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Wstęp 

Działania wychowawczo-profilaktyczne w naszej szkole służą rozwijaniu u dzieci i młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny                      

oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego. Nadrzędnym celem działań wychowawczych realizowanych przez nauczycieli                            

i pracowników naszej szkoły jest wspieranie rodziny w procesie wychowawczym, a tym samym wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego 

rozwoju dziecka, w atmosferze bezpieczeństwa, wzajemnego zrozumienia i poszanowania, elementów niezbędnych dla procesu nabywania wiedzy, 

sprawności, postaw i nawyków. 

                                        PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU 

• Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. 

• Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730)). 

• Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700 i 1730) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (Dz.U. 2017 poz. 356) 

• Statut Szkoły Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie.  

 

 

Rozdział I  

DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW WYSTEPUJĄCYCH W SZKOLE 

Diagnoza potrzeb i problemów występujących w szkole została przeprowadzona we wrześniu 2022.  Jako narzędzie badawcze wykorzystano 

ankietę. Respondentami byli uczniowie klas IV-VIII .  

Wyniki ankiety dla uczniów kl. IV-V 
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W ankiecie wzięło udział sześćdziesięciu uczniów. Na pytanie „Czy w szkole czujesz się bezpiecznie?” 60% odpowiedziało „zdecydowanie tak”, 

38% „raczej tak”, jedna osoba odpowiedziała, że nie czuje się bezpiecznie. W uzasadnieniach uczniowie napisali, iż są pod opieką  nauczycieli 

zarówno podczas lekcji jak i przerw. Jedyne zagrożenie w szkole, na które zwrócili uwagę, to groźba kradzieży. 

88% uczniów zaznaczyło „lubię” i „raczej lubię szkołę”. Nikt nie zaznaczył odpowiedzi negatywnej. 88% badanych jest zdania, że uczniowie                

są względem siebie życzliwi.  97% czuje się lubianych i akceptowanych w klasie i szkole. 

87% uczniów uważa, że są w szkole osoby dorosłe, do których mogą się zgłosić po pomoc  w rozwiązywaniu  problemu (13% nie ma takiego 

poczucia). Na pytanie dotyczące sposobów spędzania wolnego czasu uczniowie napisali, że spędzają czas w sposób różnorodny; najczęstszą 

odpowiedzią jest kontakt z rówieśnikami i oglądanie telewizji. 

7% uczniów twierdzi, iż w szkole bardzo często występuje przemoc fizyczna. 1.7% zaznaczyło, że często (ponad 40% uczniów twierdzi, że nigdy 

nie zetknęło się  z przemocą fizyczną i słowną na terenie szkoły). 10.2% uczniów uważa, że obelgi i przemoc słowna występują często w szkole. 

5% zaznaczyło, iż często mają miejsce w szkole tzw. nieprzyjemne żarty. Zdaniem uczniów „hejt” za pośrednictwem mediów nie występuje. 

94% uczniów zadeklarowało, iż w sytuacjach trudnych wspierają się nawzajem. Ze swoimi problemami badani przeważnie zgłaszają się                              

do nauczyciela (52%), opowiadają o zdarzeniu rodzicom (40%). 18% badanych wstawia się za osobą pokrzywdzoną, 3 osoby zaznaczyły, że nic 

nie robią. 

Blisko 100% osób określiło, iż w domu czują się bezpiecznie (jedna osoba zaznaczyła odpowiedź „nie”). W uzasadnieniach dominowały 

odpowiedzi związane z zaufaniem i sympatią do rodziców (uzasadnienie negatywnej odpowiedzi nie zostało napisane przez ucznia). Na pytanie 

„Czy masz poczucie, że twoi rodzice/opiekunowie zawsze będą cię wspierali?” blisko 100% ankietowanych odpowiedziało twierdząco (nie licząc 

jednej osoby). Tak samo wygląda sytuacja z kolejnym pytaniem „Czy w twojej rodzinie jest osoba dorosła, której możesz się zwierzyć z każdego 

problemu?”. 73% uczniów twierdzi, że potrafi sobie poradzić ze stresem, 75% uważa, że potrafi radzić sobie ze złością (25% uczniów deklaruje, 

iż ma z tym trudność). 8% uczniów jest zdania, iż nigdy nie jest im smutno, 37% że rzadko, 43% iż czasami, 7% często, 5% bardzo często. 

 

Wyniki ankiety dla uczniów kl. VI-VIII 

W ankiecie wzięło udział stu siedemnastu uczniów. Na pytanie „Czy w szkole czujesz się bezpiecznie?” 32% odpowiedziało,  „zdecydowanie tak”, 

43% „raczej tak”, 16% „raczej nie” oraz 9% „nie czuję się bezpiecznie”. W uzasadnieniach uczniowie napisali, że nie mają powodów do obaw           

w szkole, choć czasem dokucza im osamotnienie. 65% uczniów zaznaczyło, że lubią bądź raczej lubią szkołę. 9% uczniów zaznaczyło odpowiedź 

„nie lubię szkoły”. 70% uczniów uważa, że uczniowie są względem siebie życzliwi (30% zaznaczyło „ raczej nie „ lub „nie”). 87% uczniów czuje 

się lubianych i akceptowanych w klasie i szkole. 13% jest odmiennego zdania. 81% uczniów uważa, że są w szkole osoby dorosłe, do których 

mogą się zgłosić z problemem (19% nie ma takiego poczucia). 

Na pytanie dotyczące sposobów spędzania wolnego czasu najwięcej badanych zaznaczyło „oglądanie telewizji”, pozostałe odpowiedzi rozłożyły 

się równomiernie-uczniowie w sposób różnorodny spędzają czas. 3.4% uczniów twierdzi, że w szkole bardzo często występuje przemoc fizyczna 

8.5%, że często. 36.2% badanych uważa, iż obelgi i przemoc słowna występuje często lub bardzo często w szkole. 14.5% zaznaczyło „bardzo 
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często”, zaś 21%, że „często” w szkole mają miejsce tzw. nieprzyjemne żarty. Wg 2,6% uczniów klas VI-VIII  „hejt” za pośrednictwem mediów 

występuje bardzo często oraz często. 

