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PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W ŁODZI 

na lata: 2017/2022 

 „Szlachetne wychowanie dzieci i młodzieży to najlepsza inwestycja na przyszłość”  

STRUKTURA PROGRAMU 

1. Obowiązujące akty prawne. 

2. Wstęp.  

3.  Raport z diagnozy społeczno – wychowawczej. 

4. Wizja szkoły. Wartości. 

5. Cele ogólne Programu. 

6. Model absolwenta. 

7. Współpraca szkoły z rodzicami. 

8. Współpraca szkoły ze środowiskiem. 

9. Ewaluacja i monitoring. 

10. Obszary: zdrowie, relacje, kultura, bezpieczeństwo. 

11.  Kalendarz roku szkolnego. 

12. Plany wychowawczo-profilaktyczne klas. 
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1. OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE  

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 48 ust. 1, art. 54 ust. 3-4, art. 70 ust. 1. 

 Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r.  

(Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526, z późn. zm., art. 33 ). 

 Rozporządzenie  MEN z dnia 09.08.2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej  

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591). 

 Rozporządzenie MEN i Sportu z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy 

o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej 

oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 1999 r. Nr 67,  

z późn. zm.). 

 Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. 

 Rozporządzenie M EN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia,wychowania i opieki dla dzieci 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U., poz. 1113).  

 Rozporządzenie MEN 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. 

 Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół – tekst ujednolicony na 1 września 2016 roku.  

 

 Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych – tekst ujednolicony na 1 września 2016 r. 

 Rozporządzenie  MEN z dnia 14 lutego 2017r w sprawie podstawy program. wych. przedszk. i podstawy program kształcenia ogólnego 

dla szkoły podstaw, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelekt w stopniu umiarkowanym lub znacznym Dz. U. 2017 poz 356). 

http://www.kuratorium.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/04/649.pdf
http://www.kuratorium.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/03/4podstawa_prog.pdf
http://www.kuratorium.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/03/4podstawa_prog.pdf
http://www.kuratorium.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/03/3ocen.pdf
http://www.kuratorium.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/03/3ocen.pdf
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 Rozporządzenie MEN i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej 

wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226).  

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe. 

 

 Ustawa o systemie oświaty tekst ujednolicony na dzień 26 stycznia 2017 roku. 

 

 Karta Nauczyciela – tekst ujednolicony na dzień 26 stycznia 2017 roku. 

 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie sposobu organizowania i prowadzenia działalności w zakresie 

promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym (Dz. U. Nr 112, poz. 537). 

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

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

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r..o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.z 2003r Nr 24, poz 198 z późn.zmianami). 

 Ustawa z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2015 poz.1916). 

 Zarządzenie Głównego Komendanta Policji nr 1619 z dnia 3 listopada 2010r w sprawie metod i form wykonywania zadań przez 

policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz.małoletnich 

(Dz. Urzędowy KGP z dnia 12 listopada 2012r, Nr 11(z późn zmianami). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020 

(Dz. U. 2016,poz 1492). 

 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535). 

 Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 10,  

poz. 55). 

http://www.kuratorium.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/03/d20170059.pdf
http://www.kuratorium.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/03/d2017000006001.pdf
http://www.kuratorium.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/03/d2017000006001.pdf
http://www.kuratorium.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/03/ustawa-o-systemie-oswiaty.pdf
http://www.kuratorium.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/03/karta-nauczyciela-tekst-ujednolicony-na-26-stycznia-2017.pdf
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 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178, z późn. zm.).  

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.).  

 Rządowy Program „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”. 

 Rządowy Program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, 

wychowania i opieki „Bezpieczna +”. 

2. WSTĘP 

Szkoła jest wspólnotą uczniów, nauczycieli i rodziców. Wspólnie z rodzicami przygotowujemy uczniów do pełnienia różnych ról 

społecznych i zawodowych. Pierwszymi wychowawcami swoich dzieci są rodzice. Nauczyciele wspomagają ich wszechstronny                

i harmonijny rozwój. Praca wychowawcza jest nieodłącznym elementem pracy nauczyciela i stanowi jedno z podstawowych zadań 

szkoły. 

Jesteśmy szkołą wysokiej jakości, gdzie wszyscy (nie tylko uczniowie) nieustannie się uczą. Dobre warunki dydaktyczne i bazowe 

(sala gimnastyczna i taneczna, informatyczna, centrum multimedialne, nowoczesna sala i plac zabaw, kompleks sportowy „Orlik”            

z siłownią i kortem tenisowym) sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi ucznia. Nauczyciele mają zapewnione warunki do podnoszenia 

kwalifikacji i wprowadzają innowacje pedagogiczne. W naszej placówce pracuje wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana              

i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody nauczania i wychowania. 

Szkoła jest przyjazna i bezpieczna dla uczniów, aktywizująca dla nauczycieli, którzy rozwijają samodzielność wychowanków, 

przekazują im swoją wiedzę oraz przygotowują do życia w społeczeństwie i do kolejnego etapu kształcenia.  Uczeń korzysta                     

z najnowszych zdobyczy techniki informacyjnej i informatycznej, rozwija swoje zainteresowania i zdolności, pracuje metodami 

aktywnymi.  

Prowadzi się wiele atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych. Szkoła wyrównuje szanse edukacyjnych wszystkich uczniów, zapewnia  

opiekę pedagogiczno-psychologiczną oraz socjalną dla swoich podopiecznych. Dobre stosunki interpersonalne między wszystkimi 

podmiotami życia szkolnego są wynikiem sprawnej organizacji i pozytywnego klimatu naszej szkoły.  

Posiadamy certyfikaty: Szkoła z klasą, Szkoła przyjazna dzieciom z dysleksją, Szkoła bez przemocy, Szkoła promująca 

zdrowie „Śpiewająca Polska, Szkoła Dobra, Szkoła w Ruchu, Szkoła–organizacja wspierająca wielostronny rozwój ucznia, 

Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki, Certyfikat „Nasza Łódź”, Dyplom Przyjaciela Dziecka nadany przez 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. 
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Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów i ..naszego środowiska 

lokalnego. Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin do dyspozycji wychowawcy i innych zajęć 

we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami 

szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy, przy współpracy z rodzicami, specjalistami i środowiskiem lokalnym.  

 

Wychowanie to proces wspomagania człowieka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, psychicznej, 

społecznej i duchowej; wspomagany i uzupełniany przez treści profilaktyczne. 

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi  

i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.  

 

3. RAPORT Z DIAGNOZY SPOŁECZNO–WYCHOWAWCZEJ  

Raport został przeprowadzony na podstawie: 

 podsumowania wyników nauczania w roku szkolnym 2016/17 (sprawozdanie wicedyrektora), 

 sprawozdań wychowawców klas, 

 klasowych diagnoz wychowawczych, 

 sprawozdania pedagoga szkolnego, 

 raportu z ewaluacji wewnętrznej, 

 ankiety przeprowadzonej wśród rodziców (wrzesień 2017), 

 informacji uzyskanych od Samorządu Uczniowskiego (wrzesień 2017) i Rady Pedagogicznej. 

Analiza uzyskanych danych wykazała, że: 

 Szkoła utrzymuje wysoki poziom nauczania. Wszystkie klasy osiągnęły na koniec roku 2016/2017 średnią ocen powyżej 4,0.  

 Zmiana systemu oceniania zachowania w uczniów (wprowadzona 2015/2016 drugie półrocze) wpłynęła pozytywnie na ich 

funkcjonowanie w szkole, co ma przełożenie na oceny końcoworoczne. Nie ma ocen nagannych  

i nieodpowiednich. Przeważają uczniowie z zachowaniem bardzo dobrym i wzorowym   (40% 30%).  
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 Działania opiekuńcze, wychowawcze i profilaktyczne, jakie szkoła prowadziła z różnego rodzaju instytucjami, wpłynęły 

pozytywnie na postawę uczniów i ich osiągnięcia.  

 Szkoła posiada własną koncepcję pracy i zgodnie z nią działa. Szkoła propaguje zdrowy styl życia, prowadzi działania  

przeciwdziałające nałogom, uczy szacunku do siebie i innych. Rodzice uważają, że dzieci są motywowane do nauki, a ich 

potrzeby są zaspokajane. Szkoła rozwija zainteresowania dzieci poprzez organizowanie ciekawych zajęć, wycieczek, uroczystości 

szkolnych oraz bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych.  

 Spostrzeżenia ze strony uczniów wskazują na konieczność  kontynuowania działań wychowawczo – profilaktycznych w zakresie: 

organizacji czasu wolnego w domu, rozwijania zainteresowań, aktywności fizycznej, bezpieczeństwa w sieci, zasad przebywania 

w szkole,  radzenia sobie z własnymi emocjami i innych oraz z agresją, rozwijaniem empatii i wrażliwości na rzecz innych. 

 Głosy rodziców zebrane na podstawie przeprowadzonej ankiety oraz głosy nauczycieli wskazują na wspólne zagadnienia, jakie 

powinny znaleźć się w Programie Wychowawczo –Profilaktycznym Szkoły: 

a. zagadnienia wychowawcze: integracja szkolna, dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne (odżywianie, depresja, osobowość, 

emocje, poczucie wartości własnej, jak radzić sobie ze stresem, asertywność), życie  

w  społeczeństwie, szacunek do ojczyzny), relacje (komunikacja, współpraca w grupie, kłamstwa i plotki, rozwiązywanie 

konfliktów rówieśniczych, jak się uczyć, kultura osobista na co dzień w tym czystość języka,  

„NIE-wulgaryzmom”, wartości (tolerancja, empatia, szacunek, kreatywność, szacunek do człowieka, zwierząt, przyrody, wiara, 

wrażliwość na krzywdę, w tym zwierząt), poznawanie kultur innych narodów, czytelnictwo, zainteresowania, obowiązki 

dziecka, przygotowanie do życia w rodzinie. 

b. zagadnienia profilaktyczne: pierwsza pomoc przedmedyczna, bezpieczeństwo w sieci i w portalach społecznościowych,  

zagrożenia z obszaru uzależnień i zachowań ryzykownych (alkohol, dopalacze, narkotyki, papierosy i e-papierosy, komputer, 

gry wirtualne, Telewizja, Internet, wczesna inicjacja seksualna, przestępczość nieletnich), bezpieczeństwo w kontaktach           

z obcym. 

