
 

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 168 IM. CZ. NIEMENA 

NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

„… lecz ludzi dobrej woli jest więcej” 

   Czesław Niemen 

I. Wstęp 

Celem wszystkich działań naszej szkoły jest wprowadzanie uczniów w świat wiedzy i wartości oraz dbanie o ich harmonijny rozwój. 

Przekazujemy wychowankom podstawowy zasób wiadomości pozwalających zrozumieć otaczający świat, rozwijamy umiejętności 

wykorzystywania posiadanych wiadomości w praktyce, kształtujemy postawy będące warunkiem sprawnego i odpowiedzialnego funkcjonowania 

we współczesnym świecie.  

Nasza szkoła dąży do zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju w atmosferze życzliwości. Przygotowuje 

go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich, integracji społecznej, samorealizacji i rozwoju osobistego oraz odnalezienia się  

na rynku pracy. Warunkiem skuteczności oddziaływań wychowawczych jest zaangażowanie w ich realizację wszystkich członków społeczności: 

uczniów, nauczycieli, rodziców i instytucji współpracujących ze szkołą. Kolejne warunki to stałe monitorowanie i ewaluacja przebiegu procesu 

wychowania. 

Zgodnie z przyjętą koncepcją wychowania nadrzędnym celem działań wychowawczo-profilaktycznych naszej szkoły jest wszechstronny 

rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości w wymiarze intelektualnym, psychicznym, fizycznym, zdrowotnym, etycznym, moralnym 

i duchowym, oparty na systemie wartości, którego podstawą są powszechnie przyjęte zasady etyki i moralności. 

Chcemy, aby młodzi ludzie kończący naszą szkołę byli wszechstronnie wykształceni i umieli dokonywać właściwych wyborów. Naszym 

obowiązkiem jest wspieranie uczniów i życzliwa pomoc w zmaganiu się z codziennymi problemami oraz uczenie młodych ludzi funkcjonowania 

w społeczeństwie i odpowiedzialności za podejmowane decyzje. 



II. Podstawa prawna 

 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (w szczególności art. 72); 

2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka; 

3. Konwencja o Prawach Dziecka; 

4. Ustawy i rozporządzenia MEN, w szczególności: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.  

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

Ustawa  

o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu  

i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r., Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 23 lipca 2008 r., 

Ustawa  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie z dnia 22 stycznia 2018 r.  

w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej 

i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii,  

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej; 

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

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

oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego; 

7. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa;  

8. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci  

i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym; 

9. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej  

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;  

10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii; 

11. Statut Szkoły Podstawowej nr 168 w Warszawie. 



III. Diagnoza potrzeb i problemów w środowisku szkolnym 

Diagnozy dokonano na podstawie badania ankietowego oraz raportu „Jak wspierać uczniów po roku pandemii. Wyzwania i rekomendacje  

z zakresu wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego. Raport oparty na wynikach badań naukowych przeprowadzonych wśród uczniów, 

rodziców i nauczycieli w okresie 04.2020-01.2021”. Ankiety w SP 168 przeprowadzono w czerwcu 2021 r. wśród uczniów, rodziców  

i nauczycieli. Przebadano 225 uczniów klas 4-8 i 54 rodziców uczniów klas 1-8.  

Wnioski z badań:  

Mocne strony 

- Szkoła jasno formułuje obowiązujące w niej normy, a nauczyciele i pracownicy szkoły dokładają wszelkich starań, aby wpoić uczniom 

obowiązujące zasady życia społecznego.  

 - Uczniowie wiedzą, jakiego zachowania się od nich oczekuje. 

- W szkole nie dochodzi do rażącego naruszania norm. 

- W szkole prowadzi się  diagnozę sytuacji wychowawczej, na podstawie której planowane są działania służące kształtowaniu prawidłowych 

postaw.  