77% uczniów zadeklarowało, iż w sytuacjach trudnych uczniowie wspierają się nawzajem. Gdy komuś dzieje się krzywda przeważnie zgłaszają 

się do nauczyciela (27%), opowiadają sytuację rodzicom (16%).  29% pytanych wstawia się za osobą pokrzywdzoną.  5% uczniów zaznaczyło 

odpowiedź „nic nie robię”. 

24% uczniów zaznaczyło, że bardzo często nie radzą sobie ze stresem, 15% „często”, 34% „ czasami”, 21% „rzadko” i 8% ”bardzo rzadko”.                  

97% osób zadeklarowało, że w domu czują się bezpiecznie (po dwie osoby zaznaczyły odpowiedź „nie” oraz „raczej nie”). W uzasadnieniach 

dominowały odpowiedzi związane z zaufaniem i sympatią do rodziców (uzasadnienia negatywnych odpowiedzi nie zostały napisane przez 

uczniów). Na pytanie „Czy masz poczucie, że rodzice/opiekunowie zawsze będą cię wspierali?” 94% ankietowanych odpowiedziało twierdząco. 

89% uczniów twierdzi, iż w rodzinie jest osoba, do której mogą zwrócić się z problemem, 9% zaznaczyło odpowiedź „ raczej nie”, oraz 3 %, „nie 

ma takiej osoby”. 

Aż 24% uczniów twierdzi, iż w środowisku ich znajomych są osoby pijące alkohol. 47% uczniów jest zdecydowanie przeciwko piciu alkoholu. 

36% jest przeciwko, ale uważa, że każdy ma prawo do własnych decyzji. 19% ankietowanych jest to obojętne. 2% jest zdania, że picie jest                            

w porządku. 2% respondentów chciałoby pomóc rówieśnikom pijącym alkohol. Wg 11% ankietowanych wśród ich znajomych są osoby biorące 

narkotyki i/lub dopalacze. 74% uczniów jest zdecydowanie przeciwnych braniu środków odurzających, 15% jest przeciwko, ale uważają, że każdy 

ma prawo do własnych decyzji, 9% jest to obojętne, 3% chciałoby pomóc (nikt nie zaznaczył odpowiedzi, że „narkotyki i dopalacze są                                    

w porządku”). 28% uczniów zaznaczyło, że zdarzyło im się spróbować alkohol, nikt, wg deklaracji badanych, nie próbował  narkotyków                                   

i dopalaczy. 92% uczniów nie wiedziałoby od kogo mogliby  kupić narkotyki i dopalacze. 84% uczniów zaznaczyło, iż nigdy nie próbowali 

alkoholu, 13% badanych przyznało, że zdarza im się pić alkohol raz na kilka miesięcy, 3% 1-3 razy w miesiącu (nikt nie zaznaczył odpowiedzi                

„1 raz na tydzień lub częściej”). 97% uczniów nigdy nie próbowało narkotyków i dopalaczy, 2% raz na kilka miesięcy oraz 1% 1-3 razy w miesiącu. 

10% uczniów ma poczucie, iż „bardzo często” za dużo czasu spędza przed mediami, 33%  zaznaczyło” często”, 44% „rzadko” oraz 12% „nigdy 

nie spędza za dużo czasu przed mediami”. 9% uczniów „bardzo często traci kontrolę nad czasem spędzanym przy mediach”, 24% „często”, 45% 

„rzadko”, zaś 22% „wcale”. 

 

    Wnioski z ewaluacji: 

- uczniowie klas VI-VIII zauważają większą ilość zachowania agresywnego ze strony rówieśników niż w klasach młodszych; 

- w klasach starszych maleje poziom integracji klas; 

- w klasach VI-VIII istnieje ryzyko bagatelizowania przez uczniów zagrożenia związanego ze spożywaniem alkoholu i środków odurzających; 

- wielu uczniów deklaruje trudności ze stresem i kontrolowaniem złości; 

- zdecydowana większość uczniów czuje wsparcie i bezpieczeństwo w domu - ufa swoim rodzicom; 

- duża część uczniów wie jak działać w sytuacji problemowej i ma osobę z kadry pedagogicznej, do której z zaufaniem zgłasza się po pomoc; 

- szkoła jest miejscem bezpiecznym dla większości uczniów; 
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- uczniowie klas IV – V mają problem z radzeniem sobie z emocjami (złość), 5% przyznało, że często jest im smutno; 

- 10% uczniów klas szóstych deklaruje, że przemoc słowna występuje w szkole często. 

Proponowane rozwiązania służące poprawie sytuacji: 

 

• przypominanie uczniom konsekwencji stosowania przemocy fizycznej i psychicznej oraz konsekwentne egzekwowanie przestrzegania 

norm; 

• zwiększenie w klasach szóstych ilości  działań profilaktycznych w zakresie przemocy fizycznej i werbalnej; 

• bieżące reagowanie na przejawy agresji; 

• monitorowanie sytuacji uczniów przez zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz nauczycieli; 

• kontynuacja działań w zakresie integracji grup i nauki prawidłowej komunikacji we wszystkich klasach; 

• stworzenie warunków do rozmów z uczniami opartych o wzajemne słuchanie z nastawieniem na przeżywane emocje, potrzeby oraz fakty 

i obserwacje; 

• promowanie oraz modelowanie postaw związanych z odwagą i empatią; 

• prowadzenie zajęć mających na celu kształtowanie umiejętności redukcji stresu; 

• realizowanie w ramach godzin wychowawczych zajęć na temat sposobów zastępowania agresji oraz kontrolowania  złości; 

• kontynuowanie działań z zakresu profilaktyki alkoholowej i uzależnień; 

• realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych. 

 

Rozdział II (misja, wizja, model absolwenta) 

MISJA SZKOŁY 

 W naszej szkole wspieramy wychowawczą rolę rodziny. Wychowujemy dzieci w duchu patriotyzmu, dumni z polskiej kultury, tradycji  

i historii, dumni z kraju, miasta i dzielnicy, w której żyjemy, z jednoczesnym zrozumieniem i szacunkiem dla innych osób, tradycji, religii  

i kultur. Szkoła jest naszym wspólnym dobrem. Uczymy dzieci szacunku do uczenia się i wysiłku intelektualnego. Cenimy i dostrzegamy pracę, 

wysiłek i zaangażowanie ucznia i nauczyciela. Wszyscy traktujemy szkołę jako nasze dobro wspólne, a dzieci dumne są z tego, że uczęszczają                 

do tej szkoły. 

