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1  Prawa autorskie zastrzeżone 



 
 

I. WPROWADZENIE 
 

 

Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń 
akceptuje siebie i jest otwarty na drugiego człowieka. 

 

Szkoła, jako środowisko wychowawcze ma za zadanie wspomagać wychowanków w osiąganiu wszechstronnego rozwoju, kształtować 
postawy, umożliwić korygowanie deficytów w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zapobiegać zagrożeniom poprzez profilaktykę, 
przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom i wsparcie uczniów, dzieci przedszkolnych w trudnych sytuacjach. 

 

Wychowanie to ,,wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które  powinno być 
wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży’’( art.1, pkt. 3 Ustawy Prawo Oświatowe). 
 

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. 

Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem 
 
umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której 
zapisane jest doświadczenie. 
 

Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 4 w Grajewie dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 
naszego środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym. 
 

Chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, panował w niej klimat sprzyjający pracy uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły przy dobrej 
współpracy z rodzicami. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli kulturalni, odpowiedzialni, komunikatywni, kreatywni i empatyczni, aby panowało poczucie 
przynależności do grupy (klasy, szkoły), którą łączą więzi koleżeństwa i przyjaźni. 
 

Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich 
przedmiotów, pedagogiem, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z 
rodzicami i środowiskiem lokalnym. 
 

Treści wychowawcze i profilaktyczne skierowane do uczniów – dostosowane do ich potrzeb rozwojowych – można odnaleźć w podstawach 
programowych przedmiotów kształcenia ogólnego, Działania wychowawczo-profilaktyczne będą kierowane do uczniów równolegle z ich kształceniem – 
przekazywaniem wiedzy, m. in. podczas zajęć z wychowawcą klasy oraz realizacji treści wszystkich przedmiotów. 
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II. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 
 
 

Ucznia/wychowanka należy traktować jako integralną całość. Oddziaływania wychowawcze powinny mieć charakter integralny, 
docierać do wszystkich stron osobowych, by rozwijać w wychowankach zdolność do integracji myśli, czynów, słów, dawać pełną wizję 
świata i osoby ludzkiej. 
 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły stanowi okazję do podejmowania twórczej pracy wychowawczej, płaszczyznę 
wychowania ku wartościom, rozumianym jako wspomaganie wychowanków w urzeczywistnianiu własnej, lecz właściwej, hierarchii 
wartości gwarantującej wartościowe życie, osiąganie pełni człowieczeństwa. Na bazie tego programu wychowawcy tworzą własne 
programy klasowe. 
 

Aby każdy proces oddziaływania na wychowanka – zarówno w sferze dydaktycznej, jak i wychowawczej – przynosił 
zamierzone efekty, musi mieć swój początek w poznawaniu ucznia. Stanowi to podstawowy warunek i kryterium doboru treści, 
metod, środków, budowania płaszczyzny spotkania i kontaktów interpersonalnych. Stąd też poznanie przez wychowawcę 
preferowanego i urzeczywistnianego systemu wartości staje się pierwszym ogniwem procesu wychowania ku wartościom 
 

Zakładamy, że realizując oddziaływania wychowawczo - profilaktyczne uda się nam przygotować uczniów do zgodnego 
współżycia z ludźmi. Będziemy dążyć do tego, żeby nasi wychowankowie byli: uczciwi, wiarygodni, odpowiedzialni, wytrwali, wrażliwi 
na krzywdę innych, kreatywni, przedsiębiorczy, aby nie stosowali przemocy słownej, fizycznej i psychicznej, mieli wysoką kulturę 
osobistą i gotowość do uczestnictwa w kulturze, aby przestrzegali zasad zdrowego stylu życia, nie byli samotni w rozwiązywaniu 
problemów, nie ulegali nałogom, kształtowali postawy obywatelskie, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu. Ważne 
jest, aby uczniowie kształtowali także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji, pogłębiali świadomość ekologiczną, poznawali 
dziedzictwo kulturowe naszego narodu, Europy i świata i rozwijali swoje zainteresowania i pasje. 
 

III. OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE 
 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 649) - § 4.  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy 
programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 
ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356). 
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https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-17-marca-2017-r.-w-sprawie-szczegolowej-organizacji-publicznych-szkol-i-publicznych-przedszkoli-dz.u.-z-2017-r.-poz.-649-14532.html
https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-17-marca-2017-r.-w-sprawie-szczegolowej-organizacji-publicznych-szkol-i-publicznych-przedszkoli-dz.u.-z-2017-r.-poz.-649-14532.html
https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-14-lutego-2017-r.-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-podstawowej-w-tym-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-lub-znacznym-ksztalcenia-ogolnego-dla-branzowej-szkoly-i-stopnia-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-specjalnej-przysposabiajacej-do-pracy-oraz-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-policealnej-dz.u.-z-2017-r.-poz.-356-14530.html
https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-14-lutego-2017-r.-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-podstawowej-w-tym-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-lub-znacznym-ksztalcenia-ogolnego-dla-branzowej-szkoly-i-stopnia-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-specjalnej-przysposabiajacej-do-pracy-oraz-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-policealnej-dz.u.-z-2017-r.-poz.-356-14530.html
https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-14-lutego-2017-r.-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-podstawowej-w-tym-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-lub-znacznym-ksztalcenia-ogolnego-dla-branzowej-szkoly-i-stopnia-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-specjalnej-przysposabiajacej-do-pracy-oraz-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-policealnej-dz.u.-z-2017-r.-poz.-356-14530.html
https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-14-lutego-2017-r.-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-podstawowej-w-tym-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-lub-znacznym-ksztalcenia-ogolnego-dla-branzowej-szkoly-i-stopnia-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-specjalnej-przysposabiajacej-do-pracy-oraz-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-policealnej-dz.u.-z-2017-r.-poz.-356-14530.html


 
 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 31 sierpnia 2017 r zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego i rocznego przygotowania 
przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - art. 10 ust. 1 pkt 5, art. 26 ust. 2, art. 78, art. 98-99.  
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty 

działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. poz. 1249).  
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty 

działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii, (Dz.U. z dnia 28 sierpnia 2015 r. poz. 1249)
 art. 22 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012 r. poz. 124 oraz z 2015 r. poz. 28 i 875)

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu 

oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.
 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej 

    

i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem   

 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

 Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z późniejszymi zmianami.

 Konwencję o prawach dziecka, przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (DzU 1997 nr 78, poz. 483 ze zm.) – art. 72;

 Statut szkoły;

 Konwencja o prawach Dziecka – art. 3, art. 19, art.33
 Europejska Konwencja Praw Człowieka
 Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego
 Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii
 Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV

 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 
2020, poz 1394) 

 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020, poz 1389) 

 

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 
i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2020, poz 1386) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html
https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html
https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_1_o_0_a_26_u_2_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_1_o_0_a_26_u_2_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-18-sierpnia-2015-r.-w-sprawie-zakresu-i-form-prowadzenia-w-szkolach-i-placowkach-systemu-oswiaty-dzialalnosci-wychowawczej-edukacyjnej-informacyjnej-i-profilaktycznej-w-celu-przeciwdzialania-narkomanii-dz.u.-z-2015-r.-poz.-1249-12024.html
https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-18-sierpnia-2015-r.-w-sprawie-zakresu-i-form-prowadzenia-w-szkolach-i-placowkach-systemu-oswiaty-dzialalnosci-wychowawczej-edukacyjnej-informacyjnej-i-profilaktycznej-w-celu-przeciwdzialania-narkomanii-dz.u.-z-2015-r.-poz.-1249-12024.html


 
 

rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich 
działania (Dz.U. 2020, poz 1385) 

 

  Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty 
działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. poz. 1249) 

 

  Rozporządzenie MEN z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2020 
poz. 1008 
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Przy opracowaniu Programu Wychowawczo- Profilaktycznego Szkoły uwzględniono: 
 obowiązujące akty prawne;
 dotychczasowe doświadczenia szkoły;


 zebrane od rodziców, uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły propozycje dotyczące głównych problemów wychowawczych i 

profilaktycznych w szkole i środowisku;
 przeprowadzone badania na temat sytuacji wychowawczej, zagrożeń uzależnieniami w szkole i środowisku;
 raporty diagnozujące środowisko szkolne i lokalne;
 arkusze monitorowania frekwencji;
 przewidywane zmiany w szkole, środowisku i kraju, mogące mieć wpływ na proces wychowania
 czynniki ryzyka i czynniki chroniące /zał.1/

 

 

Wartości, jakimi się kierujemy to: szacunek, uczciwość, zrozumienie, poczucie własnej godności i tolerancja. W pracy odwołujemy 
się do tradycji szkoły, a naszą dewizą jest życzliwość i otwartość. 
 