- Podejmowane są różnego rodzaju działania wychowawcze mające na celu kształtowanie prawidłowych postaw i respektowanie przez uczniów 

norm społecznych: lekcje wychowawcze, rozmowy z uczniami, organizowanie akcji charytatywnych, spotkania ze Strażą Miejską i Policją, teatr 

profilaktyczny, tematyczne gazetki ścienne.  

- Uczniowie angażują się w działania na rzecz kształtowania społecznie pożądanych postaw np. poprzez pracę w samorządzie uczniowskim,  

Szkolnym Klubie Wolontariusza, udział w zawodach sportowych, konkursach oraz akcjach charytatywnych.  

- Większość rodziców postrzega działania szkoły sprzyjające przestrzeganiu norm jako efektywne. 

- Rodzice zostali zapoznani z dokumentami szkolnymi regulującymi kwestie praw i obowiązków ucznia oraz respektowania norm społecznych 

przez wychowawców klas.  



Słabe strony 

- Duża grupa uczniów jest świadkiem lub doświadcza agresji słownej (obrażania, dokuczania) 

- Nauczyciele i pracownicy szkoły spotykają się z przejawami niekulturalnego zachowania ze strony uczniów. 

- Uczniowie są niechętni do angażowania się w działania woluntarystyczne długoterminowe. 

 

Wnioski wynikające z raportu „Jak wspierać uczniów po pandemii…”:  

1. Wyniki badań pokazują sukcesywne pogarszanie się kondycji psychicznej uczniów w kolejnym roku epidemii. 

2. Najważniejszym czynnikiem chroniącym zdrowie psychiczne uczniów w czasie epidemii jest wielkość, jakość i dostępność sieci 

wsparcia (rodziny, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, itp.). 

3. Obniżenie kondycji psychicznej dzieci i młodzieży w czasie epidemii i izolacji jest czynnikiem sprzyjającym wzrostowi zachowań 

ryzykownych  

i problemowych zarówno w czasie jej trwania, jak i po zakończeniu. 

4. Istnieje udokumentowany badaniami związek pomiędzy kondycją psychiczną młodzieży a przestrzeganiem reguł sanitarnych. Im gorsza 

kondycja psychiczna, tym słabsze przestrzeganie zasad. Oznacza to, że działania na rzecz poprawy kondycji psychicznej młodzieży mogą 

także poprawić bezpieczeństwo epidemiczne. 

5. Wypełnianie roli wychowawczej przez rodziców i nauczycieli jest w czasie epidemii znacznie utrudnione. Wynika to z dodatkowych 

obciążeń i stresów związanych z zagrożeniami epidemicznymi, ale także z izolacją, zdalnym nauczaniem i pracą zdalną. 

6. Badania lokalnych środowisk szkolnych z czasu epidemii pokazują, że w relacjach między uczniami, rodzicami i nauczycielami dzieje się 

wiele wzajemnego dobra, pomimo trudności, uciążliwości i obaw, których wszyscy doświadczają. 

7. W systemie edukacji jednym z ważnych narzędzi oddziaływania wychowawczego jest lekcja wychowawcza. W świetle badań większość 

uczniów widzi potrzebę takich lekcji oraz wyraża konkretne potrzeby dotyczące jej treści i formy. W świetle badań większość uczniów 

widzi potrzebę takich lekcji oraz wyraża konkretne potrzeby dotyczące jej treści i formy. 

8. Wyniki badań ewaluacyjnych wybranych programów profilaktycznych online potwierdzają skuteczność tych programów w umacnianiu 

kondycji psychicznej uczniów oraz to, że także działania zdalne mogą być efektywne, przy spełnieniu określonych warunków.  



