami: 

 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 9 i inne poradnie 

specjalistyczne 

 Straż Miejska 

 Straż Pożarna 

 Policja 

 Dom Kultury Rakowiec 

 Młodzieżowy Dom Kultury „Ochota” 

 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 7 przy Zespole Szkół  nr 83 
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 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota 

 Wojewódzkie Centrum Pomocy Rodziny 

 Sąd Rejonowy – Wydział Rodziny i Nieletnich 

 Komitet Ochrony Praw Dziecka 

 UNICEF 

 Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla dzielnicy Ochota 

 Zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie 

 Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci 

 Dzielnicowy Zespół ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi 

 Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Ochota 

 Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ochota 

 Fundacja „Zerwane Więzi”, „Mam Marzenie” 

 Organizacje harcerskie. 

 

 

Ewaluacja 

 

Ocena efektów realizacji szkolnego programu wychowawczo- 

profilaktycznego dokonywana będzie na bieżąco. Do jej elementów należą:  

 

 analiza dokumentacji szkolnej (zapisy w dziennikach, e-dziennikach i 

innych dokumentach szkolnych); 

 analiza prac uczniów;  

 rozmowy i wywiady (indywidualne i grupowe) z uczniami i ich 

rodzicami; 

 obserwacja zachowania uczniów w sytuacjach zadaniowych i 

zachodzących zmian w tym zakresie; 

 kontrola postępów ucznia w przezwyciężaniu trudności edukacyjnych; 

 przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i 

nauczycieli. 

 

Ewaluację przeprowadza rada pedagogiczna na posiedzeniu pod koniec 

pierwszego i drugiego półrocza. 

 

Podstawę do formułowania ocen z realizacji szkolnego programu 

wychowawczo – profilaktycznego stanowią: wyniki wewnętrznego mierzenia 

jakości pracy, sprawozdania z realizacji planów, projektów i programów, 

analizy, dane statystyczne, wnioski po hospitacjach, zapisy w dokumentacji, 

badania ankietowe, zgłoszone innowacje i projekty działań, projekty oraz 

scenariusze lekcji i zajęć dodatkowych. 
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