 

4. WIZJA SZKOŁY,  WARTOŚCI 

 

Zakładamy, że w wyniku systematycznego oddziaływania wychowawczo-profilaktycznego uda się nam przygotować uczniów     

do zgodnego współżycia z ludźmi. Będziemy dążyć do tego, żeby nasi wychowankowie byli: uczciwi, odpowiedzialni, empatyczni, 

wrażliwi na krzywdę innych, kreatywni, przedsiębiorczy, kulturalni; aby nie stosowali przemocy słownej, fizycznej i psychicznej; 
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odznaczali się wysoką kulturą osobistą. Ważne jest też, aby uczniowie przestrzegali zasad zdrowego stylu życia, nie ulegali nałogom, 

rozwijali postawy obywatelskie w poszanowaniu tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur       

i tradycji; pogłębiali świadomość ekologiczną, poznawali dziedzictwo kulturowe naszego narodu, Europy i świata a także rozwijali swoje 

zainteresowania i pasje. Chcemy, aby nasza szkoła była nadal bezpieczna, panował w niej klimat sprzyjający pracy uczniów i nauczycieli. 

Wiemy, że dzięki dobrej atmosferze nauki, pracy, opieki i zabawy każdy uczeń osiągnie sukces na miarę  swoich możliwości. Dążymy   

do tego, aby wśród naszych wychowanków panowało poczucie przynależności do grupy (klasy, szkoły) i więzi koleżeństwa, przyjaźni.  

Jesteśmy szkołą, która opiera swoje działania na ogólnie przyjętych wartościach: Dobro, Piękno, Miłość, Mądrość, Szacunek, 

Prawda, Życzliwość, Uczciwość, Zrozumienie, Wrażliwość, Tolerancja, Odpowiedzialność, Zdrowie, Czystość Języka Polskiego-Kultura 

Słowa. Wychowujemy w duchu Patriotyzmu i Wartości Moralnych, odwołujemy się do tradycji szkoły. Wzorujemy się też na naszym 

patronie – Marianie Batko, którego sylwetka jest  dla nas przedmiotem szczególnego szacunku, pamięci i zobowiązania.  

 

5. CELE OGÓLNE PROGRAMU 

 

Opisane wyżej wartości umożliwiły sformułowanie kierunków oddziaływań i celów ogólnych w SP nr 12. Działalność 

wychowawczo-profilaktyczna polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomagania wychowanka  

w jego rozwoju ukierunkowanym ku pełnej dojrzałości w sferach:  

 fizycznej – zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia     

i podejmowania zachowań prozdrowotnych oraz właściwej postawy wobec zdrowia; 

 psychicznej – zbudowanie wszechstronnego, harmonijnego rozwoju emocjonalnego i intelektualnego ucznia 

(równowagi i harmonii psychicznej, poczucia siły, chęci do życia i witalności), osiągnięcie właściwego stosunku  

do siebie, innych, do świata; 

 społecznej – kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy norm 

społecznych oraz umiejętności wypełniania ról społecznych; postawy przestrzegania norm społecznych, tolerancji i otwartości 

wobec odmienności przekonań; 
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 aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia 

zdrowia oraz poczucia sensu istnienia. 

 

Cele szczegółowe:  

1. Budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia, wzbudzanie w uczniach poczucia odpowiedzialności  

za własne zdrowie. 

2. Wychowanie do wartości, kształtowanie pozytywnych postaw prospołecznych. 

3. Wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną. 

4. Budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych, relacji uczniów, nauczycieli, rodziców; wzmacnianie więzi  

z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami. 

5. Wskazywanie pożądanych wzorców zachowań, ograniczenie zjawisk agresji wśród uczniów, wzmocnienie bezpieczeństwa 

dzieci i młodzieży. 

6. Wzmacnianie poczucia własnej wartości. 

7. Wskazywanie konstruktywnych sposobów spędzania wolnego czasu. 

8.  Radzenie sobie ze stresem i  napięciem pojawiającym się w trudnych sytuacjach. 

9. Kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków, substancji uzależniających i norm przeciwnych 

podejmowaniu innych zachowań ryzykownych oraz wzmacnianie kompetencji wychowawczych, profilaktycznych nauczycieli 

i wychowawców oraz rodziców. 
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6. MODEL ABSOLWENTA 

Absolwent „Dwunastki’ jest: 

 przygotowany do następnego etapu kształcenia: potrafi zastosować w praktyce wiedzę i umiejętności, ma różnorodne 

zainteresowania, wykazuje ciekawość świata. 

 samodzielny i zaradny: umie zachować  się w różnych sytuacjach życiowych, potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy, 

potrafi wyrażać siebie poprzez formy plastyczne, teatralne, muzyczne i ruchowe. 

 odpowiedzialny i obowiązkowy: dąży do osiągania sukcesu (pracuje systematycznie), sumiennie wywiązuje                          

się z powierzonych mu zadań, zna swoje mocne  i słabe strony, nad którymi potrafi pracować. 

 kulturalny i taktowny: zna i stosuje zasady dobrego zachowania, umie kulturalnie i komunikatywnie porozumiewać się           

z innymi, dba o kulturę słowa. 

 tolerancyjny, dobry i wrażliwy: szanuje innych ludzi bez względu na ich poglądy, status majątkowy, wyznanie, narodowość, 

stan zdrowia itp., akceptuje osoby niepełnosprawne i dąży do integracji, szanuje innych uczniów  

i pracowników szkoły,  jest wrażliwy na krzywdę ludzką (bierze udział w akcjach charytatywnych), pomaga słabszym               

i młodszym. 

 świadomy swojego wpływu na własne zdrowie: prowadzi zdrowy styl życia (odpowiednio się odżywia, uprawia sport, dba     

o higienę, nie ulega nałogom). 

 człowiekiem, który dba o środowisko naturalne: troszczy się o środowisko  naturalne oraz bierze udział  

w akcjach ekologicznych; 

 dobrym i uczciwym obywatelem: zna swoje prawa i obowiązki, szanuje: symbole, język ojczysty, tradycje narodowe,  

dorobek w dziedzinie kultury i sztuki; 

 osobą dbającą o własny rozwój duchowy, kieruje się zasadami moralnymi i wartościami akceptowanymi społecznie. 
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7. Współpraca szkoły z rodzicami 

Współpraca z rodzicami jest integralną częścią Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły. Zależy nam, aby rodzice 

postrzegali szkołę i nauczyciela jako środowisko profesjonalne, przyjazne i kompetentne. Dbamy o najwyższą jakość świadczonych przez 

nas usług w tym zakresie na rzecz dzieci i młodzieży. 

 Szkoła jest otwarta dla rodziców. 

  Nauczyciele-wychowawcy zapraszają i angażują rodziców w życie klasy i szkoły.  

 Ważne są dla nas pozytywne, życzliwe relacje między rodzicami, uczniami, nauczycielami i pracownikami szkoły.  

 Cenimy sobie także pozytywne nastawienie, zaufanie oraz cierpliwą, systematyczną i odpowiedzialną pracę rodziców, 

nauczycieli i  uczniów w duchu otwartości, poszanowania, zrozumienia.   

 Istotna  i zobowiązująca naszą całą społeczność szkolną  jest wysoka kultura osobista oraz szacunek do tradycji szkoły, tradycji 

i symboli narodowych (np. stosowny strój, właściwa postawa w czasie uroczystości szkolnych i śpiewania hymnu 

państwowego) . 

 

Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 w Łodzi są najważniejszymi  partnerami w pracy wychowawczej szkoły  

i współautorami życia szkoły. 

 Powierzają swoje dziecko szkole w celu kształcenia go i wspierania w wychowaniu i rozwoju. 

 Decydują w formalnych sprawach dotyczących swojego dziecka, kierując się miłością i właściwie pojętym dobrem dziecka. 

 Ponoszą odpowiedzialność za jego wychowanie, zdrowie, rozwój i przygotowanie do dorosłego życia. 

 Rodzice świadomie współpracują ze szkołą zgodnie z jej założeniami wychowawczymi. 

 

 

Formy współdziałania szkoły i rodziców 

 
 Spotkania z wychowawcami i innymi nauczycielami uczącymi – podczas szkolnych zebrań, konsultacji, dyżurów. 

 Indywidualne  kontakty rodziców z  wychowawcami i  nauczycielami uczącymi – podczas wywiadówek lub w czasie  

konsultacji i dyżurów oraz w trakcie bieżącej pracy z uczniem według potrzeb. 

 Udział rodziców w uroczystościach klasowych i szkolnych oraz lokalnych. 
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 Udział rodziców w organizowanych dla nich edukacyjnych spotkaniach prowadzonych przez specjalistów, nauczycieli, 

wychowawców. 

 Działalność rodziców w Szkolnej Radzie Rodziców. 

 Wspólna praca rodziców, nauczycieli i uczniów oraz pracowników na rzecz szkoły – organizacja imprez, uroczystości 

klasowych, szkolnych i lokalnych (ślubowanie, wycieczki, ogniska, zawody sportowe, pomoc w urządzaniu pracowni, 

dekorowanie sal, inne prace społeczne na rzecz klasy, szkoły, wsparcie rzeczowe, pomoc  

w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie wyjść). 

 Uchwalanie Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

 Włączanie się w działania profilaktyczno-wychowawcze (np. poprzez udział w spotkaniach edukacyjnych dla rodziców, 

przeprowadzenie zajęć, pogadanki w klasie itp.) 

 Wspieranie szkoły w innych działaniach na rzecz uczniów.  