Czynniki ryzyka i czynniki chroniące wynikające z diagnozy oraz rekomendacje do programu wychowawczo - profilaktycznego 

Czynniki ryzyka: 

- brak dostatecznej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych (konflikty rówieśnicze); 

- tolerancyjny stosunek do stosowania wulgaryzmów wśród rówieśników; 

- duża grupa uczniów doświadczająca od rówieśników agresji psychicznej (ta forma agresji występuje częściej wśród uczniów klas 4-6); 

- duża różnica między deklaracjami rodziców i uczniów dotyczącymi spędzania czasu z rodzicami oraz o rozmowach na inne niż szkoła tematy; 

- duża grupa uczniów zauważa brak empatycznych postaw innych uczniów w klasie (trudności w pożyczeniu zeszytów, przyborów szkolnych); 

- duża grupa uczniów z poczuciem braku dostatecznego wsparcia ze strony wychowawców klas;  

- pogorszenie się kondycji psychicznej dużej grupy dzieci i młodzieży  w wyniku pandemii. 

Czynniki chroniące wynikające z diagnozy: 

- dobre relacje uczniów z rodzicami, dobra sytuacja materialna rodzin uczniów; 

- pozytywny, zdrowy klimat rodzin uczniów (stabilność, brak uzależnień); 

- wysokie aspiracje rodziców dotyczące wykształcenia dzieci; 

-  zadowolenie uczniów z relacji z rówieśnikami; 

- przynależność uczniów do grup rówieśniczych  przejawiających konwencjonalne wartości i zasady zachowania (brak wśród rówieśników osób 

używających środków psychoaktywnych, nikotyny); 

- pozytywny klimat szkolny (uczniowie lubią swoją klasę i nauczycieli, nauczyciele są zadowoleni z relacji z przełożonymi i kolegami z pracy); 

- jasne zasady zachowania w szkole; 

- dbałość o bezpieczeństwo środowiska szkolnego (monitoring, ochrona, procedury reagowania w sytuacjach trudnych); 

- systematyczne uczęszczanie uczniów do szkoły; 

- angażowanie się uczniów w działania na rzecz innych organizowane na terenie szkoły; 



- negatywny stosunek uczniów i ich rodziców do używania środków psychoaktywnych, alkoholu, nikotyny, leków. 

 

Rekomendacje do programu wychowawczo – profilaktycznego: 

- Prowadzić we wszystkich klasach  zajęcia dotyczące budowania relacji z innymi. 

- Uświadamiać, że wulgarny język jest formą agresji. 

- Zwracać uwagę na potrzeby emocjonalne uczniów – duży nacisk na budowanie relacji wychowawca – klasa, wychowawca – uczeń. 

- Objąć szczególną opieką uczniów w kryzysie związanym z pandemią – zacieśnić współpracę nauczyciele – specjaliści. 

- Pedagogizacja rodziców dotycząca relacji dziecko – rodzic. 

 

IV. Sylwetka wychowanka 

Uczeń nabywa w naszej szkole cech ważnych dla prawidłowego funkcjonowania w życiu: 

1. Rozwija się we wszystkich sferach życia: społecznej, naukowej, a także kulturowej. 

2. Czuje się członkiem społeczności, obywatelem, Polakiem, Europejczykiem. 

3. Szanuje tradycję i swoją tożsamość narodową. 

4. Zna i szanuje tradycje rodzinne i szkolne. 

5. Jest samodzielny, kieruje swoim działaniem, potrafi dokonać wyboru wartości, radzi sobie w sytuacjach problemowych. 

6. Bierze odpowiedzialność za własne czyny. 

7. Realizuje własne plany i marzenia życiowe, wykazując  przy tym wrażliwość w relacjach z otoczeniem. 

8. Potrafi zachować się adekwatnie do miejsca  i chwili. 

9. Bierze udział w pracach na rzecz innych. 

10. Umie współpracować w grupie. 

11. Szanuje godność własną i cudzą. 

12. Dba o zdrowie własne i innych.  



V. Cele programu 

 

Cel ogólny: 

 

Wspieranie naturalnego rozwoju ucznia we wszystkich jego obszarach: fizycznym, emocjonalnym, intelektualnym, społecznym i duchowym, 

zgodnie z systemem  wartości, który za podstawę przyjmuje powszechnie przyjęte zasady etyki i moralności. 