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNYCH I REKOMENDACJE PO CAŁYM ROKU SZKOLNYM 
2020/2021 

DOTYCZĄCE PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO 

Miniony rok szkolny stawiał przed nami wszystkimi ogromne zadania związane z doborem i  zastosowaniem metod i form pracy z uczniami                                               
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, spotykaliśmy się z problemami uczniów w czasie izolacji, które  z zaangażowaniem  
konsultowaliśmy  miedzy sobą.  Problemy dotyczyły opuszczania zajęć, często niskiej lub całkowicie biernej aktywności lub długiej nieobecności podczas 
nauki zdalnej  na niektórych przedmiotach; spotykaliśmy się z trudnym emocjami  uczniów, zmęczeniem i potrzebami kontaktu z rówieśnikami; dla 
niektórych uczniów był to trudny czas związany ze skomplikowaną sytuacją rodzinną i osobistą. Rozpoznane przez wychowawców i innych nauczycieli oraz 
pedagogów szkolnych problemy (lub zgłaszane przez rodziców czy samych uczniów) staraliśmy się wspólnie na bieżąco rozwiązywać, wspieraliśmy 
uczniów i rodziców organizując  różne formy pomocy.                                                  

W trakcie roku szkolnego 20120/2021 realizowane były zadania z wykorzystaniem różnych strategii profilaktyki szkolnej:  
● nauczyciele i wychowawcy na bieżąco i systematycznie zapoznawali uczniów i realizowali zadania zawarte w programie wychowawczo-profilaktycznym 
podczas nauki stacjonarnej i zdalnej; 

● nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni  na bieżąco prowadzili działania wychowawcze dostosowane do potrzeb uczniów i specyfiki problemów oraz 
środowiska m.in.: rozmowy z uczniami (nt. relacji rówieśniczych, zagrożeń płynących z Internetu, szkodliwości używek, tolerancji międzykulturowej, zagadnien 
z zakresu zdrowia psychicznego uczniów);  



 
 

● na bieżąco dokonywana była obserwacja uczniów i udzielanie wsparcia oraz pomocy realizowane przez pedagogów szkolnych, wychowawców oraz 
nauczycieli;  

● szkoła przygotowywała uczniów do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów w trakcie korzystania z Internetu, uczyliśmy  przeciwdziałania 
zagrożeniom jakimi są używki (papierosy, alkohol, narkotyki), zachęcając do zdrowego stylu życia; zajęcia; reagowaliśmy na wszelkie sygnały wysyłane przez 
uczniów o ich złym samopoczuciu psychicznym, złej sytuacji rodzinnej, czy też stanach lękowych;  

● przeprowadzone  zostały lekcje  z zakresu ochrony zdrowia psychicznego uczniów z udziałem pedagogów szkolnych na terenie szkoły lub zdalnie; 

● pedagodzy szkolni udostępniali w szkole materiały informacyjne, np. ulotki, numery telefonów instytucji pomocowych, adresy stron internetowych 
poświęconych pomocy – telefony zaufania dla uczniów i rodziców;  

● przeprowadzone zostały różne akcje profilaktyczne w sposób stacjonarny lub zdalny; 

● biblioteka szkolna organizowała ciekawe programy i kampanie ogólnopolskie; 

● przeprowadzono wiele działań o charakterze wychowawczym i profilaktycznym przez świetlicę szkolną; 

● Samorząd Uczniowski inspirował i organizował życie kulturalne uczniów naszej  szkoły; 
● Szkolne Koło Wolontariatu uwrażliwiało całą społeczność szkolną poprzez ciekawe i pożyteczne akcje; 

● na bieżąco były prowadzone zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania uczniów oraz zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne;  

● w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzono zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, podczas których uczniowie uczyli 
się budowania pozytywnego obrazu swojej osoby oraz rozpoznawania emocji i stosowania się do ogólnie przyjętych norm społecznych;  

● w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzone były również zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne;;  

● zespół specjalistów, nauczyciele i wychowawcy byli w stałym kontakcie z rodzicami uczniów (spotkania z rodzicami, godziny otwarte, dziennik elektroniczny 
Librus);  

● szkoła współpracowała z lokalnymi instytucjami wspierającymi:  Psychologiczno- Pedagogiczna, Kuratorski Zespół Służby Sądowej, Sąd Rejonowy, MOPS, Straż 
Pożarna, Komenda Powiatowa Policji i innymi; 

● w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Zawodowego dla nauczycieli odbyło się szkolenie  dotyczące realizacji rekomendowanego programu 
profilaktycznego- Europejski Program Przeciwdziałania Uzależnieniom od Substancji Psychoaktywnych ,,UNPLUGGED’’; 

  
 

W związku z wybuchem pandemii Covid-19 oraz czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty i pracą zdalną:  
 

  na stronie szkoły w zakładkach specjalistów, pojawiło się wiele materiałów z zakresu profilaktyki oraz materiałów wspierających; 

  informacje z najważniejszymi kontaktami i telefonami zaufania dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli; 

 informacje oraz wiele linków i odnośników do stron dot. koronawirusa i tego, jak radzić sobie w nowej sytuacji (informacje dla rodziców i uczniów);  



 
 

 dla uczniów pojawiły się materiały jak przeorganizować czas w domu podczas kwarantanny, dot. profilaktyki zdrowia psychicznego, sposoby na 
kreatywny odpoczynek dla uczniów,  

 prezentacje dla rodziców, o tym jak pomóc dziecku radzić sobie ze złością, jak rozmawiać, jak kształtować u dzieci poczucie własnej wartości, jak 
rozmawiać z dzieckiem o emocjach, jak rozwijać kompetencje emocjonalno-społeczne,  

 zamieszczone również zostały materiały z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa w sieci dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli;  

 uczniowie również chętnie korzystali z pomocy specjalistów poprzez inne komunikatory społecznościowe, np. Skype, Messenger,  

  podczas pandemii i pracy zdalnej również z pomocy specjalistów szkolnych korzystali rodzice uczniów w formie kontaktu telefonicznego, czy też 
mailowego; 

 w ramach współpracy ze Szpitalem Ogólnym w Grajewie odbyły się spotkania uczniów klas I - VIII z psychologiem dziecięcym dotyczące zdrowia 
psychicznego; 

REKOMENDACJE 
 

● realizacja zagadnień z zakresu profilaktyki uzależnień, wdrożenie rekomendowanego programu ,,Unplugged’’;  

● w dalszym ciągu włączać rodziców w działania szkoły w zakresie edukacyjno-kulturowym; wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny; 

● na bieżąco stwarzać uczniom okazje do przeżywania sukcesów;  