WIZJA 

  

Działamy po to, aby uczniowie naszej szkoły: 
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1. Szanowali historię, kulturę i tradycję narodową z jednoczesnym poszanowaniem innych kultur i narodowości. 

2. Byli przygotowani do życia w nowoczesnym społeczeństwie. 

  

NASZ ABSOLWENT 

 

• zna historię, kulturę i tradycję narodową  

• szanuje wielowiekowe dziedzictwo kulturowe; 

• jest dobrze przygotowany do następnego etapu nauki; 

• potrafi rozwijać swoje talenty i zainteresowania; 

• ma poczucie własnej wartości; 

• jest odpowiedzialny za swoje decyzje i wybory; 

• ma świadomość znaczenia autorytetów w życiu człowieka;  

• odróżnia dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości; 

• rozumie innych i potrafi z nimi współpracować; 

• jest kulturalny i otwarty wobec innych; 

• dba o swoje zdrowie i otoczenie, jest asertywny. 

 

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023: 

Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na odwagę i empatię, na 

prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji. 

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację  i realizację zajęć. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego 

dzieci i młodzieży. 

Dostosowanie kompetencji nauczyciela do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy. 

Podnoszenie dostępności i jakości wsparcia udzielanego  uczniom w szkołach ogólnodostępnych. 
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CEL I.  Wychowanie wspiera proces edukacyjny 

 
Zadania Działania Osoba odpowiedzialna 

Wspieranie procesu 

edukacyjnego; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowanie u uczniów 

poczucia godności i 

szacunku dla innych osób 

 

 

 

-uwzględnianie w proponowanych aktywnościach umiejętności                

i zainteresowań uczniów; 

-rozbudzanie ciekawości poznawczej przejawiającej się w 

formułowaniu pytań i szukaniu odpowiedzi; 

-wyrabianie nawyku pogłębiania wiedzy; 

 

-wzmacnianie mocnych stron uczniów oraz praca nad deficytami 

poprzez unikanie sądów i ocen na rzecz obserwacji i faktów; 

- zauważanie każdego drobnego sukcesu uczniów; 

 

Zespół wychowawczy, specjaliści, 

nauczyciele przedmiotów 

 

CEL II. Współpraca nauczycieli w poszukiwaniu sposobów osiągnięcia wysokiej skuteczności nauczania w klasach I-

VII  oraz   w realizacji planu pracy szkoły  

Zadania Działania Osoby odpowiedzialne 

Wymiana doświadczeń; -dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniami w obszarze 

skuteczności nauczania  i wychowania; 

Wszyscy nauczyciele oraz 

specjaliści 
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Realizacja rekomendowanych 

programów profilaktycznych 

- realizowanie lekcji otwartych; 

- dbanie o własny rozwój poprzez uczestniczenie                           

w posiedzeniach zespołów (WDN); 

- korzystanie z dostępnych szkoleń i kursów w celu 

zwiększania swoich kompetencji i umiejętności; 

- dostosowanie kompetencji nauczyciela do pracy z uczniami 

przybyłymi z zagranicy 

-wdrażanie wniosków z diagnozy pracy zespołów (rada 

sierpniowa);  

-uczestniczenie klas w dostępnych warsztatach 

wychowawczych i profilaktycznych; 

CEL III: Wychowanie zmierzające do osiągnięcia dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na 
odwagę i empatię, na prawdę, dobro i piękno, przygotowujących do podejmowania odpowiedzialnych decyzji. 

Zadania Działania Osoby odpowiedzialne 

Wprowadzenie uczniów  w świat 

wartości, w tym odwagi i empatii, 

prawdy, piękna, i dobra 

wskazywanie wzorców 

postępowania i budowanie relacji 

społecznych, sprzyjających 

bezpiecznemu rozwojowi ucznia. 

 

 

-używanie języka faktów i obserwacji; 

 

-mówienie o swoich potrzebach i emocjach, w celu budowania, 

opartych na empatii, relacji z uczniami; 

 

-stwarzanie warunków do mówienia o emocjach i potrzebach 

w celu kształtowania umiejętności wzajemnego przeżywania 

doświadczeń i budowania postawy pełnej empatii oraz odwagi; 

 

Zespół pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, zespół 

wychowawczy, nauczyciele; 
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Respektowanie norm społecznych; 

 

 

Współpraca ze stowarzyszeniami, 

fundacjami i instytucjami 

wspierającymi szkołę  w 

organizowaniu warsztatów 

wspierających umiejętności 

społeczne uczniów; 

 

 

 

 

 

 

-wzmacnianie wśród uczniów zachowania opartego na 

szczerości (przy akcentowaniu, iż szczerość nie jest tożsama z 

mówieniem wprost tego co się myśli); 

 

-stosowanie metod pracy zachęcających uczniów do 

aktywnego uczestniczenia w dyskusjach dotyczących życia 

szkoły; 

 

- podkreślanie, podczas pracy w grupach, wartości zawartych 

w celu III; 

 

-prowadzenie szkolnego koła wolontariatu, w ramach którego 

uczniowie mogą wykazać się samodzielnością oraz 

samosterownością w działaniu; 

 

- konsekwentne stosowanie Karty przywilejów i konsekwencji 

oraz Szkolnego Systemu Dyscyplinarnego. 

 

- realizowanie działań z udziałem stowarzyszeń, fundacji, 

organizacji i instytucji wspierających szkołę: Stowarzyszenie 

Praktyków Dramy Stop-Klatka, Wspólne Podwórko, 

Stowarzyszenie Wiosna, Stowarzyszenie SOS Wioski 

Dziecięce, Stowarzyszenie MAKAO, Policja, Straż Miejska, 

Pracowania Profilaktyki i Terapii Dzieci Młodzieży 

Perspektywy, Ośrodek Psychoterapii Dzieci i Młodzieży-

Koparka, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacja św. 