 

Cele szczegółowe: 

1. Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa w szkole, dbałość o bezpieczeństwo fizyczne i higienę psychiczną uczniów.                                

2. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny. 

3. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości  

o zdrowie. 

4. 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.  

5. 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 i poczucie bezpieczeństwa.  

6. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie 

informacyjno-komunikacyjne.  

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

8. Promocja  twórczości Czesława Niemena.  

 

 



VI. Zadania, formy realizacji, osoby odpowiedzialne, terminy 

 

Lp. CELE 

SZCZEGÓŁOWE 

ZADANIA FORMY REALIZACJI OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

TERMINY 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapewnienie 

uczniom poczucia 

bezpieczeństwa  

w szkole, dbałość  

o bezpieczeństwo 

fizyczne i higienę 

psychiczną  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie, 

przypomnienie  

i utrwalenie zasad 

bezpiecznego 

zachowania  

w szkole  

i w drodze  

do szkoły.  

 

1. Omówienie na lekcjach wychowawczych z każdą klasą zasad 

bezpieczeństwa obowiązujących w szkole i w drodze do szkoły, 

praw i obowiązków ucznia, w tym procedur organizacji pracy 

w okresie pandemii, z bieżącymi zmianami. 

 

1. 2. Zapoznanie uczniów z regulaminami, w tym  regulaminami 

sal, pracowni, świetlicy, stołówki, biblioteki, harmonogramem 

wydawania obiadów, zasadami obowiązującymi  

na korytarzach, w toaletach, na boisku szkolnym. 

 

2. 3. Zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa na lekcjach 

wychowania fizycznego, z regulaminami korzystania ze 

sprzętu, hali sportowej i jej zaplecza, innych obiektów sport. 

 

3. 4. Zapoznanie uczniów z zasadami ewakuacji, przejście 

drogami ewakuacyjnymi, alarm ppoż. i próbna ewakuacja. 

 

 

4. 5. Przeprowadzenie ankiety na temat poczucia bezpieczeństwa. 

 

 

5. 6. Zajęcia ze Strażą Miejską, poświęcone bezpieczeństwu,  

dla klas 1-7.  

 

6. 7. Bieżące, doraźne rozmowy na lekcjach i przerwach,  

przed wycieczkami, w czasie do dyspozycji wychowawcy,  

w świetlicy, bibliotece, stołówce. 

 

wychowawca klasy, 

wychowawca wspierający, 

nauczyciele wspomagający 

 

 

wychowawca klasy, 

 nauczyciele przedmiotów, 

opiekunowie sal  

i pracowni 

 

nauczyciele wychowania 

fizycznego 

 

 

wychowawca klasy, 

pracownik BHP (alarm), 

wszyscy pracownicy szkoły 

 

pedagog 

 

 

pedagog, zaproszeni 

strażnicy miejscy 

 

wychowawca klasy, 

wychowawca wspierający, 

nauczyciele wspomagający, 

nauczyciele przedmiotów, 

świetlicy, biblioteki 

 

 

 

dwa pierwsze 

tygodnie IX 

2021, później 

w miarę potrzeb 

 

IX 2021 

 

 

 

 

pierwsza lekcja 

wych. fizycznego 

IX 2021 

 

IX 2021 

 

 

 

zgodnie  

z planem pracy 

zespołu 

według 

harmonogramu 

 

doraźnie, cały 

rok szkolny 

 



  Działania wpływające 

na zwiększenie 

bezpieczeństwa  

w szkole i w drodze  

do szkoły 

1.  Zapoznanie wszystkich uczniów i rodziców z procedurami 

organizacji pracy szkoły w czasie zagrożenia epidemicznego; 

stałe przypominanie o zasadach zachowania bezpieczeństwa  

na lekcjach i podczas przerw. 

 

2.  Dyżury nauczycielskie; monitorowanie zachowania uczniów 

na korytarzach, w stołówce, bibliotece, w szatni,  

w przebieralniach, wyciąganie konsekwencji statutowych. 