● wprowadzać systemy motywacyjne dla uczniów – co pozwoli na mocniejsze kształtowanie pozytywnego obrazu ucznia w oczach samego ucznia i jego 
rodziców;  

● budować w szkole pozytywny klimat przez całą społeczność szkolną;  

● w dalszym ciągu ustawicznie i systematycznie wspierać uczniów w rozwijaniu ich zainteresowań, uzdolnień, umiejętności;  
● prowadzenie działań przez wychowawców i pedagogów szkolnych mających na celu eliminowanie negatywnych zjawisk między uczniami, takich jak 
zaczepianie, obgadywanie, przezywanie, wyśmiewanie, izolowanie; zwracać uwagę na uczniów wycofanych, zdystansowanych w celu szybkiego rozpoznania 
problemów ucznia  i skutecznego zorganizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły lub poza nią;  

● prowadzenie działań przez wychowawców mających  na celu wzmocnienie integracji  zespołów klasowych;  

● działania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego uczniów; 

● należy dbać o respektowanie zapisów w opiniach dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kwestii dostosowania wymagań edukacyjnych                                              
do możliwości psychofizycznych i indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów;  

● rozwijać poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych ludzi, również w dobie pandemii;  

 

W swoich działaniach  szkoła realizuje bieżące podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa. 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022. 



 
 

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz 
realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego. 

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. 
3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, 

nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie 
m.in. wycieczek edukacyjnych. 

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie 
wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i 
pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów 
cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne. 

5. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

 

IV. STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH:  

Dyrektor szkoły: 
 

- zapewnia warunki dla realizacji procesu wychowawczo- profilaktycznego w szkole i dba o prawidłowy poziom pracy dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 
 
- współpracuje z podmiotami i instytucjami wspomagającymi szkołę w realizacji zadań 
 
- sprawuje nadzór nad realizacją szkolnego programu wychowawczo- profilaktycznego, 
 
- współpracuje z zespołem wychowawców innymi pracownikami szkoły, pedagogiem, rodzicami, Samorządem Uczniowskim, instytucjami wspierającymi szkołę 
 

 

Rada Pedagogiczna: 
 

- opracowuje, zatwierdza i uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo- profilaktycznego, 
 
- uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły oraz w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo- profilaktycznego, 
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Wychowawcy klas: 
 

- dbają o pozytywne relacje osobowe z wychowankami, odpowiadają za proces wychowawczy powierzonych im uczniów, 
 

- opracowują plan pracy wychowawczej z naciskiem na integrację zespołu klasowego, dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptację każdego ucznia 

w klasie, 
 

- współpracują z rodzicami uczniów, nauczycielami, pedagogiem szkolnym i dyrekcją szkoły, 
 
- zapoznają uczniów z obowiązującymi dokumentami w szkole, obowiązkami ucznia oraz zasadami BHP, procedurami szkoły, 
 
- dbają o wybór samorządu klasowego na początku każdego roku szkolnego , 
 
- przygotowują z uczniami imprezy szkolne i okolicznościowe apele szkolne według przyjętego planu, 
 
- podnoszą swoje kompetencje wychowawcze 
 

 

Nauczyciele przedmiotów i inni pracownicy szkoły: 
 

- włączają się aktywnie w realizację poszczególnych obszarów wychowawczo-profilaktycznych szkoły, 
 
- reagują na wszystkie przejawy naruszania przez uczniów ogólnie przyjętych norm, 
 
- starają się tak organizować pracę lekcyjną tak, aby sprzyjała kształtowaniu atmosfery zaufania, współpracy i wzajemnej tolerancji, 
 
- podnoszą swoje kwalifikacje w zakresie działań wychowawczo- profilaktycznych. 
 

 

Pedagog szkolny: 
 

- rozpoznaje i diagnozuje problemy wychowawcze szkoły, 
 
- aktywnie uczestniczy w realizacji działań wynikających z doraźnych potrzeb i planowej realizacji programu wychowawczo- profilaktycznego, 
 
- wspiera wychowawców i rodziców w realizacji zadań wynikających z przyjętych programów 
 
- utrzymuje indywidualny kontakt z dyrekcją, wychowawcami, uczniami oraz ich rodzicami w sprawach wychowawczych, 
 
- prowadzi indywidualną pracę z uczniami i rodzicami potrzebującymi wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, 
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- otacza opieką uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych. 
 

 

Rada Rodziców: 
 

- reprezentuje ogół rodziców szkoły oraz podejmuje działania wspierające proces wychowawczy szkoły, 
 
- uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczo- profilaktyczny szkoły, 
 
- współpracuje z dyrekcją szkoły oraz Radą Pedagogiczną w zakresie wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży, 
 
- uczestniczy w ważnych dla społeczności szkolnej wydarzeniach (apele, uroczystości itp.). 
 

 

Wszyscy rodzice: 
 

- zapewniają dziecku godne warunki życia i nauki, 
 
- poznają zadania dydaktyczno-wychowawcze w danej klasie i szkole, 
 
- współdziałają z nauczycielami, pedagogiem szkolnym i dyrekcją w sprawach wychowywania i kształcenia dzieci, 
 
- pozostają w stałym kontakcie z wychowawcą klasy (wywiadówki, spotkania indywidualne), 
 

- angażują się w planowanie i przygotowywanie oraz udział w imprezach i uroczystościach okolicznościowych organizowanych w szkole, wpływają na 

kształtowanie właściwego wizerunku szkoły i nauczyciela. 

 
 
 

 

Samorząd Uczniowski: 
 

- inicjuje działania dotyczące życia uczniów reprezentując społeczność uczniowską , 
 
- organizuje życie kulturalne na terenie szkoły i w środowisku lokalnym, 
 
- reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona pedagogicznego, 
 

-za pośrednictwem swojego opiekuna wyraża opinię dotyczącą problemów społeczności uczniowskiej. 
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W i z j a 
Szkoły Podstawowej Nr 4 W Grajewie im. Henryka Sienkiewicza 

 

„Dzisiaj należy wiedzieć, co trzeba poznawać jutro, by radzić sobie pojutrze” 
 

M i s j a 
Szkoły Podstawowej Nr 4 W Grajewie im. Henryka Sienkiewicza 

 

„Każdy uczeń osiąga sukces na miarę swoich możliwości”  

„Jesteśmy szkołą dla wszystkich i wszyscy możemy ją współtworzyć, 
Ponieważ jesteśmy mądrzy wspólną mądrością, 

a najwyższym dla nas dobrem jest drugi człowiek”. 
 
 

 

1. Istniejemy po to, aby zaspokajać potrzeby rozwojowe naszych uczniów, rozwijając ich talenty.  
2. Pokazujemy uczniom, że kształcenie jest procesem trwającym całe życie.  
3. Dobrze przygotowujemy uczniów do podjęcia nauki w szkołach ponadpodstawowych.  
4. Pomagamy uczniom harmonijnie rozwijać własną osobowość i osiągać sukcesy zgodne z ich możliwościami i potrzebami. 
 
5. Wspólnie z rodzicami wychowujemy młodego człowieka, który umie znaleźć sens życia i będzie szanował godność 

każdej osoby.  
6. Pragniemy rozwijać u uczniów przymioty ciała i umysłu.  
7. Uczymy tolerancji, szacunku dla innego człowieka, odpowiedzialności za siebie i za innych.  
8. Przygotowujemy do pełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich.  
9. Przygotowujemy absolwenta do życia we współczesnym społeczeństwie informacyjnym. 
10. Promujemy zdrowy styl życia. 
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V. NAJWAŻNIEJSZE CELE WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI 
 
 

CEL NADRZĘDNY: 
 
 

wspieranie ucznia we wszechstronnym rozwoju, ukierunkowanym na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, 
emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej 

CELE OGÓLNE: 
 

 

1. Kształtowanie właściwych wartości moralnych i etycznych –poznawanie i doskonalenie siebie. Przygotowanie i 
dążenie na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia życiowych celów i wartości w zmieniającym się świecie współczesnym. 
 