 

Procedury obowiązujące w kontaktach z rodzicami  

 
Procedura została stworzona w celu: sprecyzowania systemu kontaktów nauczycieli z rodzicami/ prawnymi opiekunami uczniów; 

usprawnienia współpracy między szkołą i rodzicami; ujednolicenia sposobu współdziałania nauczycieli  

i rodziców we wszystkich klasach; zapewnienia bezpieczeństwa dzieci na terenie szkoły, ułatwienia monitorowania ustalonych zasad 

współpracy. 

 

1. Miejscem rozmów nauczyciela z rodzicami o sprawach dziecka jest szkoła. 

2. Spotkania z rodzicami odbywają się w gabinetach, pracowniach szkolnych. Nie udziela się informacji  

o uczniach na korytarzu szkolnym lub w trakcie dyżuru międzylekcyjnego nauczyciela. 

3. Spotkania mają określony charakter zebrań z rodzicami, konsultacji indywidualnych, spotkań tematycznych  

i okolicznościowych, spotkań w domu ucznia (w uzasadnionych przypadkach np. nauczanie indywidualne), zajęć 

otwartych. 

4. Spotkania odbywają się w ściśle określonych terminach. O terminach spotkań rodzice zostają powiadomieni na początku 

roku szkolnego w kalendarzu roku szkolnego. Późniejsze zmiany mogą być dokonywane  

w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach. O spotkaniu wychowawca przypomina tydzień wcześniej. 
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5. Obecność rodziców na zebraniach jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności z ważnych przyczyn, rodzic jest 

zobowiązany do ustalenia indywidualnego kontaktu z wychowawcą w terminie nie późniejszym niż  

2 tygodnie od zebrania. 

6. Oceny oraz informacje dla rodziców nauczyciel notuje w Dzienniku  Elektronicznym – rodzic ma obowiązek 

systematycznie się nimi zapoznawać (Procedury prowadzenia Dziennika Lekcyjnego w formie elektronicznej  

–na stronie szkoły). 

7. W sytuacjach wyjątkowych możliwy jest dodatkowy kontakt nauczyciela z rodzicami, po wcześniejszym uzgodnieniu 

terminu. W przypadku uchylania się od kontaktów rodzica z wychowawcą wzywa się rodzica pisemnie przez sekretariat 

szkoły. 

8. Wszelkie uwagi dotyczące organizacji i funkcjonowania  szkoły rodzice zgłaszają z zachowaniem właściwej drogi 

służbowej, kolejno do: nauczyciela, wychowawcy klasy, dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, organu nadzorującego lub 

prowadzącego  szkołę. 

9. Rodzic zobowiązany jest do odebrania dziecka po informacji telefonicznej o zaistniałej niedyspozycji dziecka  

w szkole celem zapewnienia mu opieki. 

10. Rodzic zobowiązany jest znać obowiązujące przepisy szkolne (Statut Szkoły, Program Wychowawczo–Profilaktyczny        

i inne) i stosować się do nich. Dokumenty dostępne są w zakładce „Dokumenty szkolne” na szkolnej stronie  internetowej. 

11. Rodzic zobowiązany jest w terminie 7 dni do pisemnego usprawiedliwienia nieobecności dziecka na zajęciach szkolnych 

(może być w Dzienniku Elektronicznym). 

12. Zwolnienie dziecka z pojedynczych zajęć następuje po wcześniejszej pisemnej prośbie rodzica – wyklucza się telefoniczne 

prośby o zwolnienie uczniów. 

13. W przypadku zaistniałej sytuacji spornej rodzic zobowiązany jest do kulturalnego wyrażania swojej opinii bez naruszania 

godności nauczyciela, ucznia, pracownika szkoły, czy też innego rodzica. Każde naruszenie godności nauczyciela, bądź 

ucznia może być zgłaszane odpowiednim służbom. 

14. W celu ochrony dzieci i zapewnienia im bezpieczeństwa na terenie szkoły niedozwolone jest  przez rodziców zakłócanie 

porządku społecznego (np. „zaczepianie” innych dzieci bądź rodziców, nauczycieli, „ostra wymiana zdań” w obecności 

dzieci, wchodzenie do sal lekcyjnych w trakcie zajęć, przerywanie lekcji). 

15. W trosce o bezpieczeństwo dzieci i pozytywną współpracę rodzice wspólnie z nauczycielami przestrzegają norm 

ogólnospołecznych oraz zasad przyjętej procedury. 
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8. Współpraca szkoły ze środowiskiem 

Środowisko odgrywa szczególną rolę w rozwoju osobowości ucznia. Pomocne jest w kształtowaniu odpowiednich postaw 

moralnych i przygotowaniu wychowanków do właściwych wyborów życiowych. Aby właściwie wprowadzić uczniów w role społeczne, 

szkoła współpracuje z następującymi instytucjami i organizacjami społecznymi: 

 

 

LP. 
INSTYTUCJE                   

I ORGANIZACJE 

 

FORMY WSPÓPRACY W REALIZACJI ZADAŃ WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH, 

PROFILAKTYCZNYCH 

 

1. Poradnia Psychologiczno 

– Pedagogiczna nr 4 

 

-Badanie i diagnoza uczniów z trudnościami dydaktycznymi, wychowawczymi  

i ogólnorozwojowymi, 

-orzekanie o kwalifikacji do nauczania indywidualnego, pomocy p-p i innej, 

-prowadzenie  terapii logopedycznej, pedagogiczno-psychologicznej, zaburzeń rozwoju emocjonalnego, 

-pomoc w pedagogizacji rodziców, nauczycieli i uczniów, 

-opieka pedagogiczno-psychologiczna dla uczniów, rodziców, nauczycieli (stałe dyżury pedagoga z 

poradni na terenie szkoły), 

- pomoc w realizacji zadań wynikających ze szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego  

(np. zajęcia wychowawcze i profilaktyczne, edukacja rodziców, nauczycieli).      

        

2. Policja i Straż Miejska 

 

- Pomoc w realizacji zadań wynikających ze szkolnego programu wychowawczo- profilaktycznego,       

- prowadzenie pogadanek  na temat zagrożeń wśród dzieci i młodzieży, 

- prowadzenie  zajęć  dot. bezpieczeństwa i innych prewencyjnych, 

- interwencje  i pomoc w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych, 

- prowadzenie wywiadów w środowisku uczniów niedostosowanych społecznie lub z rodzin 

dysfunkcyjnych i ewentualne  kierowanie spraw do rozpatrzenia przez sąd, 

- współpraca w zakresie wychowania komunikacyjnego. 

 

3. Sąd Rodzinny 

 

- Współpraca kuratora ze szkołą, 

- udzielanie pomocy rodzinie przez nadzór kuratora, 
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- prowadzenie  spraw oraz rozmów profilaktycznych z uczniami i rodzicami, 

- wspieranie działań profilaktycznych w szkole i środowisku dziecka z trudnościami wychowawczymi. 

- zajęcia edukacyjne w sądzie. 

 

4. Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

 

- Zabezpieczenie pomocy socjalnej uczniom z ubogich rodzin: np. obiady, odzież, żywność, wsparcie 

finansowe, 

- zgłaszanie  przez szkołę  sytuacji uczniów z rodzin niewydolnych wychowawczo 

 i patologicznych, 

- kontakty  i konsultacje z pracownikami  socjalnymi dotyczące uczniów z podopiecznych rodzin, 

-prowadzenie Zespołu Interdyscyplinarnego.    

 

5. Parafia Rzymsko-

Katolicka  p.w. Matki 

Boskiej Jasnogórskiej 

Zepół „Caritas” 

 

- Kształtowanie  moralnych postaw  u dzieci, 

-  pomoc w dożywianiu  najbardziej potrzebujących uczniów, 

- pomoc rzeczowa i duchowa.  

 

6. Dom Kultury 502 

Biblioteka osiedlowa 

Placówki kulturalne  

i oświatowe 

- Rozwijanie zainteresowań, 

- organizowanie spektakli, koncertów i konkursów, 

- propagowanie aktywnego czytelnictwa, 

- wyjścia do teatru, do kina, 

- lekcje muzealne, biblioteczne. 

7. 

 
Służba Zdrowia - Opieka  medyczna w szkole, 

- okresowe kontrole stanu higieny uczniów, 

- prowadzenie pogadanek i gazetek nt. higieny osobistej  i zdrowego trybu życia. 

- stała opieka medyczna w szkole. 

 

8. Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci 

 

- Opieka nad dziećmi z zaniedbanych  środowisk rodzinnych, 

- pomoc uczniom przejawiającym trudności w nauce i zachowaniu, 

- pomoc dzieciom z rodzin zagrożonych patologią społeczną. 

- pomoc psychologiczno-pedagogiczna. 

 

9. PCK 

 

- Pomoc rzeczowa dla wychowanków, 

- pomoc –dożywianie, 
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- organizacja akcji charytatywnych, 

- działalność Szkolnego Koła PCK. 

 

Ponadto wspomagają szkołę:   Polskie Towarzystwo Dysleksji, Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę”, PCK, Fundacja „Gajusz”, Fundacja 

przeciwdziałania uzależnieniom „Dominik”, Zespół taneczny „Czarne Stopy”, Rada Osiedla im. Mieszka I. 

 

 

9. Ewaluacja, monitoring  

Monitorowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły: przyglądanie się rezultatom realizowanych zadań, rozmowy    

z odbiorcami działań (jak je widzą, co chcieliby zmienić i dlaczego?), badanie wyników naszych działań. Sposoby monitorowania        

(do wyboru): kronika klasy, port folio wychowawcy (teczka, w której gromadzi się dokumenty potwierdzające działania klasy), krótkie 

ankiety do uczniów, nauczycieli, rodziców badające ich opinie, karty samooceny wypełniane przez uczniów, rozmowy z uczniami 

podczas godzin wychowawczych itp. (Jeśli to konieczne, należy wprowadzić poprawki, dokonywać zmian, przystosowywać program     

do stale zmieniających się potrzeb środowiska szkolnego). 

 Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły (zbieranie danych i ich interpretacja) w  celu określenia, czy 

program realizuje postawione mu zadania. Sposoby i narzędzia ewaluacji: obserwacja zachowania, postępów uczniów, frekwencja na 

zajęciach (dzienniki zajęć), ankieta, wywiad, rozmowa, ocena samopoczucia uczniów w szkole itp. Analizuje się: plan wychowawczy 

danej klasy, oceny z zachowania, oceny śródroczne, dokumentację pedagoga szkolnego, e-dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć 

dodatkowych, informacje zawartych w raportach ewaluacji wewnętrznej, innych dokumentach szkolnych. Przykładowe wskaźniki 

ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego:  

 ilościowe: frekwencja uczniów na zajęciach lekcyjnych, liczba uczestników zajęć pozalekcyjnych (% ogółu uczniów), 

ilość prac wykonanych przez uczniów, liczba uczniów z problemami wychowawczymi, liczba uczniów przystępujących    

do konkursów, liczba laureatów, ilość wycieczek organizowanych przez szkołę, liczba rodziców zaangażowanych w pracę 

szkoły itp.; 

 jakościowe: aktywność uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, umiejętności, wiadomości, postawy uczniów, 

samopoczucie uczniów w danej klasie, szkole, przyczyny nieobecności uczniów na zajęciach, postępy w zachowaniu           

i nauce, współpraca ze środowiskiem lokalnym itp. 
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Informacje dotyczące stopnia realizacji programu zawarte są w arkuszach klasyfikacyjnych poszczególnych oddziałów klasowych            

i znajdują się w dokumentacji szkoły. Ocena  jakościowa i ilościowa programu przeprowadzana jest raz w ciągu roku szkolnego na 

podstawie informacji i danych płynących z diagnozy środowiska wychowawczego szkoły i analizy zebranych danych; na ich podstawie 

wyciągane zostają wnioski dotyczące poprawy sytuacji problemowych i formułowane zalecenia na kolejny rok szkolny. 

 

10.  Obszary: zdrowie, relacje, kultura, bezpieczeństwo 

Klasy I-III 

S
fe

ra
 

ro
zw

o
jo

w
a

 

Obszar 

 

Zadania 

 

Działania Cele operacyjne 

Osoby 

odpowiedzialne 

instytucje, 

osoby 

współpracujące 

F
iz

y
cz

n
a

 

P
sy

ch
ic

zn
a

 

S
p

o
łe

cz
n

a
 

 

ZDROWIE 

- edukacja 

prozdrowotna 

- zapoznanie  

z podstawowymi zasadami 

dbałości o zdrowie własne  

i innych, kształtowanie 

umiejętności kreowania 

środowiska sprzyjającego 

zdrowemu stylowi życia; 

- zajęcia edukacyjne /przygotowywanie 

zdrowego posiłku – kanapki, sałatki/, 

pogadanki, działania praktyczne /konkursy, 

projekty, gazetki tematyczne, udział w 

akcjach prozdrowotnych – „Śniadanie Daje 

Moc”, „Zdrowie nietrudne” 

Uczeń: 

- dba o swoje zdrowie, 

- dostrzega związek pomiędzy chorobą               

a leczeniem, 

- stosuje się do zaleceń lekarza, 

- dba o własny wygląd, 

 - dostosowuje właściwy ubiór do warunków    

atmosferycznych. 

wychowawca, 

pedagog, 

pielęgniarka 

- zapoznanie z zasadami 

zdrowego, racjonalnego 

odżywiania się, higieny 

osobistej i aktywności 

fizycznej; 

- zajęcia edukacyjne, pogadanki, działania 

praktyczne, fluoryzacja; spotkanie z panią 

pielęgniarką,  udział w programach „Owoce i 

warzywa w szkole” i „Szklanka mleka”;  

- nauka prawidłowego mycia rąk – Światowy 

Uczeń:  

- stosuje się do podstawowych zasad 

racjonalnego żywienia  

i higieny spożywania posiłków, 

- aktywnie uczestniczy w przygotowywaniu 

kanapek, sałatek, surówek, ogródków 

wychowawca, 

pedagog, 

pielęgniarka 
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Dzień Mycia Rąk, warzywnych, 

- spożywa owoce, warzywa, mleko, 

- właściwie korzysta z urządzeń sanitarnych. 

- przygotowanie do 

podejmowania działań 

mających na celu zdrowy styl 

życia w aspekcie fizycznym i 

psychicznym; 

- zajęcia edukacyjne, pogadanki, działania 

praktyczne, 

- udział w zawodach sportowych /Sportowe 

Pożegnanie Lata, Puchar Dyrektora,  

Dzień Dziecka na Sportowo/ 

Uczeń: 

- uczestniczy w zajęciach ruchowych,  

- aktywnie organizuje czas wolny,  

- zna swój organizm 

i jego potrzeby, 

wychowawca,

nauczyciele wf 

- rozwijanie umiejętności 

podejmowania działań na 

rzecz ochrony przyrody  

w swoim środowisku; 

- zajęcia edukacyjne, pogadanki, działania 

praktyczne, klasowe spotkania ze 

zwierzętami, wystawa zbiorów naturalnych 

w klasie, prowadzenie klasowej hodowli 

roślin, prowadzenie kalendarza pogody, 

dokarmianie ptaków, zbiórka dla zwierząt ze 

schroniska 

- wycieczki przyrodnicze do parku, lasu,  

-  Zielona Szkoła 

Uczeń: 

- jest wrażliwy na krzywdę zwierząt,  

- szanuje świat roślin i zwierząt, 

 - odpowiedzialnie zachowuje się wobec 

zwierząt i roślin,  

- dostrzega piękno otaczającego świata. 

wychowawca 

 

 

 

 

 

- kształtowanie wytrwałości 

w działaniu  

i dążeniu do celu, 

umiejętności adekwatnego 

zachowania się w sytuacjach 

zwycięstwa i porażki; 

- zajęcia edukacyjne, pogadanki, działania 

praktyczne, gry i zabawy zespołowe, 

planszowe; udział  

w zajęciach profilaktycznych; 

Uczeń:  

- uczestniczy w grach i zabawach z elementami 

rywalizacji, 

- potrafi pogodzić się  

z porażką i cieszyć się ze zwycięstwa, 

- stosuje zasady fair play, 

- potrafi pogratulować rywalowi. 

wychowawca,

pedagog 

S
p

o
łe

cz
n

a
 

P
sy

ch
ic

zn
a
 

 

RELACJE 

kształtowa 

nie 

pozytywnych 

- organizacja zespołu 

klasowego; 

 

 

- wybór samorządu klasowego  

i omówienie zakresu jego obowiązków 

- przypomnienie zadań dyżurnych; 

Uczeń: 

- wybiera samorząd klasowy w drodze 

demokratycznych wyborów, 

- zna i realizuje zadania dyżurnego. 

wychowawca 
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postaw 

społecz 

nych 

- przypomnienie praw  

i obowiązków ucznia; 

 

- wspólne opracowanie „Kontraktu klasy” 

zawierającego zasady zachowania oraz 

konsekwencji za nieprzestrzeganie reguł; 

Uczeń: 

- wymienia prawa i obowiązki ucznia, wie, że 

trzeba je respektować, 

- respektuje zasady zawarte we wspólnie 

opracowanym kontrakcie klasowym, 

- zna konsekwencje wynikające  

z nieprzestrzegania kontraktu. 

wychowawca,

pedagog 

- organizacja imprez 

klasowych integrujących 

zespół; 

- andrzejki, mikołajki, Wigilia, bal 

karnawałowy, Dzień Kobiet i Mężczyzn, 

śniadanie wielkanocne, powitanie wiosny. 

Uczeń:  

- aktywnie uczestniczy w imprezach klasowych, 

- umie bawić się wspólnie. 

wychowawca, 

 

- kształtowanie 

podstawowych umiejętności 

komunikacyjnych oraz 

przestrzegania 

obowiązujących reguł, 

kształtowanie umiejętności 

rozwiązywania konfliktów. 

- zajęcia edukacyjne, pogadanki, działania 

praktyczne, gry i zabawy; zajęcia ze 

specjalistami dotyczące zasad kultury, 

znajomości form grzecznościowych, zajęcia 

profilaktyczne dotyczące emocji 

Uczeń:  

- potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe  

w kontaktach z rówieśnikami,  

- przestrzega ustalonych reguł w społeczności 

dziecięcej,  

- potrafi rozwiązywać konflikty drogą pokojową 

wychowawca,

pedagog 

- kształtowanie umiejętności 

nawiązywania i 

podtrzymywania relacji  

z rówieśnikami, 

rozpoznawania ich potrzeb, 

zgodnej współpracy  

z innymi, z zachowaniem 

obowiązujących norm  

i reguł kultury osobistej; 

- zajęcia, zabawy integracyjne, wdrażanie do 

wzajemnej pomocy podczas zajęć; 

Uczeń: 

- potrafi nawiązywać zgodne relacje  

z rówieśnikami, 

- zgodnie współpracuje w zespole, 

- zna i stosuje zasady kultury osobistej. 