 

3.  Korzystanie ze stołówki szkolnej według harmonogramu. 

 

 

4. Prowadzenie na lekcjach wychowania fizycznego ćwiczeń 

porządkowo-dyscyplinujących. 

 

5. Zapoznanie z regulaminem pływalni, zasady bezpieczeństwa 

podczas zajęć na basenie. 

 

6. Stały monitoring w szkole i na boisku szkolnym. 

 

 

wychowawcy, nauczyciele 

wspomaga., przedmiotów, 

specjaliści, wszyscy 

pracownicy placówki 

 

wszyscy pracownicy 

pedagogiczni 

 

 

nauczyciele dyżurujący  

w stołówce, nauczyciele 

sprowadzający na obiad 

nauczyciele wychowania 

fizycznego 

 

wychowawcy kl. 2, 

nauczyciele wych. fizycz. 

 

administracja, ochrona, rada 

rodziców 

początek IX, 

przypominanie 

na bieżąco 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

cały rok szkolny, 

zgodnie z har-

monogramem 

na bieżąco 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

cały rok szkolny 

  Profilaktyka zdrowia 

fizycznego  

i psychicznego 

1. Lekcje wychowawcze i przedmiotowe związane z dbaniem  

o zdrowie, higieną ciała, higieną pracy, zdrowym odżywianiem, 

aktywnością fizyczną, stresem i sposobom radzenia sobie z nim, 

negatywnym i pozytywnym myśleniem, samotnością, sposobom 

spędzania czasu wolnego, zainteresowaniom i pasjom uczniów. 

 

2. Akcja informacyjna „Szczepienia przeciw COVID-19”: 

a) informacje dla rodziców (zebrania, szkolna strona 

internetowa, informacje przesyłane przez Librus, 

ogłoszenia, propozycje webinariów, zbieranie zgód); 

b) akcja szczepień we współpracy z przychodnią NZOZ 

przy ul. Saskiej; 

c) lekcje wychowawcze we wszystkich klasach 

poświęcone tematyce szczepień. 

 

3. Uroczystości, imprezy, wyjścia i wycieczki o charakterze 

rekreacyjnym, sportowym i wychowawczym. 

 

wychowawcy, wychowawcy 

wspierający, nauczyciele 

wspomagający, nauczyciele 

przedmiotów 

 

 

 

dyrekcja, wychowawcy, 

zespół PP 

 

wyznaczeni nauczyciele 

 

wychowawcy 

 

 

wychowawcy, rodzice, 

wychowawcy wspierający 

 

zgodnie  

z planami pracy 

wychowawczej i 

przedmiotowymi 

planami 

wynikowymi 

 

1.,2. tydzień IX 

 

 

3. tydzień IX 

 

IX 2021 

 

 

zgodnie  

z planem pracy  

i terminarzem 



 

4. Zajęcia z psychologiem i pedagogiem szkolnym, w tym:  

 

a) przeprowadzenie zajęć z programu kampanii 

ogólnopolskiej „Samobójstwo. Potrzeba pomocy,  

nie śmierci” (kl. 7); 

b) programy profilaktyczne, inne zajęcia w pracy  

z potrzebującymi wsparcia klasami. 

 

5. Zajęcia, lekcje i planowe wydarzenia na świeżym powietrzu. 

 

 

 

6. Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych,  

w tym przerw sportowych (również w warunkach pandemii). 

 

7. Zajęcia profilaktyczne ze Strażą Miejską dla klas 1-7.  

 

 

8. Pogadanki prowadzone przez pielęgniarkę szkolną 

(bezpieczne zachowania,  bezpieczeństwo zdrowotne, 

bezpieczne ferie, wakacje). 

 

9. Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na boisku szkol. 

 

10. Ćwiczenia śródlekcyjne; zachęcanie uczniów  

do spędzania przerw na świeżym powietrzu. 