Mikołaja, Szkoła Liderów, Szkoła Wyższa Psychologii 

Społecznej, studenci Akademii Pedagogiki Specjalnej, 

odbywający praktyki w naszej szkole (oraz inne organizacje,            

z którymi uda się w trakcie roku szkolnego nawiązać 

współpracę). 
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Wzmocnienie bezpieczeństwa 

dzieci i młodzieży w obszarze 

bezpiecznego korzystania z 

cyberprzestrzeni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzenie zajęć dotyczących 

istotnych problemów społecznych: 

zdrowotnych, prawnych, 

finansowych, klimatycznych i 

ochrony środowiska;” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego korzystania                 

z portali społecznościowych; 

-działania mające na celu upowszechnienie wiedzy, jak 

reagować w razie zagrożeń powodowanych agresją 

elektroniczną, do kogo zwrócić się o pomoc w razie 

niebezpieczeństwa; 

- prowadzenie edukacji uczniów, rodziców i nauczycieli                  

na temat bezpieczeństwa w sieci, zapewnienia bezpieczeństwa 

informatycznego; 

-współpraca rodziców i nauczycieli w zakresie bezpiecznego 

korzystania z cyberprzestrzeni; 

 

- przestrzeganie zasad korzystania z  telefonów na terenie 

szkoły; 

 

- prowadzenie w klasach zajęć o profilu warsztatowym 

dotyczących umiejętności interpersonalnych (zagadnienia takie 

jak emocje, potrzeby, komunikacja, współpraca, integracja) 

oraz czynników zagrożeń (alkohol, narkotyki, dopalacze, 

Internet itp.); 

-kształtowanie świadomości w zakresie higieny, pielęgnacji 

ciała, zasad zdrowego odżywiania się i trybu życia; 

-realizowanie zajęć dotyczących stresu; 

-kształtowanie sposobów kontrolowania trudnych emocji,            

w tym złości; 

- organizowanie konkursów nt. zdrowia, warsztatów 

kulinarnych; 
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- zakładanie i prowadzenie ogródków szkolnych, wspólne 

spożywanie drugiego śniadania, połączone z degustacją 

owoców, warzyw, mleka itp; 

- kształtowanie postawy dbania o środowisko, w tym 

upowszechnianie wiedzy o zasadach zrównoważonego 

rozwoju; 

- prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska. 

 

 

CEL IV: Szkoła wspiera rodziców w wychowaniu. (Nie wyręcza.) 

Zadania Działania Osoby odpowiedzialne 

Respektowanie potrzeb i oczekiwań 

rodziców/opiekunów prawnych w 

kontekście regulacji działań 

dydaktyczno-wychowawczych; 

 

 

 

 

 

 

 

-Zainteresowanie 

rodziców/opiekunów prawnych 

procesem uczenia i zaangażowanie 

-rozpoznawanie oczekiwań rodziców dotyczących 

funkcjonowania szkoły, udział rodziców w opracowaniu 

podstawowej dokumentacji szkolnej oraz jej opiniowanie; 

 

- kontakt   przez dziennik elektroniczny,  

regularne maile informacyjne do rodziców, przesyłanie 

maili podsumowujących zebrania; 

 

 

- zapoznanie rodziców z potrzebami dziecka; 

 

- dzielenie się pasjami - rodzic ekspertem na lekcji; 

- lekcje otwarte, w których rodzic jest obserwatorem zajęć 

Wychowawcy, nauczyciele 
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w ten proces  

 

 

 

 

 

 

 

Włączanie rodzica/opiekuna 

prawnego w życie szkolne dziecka; 

 

 

Włączanie rodziców/opiekunów 

prawnych w promowanie postaw 

związanych z empatią  i odwagą 

wśród uczniów szkoły; 

lub uczestnikiem lekcji; 

 

- przypominanie praw i obowiązków uczniów i rodziców; 

 

-podpisywanie przez rodzica wiadomości od nauczycieli, 

jako potwierdzenie przepływu informacji dotyczących 

pracy ucznia; 

  

-zachęcanie do podejmowania działań w ramach 

organizacji imprez szkolnych, wolontariatu oraz wycieczek 

klasowych; 

 

-zachęcanie do stosowania języka faktów i obserwacji, 

zamiast ocen i sądów w celu budowania relacji dorosły-

dziecko na zasadzie zaufania i wzajemnej empatii; 

 

-zachęcanie rodziców do mówienia dzieciom o własnych 

potrzebach i emocjach w celu modelowania postawy 

opartej na otwartym dialogu, empatii i odwadze. 

 

 

 Nasze zadania: 

 

Nauczyciele i pracownicy szkoły: 

• zapewniają uczniom wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki, starają się być wzorem dla podopiecznych, rzetelnie realizują zadania 

związane z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły, podnoszą kwalifikacje zawodowe, aby lepiej wyposażyć 

ucznia w wiedzę i umiejętności niezbędne do nauki na wyższych szczeblach kształcenia; 

• okazują szacunek uczniom i dbają o rozwój ich samodzielności, promują atmosferę wysokich osiągnięć i wzajemnego wsparcia; 

• dbają o integrację klas i włączanie uczniów wycofanych lub odizolowanych  do życia klasy i szkoły; 



13 
 

• monitorują poziom napięcia wśród uczniów w celu wdrażania działań wspierających dla osób zagrożonych spadkiem nastroju lub epizodem 

depresyjnym; 

• kształtują postawę szacunku dla siebie i innych, m.in. poprzez organizowanie zajęć poświęconych dobremu wychowaniu, ze szczególnym 

uwzględnieniem aktywności uczniów; 

• używają języka faktów i obserwacji w celu unikania ocen i sądów, odwołują się do emocji i potrzeb w celu zbudowania relacji opartej na 

empatii, zaufaniu i zrozumieniu; 

• uczą patriotyzmu, m.in. różnorodne działania związane z Patronem szkoły i jej historią;  

• monitorują frekwencję, spóźnienia;  

• systematycznie udzielają informacji zwrotnych, dowartościowujących i wspierających, stwarzają okazję do samooceny ucznia; 

• uśmiechają się do uczniów, dają im do zrozumienia, że wierzą w ich możliwości, wspierają w pokonywaniu trudności, troszczą się o 

każdego ucznia i wspierają go w rozwoju; 

• stwarzają uczniom możliwości wyrażania opinii, uczestnictwa w dyskusjach dotyczących organizacji życia szkolnego - partycypacji w 

decyzjach, wspieranie samorządności, rozwijania zainteresowań; 

• organizują   pracę zespołową, pracę w parach, pracę metodą projektów przy współudziale rodziców, umożliwiają wybór pracy domowej, 

kształtują proces socjalizacji uczniów wśród rówieśników; 

• świętują osiągnięcia uczniów – imprezy klasowe, nagrody, organizują wycieczki; 

• uczestniczą w diagnozie i planowaniu oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych. 