 

wychowawca,

pedagog 

- rozwijanie poczucia 

odpowiedzialności za 

- zajęcia edukacyjne, pogadanki, działania 

praktyczne, gry i zabawy; zajęcia ze 

Uczeń:  

- aktywnie uczestniczy w przygotowaniu  

wychowawca,

pedagog, 
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siebie i zespół; 

 

specjalistami, praca w grupach, 

- Dzień Tolerancji, 

- Akcja Gorączka Złota, 

 

- Ogólnołódzki Konkurs Plastyczny  

„W domu zwierzaka mam i o niego zawsze 

dbam”, 

- udział w zbiórce na rzecz zwierząt ze 

schroniska łódzkiego oraz TOZ, 

- udział w akcji Sprzątanie świata, 

Zostań Super Zakrętakiem, 

- akcje charytatywne na rzecz innych dzieci, 

zwierząt; 

i przeprowadzeniu imprez, akcji szkolnych 

/klasowych, 

- uczestniczy w akcjach charytatywnych. 

nauczyciele 

 

- zapoznanie  

z podstawowymi prawami  

i obowiązkami wynikającymi 

z roli ucznia oraz członka 

szkolnej społeczności, 

rodziny 

i kraju; 

- zajęcia edukacyjne /prawa  

o obowiązki ucznia, prawa dziecka/, 

pogadanki; 

Uczeń: 

- wymienia i respektuje prawa i obowiązki 

ucznia. 

wychowawca,

pedagog 

- rozwijanie empatii, 

umiejętności podejmowania 

działań mających na celu 

pomoc słabszym i 

potrzebującym, umiejętności 

rozwiązywania konfliktów  

i sporów; 

- zajęcia edukacyjne, pogadanki, działania 

praktyczne, gry i zabawy; zajęcia ze 

specjalistami, 

-  udział w akcjach charytatywnych, 

zorganizowanie klasowej pomocy dla 

kolegów podczas zajęć i przerw; 

Uczeń: 

- pamięta o oddawaniu pożyczonych rzeczy,  

- stara się przeciwstawiać kłamstwu i obmowie,  

- niesie pomoc potrzebującym  

(np. przekazuje lekcje chorym kolegom, pożycza 

przybory szkolne, włącza się  

w akcje charytatywne),  

- nawiązuje przyjaźnie, pielęgnuje je. 

wychowawca,

pedagog 
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KULTURA 

-wartości, 

normy, 

wzory 

zachowań 

wychowanie 

patriotyczne 

- kształtowanie gotowości do 

uczestnictwa w kulturze, 

poszanowania tradycji  

i kultury własnego narodu, 

oraz  innych kultur,  

-uczestniczenie w życiu 

kulturalnym środowiska 

rodzinnego, szkolnego, 

lokalnego  

- rozwijanie zainteresowań 

historią i tradycjami miasta  

i regionu; 

Udział w apelach i uroczystościach 

szkolnych: 

- rozpoczęcie, zakończenie roku szkolnego, 

- Dzień Edukacji Narodowej, ślubowanie 

kl.I, 

- Dzień Tolerancji i Dzień Szkoły bez 

Przemocy, 

- Dni Teatru, 

- Święto Szkoły  

-  zajęcia edukacyjne - zapoznanie  

z sylwetkami sławnych łodzian. 

Uczeń: 

- potrafi określić status administracyjny swojej 

miejscowości,  

- opisuje herb Łodzi i jego historię,  

- opisuje tradycje Łodzi, - dostrzega piękno 

regionu,  

- wymienia ludzi szczególnie  zasłużonych dla 

Łodzi. 

wychowawca, 

nauczyciele 

odpowiedzialn

i za 

przeprowadze

nie 

uroczystości 

 - kształtowanie wrażliwości 

estetycznej poprzez kontakt z 

dziełami literackimi  

i wytworami kultury,  

 - wyzwalanie potrzeby 

kontaktu z literaturą i sztuką 

dla dzieci; 

- wycieczki do kina, teatru, muzeum, 

biblioteki, 

- wycieczki krajoznawcze, 

- klasowe projekty rozwijające czytelnictwo. 

- uczestniczy  

w wydarzeniach kulturalnych środowiska 

szkolnego, lokalnego, ogólnopolskiego 

/spektakle, koncerty, wydarzenia, wystawy, 

konkursy/, 

- korzysta z zasobów biblioteki szkolnej  

i klasowej. 

wychowawca, 

rodzice 

 - kształtowanie postaw 

wyrażających szacunek dla 

ludzi, niezależnie od religii, 

statusu materialnego, wieku, 

wyglądu, poziomu rozwoju 

intelektualnego i fizycznego 

-podejmowanie działań  

w celu zapobiegania 

dyskryminacji; 

- utrwalanie form grzecznościowych  

w relacjach z dorosłymi 

i rówieśnikami, kreowanie poprawnych 

zachowań wobec rodziców, dziadków i 

rodzeństwa podczas zajęć edukacyjnych  

i pogadanek, 

- organizowanie uroczystości kultywujących 

święta rodzinne: Klasowa Wigilia, 

Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka; 

Uczeń: 

- kulturalnie i z szacunkiem odnosi się do innych 

ludzi, 

- respektuje prawa innych, 

- nie dokucza dzieciom o innym kolorze skóry, 

innym wyznaniu religijnym, z uboższych rodzin, 

- wykazuje tolerancję wobec innych. 

wychowawca 

pedagog 
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- przygotowanie do radzenia 

sobie w sytuacjach 

codziennych wymagających 

umiejętności praktycznych 

- zajęcia edukacyjne, pogadanki, 

- zajęcia rozwijające kreatywność, twórcze 

myślenie; 

 

Uczeń: 

- radzi sobie w codziennych sytuacjach 

/samoobsługa – ubieranie się, spożywanie 

posiłków, przygotowywanie się do zajęć, udział  

w zajęciach, kontakty z dorosłymi 

,rówieśnikami/. 

wychowawca, 

pedagog 

-  przygotowanie do 

podejmowania działań 

mających na celu 

rozbudzanie i rozwijanie 

własnych zainteresowań; 

- zajęcia edukacyjne, prezentacje własnych 

zainteresowań, pasji, udział w konkursach 

klasowych, szkolnych, międzyszkolnych: 

plastycznych, czytelniczych, ortograficznych, 

sportowych, tanecznych, SKO, itp. 

- udział w zajęciach pozalekcyjnych; 

Uczeń: 

- rozwija swoje zainteresowania poprzez 

uczestnictwo  

w zajęciach pozalekcyjnych, udział  

w konkursach, projektach itp. 

wychowawca 

-  wstępne kształtowanie 

postaw wyrażających 

szacunek do symboli  

i tradycji narodowych oraz 

tradycji związanych  

z rodziną, szkołą  

i społecznością lokalną; 

- udział w uroczystościach szkolnych i 

klasowych, 

- udział w kulturze poprzez wycieczki 

krajoznawcze, do kina, teatru, muzeum,   

miejsc pamięci itp.; 

Uczeń: 

- potrafi określić swoją narodowość,  

- nazywa swój kraj i jego stolicę,  

- wymienia i opisuje symbole narodowe (barwy, 

godło, hymn),  

- wymienia najważniejsze wydarzenia 

historyczne, - wymienia ludzi szczególnie 

zasłużonych dla Polski,  

- omawia legendy,  

- śpiewa hymn narodowy,  

- kulturalnie zachowuje się w miejscach pamięci 

narodowej, podczas uroczystości. 

wychowawca 

- kształtowanie umiejętności 

wyrażania własnych emocji 

w różnych formach ekspresji; 

- zajęcia artystyczne i profilaktyczne; Uczeń: 

- potrafi rozpoznawać emocje swoje i innych, 

rozmawiać o nich i wyrażać je w różnych 

formach. 

wychowawca, 

pedagog 

- kształtowanie poczucia 

własnej wartości dziecka, 

podtrzymywanie ciekawości 

- zajęcia edukacyjne, pogadanki, działania 

praktyczne, gry i zabawy; zajęcia ze 

specjalistami, 

Uczeń: 

- wykazuje zainteresowanie otaczająca go 

rzeczywistością, 

wychowawca,

pedagog 
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poznawczej, rozwijanie 

kreatywności 

i przedsiębiorczości oraz 

brania odpowiedzialności za 

swoje decyzje  

i działania; 

- kształtowanie pozytywnego 

myślenia, 

określanie mocnych  

i słabych stron 

- wspieranie motywacji do 

działania; 

 

 

 

 

 

- jest odpowiedzialny za powierzone mu 

zadania, 

-  zna swoje mocne strony, 

- kieruje się pozytywnym myśleniem. 

- kształtowanie świadomości 

odmienności osób 

niepełnosprawnych, innej 

narodowości, wyznania, 

tradycji kulturowej oraz ich 

praw; 

- zajęcia dydaktyczne i wycieczki, zajęcia ze 

specjalistami; 

Uczeń: 

- okazuje szacunek  

i troskę wobec osób niepełnosprawnych, innej 

narodowości, innego wyznania 

i tradycji kulturowej, 

- respektuje prawa innych ludzi. 

wychowawca 
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BEZPIECZEŃ 

STWO 

problematy

ka 

zachowań 

ryzykowny

ch, 

problemow

ych 

- zapoznanie  

z podstawowymi zasadami 

bezpieczeństwa w różnych 

sytuacjach życiowych, 

kształtowanie właściwego 

zachowania się w sytuacji 

zagrożenia życia i zdrowia 

oraz sytuacjach 

nadzwyczajnych; 

- zajęcia dydaktyczne i wycieczki, zajęcia ze 

specjalistami /Straż Miejska, Policja, Straż 

Pożarna/, teatrzyk profilaktyczny 

- zapoznanie z Kodeksem Szkoły 

bez Przemocy, Statutem Szkoły, 

- praktyczne ćwiczenia związane  

z ruchem pieszych, 

- wyjście na skrzyżowanie, 

- wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa 

podczas 

wycieczek oraz w środkach komunikacji 

miejskiej, 

- pogadanki nt bezpieczeństwa  

w trakcie zajęć, przerw, w szatni,  

w sali gimn., w toalecie, w czasie zabaw; 

Uczeń: 

- bezpiecznie porusza się po drogach i stosuje 

się do przepisów ruchu drogowego,  

- zachowuje bezpieczeństwo podczas wycieczek,  

- bezpiecznie korzysta ze środków transportu,  

- rozróżnia niektóre znaki drogowe,  

- omawia zasady zachowania w sytuacji 

wypadku, 

- wymienia telefony alarmowe, 

- potrafi bezpiecznie zachowywać się  

w szkole. 

wychowawca, 

pedagog 

 

 - kształtowanie umiejętności 

wyszukiwania i 

wykorzystywania informacji 

z różnych źródeł, korzystania  

z technologii informacyjno-

komunikacyjnych, 

kształtowanie świadomości 

negatywnego wpływu pracy 

przy komputerze na zdrowie 

i kontakty społeczne, 

respektowanie ograniczeń 

dotyczących korzystania z 

komputera, Internetu 

,multimediów; 