2. Kształtowanie właściwych relacji międzyludzkich umożliwiających dialog z drugim człowiekiem. 
 
3. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, patriotyzmu i szacunku dla osiągnięć własnego narodu. 
 
4. Kształtowanie kompetencji międzykulturowych. Kształtowanie postawy otwartości i akceptacji, ciekawości 

dotyczącej poznawania różnić, uświadomienie współistnienia z innymi narodami. 
 
5. Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu poprzez dokonywanie wyboru  

zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi. 
 

6. Upowszechnienie wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń ( uzależnienia: 
alkoholizm, nikotynizm, narkomania, uzależnienia behawioralne). Upowszechnienie wiedzy o bezpiecznym korzystaniu z 
technologii informacyjno-komunikacyjnych. 
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VI. SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY 
 

 

Uczeń kończący naszą szkołę dobrze funkcjonuje w swoim środowisku, w domu i w szkole. Jest pogodny, ma pozytywny, choć nie bezkrytyczny 
stosunek do otaczającej go rzeczywistości. Posiada umiejętność efektywnego komunikowania, współpracy oraz kontrolowania własnych emocji. Jest 
świadomy dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata. Dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną. Traktuje zdobywanie wiedzy jako podstawę 
własnego rozwoju. Działania zawarte w programie wychowawczo – profilaktycznym zmierzają do ukształtowania takiego modelu absolwenta, który 
niezależnie od indywidualnych cech osobowości, predyspozycji i talentów będzie wyposażony w zespół cech uniwersalnych, warunkujących właściwe 
funkcjonowanie we współczesnym świecie. 

 

Absolwent naszej szkoły 
 

- szanuje tradycje, symbole narodowe i religijne  
- jest ciekawy świata, stara się poszerzać i pogłębiać swoją wiedzę  
- reaguje na krzywdę innych  
- posiada wrażliwość etycznie-moralną  
- jest kulturalny, taktowny, nie używa słów obraźliwych i wulgarnych  
- jest odpowiedzialny, solidny i obowiązkowy, wywiązuje się ze zobowiązań  
- jest uczciwy, szanuje siebie i innych, własność swoją i cudzą  
- potrafi działać w grupie  
- jest kreatywny i ambitny, wyznacza sobie cele i dąży do ich realizacji  
- jest zaradny i rozważny, stara się unikać zagrożeń związanych z życiem i zdrowiem  
- preferuje zdrowy styl życia  
- zna i w sposób właściwy korzysta ze współczesnych technik informacyjnych, komunikacyjnych i mediów  
- jest aktywnie związany ze środowiskiem lokalnym 
 

 

VII. ANALIZA DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH 
 

Dotychczasowe działania wychowawcze : 
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• Badania ankietowe przeprowadzone wśród uczniów i rodziców naszej szkoły ,,Agresja i Przemoc w szkole’’ /klasy IV-VI SP4 i klasy I-III 

gimnazjalne/, ,,Ja w cyberprzestrzeni-uzależnienie od Internetu, komputera i telefonu komórkowego’’ wśród losowo wybranych klas 

gimnazjalnych i w klasach IV-VI, ,,Poznajmy się lepiej’’, ,,Moje samopoczucie w szkole’’, ,,Zagrożenia i poczucie bezpieczeństwa ‘’(klasy IV- 

VIII), sonda przeprowadzona wśród uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły: ,,Czy w naszej szkole panują stereotypy?’ , Wagary’’  
• Badania dotyczące autorytetów, wartości i postaw wśród uczniów naszej szkoły(2017r.).  
• Analiza frekwencji uczniów (półroczne i roczne).  
• Obserwacja zachowania uczniów w szkole i na terenie wokół szkoły. 

 

• Współpraca wychowawcza z rodzicami: udzielanie wsparcia wychowawczego rodzicom w celu wypracowania spójnych oddziaływań 
wychowawczych; analiza uwag rodziców pod adresem szkoły zgłaszanych na zebraniach z wychowawcami klas 

 

i spotkaniach indywidualnych oraz na spotkaniach Rady Rodziców, 
 

• Przygotowywanie i realizacja uroczystości szkolnych i klasowych z udziałem uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły  
• Realizacja projektu : Uzależnieniom behawioralnym mówię STOP! zakończonego ewaluacją.  
• Programy wychowawczo- profilaktyczne realizowane przez pedagogów szkolnych  
• Realizacja autorskich programów wychowawczych w poszczególnych klasach 

 
• Uczestnictwo społeczności szkolnej w projektach, programach i akcjach profilaktycznych (np. Ogólnopolski Głos Profilaktyki, Dzień 

Tolerancji, Światowy Dzień Zdrowia , Szkoła w Ruchu, Cała Polska czyta dzieciom i innych) oraz w akcjach charytatywnych 
 

Diagnozowanie zakresu potrzeb i problemów uczniów: 
 

Nauczyciele i pedagodzy szkolni na bieżąco diagnozują środowisko szkolne. Pozyskują informacje dotyczące zachowań ryzykownych uczniów poprzez: 
 

• badania ankietowe skierowane do uczniów, rodziców i pracowników szkoły, 
 

• analizę problemów i podjętych działań zapisanych w dzienniku pedagoga szkolnego; 
 

• analizę protokołów rad pedagogicznych, 
 

• obserwacje, 
 

• informacje od innych nauczycieli dotyczące funkcjonowania uczniów; 
 

• informacje od uczniów i rodziców uzyskiwane przy okazji rozmów indywidualnych. 
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• raporty zewnętrzne 
 

W wyniku przeprowadzonej diagnozy wyłoniono następujące obszary problemowe: 

 

- potrzeba objęcia szczególnym wsparciem uczniów z opinią PPP stwierdzającą obniżoną inteligencję (dokumentacja pedagoga szkolnego 
i wychowawcy)  
- brak motywacji do nauki (analiza ocen cząstkowych uczniów, spostrzeżenia nauczycieli)  
- niewystarczająca komunikacja interpersonalna w relacji uczeń- uczeń ( spostrzeżenia wychowawców, pedagoga), 
 
- w niektórych przypadkach nierespektowanie przez uczniów norm społecznych, tym zachowania agresywne uczniów ( analiza dokumentacji wychowawcy 
i pedagoga szkolnego, dzienników lekcyjnych, zeszytów uwag), 
 
- w większym zakresie należy przedstawić uczniom Prawa Dziecka, a także zagadnienia związane z cyberprzemocą (sprawozdania 
wychowawców, dokumentacja pedagoga),  
- przejawy uzależnienia od komputera , Internetu i telefonu 
 
- rozszerzenie działań na rzecz profilaktyki uzależnień, przemocy, otyłości (spostrzeżenia pedagoga, wychowawców, analiza ankiet, informacje 
pielęgniarki szkolnej)  
- potrzeba wprowadzenia działań związanych z poprawą frekwencji uczniów /analiza arkuszy frekwencji – wagary, spóźnienia/ 
 
 
 

 

Oprócz wyników ewaluacji działań wychowawczych i profilaktycznych na bieżąco wymieniamy uwagi i sugestie dotyczące wychowania 

i profilaktyki szkolnej m.in. w ramach spotkań Zespołów Wychowawczych, zebrań Rady Pedagogicznej. 