Rodzice: 

• współpracują w zakresie realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły; dbają o to, aby ich dzieci przestrzegały norm 

zawartych w dokumentach szkoły, poprzez własny przykład modelują zachowanie dzieci; 

• interesują się postępami w nauce i zachowaniem swojego dziecka, uczestniczą w spotkaniach z wychowawcą, pobudzają dzieci do 

refleksji nad zachowaniem i nauką; 

• dają dziecku do zrozumienia, że wierzą w jego możliwości, wspierają go w pokonywaniu trudności, motywują do systematycznej nauki i 

dalszego rozwoju, okazują mu szacunek i dbają o rozwój jego samodzielności, promują atmosferę wysokich osiągnięć i wzajemnego 

wsparcia, 

• dbają o rzetelne realizowanie obowiązku edukacyjnego przez ich dzieci, uczestniczą w “lekcjach otwartych dla rodziców”, obserwując   

dziecko podczas pracy w szkole; 

• współorganizują z nauczycielami imprezy i uroczystości szkolne, kiermasze, organizują konkursy, przyznają nagrody, pomagają   przy 

organizacji zajęć, które dają szansę uczniom na spotkania z ludźmi, organizacjami spoza szkoły; 
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• budują   więzi z rodziną, uczą szacunku dla wszystkich ludzi; 

• systematycznie współpracują z wychowawcą klasy i nauczycielami;  

• szukają wsparcia dla swoich dzieci w placówkach specjalistycznych; 

• konsekwentne egzekwują od dzieci przestrzegania norm obowiązujących w szkole; 

 

Uczniowie: 

• umieją samodzielnie rozwiązywać zadania, potrafią się uczyć, a w razie trudności szukać pomocy u kolegów i nauczyciela; 

• są zaangażowani w swoją naukę i uważni na lekcji, mają poczucie odpowiedzialności za to, co robią; 

• nie spóźniają się na lekcje, potrafią dotrzymać przyjętego zobowiązania lub umowy, można im zaufać; 

• są twórczy, pomysłowi i oryginalni, w klasie aktywni, umieją pracować w grupie; 

• potrafią stawiać wobec siebie wymagania, dokładnie, sumiennie i systematycznie uczą się w domu, uczą się tak dobrze, jak tylko potrafią, 

• cechuje ich kultura osobista w relacjach z innymi, okazują wszystkim szacunek, pomagają swoim kolegom; 

• potrafią rozpoznawać i nazywać emocje, swoje i innych, i prowadzić dialog oparty na empatii, nie zaś na przemocy słownej; 

• zgłaszają pomysły, jak chcieliby pracować na zajęciach, co chcieliby zrobić dla szkoły; 

• rozmawiają z nauczycielem o tym, w jaki sposób się uczyć; 

• uczą się patriotyzmu poprzez poznawanie sylwetki Patrona, dziedzictwa kulturowego oraz uczestnictwo w uroczystościach patriotycznych;  

• uczą się szacunku wobec ludzi innych wyznań i narodowości; 

• starają się przestrzegać norm i dbają o kulturę języka; 

• wspierają siebie nawzajem w sytuacjach trudnych zarówno związanych z nauką, jak i kontaktami interpersonalnymi. 

 

 

Podczas działań profilaktycznych realizowanych w naszej szkole stosuje się następujące strategie: 
• strategie informacyjne, których celem jest dostarczanie rzetelnych informacji na temat skutków zachowania ryzykownego; 

• strategie edukacyjne – ich celem jest pomoc w rozwijaniu ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych / właściwej komunikacji, 

odraczania reakcji emocjonalnych; 

• strategie alternatyw – ich celem jest pomoc w zaspokajaniu ważnych potrzeb przez umożliwienie zaangażowania się w działalność 

pozytywną np. zajęcia artystyczne, sportowe, pracę na rzecz innych; 

• strategie interwencyjne – ich celem jest pomoc osobom mającym trudności w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów oraz wspieranie 

w sytuacjach kryzysowych; 
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• strategie zmniejszania szkód – te, występują głównie w profilaktyce trzeciorzędowej, a polegają m.in. na udzielaniu pomocy socjalnej lub 

kierowaniu do właściwych placówek specjalistycznych. 

 

Czynniki wpływające na niepożądane zachowania (czynniki ryzyka) uczniów SP 143 to przede wszystkim: 
• duża absencja uczniów, uchylanie się od obowiązku nauki;  

• brak systematycznej i konsekwentnej współpracy  rodziców niektórych uczniów ze szkołą; 

• niepowodzenia szkolne; 

• zaburzenia emocjonalne i inne dysfunkcje; 

• zaburzone relacje z rówieśnikami;  

• brak konsekwencji w egzekwowaniu zachowania zgodnego z normami ze strony dorosłych;  

• niekontrolowany dostęp dzieci do mediów w domu i poza domem (Internet, telefony komórkowe, tablety); 

• brak wiedzy rodziców o tym, jak dziecko spędza czas wolny; 

• rzadsze przebywanie w towarzystwie rodziców w dni wolne; 

• brak pozytywnych wzmocnień ze strony rodziców; 

• brak jednoznacznie określonych wzorców; 

• brak zachęty ze strony rodziców do uczestnictwa dzieci w zajęciach pozalekcyjnych. 

 

Program profilaktyki kładzie nacisk na kształtowanie i rozwijanie ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych. W tym zakresie 

wspiera realizowanie programu wychowawczego, którego celem jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia.  

Działania SP 143 mające chronić uczniów przed zagrożeniami i wspierać ich w sytuacjach kryzysowych (czynniki 

chroniące). 