- realizacja programów profilaktycznych 

„Sieciaki”, „Magiczne kryształy” 

dotyczących problematyki uzależnień 

/urządzenia elektroniczne – telefon, 

komputer, gry komputerowe/ oraz narkotyki, 

papierosy, alkohol, dopalacze/; 

 

Uczeń: 

- potrafi wyszukiwać informacje z różnych 

źródeł, 

- korzysta z technologii informacyjno-

komunikacyjnych, 

- wymienia zagrożenia płynące z korzystania  

z komputera, Internetu  

i multimediów, 

- stosuje się do ograniczeń dotyczących 

korzystania  

z komputera, Internetu  

i multimediów, telefonu komórkowego. 

wychowawca,

pedagog 
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 - przygotowanie do 

bezpiecznego  

i rozsądnego korzystania  

z narzędzi i urządzeń 

technicznych, bezpiecznego 

organizowania zajęć 

ruchowych i poruszania się 

po drogach; 

- zajęcia dydaktyczne; Uczeń: 

- zna i stosuje zasady bezpiecznego korzystania 

z narzędzi  

i urządzeń technicznych oraz zasady poruszania 

się po drogach. 

wychowawca 

 

 - przygotowanie do 

bezpiecznego korzystania ze 

środków komunikacji 

- wycieczki; Uczeń: 

- w bezpieczny i kulturalny sposób korzysta ze 

środków komunikacji. 

wychowawca 

 

 

 

- kształtowanie umiejętności 

utrzymywania ładu i 

porządku wokół siebie, w 

miejscu nauki i zabawy; 

- wykonywanie prac na rzecz klasy, 

- dbałość o estetyczny wygląd sali lekcyjnej 

czyli: 

- pielęgnacja kwiatów, prowadzenie hodowli 

roślin, 

- dekoracja klasy, 

- wystawki prac plastycznych, technicznych, 

zainteresowań, kolekcji, 

- troska o pomoce dydaktyczne i sprzęt, 

- dbanie o ład i porządek w sali. 

Uczeń: 

- dba o estetyczny wygląd sali lekcyjnej, 

utrzymuje porządek wokół siebie,  

- aktywnie uczestniczy w dekorowaniu sali, 

korytarza szkolnego,  

- troszczy się o pomoce dydaktyczne i sprzęt, 

- sumiennie wypełnia obowiązki dyżurnego, 

- ponosi odpowiedzialność za zniszczenie 

mienia. 

wychowawca, 

rodzice 

 

Klasy IV-VII 
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Obszar 

 

Zadania 

 

Działanie 

 

Cele szczegółowe 
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ZDROWIE 

(edukacja prozdrowotna) 

Kształtowanie postaw 

otwartych na poszukiwanie 

pomocy oraz porady,  kiedy 

wybór jest ważny  i trudny. 

Spotkanie z pedagogiem szkolnym, 

psychologiem, pielęgniarką 

Lekcje wychowawcze związane                      

z zadaniem 

Uczeń: 

- wie, do kogo zwrócić się  o pomoc, 

- oferuje pomoc innym, 

- potrafi opowiedzieć o sobie, 

- argumentuje swój wybór. 

Kształtowanie postaw 

prozdrowotnych poprzez 

promowanie aktywnego             

i zdrowego stylu życia. 

Udział w pracach Szkoły Promującej 

Zdrowie. 

Zachęcanie uczniów do udziału w 

zajęciach ruchowych, zawodach 

sportowych szkolnych i 

międzyszkolnych. 

Informowanie o negatywnych skutkach 

unikania lekcji wychowania fizycznego. 

 

 

 

 

Uczeń: 
- unika zachowań zagrażających zdrowiu 

i życiu, 

- zdrowo, racjonalnie i regularnie się 

odżywia, 

- potrafi właściwie zaplanować czas na 

pracę i odpoczynek, 

- dba o prawidłową postawę swojego 

ciała, 

- dostrzega potrzebę ruchu i wysiłku 

fizycznego, 

- aktywnie uczestniczy w zadaniach        

w ramach programu „Szkoły Promującej 

Zdrowie”. 

Zachęcanie uczniów do pracy 

nad własną motywacją oraz 

analizą czynników, które ich 

demotywują. 

Zabawy dydaktyczno-wychowawcze 

(prezentacja przykładowych portretów, 

zdjęć); pogadanki; plakaty… 

 

Uczeń: 

- potrafi wypowiedzieć się na dany temat, 

- przedstawia swoje mocne strony, 

- potrafi się zaprezentować na forum 

klasy, 

 

- wymienia przykłady działań, które    go 

motywują, 

- prezentuje formy spędzania czasu 

wolnego. 

 Kształtowanie umiejętności 

podejmowania i realizacji 

Tworzymy zdrowe menu dla nastolatka; 

degustacja zdrowych przekąsek. 

Uczeń: 

- potrafi stworzyć zdrowe menu dla 
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zachowań prozdrowotnych. 

 

 

 

siebie, 

- zna niekorzystny wpływ „fast food’ów” 

na swoje zdrowie, 

- zna potrzeby młodego organizmu, 

- zna swój organizm i jego potrzeby, 

- racjonalnie i zdrowo się odżywia. 

Prezentowanie sposobów 

pokonywania własnych słabości 

oraz akceptowania ograniczeń i 

niedoskonałości. 

Plakat związane z omawianą tematyką. 

Zapoznanie uczniów  

ze sposobami udzielania pierwszej 

pomocy; ćwiczenia. 

Uczeń: 

- zna swoje mocne i słabe strony, 

- akceptuje własne wady i ograniczenia, 

- prezentuje sposoby pokonywania 

własnych słabości, 

- zna zasady udzielania pierwszej 

pomocy, 

- rozumie i docenia konieczność 

posiadania wiedzy na temat pierwszej 

pomocy. 

Kształtowanie umiejętności 

rozpoznawania własnych cech 

osobowości. 

Kształtowanie konstruktywnego 

obrazu własnej osoby 

(świadomość mocnych               

i słabych stron) 

 

Rozwijanie właściwej postawy 

wobec zdrowia  i życia jako 

najważniejszych wartości. 

 

 

 

Zachęcanie do zdrowego trybu życia. 

Przygotowywanie gazetek 

informacyjnych. 

Pogadanki, warsztaty i filmy nt. radzenia 

sobie z emocjami, zwłaszcza tymi 

negatywnymi. 

Natychmiastowa interwencja 

 

 w sytuacjach konfliktowych. 

Współpraca ze szkolnym pedagogiem      

i psychologiem. 

Realizacja programów profilaktycznych. 

Uświadamianie zagrożeń wynikających    

z uzależnień. 

Uczeń: 

- dba o swój wygląd, higienę ciała 

 i swojego miejsca pracy, 

- potrafi dostrzec i wymienić swoje 

mocne strony, 

- zna rodzaje przejawów agresji, rozumie 

ich skutki, 

 

- wie, do kogo zwrócić się o pomoc, 

- rozpoznaje i wyraża swoje emocje, 

- właściwie reaguje w sytuacji stresującej, 

- unika zachowań zagrażających zdrowiu 

i życiu, 

- zdrowo, racjonalnie i regularnie się 
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odżywia, 

- potrafi właściwie zaplanować czas na 

pracę i odpoczynek, 

- dba o właściwą postawę ciała, 

- zna rodzaje zagrożeń wynikających    

  z uzależnień. 
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RELACJE 

(kształtowanie 

pozytywnych postaw 

społecznych) 

 

Kształtowanie umiejętności 

właściwej komunikacji 

stanowiącej podstawę 

współdziałania. 

Zajęcia warsztatowe zorganizowane przez 

PPP 

Organizowanie imprez klasowych – 

urodziny, wigilia klasowa, Święto Szkoły, 

udział w pracy Samorządu 

Uczniowskiego 

Uczeń: 

- aktywnie uczestniczy                              

w programach profilaktycznych                  

i akcjach charytatywnych, 

- potrafi komunikować się z innymi, 

- szanuje zdanie innych, 

- zna granicę żartów, 

- kulturalnie  i  z szacunkiem odnosi się 

do rówieśników, nauczycieli                     

i pracowników szkoły, 

- oferuje swoją pomoc innym, 

- dostrzega potrzeby drugiego człowieka, 

- szanuje zdanie innych, 

- chętnie współpracuje w grupie. 

 

Rozwijanie wrażliwości na 

potrzeby i trudności innych 

ludzi. 

 

Lekcje wychowawcze 

Budowanie atmosfery 

wzajemnego szacunku              

w społeczności szkolnej 

Przeprowadzenie cyklu lekcji 

wychowawczych. 

Reagowanie na wszelkie objawy 

zachowań wskazujących na brak 

szacunku wobec nauczycieli, innych 

pracowników szkoły, uczniów. 

Rozwijanie umiejętności 

rozumienia innych, która  

 

sprzyja efektywnej współpracy. 

Przypomnienie praw i obowiązków 

ucznia oraz omówienie dokumentów 

szkolnych (m.in. Statut, WSO…) 

Realizacja kampanii społecznej „Bądź 

kumplem, nie dokuczaj!”  

Uczeń: 

- zna swoje prawa i obowiązki, 

- zna i przestrzega regulaminów 

obowiązujących w szkole, 

- szanuje zdanie innych, 

- potrafi wykazać się empatią względem 

drugiego człowieka, 

- aktywnie uczestniczy                                 

w programach profilaktycznych                    
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i akcjach charytatywnych. 
 

 Wyzwalanie chęci do działania 

na rzecz innych osób w celu 

poprawy ich sytuacji 

(wolontariat). 

Pomoc koleżeńska, udział w akcjach 

charytatywnych. 

Uczeń: 

- potrafi komunikować się z innymi, 

- szanuje zdanie innych, 

- dostrzega potrzeby innych, 

- oferuje swoją pomoc innym. 

Rozwijanie poczucia 

przynależności do grupy 

(samorząd uczniowski, klub, 

drużyna, wspólnota).  