 
 

 

VIII. ZADANIA WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNE I FORMY REALIZACJI: 
 
 

 

Kształtowanie właściwych wartości moralnych i etycznych –poznawanie i doskonalenie siebie.  Przygotowanie i dążenie na drodze 
rzetelnej pracy do osiągnięcia życiowych celów i wartości  w zmieniającym się świecie współczesnym. 
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CEL 1: Uczeń uświadamia sobie konieczność stosowania norm moralnych i etycznych w życiu. 
 

   Zadania    Sposób realizacji   Realizatorzy  Termin 
             

          wszyscy  cały rok 

1. Kształtowanie rozumienia postaw moralnych i znaczenia wartości moralnych   

• 
   

nauczyciele, 
  

 
w życiu człowieka 

   
godz. wychowawcze 

    

         

2. Podejmowanie i uczestniczenie w różnego rodzaju akcjach charytatywnych 
  • lekcje tematyczne na innych   opiekunowie   

   przedmiotach kształcenia ogólnego   SU   
      

• 
     

3. Kształtowanie człowieka wielkodusznego, ,,zdrowego” 
  lekcje religii/etyki,   

uczniowie 
  

  • dyskusje i pogadanki,     
 

moralnie, prospołecznego, uczciwego. 
       

   • udział w rekolekcjach i 
  

pedagog 
  

          

4. Uwrażliwianie na kwestie moralne, np. mówienia prawdy, sprawiedliwego 
   przedstawieniach   

szkolny 
  

  

• postępowanie zgodne z Dekalogiem, 
    

 traktowania         
     

analiza Kodeksu Ucznia, Deklaracji 
     

            

5. Kształtowanie twórczych i kreatywnych postaw  u uczniów/wychowanków,    Praw Człowieka (Dziecka)),      
  

• rozmowy indywidualne 
     

 wspomaganie w urzeczywistnianiu własnej, lecz właściwej, hierarchii wartości        
          

 poprzez ukazanie kierunków postępowania.          
             

 

Kształtowanie właściwych relacji międzyludzkich umożliwiających dialog z drugim człowiekiem 
CEL 2. Uczeń dokonuje wyboru właściwego modelu życia. 

 Zadania    Sposób realizacji   Realizatorzy  Termin 
           

 1.Dokonywanie analizy postaw, wartości, norm społecznych,   • zajęcia z wiązane z rozpoznawaniem   wszyscy  cały rok 
 przekonań i czynników, które na nie wpływają.    i wzmacnianiem mocnych stron uczniów   nauczyciele   
    

• rozpoznawanie i wzmacnianie specyficznych 
    

 
2. Popularyzowanie wiedzy  i rozwijane świadomości 

    
pedagog szkolny 

  
    uzdolnień uczniów – konkursy szkolne i     
 

na temat zasad humanitaryzmu. 
        

    pozaszkolne      
          

 
3. Budowanie samoświadomości dotyczącej praw, wartości, 

  •   zajęcia dotyczące poczucia wartości      
   • godz. wychowawcze,      
 wpływów oraz postaw.        

   

• lekcje przedmiotowe, 
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4.. Poszukiwanie w sztuce (literaturze, filmie, muzyce) • rozmowy z uczniami,   

wzorców godnych naśladowania. • dyskusje i pogadanki,   

5. Rozwijanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia 
•   wywiady z autorytetami (organizowanie   

 dyskusji, wywiadów, prelekcji, rozmowy   

i samokształcenia, zaangażowania w zdobywanie 
   

 z ekspertami),   

w zdobywanie wiedzy i umiejętności. 
   

• współpraca z Poradnią Psychologiczno – 
  

   

6. Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia 
 Pedagogiczną,   

• współpraca z rodzicami 
  

w kontekście analizy wpływów rówieśników i mediów   

•   rozwijanie zdolności i zainteresowań poprzez 
  

na zachowanie.   
 

ofertę zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych 
  

    

7. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci poprzez  zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z deficytami   
 

rozwojowymi i trudnościami w nauce 
  

działania w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.    
    

     

 

CEL 2.Uczeń jest świadomy znaczenia rodziny w życiu człowieka oraz jej potrzeb i praw. 
 

Zadania 

 

Sposób realizacji 

 

Wykonawca 
 

Termin 
    
     

      

        

   zajęcia tematyczne,     

 1. Ukazywanie znaczenia zwyczajów rodzinnych  pogadanki,  organizatorzy  cały rok 

 we  wzmacnianiu więzi międzypokoleniowej.  nauka składania życzeń,  wycieczek,   

   przygotowywanie upominków,  opiekunowie   

 2.Kształtowanie szacunku  konkursy plastyczne,  kółek   

 dla wartości i tradycji rodzinnych oraz rozbudzanie  uroczystości klasowe (Dzień Matki, Dzień Babci …),  zainteresowań,   

 potrzeby ich kultywowania.  spotkania opłatkowe,  organizatorzy   

   zwyczaje i obrzędy wielkanocne ,Misterium Wielkiej  konkursów klas   
   Nocy  I – VIII   
       

 

CEL 3. Przeciwdziałanie i redukowanie zachowań agresywnych i przemocy 
 

Zadania objęte działaniami profilaktycznymi 
 

Sposób realizacji 
 

Odpowiedzialni  Termin    

    realizacji        

 1.Kształtowanie umiejętności wyrażania emocji oraz  •   zajęcia dotyczące rozpoznawania uczuć  pedagog  cały rok/ wg 
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ich rozumienia.  i rozumienia zachowań agresywnych szkolny potrzeb 

 •   przedstawienia teatralne dotyczące profilaktyki   

2.Kształtowanie prospołecznych postaw uczniów  przemocy i scenki profilaktyczne  wychowawcy  

i rozwijanie pozytywnego systemu wartości w klasie. • warsztaty i prelekcje dotyczące problemu agresji 
wszyscy 

 

3. Budowanie w klasie bezpiecznego środowiska 
• bezpieczne przerwy   

• stałe podnoszenie kompetencji kadry pedagogiczne j 
nauczyciele  

umożliwiającego koncentrację na nauce poprzez   
 w zakresie psychoprofilaktyki – uczestniczenie   

działania integracyjne.    

 w warsztatach , szkoleniach    

     

4. Rozwijanie kompetencji w zakresie wykorzystania •   wspieranie ucznia w trudnych sytuacjach   

• zgłaszanie różnych problemów do pedagoga 
  

różnych form grupowej pracy nad rozwiązaniem   
 

szkolnego 
   

problemów.     

•   porady indywidualne, opieka psychopedagogiczna 
  

   

5. Doskonalenie umiejętności tworzenia relacji • jednolity system reagowania w razie konieczności-   

opartych na wzajemnym szacunku i zaangażowaniu  procedury postępowania  w sytuacji agresji   

obydwu stron.  i przemocy    

 •   indywidualne kontakty z wychowawcą   

6. Kształtowanie pozytywnego poczucia własnej • programy profilaktyczne, np: ,,Bajkowe spotkania”,   

wartości, m.in. poprzez rozwój kompetencji uczniów • ,,Porozmawiajmy o agresji”, ,,Spójrz inaczej na   
z zakresu wyrażania i przyjmowania pochwał.  agresję”,, Jak żyć z ludźmi”,, Pod kontrolą”   

    

7. Zwiększenie umiejętności budowania podmiotowych 
•   spotkania tematyczne z udziałem przedstawiciela   

 policji    

relacji z innymi, opartych na szacunku, akceptacji     

• burza mózgów, 
   

i zrozumieniu.    

•   konkursy promujące pozytywne postawy 
  

   

8. Rozwijanie umiejętności stosowania różnych form • mini edukacja rodziców: redagowanie na stronie   

komunikacji werbalnej i niewerbalnej w celu  internetowej szkoły tekstów z treściami   
autoprezentacji oraz prezentacji własnego stanowiska  psychoedukacyjnymi    

 •   warsztaty i wywiadówki profilaktyczne dla rodziców   

9. Doskonalenie umiejętności zmiany postaw • dyskusje grupowe    

i zachowań poprzez stosowanie i przyjmowanie • pogadanki    

asertywnej krytyki. • debaty, dyskusje    

 • zajęcia darmowe    
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10.Rozwijanie kompetencji z zakresu rozwiązywania 
konfliktów, z zastosowaniem negocjacji i mediacji. 