Działania skierowane do rodziców: 

• spotkania edukacyjne rozwijające umiejętności wychowawcze, uwrażliwiające rodziców na zagrożenia zakłócające rozwój dzieci; 

• indywidualne rozmowy z rodzicami; 

• systematyczne informowanie o sukcesach; 

• analiza problemów dziecka wspólnie z rodzicami; 

• udzielanie rodzicom pomocy w trudnych sytuacjach; 

• działalność informacyjna. 
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Działania w ramach profilaktyki uniwersalnej, selektywnej oraz wskazującej, skierowane do uczniów: 
Informacyjne: 

• wiedza na temat problemów okresu dorastania; 

• wiedza na temat czynników zakłócających rozwój w ramach realizacji treści programowych poszczególnych przedmiotów; 

• zapoznanie uczniów z systemem pomocy szkolnej i instytucjonalnej w sytuacjach zagrożeń; 

• prawne i moralne skutki agresji (Policja, Straż Miejska); 

Edukacyjne: 

• zajęcia integracyjne prowadzone przez wychowawców klas, 

• cykl lekcji wychowawczych na temat komunikacji personalnej oraz podejmujących problematykę agresji i przemocy, 

• realizacja zajęć z zakresu profilaktyki uniwersalnej;  

• zajęcia dotyczące planowania nauki, podejmowania decyzji; 

• ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie uczniów; 

• wzmacnianie adekwatnej samooceny; 

• udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych; 

Alternatywne: 

• wypracowanie przez uczniów norm klasowych i dokonywanie ich okresowej analizy; 

• włączanie uczniów klas młodszych w działalność samorządową; 

• włączanie uczniów w różne formy aktywności na terenie klasy, szkoły; 

• udział dzieci w zajęciach sportowych umożliwiających odreagowywanie napięć; 

• zajęcia klasowe o charakterze kulturalnym (wychowawcy klas); 

• rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez proponowanie rozbudowanej oferty zajęć pozalekcyjnych. 

Interwencyjne: 

• okresowa analiza funkcjonowania uczniów przejawiających problemy (wychowawca, pedagog, psycholog w porozumieniu z rodzicami); 

• włączanie uczniów potrzebujących do zajęć specjalistycznych; 

• pomoc uczniom w planowaniu i organizowaniu nauki (nauczyciele i wychowawcy, świetlica szkolna); 

• rozmowy indywidualne z uczniami i ich rodzicami; 

• reagowanie nauczycieli na wszelkie przejawy zachowania nieakceptowanego społecznie; 

• stosowanie szkolnych procedur postępowania w sytuacji zagrożeń; 

• wyłanianie grup destrukcyjnych i podejmowanie działań interwencyjnych (wychowawcy klas we współpracy z pedagogiem i 

psychologiem); 

• rozpoznawanie środowiska rówieśniczego uczniów i próby izolacji ich od grup o negatywnym wpływie (wychowawcy, rodzice). 
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Szczegółowe zagadnienia wynikające z Programu wychowawczo-profilaktycznego SP 143 im. S. Starzyńskiego,                      

do realizacji w poszczególnych klasach, w ramach profilaktyki uniwersalnej: 
 

Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji w klasach I–III 

EDUKACJA ZDROWOTNA • zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i 

innych, 

•kształtowanie umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego 

zdrowemu stylowi życia; 

• zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, 

higieny 

osobistej i aktywności fizycznej; 

• przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy 

styl 

życia w aspekcie fizycznym i psychicznym; 

• kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie; 

• rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony 

przyrody 

w swoim środowisku; 

• kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, 

rozumowania przyczynowo-skutkowego; 

• uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, 

zwierząt 
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i roślin; 

• kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, 

umiejętności 

adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki. 

KSZTAŁTOWANIE POSTAW SPOŁECZNYCH kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych; 

• rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na 

podstawie 

obserwacji i własnych doświadczeń; 

• kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł; 

• kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji 

z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z 

innymi, 

z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej; 

• przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania 

zachowania 

własnego i innych ludzi; 

• zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi 

z roli 

ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju; 

• rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na 

celu 
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pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania 

konfliktów i sporów. 

 • kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w 

różnych sytuacjach społecznych, dbałość o język i kulturę 

wypowiadania się; 

• kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji 

wychowawczych, 

odróżniania dobra od zła; 

Kultura – wartości, normy, 

wzory zachowania 

kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania 

tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych 

kultur 

i tradycji, określanie swojej przynależności kulturowej poprzez 

kontakt 

z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku 

rodzinnym, 

szkolnym i lokalnym, uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska 

rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych 

przez najbliższą społeczność; 

• kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami 

literackimi 

i wytworami kultury, zapoznanie z wybranymi dziełami architektury 
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i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego 

dziedzictwa 

kultury, wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci; 

• kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie 

od 

religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju 

intelektualnego 

i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań 

w celu zapobiegania dyskryminacji; 

• inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy 

zespołowej, 

wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego wizerunku 

i otoczenia; 

• przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach codziennych 

wymagających 

umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi 

różnych zawodów; 

• przygotowanie do podejmowania działań mających na celu 

identyfikowanie 

i rozwijanie własnych zainteresowań; 
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• wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i 

tradycji 

narodowych oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą i 

społecznością 

lokalną; 

• kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w różnych 

formach 

ekspresji; 

• kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, podtrzymywanie 

ciekawości 

poznawczej, rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości oraz 

brania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania; 

• kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, 

innej 

narodowości, wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw. 

Bezpieczeństwo – profilaktyka 

zachowania ryzykownego 

(problemowego) 

zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych 

sytuacjach 

życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji 

zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych; 

• kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i 

wykorzystywania 



22 
 

informacji z różnych źródeł, korzystania z technologii informacyjno- 

komunikacyjnych, kształtowanie świadomości negatywnego wpływu 

pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz 

niebezpieczeństw 

wynikających z anonimowości kontaktów, respektowanie ograniczeń 

dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów; 

przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z narzędzi 

i urządzeń technicznych, bezpiecznego organizowania zajęć 

ruchowych 

i poruszania się po drogach; 

• przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków 

komunikacji, 

zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom problemowym; 

• kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół 

siebie, 

w miejscu nauki i zabawy. 
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Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji w klasach IV -VIII 

Klasa IV 

Zdrowie edukacja zdrowotna: 

 

 

 

 

 

 

Relacje-kształtowanie postaw społecznych: 

 

 

 

 

 

 

 

Kultura – wartości, normy i wzory zachowania 

- nabycie podstawowej wiedzy na temat stresu; 

- inspirowanie młodzieży do myślenia o własnej motywacji do 

działania; 

 -nabywanie umiejętności gromadzenia i porządkowania wiedzy o 

sobie; 

 -kształtowanie postaw otwartych na poszukiwanie pomocy oraz 

porady, kiedy zaczynają się trudności i kiedy wybór jest ważny i 

trudny; 

-kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie 

aktywnego i zdrowego stylu życia. 

-kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji, stanowiącej 

podstawę współdziałania; 

-kształtowanie umiejętności asertywnego wyrażania własnych 

potrzeb; 

-rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi; 

-kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innych osób; 

-rozwijanie zdolności do inicjowania i podtrzymywania znaczących 

głębszych relacji; 

-budowanie atmosfery wzajemnego szacunku w społeczności 

szkolnej. 

-zapoznanie z rolą zainteresowań w życiu człowieka; 
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Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych 

 

-uwrażliwianie na kwestie moralne, np. mówienia prawdy, 

sprawiedliwego traktowania; 

-kształtowanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia; 

-kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze. 

-redukowanie agresywnego zachowania poprzez uczenie sposobów 

rozwiązywania problemów; 

-budowanie atmosfery otwartości i przyzwolenia na dyskusję; 

-uświadamianie zagrożeń wynikających z korzystania z 

nowoczesnych technologii informacyjnych; 

-Zwiększanie wiedzy na temat środków uzależniających i zagrożeń z 

nimi związanych; 

-rozwijanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach 

z innymi. 

 

Klasa V 

Zdrowie edukacja zdrowotna: 

 

 

 

Relacje-kształtowanie postaw społecznych: 

 

-zachęcanie uczniów do pracy nad własną motywacją oraz analizą 

czynników, które ich demotywują; 

-kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowania 

prozdrowotnego; 

-prezentowanie sposobów pokonywania własnych słabości oraz 

akceptowania ograniczeń i niedoskonałości. 

-rozwijanie umiejętności rozumienia innych, która sprzyja efektywnej 

współpracy; 
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Kultura – wartości, normy i wzory zachowania 

 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych  

 

-wyzwalanie chęci do działania na rzecz innych osób w celu poprawy 

ich sytuacji; 

-rozwijanie poczucia przynależności do grupy (samorząd uczniowski, 

klub, drużyna, wspólnota); 

-kształtowanie otwartości na doświadczenia innych ludzi, ich 

sposobów rozwiązywania problemów, na nową wiedzę; 

-rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób znaczących i 

autorytetów. 

-zapoznanie z rolą zainteresowań w życiu człowieka; 

-budowanie samoświadomości dotyczącej praw, wartości, wpływów 

oraz postaw; 

-rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji; 

-rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się z 

uwzględnieniem sytuacji i miejsca. 

-rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu 

– podstawy negocjacji i mediacji; 

-rozwijanie umiejętności identyfikowania przyczyn własnego 

postępowania; 

-dokonywanie analizy wpływu nastawienia do siebie i innych na 

motywację do podejmowania różnorodnego zachowania; 

-rozwijanie poczucia osobistej odpowiedzialności, zachęcanie do 

angażowania się w prawidłowe i zdrowe zachowania; 
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-doskonalenie umiejętności rozpoznawania symptomów uzależnienia 

od komputera i Internetu. 

 

Klasa VI 

Zdrowie edukacja zdrowotna: 

 

 

 

 

Relacje-kształtowanie postaw społecznych: 

 

 

 

 

 

Kultura – wartości, normy i wzory zachowania: 

 

 

 

-kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych cech 

osobowości; 

-kształtowanie konstruktywnego obrazu własnej osoby, np. 

świadomości mocnych i słabych stron; 

-rozwijanie właściwej postawy wobec zdrowia i życia jako 

najważniejszych wartości; 

doskonalenie i wzmacnianie zdrowia fizycznego. 

-kształtowanie umiejętności współpracy w dążeniu do osiągnięcia 

celu; 

-uwrażliwianie na różne obszary ludzkich problemów i potrzeb 

poprzez krzewienie potrzeby udzielania pomocy (wolontariat) 

-rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wyrażanie własnych 

opinii, przekonań i poglądów; 

-rozwijanie świadomości roli i wartości rodziny w życiu człowieka; 

-rozwijanie samorządności. 

rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w kontekście analizy 

wpływów rówieśników i mediów na zachowanie; 

-dokonywanie analizy postaw, wartości, norm społecznych, 

przekonań i czynników które na nie wpływają; 
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Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych 

 

 

-rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowego. 

-dostarczanie wiedzy na temat osób i instytucji świadczących pomoc 

w trudnych sytuacjach; 

-budowanie atmosfery wsparcia i zrozumienia w sytuacji 

problemowej oraz promowanie rzetelnej wiedzy mającej na celu 

zredukowanie lęku; 

-rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własnymi negatywnymi 

emocjami oraz z zachowaniem agresywnym; 

 -kształtowanie przekonań dotyczących znaczenia posiadanych 

informacji, których wykorzystanie pomaga w redukowaniu lęku w 

sytuacjach kryzysowych;  

-rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do 

ochrony danych osobowych oraz ograniczonego zaufania do osób 

poznanych w sieci. 

 

Klasa VII 

Zdrowie edukacja zdrowotna: 

 

 

 

 

 

-kształtowanie postawy proaktywnej, w której uczeń przejmuje 

inicjatywę, ale też odpowiedzialności za swoje działania, decyzje; 

-kształtowanie umiejętności świadomego wyznaczania sobie 

konkretnych celów; 

-rozwijanie umiejętności hierarchizacji zadań; 

-podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez określanie 

osobistego potencjału; 

-kształtowanie świadomości własnego ciała z uwzględnieniem zmian 

fizycznych i psychicznych w okresie dojrzewania. 
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Relacje-kształtowanie postaw społecznych: 

 

 

Kultura – wartości, normy i wzory zachowania: 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych 

-kształtowanie umiejętności wchodzenia w interakcje z ludźmi w 

sposób zapewniający zadowolenie obydwu stron; 

-kształtowanie umiejętności szukania inspiracji, rozwijanie własnej 

kreatywności; 

-rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych (wolontariat). 

-rozwijanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia i 

samokształcenia, zaangażowania w zdobywanie wiedzy i 

umiejętności; 

-rozwijanie takich cech jak: pracowitość, odpowiedzialność, 

prawdomówność, rzetelność i wytrwałość; 

-umacnianie więzi ze społecznością lokalną. 

-popularyzowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego; 

-rozwijanie postaw opartych na odpowiedzialności za dokonywane 

wybory i postępowanie; 

-dostarczenie wiedzy z zakresu prawa dotyczącego postępowania w 

sprawach nieletnich; 

-przeciwdziałanie ryzykownemu zachowaniu seksualnemu; 

-rozwijanie umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych, 

niesienia pomocy dotkniętym nimi osobom oraz minimalizowania ich 

negatywnych skutków; 

-rozwijanie umiejętności lepszego rozumienia siebie poprzez 

poszukiwanie i udzielanie odpowiedzi na pytania: Kim jestem? Jakie 

są moje cele i zadania życiowe? 
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Klasa VIII 

Zdrowie edukacja zdrowotna: 

 

 

 

 

 

Relacje-kształtowanie postaw społecznych: 

 

 

 

 

 

Kultura – wartości, normy i wzory zachowanie: 

 

 

 

 

-kształtowanie postawy uczniów nastawionej na rozwiązania – 

charakteryzującej się samoświadomością, wyobraźnią, kreatywnością; 

-kształtowanie umiejętności wyznaczania sobie celów krótko- i 

długoterminowych; 

-rozwijanie umiejętności ustalania priorytetów, uwzględniając 

kryteria ważności i pilności; 

-rozwijanie umiejętności oceny własnych możliwości; 

-kształtowanie świadomości dotyczącej wykorzystania ruchu w życiu 

człowieka jako skutecznego sposobu dbania o zdrowie psychiczne. 

-rozwijanie umiejętności poszukiwania takich rozwiązań, które 

stwarzają korzyści dla obydwu stron; 

-rozwijanie umiejętności dostrzegania pozytywnych aspektów 

działania zespołowego poprzez docenienie różnic zdań i wiedzy, 

doświadczeń, specjalizacji, kompetencji; 

-rozwijanie potrzeby ciągłego doskonalenia siebie jako jednostki, 

członka rodziny i społeczeństwa. 

-popularyzowanie wiedzy o różnicach kulturowych oraz rozwijanie 

umiejętności korzystania z niej w kontakcie z przedstawicielami 

innych narodowości; 

-popularyzowanie wiedzy i rozwijanie świadomości na temat zasad 

humanitaryzmu; 

-rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej poprzez 

podejmowanie działań na rzecz lokalnej społeczności. 
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Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowania ryzykownego 

(problemowego): 

 

 

 

-propagowanie wiedzy na temat prawnych i moralnych skutków 

posiadania, zażywania i rozprowadzania środków psychoaktywnych; 

-rozwijanie umiejętności wykorzystywania elementów negocjacji i 

mediacji w sytuacji rozwiązywania konfliktów; 

-rozwijanie umiejętności podejmowania działań zgodnych ze 

zweryfikowanymi źródłami wiedzy; 

-utrwalanie umiejętności oceny konsekwencji podejmowanych 

działań dla siebie i dla innych – określanie alternatywnych rozwiązań 

problemu 

-rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu 

– podstawy negocjacji i mediacji. 

 

 

 

Działania, wynikające z Programu wychowawczo-profilaktycznego SP 143, realizowane są podczas godzin wychowawczych przez 

wychowawcę, w czasie apeli, ale też podczas lekcji z przedmiotów (zgodnie z podstawą programową) oraz zajęć dodatkowych.  

Ważnym elementem programu jest edukacja rodziców uczniów (m.in. podczas zebrań), organizowanie konkursów o zasięgu szkolnym   

i pozaszkolnym, festynów oraz zajęć specjalistycznych. Poza wymienionymi działaniami w szkole realizowany jest projekt „Zdrowie w 

działaniu i w mowie”, który obejmuje działania związane z promocją zdrowia i ekologią. Ma na celu m.in. wdrażanie podstawowych 

wiadomości z zakresu ekologii, a także kształtowanie odpowiedzialności za własne zachowania wobec środowiska naturalnego. Wykorzystuje 

elementy rekomendowanych programów i akcji wspomagających harmonijny rozwój dziecka takich jak: „Wiem, co jem”, Bezpłatne mleko, 

„Lekki tornister”, „Jem warzywa i owoce”, „Bezpieczna energia”, „Mamo, Tato, wolę wodę”, „Bezpieczne życie”, „Warszawa, stolicą 

czystości”, „Spójrz inaczej”, „Tenis na zdrowie”, „Sprzątanie świata”, „Dzień ziemi”. Współpracujemy w tym zakresie z siecią szkół 

promujących zdrowie i pielęgniarką szkolną.  
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Zagadnienia do realizacji we wszystkich klasach, podczas zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2022/23:  

ZAGADNIENIE  

• Odpowiedzialność prawna nieletnich  

• Przemoc w rodzinie: procedura Niebieskiej Karty  

• Dlaczego mówienie o emocjach i potrzebach jest ważne  

• Upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń związanych z komputerem oraz nawyków prawidłowego korzystania z komputera  

• Uzależnienia; m.in. dopalacze, napoje energetyzujące, lekarstwa  

 

Każdy wychowawca w dzienniku elektronicznym zapisuje temat godzin wychowawczych oraz apeli. Wychowawca przypomina opiekunom 

prawnym o konieczności kontynuowania w domu tematów podjętych w szkole.  

 

Monitoring i ewaluacja 

Za prowadzenie monitoringu programu realizowanego na poziomie klasy odpowiada wychowawca, który prowadzi rejestr działań 

wychowawczo-profilaktycznych i raz w roku zdaje sprawozdanie z ich realizacji. Lider zespołu monitoruje całościowy przebieg realizacji 

programu na podstawie sprawozdań poszczególnych wychowawców klas i przygotowuje dla Dyrektora sprawozdanie z jego realizacji. Za 

całościowy przebieg realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego SP 143, na terenie szkoły odpowiada Dyrektor Szkoły. 

 

 

Załączniki do Programu Szkolnej Profilaktyki: 

•  Karta Oceny Pracy Dziecka 

•  Polityka Ochrony Dzieci 

•  Spis procedur obowiązujących w szkole 

•  Szkolny System Dyscyplinarny 

•  Karta Przywilejów i Konsekwencji 

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie podlega ewaluacji raz w    

roku.  

 