Ro  Rola i znaczenie samorządu dla życia 

klasy i realizacji przyjętych zadań. 

Pogadanki, prace porządkowe, 

prowadzenie klasowej strony 

internetowej… 

Uczeń: 

- uczestniczy w życiu szkoły, 

- reprezentuje szkołę poprzez działalność 

w Samorządzie Uczniowskim i nie tylko, 

- chętnie współpracuje w grupie, 

- współpracuje z wychowawcą, angażuje 

się do dodatkowych prac. 

Kształtowanie otwartości na 

doświadczenia innych ludzi, ich 

sposobów rozwiązywania 

problemów, na nową wiedzę. 

Realizacja kampanii społecznej „Bądź 

kumplem, nie dokuczaj!”  

Spotkania tematyczne z zaproszonymi 

gośćmi. 

Uczeń: 

- aktywnie uczestniczy                                 

w programach profilaktycznych                   

i akcjach charytatywnych, 

- właściwie reaguje na sytuacje 

konfliktowe, 

- potrafi wyrazić swoje emocje, 

- szuka sposobów rozwiązywania 

problemów, prosi o pomoc. 

 

 

 

Rozwijanie świadomości 

dotyczącej roli osób znaczących 

i autorytetów. 

Dyskusja na temat postawy altruistycznej; 

gazetki klasowe 

Udział w apelach okolicznościowych, 

gazetki tematyczne, wycieczki, warsztaty. 

 

Uczeń: 

- dostrzega wartość autorytetu w życiu 

człowieka. 

- potrafi opowiedzieć o własnych 

autorytetach, 

- uczestniczy w uroczystościach 

szkolnych, apelach okolicznościowych. 
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Kształtowanie umiejętności 

współpracy w dążeniu do 

osiągnięcia celu. 

Uwrażliwianie na różne obszary 

ludzkich problemów i potrzeb. 

Rozwijanie umiejętności 

komunikacyjnych. 

Rozwijanie samorządności. 

 

 

 

 

 

 

Przypomnienie praw i obowiązków 

ucznia oraz innych dokumentów 

szkolnych (m.in. Statut, WSO...) 

Pomoc koleżeńska, udział w akcjach 

charytatywnych. 

Rola i znaczenie samorządu klasowego            

i szkolnego. 

Uświadomienie znaczenia i roli 

samorządu dla życia klasy i realizacji 

przyjętych zadań 

Pogadanki, prace porządkowe, wystrój sal  

i korytarzy. 

Dyskusje i pogadanki tematyczne 

Udział w apelach okolicznościowych. 

Uczeń: 

- zna prawa i obowiązki ucznia, 

- zna i przestrzega regulaminów 

obowiązujących w szkole, 

- uczestniczy w życiu szkoły, 

- reprezentuje szkołę poprzez działalność 

w Samorządzie Uczniowskim i nie tylko, 

- aktywnie uczestniczy                           

  w programach profilaktycznych                  

i akcjach charytatywnych, 

- potrafi komunikować się z innymi, 

- szanuje zdanie innych, 

- zna granicę żartów, 

- oferuje swoją pomoc innym, 

- chętnie współpracuje w grupie 
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KULTURA 

(wartości, normy, wzory 

zachowań) 

wychowanie patriotyczne 
 

Zapoznanie z rolą 

zainteresowań w życiu 

człowieka. 

Lekcje wychowawcze. Uczeń: 

- dba o kulturę języka, 

- potrafi opowiedzieć o sobie i swoich 

zainteresowaniach, 

- potrafi opowiedzieć o swoich mocnych 

stronach, zaletach, 

- szanuje zdanie innych. 

Kształtowanie pozytywnego 

stosunku do procesu 

kształcenia. 

Zachęcanie uczniów do udziału 

w kołach przedmiotowych         

i kołach zainteresowań oraz 

kierowanie na zajęcia 

wyrównawcze. 

Lekcje wychowawcze podsumowujące  

osiągnięcia uczniów. 

Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej. 

Przedstawienie oferty szkoły w zakresie 

zajęć pozalekcyjnych. 

Uczeń: 

- chętnie uczestniczy                                       

w dodatkowych zajęciach  - kołach 

przedmiotowych, itp. 

- oferuje pomoc swoim kolegom, 

- zachęca innych kolegów                        

do uczestnictwa w dodatkowych 

zajęciach pozalekcyjnych, 

- dokonuje samooceny. 
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Wychowanie patriotyczne Udział w uroczystościach szkolnych, 

lekcje wychowawcze, lekcje historii, 

lekcje języka polskiego, Święto Szkoły, 

lekcje wychowawcze… 

Uczeń: 

- uczestniczy w uroczystościach 

szkolnych, obchodach świąt narodowych, 

- rozumie znaczenie patriotyzmu,  

- zna symbole narodowe, 

- odwiedza miejsca pamięci narodowej, 

- zna sylwetkę patrona szkoły, 

- utożsamia się ze szkołą, 

- rozumie potrzebę kultywowania 

tradycji. 

 

 

Rozwijanie zainteresowań         

i pasji uczniów. 

Opracowanie rankingu wartościowych 

książek dla nastolatków. 

Dyskusja na temat zainteresowań, hobby 

uczniów; konkursy, wyjścia klasowe (np.: 

do kina, teatru). 

 

Uczeń: 

- potrafi opowiedzieć o sobie i swoich 

zainteresowaniach, 

- potrafi stworzyć ranking wartościowych 

książek dla nastolatków, 

- potrafi zaprezentować swoje mocne 

strony, 

- docenia pasje i zainteresowania swoich 

kolegów z klasy. 

 

Budowanie samoświadomości 

dotyczącej praw, wartości, 

wpływów oraz postaw. 

Uświadamianie uczniom ich mocnych 

stron. 

Wyjaśnienie istoty patriotyzmu; 

kształtowanie postaw patriotycznych 

poprzez aktywny udział w akademiach i 

konkursach okolicznościowych; 

omówienie znaczenia symboli 

narodowych. 

Uczeń: 

- uczestniczy w uroczystościach  

szkolnych, obchodach świąt narodowych, 

- rozumie znaczenie patriotyzmu,  

- zna symbole narodowe, 

- odwiedza miejsca pamięci narodowej, 

- zna sylwetkę patrona szkoły, 

- utożsamia się ze szkołą, 

- rozumie potrzebę kultywowania 

tradycji. 

Rozwijanie umiejętności Warsztaty; luźna rozmowa – wymiana Uczeń: 
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wyrażania własnych emocji.  doświadczeń; ćwiczenia w stosowaniu 

form grzecznościowych. 

- potrafi wyrazić swoje emocje, 

- zna i stosuje formy grzecznościowe, 

- jest kulturalny, 

- właściwie reaguje w sytuacjach 

stresujących. 

Rozwijanie umiejętności 

właściwego zachowania się z 

uwzględnieniem sytuacji i 

miejsca. 

Zapoznanie uczniów z prezentacjami 

multimedialnymi na wskazany temat 

konkurs/quiz z nabytych i utrwalonych 

wiadomości; scenki rodzajowe. 

 

Uczeń: 

- zna zasady właściwego zachowania    

  z uwzględnieniem sytuacji i miejsca 

(dobre maniery), 

- dba o kulturę języka, 

- jest kulturalny, szanuje innych. 

 

 Rozwój zainteresowań 

zwiększenie samodzielności. 

Rozwijanie umiejętności 

krytycznego myślenia (wpływ 

rówieśników  i mediów) 

Dokonywanie analizy postaw, 

wartości, norm społecznych, 

przekonań   i czynników, które 

 

 na nie wpływają. 

Rozwijanie szacunku dla 

kultury i dorobku narodowego.  

Promocja czytelnictwa. 

Zachęcanie uczniów do dzielenia się 

informacjami nt. własnych 

zainteresowań. 

Uświadamianie uczniom konieczności 

krytycznego myślenia w stosunku do 

rówieśników.  

Spotkania z przedstawicielami Straży 

Miejskiej, policji, filmy, prezentacje  

 

nawiązujące do zagrożeń w sieci.  

Kształtowanie postaw patriotycznych 

poprzez udział w akademiach i 

konkursach okolicznościowych. 

Zwiedzanie najważniejszych miejsc 

pamięci narodowej w Łodzi i okolicy. 

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych 

poprzez udział w konkursach, imprezach 

okolicznościowych, współpraca z 

łódzkim bibliotekami oraz innymi 

Uczeń: 

- dba o kulturę języka, 

- dzieli się z innymi swoimi 

zainteresowaniami, 

- potrafi opowiedzieć o swoich zaletach, 

- potrafi krytycznie spojrzeć na postawy 

 i wypowiedzi swoich rówieśników, 

wyciąga wnioski, 

 

- dostrzega i docenia autorytet 

przedstawicieli Straży Miejskiej, policji, 

nauczyciela, wychowawcy, itp. 

- szanuje zdanie innych, 

- zachowuje się kulturalnie, 

- uczestniczy w uroczystościach 

szkolnych, obchodach świąt narodowych, 

- rozumie znaczenie patriotyzmu,  

- zna symbole narodowe, 

- odwiedza miejsca pamięci narodowej, 
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instytucjami kulturalnymi  (m.in.: 

muzea..) 

 

- zna sylwetkę patrona szkoły, 

- utożsamia się ze szkołą, 

- rozumie potrzebę kultywowania tradycji 
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BEZPIECZEŃSTWO 

(problematyka zachowań 

ryzykownych, 

problemowych) 

Redukowanie agresywnych 

zachowań poprzez naukę 

sposobów rozwiązywania 

problemów 

 

Lekcje wychowawcze.                     

Reagowanie na wszelkie przejawy 

zachowań agresywnych wśród uczniów. 

Pomoc w rozwiązywaniu problemów              

i konfliktów.       

Warsztaty psychologiczne. 