 

11. Kształtowanie umiejętności spostrzegania 
stereotypów i uprzedzeń. Rozwijanie kompetencji 
komunikacyjnych, uważności i empatii. 

 
12. Wykorzystanie wiedzy na temat stereotypów 
do budowania pozytywnych relacji społecznych. 

• uczenie technik relaksacyjnych 
 
• poznanie prostych sposobów 

bezpiecznego rozładowania napięć 
• akcje samorządowe  
• zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia  
• opracowanie kontraktu  z nauczycielem  
• rozmowy indywidualne  
• sesje plakatowe promujące pozytywne postawy  
• apele wychowawcze  
• projekcje filmów o treściach profilaktycznych  
• analizy lektur  
• telefon zaufania  
• zachęcanie do szukania pomocy u dorosłych  
• zajęcia integrujące grupy klasowe 
 
• organizowanie zabaw z zachowaniami 

grzecznościowymi, odgrywanie scenek 
 
• promowanie uczniów kulturalnych, solidnych, 

uprzejmych, uczynnych  
• uroczystości szkolne i klasowe 
 

• wycieczki  
• prace zespołowe  
• konkursy, plebiscyty na najlepszą koleżankę, kolegę  
• pomoc koleżeńska  

 
 
 
 
 

Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, patriotyzmu i szacunku dla osiągnięć własnego narodu. 
 

CEL 1.Uczeń poszerza wiedzę na temat symboli narodowych oraz je szanuje. Rozwija szacunek dla kultury i dorobku narodowego. 
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Zadania 

  

Sposób realizacji 

 

Wykonawca 
 

Termin 
     
      

       
         

 1.Uświadomienie praw i obowiązków wobec  • analiza tekstu źródłowego (np. Konstytucja     

 Ojczyzny i szkoły.   Rzeczpospolitej Polskiej, Statut Szkoły)  wychowawcy,  Wg potrzeb,  przy 
   

• godziny wychowawcze, 
   

 

2.Kształtowanie postaw wyrażających szacunek 
  nauczyciele  

okazji obchodów 
  

• 
   

  zajęcia przedmiotowe,  

przedmiotów 
 

 do symboli i tradycji narodowych  • wieczornice, 
  

uroczystości       

 3.Okazywanie szacunku miejsc pamięci oraz  • akademie,    szkolnych, 
  

• konkursy historyczne, polonistyczne, plastyczne, 
   

 osiągnięć własnego i innych narodów.     
państwowych    

językowe 
   

       
        

 4.Wyrabianie poczucia dumy ze sławnych Polaków –  • wystawy,     

 ich wkład w kulturę narodową, naukę.  • gazetki okolicznościowe,     

 5. Rozwijanie postaw prospołecznych  • udział w obchodach uroczystości szkolnych , miejskich,     
   

ogólnopolskich, 
    

 i obywatelskich w duchu poszanowania wartości       
  

• 
     

 uniwersalnych, narodowych, państwowych i  dbanie o Miejsca Pamięci Narodowej     

 lokalnych.  • spotkania z kombatantami     

 6. Kształtowanie gotowości do uczestnictwa        

 w kulturze, poszanowania tradycji i kultury własnego        

 narodu.        

 7. Określanie swojej przynależności kulturowej        

 poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki,        

 zabytkami i tradycją w środowisku rodzinnym,        

 szkolnym i lokalnym,        

 8. Uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska        

 lokalnego.        
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CEL 2. Uczeń okazuje szacunek dla tradycji szkolnych 
 

Zadania 

  

Sposób realizacji 

 

Wykonawca 
 

Termin 

     

     
      

       

         

   • wieczory sienkiewiczowskie,  wychowawcy,  cały rok 

   • spotkania sienkiewiczowskie szkół,     

   • gazetki okolicznościowe,     

 
1. Pogłębianie wiedzy o patronie szkoły. 

 • quizy,  
nauczyciele kl. I 

  
  

• konkursy, 
   

       

 2. Kultywowanie tradycji szkolnych.  • korespondencja z uczniami     
  

• 
     

   szkół sienkiewiczowskich,  bibliotekarze,   

   • udział w zlotach uczniów szkół  opiekunowie   

   • sienkiewiczowskich,  SU  wrzesień 

   • Pasowanie na ucznia,  nauczyciele WF  luty 

   • otrzęsiny klas czwartych,    marzec 

   • Pasowanie na czytelnika,    czerwiec 

   • Dzień Samorządności,     

   •   Dzień Dziecka – Dzień Sportu     

         
 

Kształtowanie kompetencji międzykulturowych. Kształtowanie postawy otwartości i akceptacji, ciekawości dotyczącej poznawania 

różnić, uświadomienie współistnienia z innymi narodami 
 

CEL 1. Uczeń buduje świadomość dziedzictwa kulturowego oraz odpowiedzialność za pokój i solidarność narodów.  Rozwija wiedzę na temat różnych 

kultur i ich wkładu w rozwój cywilizacji. 
 

 

Zadania 

  

Sposób realizacji 

 

Wykonawca 
 

Termin 
     
      

       

         

 1.Poznanie związków Polski  z innymi krajami     nauczyciele przedmiotów,  cały rok 

 w dziedzinie kultury, gospodarki i polityki.  • pogadanki tematyczne  opiekunowie kół,   
   

• pogadanki i dyskusje 
   

 

2.Poszerzenie wiedzy na temat innych kultur oraz 
  

organizatorzy turniejów, 
  

  • rozwijanie umiejętności porozumiewania się    
 rozwijanie umiejętności korzystania z niej        
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w kontakcie z przedstawicielami innych 
narodowości. 

 

3.Poszanowanie osoby ludzkiej niezależnie 
od narodowości. 
 

 

4. Uświadomienie zakresu wolności 
 
i godności jednostki ludzkiej w oparciu 
o międzynarodowe regulacje prawne 
 

 

5.Umożliwienie skutecznego przeciwstawiania 
się przejawom łamania praw człowieka 
 

 

6.Kształtowanie postaw wyrażających szacunek 
dla ludzi, niezależnie od religii, statusu 
materialnego, wieku, wyglądy, poziomu rozwoju 
intelektualnego i fizycznego oraz respektowanie 
ich praw, podejmowanie działań 
 

w celu zapobiegania dyskryminacji. 
 

 

7. Kształtowanie postawy wartości i akceptacji, 
ciekawości dotyczącej poznawania różnic 

 
8. Dostarczanie wiedzy oraz kształcenie 
umiejętności niezbędnych w rozwiązywaniu 
problemów, które wynikają z wielokulturowości. 

 

w języku obcym konkursów, wycieczek  

• tworzenie słowników różnych narodów  
• lekcje przedmiotowe,  
• pogadanki, wystawy,  
• nauka języków obcych,  
• konkursy językowe,  
• turnieje wiedzy, 
 
• analiza tekstu źródłowego (np. Powszechna 

Deklaracja Praw Człowiek, Europejska 
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka  
i Podstawowych Wolności) 

 
• zapoznanie z organami i instytucjami ochrony 

praw człowieka (Rzecznik Praw Obywatelskich, 
Europejski Trybunał Praw Człowieka, Komitet 
Praw Człowieka ONZ, Rzecznik Praw Ucznia)  

• impreza pod hasłem „Języki obce nie są nam 
obce”, 

 

• wycieczki krajowe i zagraniczne,  
• pogadanki tematyczne, spotkania,  
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CEL1.: Uczeń zdobywa odpowiednie nawyki i przyzwyczajenia zdrowotne.   