 

Uczeń: 

- dostrzega potrzeby własne                     

 i innych, 

- właściwie reaguje na wszelkie przejawy 

zachowań agresywnych wśród uczniów, 

- prezentuje właściwe wzorce zachowań 

w sytuacjach konfliktowych, 

- potrafi komunikować się                         

z innymi, 

- potrafi radzić sobie z negatywnymi 

emocjami, 

- wie, do kogo zwrócić się                        

o pomoc w sytuacji zagrożenia. 

 Rozwijanie umiejętności 

prowadzenia rozmowy              

w sytuacji konfliktu – podstawy 

negocjacji i mediacji. 

Mini wykłady na temat mediacji; scenki 

rodzajowe, ćwiczenia… 

Uczeń: 

- potrafi współpracować w grupie, 

- uczy się funkcjonowania w grupie 

rówieśniczej, 

- dostrzega potrzeby własne                        

i innych, 

- oferuje pomoc. 

 

 Rozwijanie umiejętności 

identyfikowania przyczyn 

własnego postępowania. 

Przedstawienie typologii charakterów: 

choleryk, flegmatyk, melancholik, 

sangwinik (quiz/praca plastyczna).  

 

Uczeń: 

- potrafi scharakteryzować siebie                

i innych, 

- wskazać przyczyny własnego 

postępowania. 
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Dokonywanie analizy wpływu 

nastawienia do siebie i innych 

na motywację do podejmowania 

różnorodnych zachowań 

Projekcje filmów dydaktyczno-

wychowawczych pogadanki, scenki 

rodzajowe, analiza przykładu, 

warsztaty… 

 

Uczeń: 

- dostrzega konieczność współpracy             

z innymi, 

- dokonuje analizy zachowań innych osób 

względem siebie, 

- wyciąga wnioski, argumentuje. 

Rozwijanie poczucia osobistej 

odpowiedzialności, zachęcanie 

do angażowania się w 

prawidłowe i zdrowe 

zachowania. 

 Analizy różnych zachowań, samoocena, 

scenki rodzajowe. 

Uczeń: 

- dostrzega potrzeby własne   i innych, 

- oferuje     pomoc, 

- potrafi komunikować się   z innymi, 

- chętnie współpracuje w grupie. 

Doskonalenie umiejętności 

rozpoznawania symptomów 

uzależnienia od komputera i 

Internetu. 

 Uświadamianie zagrożeń wynikających     

z korzystania z nowoczesnych 

technologii. Opracowanie rankingu 

wartościowych stron internetowych; 

dyskusja o zagrożeniach, jakie niesie za 

sobą Internet. 

Uczeń: 

- jest świadomy, jakie zagrożenia niesie 

za sobą Internet, 

- mądrze korzysta z portali 

społecznościowych. 

  

Uświadamianie zagrożeń 

wynikających z korzystania      

z nowoczesnych technologii 

informacyjnych. 

 

Przeprowadzenie lekcji wychowawczych. 

Realizacja tematów związanych z 

bezpieczeństwem w sieci na lekcjach 

informatyki. 

Zwracanie uwagi na przestrzeganie 

szkolnego regulaminu korzystania z 

telefonów komórkowych. 

Uczeń: 

- ma świadomość zagrożeń wynikających 

z korzystania  z nowoczesnych 

technologii, 

- zna i przestrzega szkolnego regulaminu 

korzystania z telefonów komórkowych. 
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Zwiększanie wiedzy na temat 

środków uzależniających i 

zagrożeń z nimi związanych. 

Przeprowadzenie lekcji wychowawczych. 

Filmy edukacyjne. 
Uczeń: 

- potrafi wymienić środki uzależniające, 

- zna zagrożenia wynikające                     

z uzależnień, 

- zna zasady zdrowego trybu życia  i stara 

się ich przestrzegać. 

 Rozwijanie umiejętności 

radzenia sobie z własnymi 

negatywnymi emocjami oraz    

z zachowaniami agresywnymi. 

Rozwijanie świadomości 

dotyczącej prawa do 

prywatności, w tym ochrony 

danych osobowych oraz 

ograniczonego zaufania do 

osób poznanych   w sieci. 

Uwrażliwianie na potrzeby drugiego 

człowieka i wzmacnianie relacji 

międzyludzkich. 

 Uświadamianie zagrożeń wynikających              

z korzystania z nowoczesnych 

technologii.  

Spotkania  z przedstawicielami                  

Straży Miejskiej, policji, filmy, 

prezentacje.  

 

 

Uczeń: 

- potrafi współpracować w grupie, 

- uczy się funkcjonowania w grupie 

rówieśniczej, 

- dostrzega potrzeby własne i innych, 

- oferuje     pomoc, 

- potrafi komunikować się z innymi, 

- właściwie reaguje na sytuacje 

stresujące, 

- potrafi radzić sobie z negatywnymi 

emocjami, 

- zachowuje się kulturalni i z szacunkiem, 

- ma świadomość zagrożeń wynikających 

z korzystania  z nowoczesnych 

technologii, 

- wie, do kogo zwrócić się  o pomoc w 

sytuacji zagrożenia, 

- ma świadomość konieczności zgłaszania 

osobie dorosłej wszelkich zauważonych 

zagrożeń, wypadków, doznanych urazów. 
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Klasy VIII 
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Strefa rozwojowa Obszar Zadania Działania 

Fizyczna 
Psychiczna 
Społeczna 

Zdrowie 
(edukacja prozdrowotna) 

Kształtowanie umiejętności 
rozpoznawania własnych cech osobowo 

oso (mocna i słabe strony) 

Realizacja programu profilaktycznego. 
Pogadanki, warsztaty, filmy o radzeniu 
sobie ze złymi emocjami. Reagowanie 

na sytuacje konfliktowe. 

Kształtowanie postaw prozdrowotnych 
poprzez promowanie aktywności i 

zdrowego stylu życia 

Zachęcanie do zdrowego trybu życia, 
przygotowywanie gazetek 

informacyjnych, udział w konkursach, 
zajęciach i akcjach na terenie szkoły w 
ramach programu Szkoły Promującej 

Zdrowie 

Społeczna 
Psychiczna 

Relacje (kształtowanie 
pozytywnych postaw 

społecznych) 

Kształtowanie właściwej komunikacji 
międzyludzkiej 

Organizowanie imprez klasowych, np. 
Wigilia, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, 

Święto Szkoły, Bal Ósmoklasisty 

Rozwijanie wrażliwości na potrzeby i 
trudności innych. 

Wolontariat, pomoc koleżeńska, udział 
w akcjach charytatywnych, np. WOŚP, 
Gorączka Złota, kiermasz świąteczny 

  Rozwijanie poczucia przynależności do 
grupy. Rozwijanie samorządności. 

Przypomnienie obowiązków samorządu 
szkolnego i klasowego. Uświadomienie 

znaczenia i roli samorządu dla życia 
klasy i realizacji przyjętych zadań. 

Pogadanki, odpowiedzialność za wystrój 
sal i korytarzy. 

Społeczna 
Duchowa 

Kultura (wartości, normy, 
wzory zachowań, wychowanie 

patriotyczne) 

Rozwój zainteresowań, zwiększenie 
samodzielności. 

Zachęcanie uczniów do dzielenia się 
informacjami na temat własnych 

zainteresowań (gazetki tematyczne, 
prezentacje na godzinach 

wychowawczych). Pogadanki 
uświadamiające konieczność 

krytycznego myślenia i dojrzałości w 
podejmowaniu decyzji. 

Zachęcanie uczniów do udziału w Przedstawienie oferty szkoły w zakresie 
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przedmiotowych konkursach, kołach 
zainteresowań i kierowanie ich na 

zajęcia wyrównawcze 

zajęć pozalekcyjnych, lekcje 
wychowawcze, podsumowanie 

osiągnięć uczniów. Zapoznanie uczniów 
z ofertą edukacyjną szkół średnich 

Budowanie atmosfery wzajemnego 
szacunku w społeczności szkolnej. 

Reagowanie na wszelkie objawy 
zachowań wskazujących na brak 

szacunku wobec nauczycieli, innych 
pracowników szkoły i uczniów 

  Wychowanie patriotyczne Udział w akademiach i konkursach, 
m.in. Święto Szkoły, Dzień Patrona, 
Święto Niepodległości, Wszystkich 

Świętych i Zaduszki… Pogadanki 
dotyczące ważnych rocznic 
historycznych na lekcjach 

wychowawczych, języka polskiego, 
historii. Zwiedzanie lokalnych miejsc 

pamięci narodowej, prezentacje i 
albumy dotyczące Łodzi. 

Rozwijanie umiejętności właściwego 
zachowania w odpowiednich miejscach i 

sytuacjach 

Wyjścia klasy do kina i teatru 

Fizyczna 
Psychiczna 
Społeczna 
Duchowa 

Bezpieczeństwo 
(problematyka zachowań 

ryzykownych, problemowych) 

Uświadomienie zagrożeń wynikających z 
korzystania z nowych technologii 

informacyjnych 

Pogadanki, przedstawienie 
bezpiecznych stron internetowych, 

przypomnienie szkolnego regulaminu 
korzystania z telefonów komórkowych 
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11. Kalendarz roku szkolnego   (załącznik znajduje się na stronie internetowej szkoły – zakładka - organizacja roku szkolnego) 

12. Plany wychowawczo – profilaktyczne klas     (załączniki znajdują się u wychowawców klas) 

 

 

Program opracował zespół nauczycieli: 

mgr Beata Stefańska  

mgr Małgorzata Rudnicka-Toczek  

mgr Monika Staroń-Borsuk  

mgr Joanna Dynaburska 

 mgr Agata Kucharczyk. 

mgr Katarzyna Nejman-Lis  

 

Pomoc:  

mgr Katarzyna Pawlak 

mgr Ewa Owczarek  

mgr Jolanta Orłowska-Kaźmierczak 

 

Konsultacja: Dyrektor Szkoły mgr Anna Wróblewska   

Szkolna Rada Rodziców przyjęła Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny do realizacji w Szkole Podstawowej nr 12 w Łodzi  

Uchwałą nr 5/2017/2018 z dnia  19 września  2017r.  

 

 