Zadania Sposób realizacji Wykonawca Termin 
  

   

  pielęgniarka ,  

1.Zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i innych. • pogadanki tematyczne  

2.Zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i 
• spotkanie  z lekarzem, cały rok 

 

pielęgniarką,   

aktywności fizycznej. 
  

• apele o tematyce  

3.Przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia 
 zdrowotnej  

• akcje zdrowotne, 
 

w aspekcie fizycznym i psychicznym.  

• gazetki, plakaty, broszury, pedagog,  

4. Kształtowanie postawy odpowiedzialności z własne zdrowie.  ulotki promujące zdrowy wychowawcy 
 

styl życia.    

5. Rozwianie umiejętności podejmowania działalna rzecz ochrony przyrody • Przedmiotowe lekcje  
 

tematyczne 
 

w swoim środowisku.   

• 
  

 koła zainteresowań, nauczyciele WF, 

6. Uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi , zwierząt i roślin. • zajęcia pozaszkolne ( np. 
wszyscy nauczyciele   karate, kurs tańca, schola 

7. Kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności 

• 

itp...),  

adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki. programy profilaktyczne,  

8. Zachęcanie uczniów do pracy nad własną motywacją oraz analizą czynników, 
• obchody Światowego  

 Dnia Zdrowia, współpraca  
które ich demotywują. 

  

 z GCK  
   

9. Kształtowanie postawy pro aktywnej, w której uczeń przejmuje inicjatywę, 
• współpraca z Komisją  

 Rozwiązywania  

ale też odpowiedzialność za swoje działania, decyzje. 
  

 Problemów  
   

10.Kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie aktywnego i 
 Alkoholowych,  

• konkursy,  

zdrowego stylu życia.  

• godziny wychowawcze 
 

  

11. Utrwalanie umiejętności rozpoznawania symptomów zagrożeń zdrowia  ćwiczenia śródlekcyjne,  
 

wyjścia na basen, 
 

fizycznego.   
 

zawody i turnieje 
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12. Rozwijanie postawy pro aktywnej, w której uczeń przyjmuje inicjatywę ale też sportowe,   

odpowiedzialność za swoje działania i decyzje. •   „Sportowy dzień z rodziną”.   

13.Rozwijanie postaw prozdrowotnych poprzez podejmowanie i urzeczywistnianie    

działań na rzecz zdrowia.    

14.Wykorzystanie w praktyce wiedzy z zakresu zagrożeń psychofizycznych w okresie    

adolescencji: zaburzenia odżywiania, anoreksja, bulimii), zagrożenia związane z    

nadużywaniem ogólnodostępnych leków.    

15. Rozwijanie umiejętności stosowania w praktyce stosowania strategii radzenia    

sobie ze stresem.    

16.Zwrócenie uwagi  na znaczenie zdrowego odżywiania    

się.    

17.Kształcenie pozytywnych  nawyków związanych ze spędzaniem wolnego  czasu.    

18. Prezentowanie sposobów pokonywania własnych słabości oraz akceptowania    

ograniczeń i niedoskonałości.    

    
 
 
 

 

Upowszechnienie wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń ( uzależnienia: 
alkoholizm, nikotynizm, narkomania, uzależnienia behawioralne). Upowszechnienie wiedzy o bezpiecznym korzystaniu z 

technologii informacyjno-komunikacyjnych.  

CEL1. Uczeń zna podstawowe zasady bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych. 
         

 
Termin  

Zadania 
   Sposób realizacji   

Wykonawca         

         

 1.Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w   • różne formy informowania na temat pedagog szkolny,  I i II semestr 
 różnych sytuacjach życiowych.    zagrożeń, tablice informacyjne  wychowawcy   
    

• promocja życia bez uzależnień 
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 2.Rozwijanie postaw aprobujących abstynencję i  (gazetki, plakaty, broszury) nauczyciele  

 unikanie substancji psychoaktywnych  w wymiarach:  • programy profilaktyczne, przedmiotowcy  
 emocjonalnym (pozytywny stosunek do abstynencji), 

 

• przedstawienia teatralne dotyczące 
 

    
       

 poznawczym (dysponowanie wiedzą na temat zagrożeń   profilaktyki uzależnień i zagrożeń specjaliści zewnętrzni  
          

 

związanych z używaniem substancji psychoaktywnych) 
 

• 
  

  warsztaty i prelekcje specjalistów   
 i behawioralnym ( nieużywanie substancji  

• pogadanki i zajęcia profilaktyczne 
  

         

 psychoaktywnych)    
   dotyczące szkodliwości palenia   

          

 
3. Rozwijanie aktywnej postawy w obliczu trudnych, 

  i zagrożeń związanych z   
   narkotykami, dopalaczami,   

 życiowych problemów.     

   alkoholem   

          

 4. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania zagrożeń  •   stałe podnoszenie kompetencji kadry   
   

pedagogicznej w zakresie 
  

 cywilizacyjnych ( takich jak: uzależnienia, sekty, subkultury,    
  

psychoprofilaktyki 
  

 choroby) i manipulacji polityczno- gospodarczych (rasizm,    
 

• uczestniczenie w warsztatach, 
  

 nietolerancja, terroryzm, rozpad więzi rodzinnych, brak    
   

szkoleniach 
  

 ideałów, nachalna reklama).     
  

• 
   

       lekcje przedmiotowe   

 5.Kształtowanie kontaktów z rodzicami w celu wspomagania • warsztaty z ratownikiem   

 ich działań wychowawczych.   medycznym   

       •   zapoznanie z zasadami właściwego   

 6. Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa,  reagowania w sytuacjach   

 w tym edukacja medyczna,  ze szczególnym   wypadkowych   

 uwzględnieniem pierwszej pomocy, bezpieczeństwo  • znajomość numerów służb   
 w drodze do i ze szkoły - bezpieczeństwo w ruchu   ratunkowych i porządkowych   
 

drogowym. 
    

  • próba ewakuacyjna   

       • odblaski   

       • spotkania  z przedstawicielami   

        policji i straży pożarnej   

       • spotkania z rodzicami   

       • godziny wychowawcze   

       • konkurs plastyczny promujący   

        zdrowy styl życia, inne konkursy   
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W zależności od stopnia zagrożenia działania profilaktyczne szkoły prowadzone są na trzech poziomach: 
 

profilaktyka uniwersalna, selektywna i wskazująca. 
 
 
 
 

Profilaktyka uniwersalna kierowana jest do całej społeczności szkolnej i ma na celu przeciwdziałanie zagrożeniom, wspieranie 

prawidłowego rozwoju dzieci oraz identyfikację osób będących w grupie podwyższonego ryzyka – odbiorców profilaktyki selektywnej, 

którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną lub możliwości psychofizjologiczne narażeni są na rozwój niewłaściwych zachowań. W 

przypadku profilaktyki wskazującej, wobec osób z wczesnymi objawami uzależnienia lub innymi zachowaniami ryzykownymi 

postanawia się udzielić wsparcia informacyjnego i skierować osobę wymagającą specjalistycznej pomocy do odpowiedniej placówki 

terapeutycznej a w ramach działań na terenie szkoły włączać ją w miarę możliwości w inne działania o charakterze terapeutycznym. 

 
 

CEL 2.: Uczeń jest świadomy pozytywnych i negatywnych wpływów środków masowego przekazu ( radio, prasa, telewizja, Internet). 
 

Zadania 

  

Sposób realizacji 

 

Wykonawca 

 

Termin      
      

       
         

         

 1.Kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i  • godziny wychowawcze,  wychowawcy klas,  cały rok 

 wykorzystywania informacji z różnych źródeł, korzystania z technologii  • lekcje biblioteczne,  nauczyciele   
 

informacyjno- komunikacyjnych. 
 

• 
    

  lekcje przedmiotowe,  
przedmiotów, 

  
   • zajęcia profilaktyczne 

   
 2.Kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy      

  

• konkursy 
 

bibliotekarze, 
  

 komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństw     
  

• akcja „Bezpieczny Internet” 
    

 wynikających z anonimowości kontaktów, respektowanie ograniczeń   informatycy,   

 dotyczących korzystania z Internetu i multimediów.  • każda klasa prezentuje  
uczniowie 

  
    plakat pt,, Jak unikać    
        

 3. Utrwalanie informacji o bezpiecznych zachowaniach podczas  

• 
zagrożeń w sieci’’  pedagog szkolny   

 korzystania z portali społecznościowych oraz metodach  układamy krzyżówkę nt     

 przeciwdziałania cyberprzemocy.   bezpiecznego zachowania     
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4.Wykorzystanie w praktyce wiedzy dotyczącej bezpiecznego 
posługiwania się komputerem i jego oprogramowaniem oraz 
zasad bezpieczeństwa w sieci. 
 

5. Skutki nadmiernego używania telefonu komórkowego. 
 
6. Kształtowanie krytycznego  stosunku do szkodliwych treści 
płynących ze środków masowego przekazu. 

 

2. Wyrabianie wśród uczniów nawyku regularnego czytania 
oraz nadanie książce odpowiedniego znaczenia. 

się  w różnych sytuacjach-  
głównym hasłem krzyżówki 

musi być 
BEZPIECZEŃSTWO! 

 

• zabawa w teatr – 
każda klasa prezentuje 
scenki pantomimiczne, 
propagujące zasady 
bezpieczeństwa  
w życiu codziennym 

 
• szkolna gazetka 

poświęcona zasadom 
bezpiecznego zachowania 
się w internecie  

• spotkania  
z przedstawicielem 
policji nt cyberprzemocy 

• imprezy czytelnicze, 
 
• pasowanie na 

czytelnika biblioteki,  
• prezentacja 

ciekawych książek,  
• spotkania autorskie,  
• koło informatyczne,  
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VIII. REALIZOWANIE DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE  
Na każdy rok szkolny w szkole opracowuje się program realizacji doradztwa zawodowego, uwzględniający wewnątrzszkolny system doradztwa 
zawodowego./Rozporządzenie MEN z dnia 20 lutego 2019 r./. Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września każdego roku szkolnego, po 
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, zatwierdza program, o którym mowa w ust. 1 

 

L.P. Zadania  Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin 

1. Rozpoznawanie  - wdrażanie uczniów do samopoznania nauczyciele, cały rok 
 i rozwój zainteresowań,  - kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron wychowawcy  

 zdolności, mocnych stron, - wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów kl. I- VIII  

 predyspozycji, talentów  - organizowanie w szkole akcji, konkursów wspierających rozwijanie   

 uczniów  i prezentowanie własnych zainteresowań i talentów   

      

2. Przekazywanie wiedzy o  -poznawanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia wychowawcy wg potrzeb 
 zawodach , możliwych  zawodowego kl. VIII  

 ścieżkach edukacji,  -poznanie możliwych form zatrudnienia doradca zawodowy  

 zgodnych z - indywidualne rozmowy dotyczące poradnictwa zawodowego oraz na pedagog szkolny  

 potrzebami rynku pracy  temat predyspozycji zawodowych uczniów   

 i predyspozycjami  -informowanie o spotkaniach i udział uczniów w dniach otwartych   

 zawodowymi uczniów  szkół   

     

3. Kształtowanie umiejętności - rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie nauczyciele cały rok 
 radzenia sobie  - zajęcia dotyczące planowania kariery wychowawcy  

 z wymogami  - organizowanie wycieczek zawodoznawczych   

 współczesnego rynku pracy    

4. Współpraca  - podniesienie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi wychowawcy wg 
 z rodzicami  -doskonalenie umiejętności wychowawczych doradca zawodowy harmonogramu 
 i wykorzystywanie ich  -wypracowanie form wspierania uczniów w wyborze ich dalszej drogi  spotkań z 
 wsparcia w podejmowaniu życiowej  rodzicami 
 decyzji przez uczniów     

5. Wspieranie uczniów w  - przełamywanie barier emocjonalnych wychowawcy  kl. cały rok 
 procesie podejmowania  - wyrabianie szacunku dla samego siebie VIII  

 decyzji edukacyjnych i  - planowanie własnego rozwoju doradca zawodowy  

 zawodowych  -spotkania z przedstawicielami różnych zawodów pedagog szkolny  
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IX. ZASADY REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO I EWALUACJA 
1. Wychowawcy klas zapoznają uczniów i ich rodziców z przyjętym Programem Wychowawczo - Profilaktycznym Szkoły . Program jest zamieszczony na stronie 
 

internetowej: www.sp4grajewo.cba.pl. 
 

2. Za realizację Programu Wychowawczo- Profilaktycznego odpowiedzialni są wszyscy pracownicy szkoły, natomiast nad prawidłowością jego realizacji 

czuwa Dyrektor Szkoły. 
 

3.  Zmian  w  Programie  Wychowawczo-Profilaktycznym  dokonuje  powołany  przez  dyrektora  zespół  na  podstawie  diagnozy,  którą  opracowuje 
 

w każdym roku szkolnym. W trakcie wdrażania programu dopuszcza się fragmentaryczne sprawdzanie osiągnięć dotyczących realizacji wyżej przedstawionego 
 

programu, zgodnie z przyjętymi zadaniami szkoły, przez Radę Pedagogiczną. 
 

Każda zmiana w programie uchwalana jest przez Radę Pedagogiczną  w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 
 

4. Zespół wychowawczy w razie potrzeby wnosi korekty i poprawki do programu na początku roku szkolnego. 
 
5. Ewaluacja realizacji Programu Wychowawczo - Profilaktycznego sporządzana jest przez powołany zespół na podstawie wyników badań (ankiety, analiza 
 

dokumentów, obserwacje, wywiady, debaty ogólnoszkolnej). Badaniami zostają objęci reprezentanci wszystkich grup tworzących społeczność szkoły, tj. 
 

uczniowie, nauczyciele, rodzice, pracownicy administracji i obsługi. 
 

Ewaluację wyników należy przeprowadzić pod koniec każdego roku szkolnego. Powinna ona pozwolić na uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania: 
 

1. Czy zbliżyliśmy się do postawionych celów?  
2. Czy działania programowe odpowiadały rzeczywistym potrzebom uczniów?  
3. Czy działania podejmowane w trakcie pracy z programem wpłynęły na zachowanie uczniów i wprowadziły pożądane zmiany?  
4. Czy stosowane procedury okazały się skuteczne?  
5. W czym upatrywać przyczyn niepowodzenia, jeżeli nie uzyskano zadowalających efektów?  

6. Program Wychowawczo-Profilaktyczny jest znany wszystkim członkom społeczności szkolnej, wszyscy są jego współtwórcami 
 

w kolejnych etapach realizacji. 
 

Opracowanie programu:  
Anna Formejster, Urszula Paluszkiewicz 

 

Konsultacje:  
Dyrektor SP 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie- Karol Choynowski 

 
 

 
zespół wychowawców klas I- VII SP 4 w Grajewie oraz przedstawiciele Rady Rodziców 
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Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 4 w Grajewie został pozytywnie zaopiniowany i 

przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 15 września 2021 r. 
 
 
 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 4 w Grajewie Rada Rodziców uchwaliła dnia          

14 września 2021r.  
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