 

11. Dążenie do eliminacji hałasu podczas przerw: 

a) eliminacja dzwonków; 

b) zachęcanie do spędzania przerw na boisku szkolnym; 

c) przerwy sportowe w grupach zorganizowanych; 

d) muzyka relaksacyjna podczas przerw; 

e) sukcesywne i konsekwentne przypominanie o zasadach 

obowiązujących podczas przerw, zwracanie uwagi  

na hałas; 

f) plakaty, gazetki ścienne informujące o szkodliwości 

hałasu i innych sposobach rozładowania emocji; 

g) zorganizowanie pokoju wyciszenia i relaksu. 

 

zespół PP 

 

j.w. 

 

 

j.w. 

 

 

nauczyciele przedmiotów, 

opiekunowie  kół, 

samorządu, harcerze 

 

nauczyciele wychowania 

fizycznego 

 

pedagog, zaproszeni 

strażnicy miejscy 

 

pielęgniarka szkolna 

 

 

 

nauczyciele świetlicy 

 

wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele 

dyżurujący, nauczyciele 

edukacji wczesnoszkolnej, 

nauczyciele wychowania 

fizycznego 

 

j. w 

 

dyrekcja, specjaliści 

 

zgodnie  

z planem pracy 

zespołu PP 

cały rok szkolny 

 

w miarę potrzeb 

 

 

zgodnie  

z kalendarzem, 

przy sprzyjającej 

pogodzie 

cały rok szkolny 

 

 

zgodnie z 

harmonogramem 

 

na bieżąco  

i doraźnie 

 

 

cały rok szkolny 

 

na bieżąco 

 

 

 

 

na bieżąco, cały 

rok szkolny 

 

j. w. 

 

 

n-le biologii, 

pielęgniarka 

I półrocze 



 

12. „Program dla Szkół” – warzywa i owoce, mleko (kl. 1-5). 

 

13. Zorganizowanie konkursu „Żyję zdrowo”. 

 

14. Korzystanie z pomocy zespołu PP oraz Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej. 

 

 

15. Stosowanie wzmocnień pozytywnych, docenianie wysiłku  

i pracy, pozytywne uwagi w dzienniku i w wiadomościach dla 

rodziców, humor na lekcjach i np. w prezentacjach, okazywanie 

sobie sympatii i uśmiechu na co dzień. 

 

 

pedagog, wychowawcy 

 

nauczyciele świetlicy 

 

zespół PP, wychowawcy, 

nauczyciele wspomagający 

we współpracy z PP-P 

 

wszyscy pracownicy 

pedagogiczni 

 

cały rok szkolny 

 

I półrocze 

 

w miarę potrzeb 

 

 

 

cały rok szkolny 

2. Wspomaganie  

przez  szkołę 

wychowawczej roli 

rodziny 

 

Pedagogizacja 

rodziców dotycząca 

relacji dziecko - rodzic 

1. Zorganizowanie spotkania dla rodziców dotyczącego relacji 

dziecko – rodzic i komunikacji. 

 

2. Tematyka zebrań z rodzicami częściowo poświęcona ww. 

relacjom, umiejętnościom komunikacyjnym, negocjacyjnym, 

ograniczeniu presji, rozwijaniu umiejętności wychowawczych. 

 

3. Dzielenie się obserwacjami dotyczącymi zachowań dzieci  

w szkole, utrzymywanie bieżących kontaktów z rodzicami, 

zalecenia i konkretne wskazówki do pracy w domu,  

ze szczególnym zwróceniem uwagi na potrzeby dziecka  

oraz czas rodziców dla dziecka.  

 

4. Wskazówki i stała zachęta do wspierania dziecka przez 

rodziców w procesie zdobywania wiedzy (diagnoza stylów 

uczenia się, indywidualne rozmowy) 

 

5. Angażowanie rodziców do pracy na rzecz szkoły, klasy, 

pogłębiania relacji z dziećmi przez uczestnictwo w ważnych 

wydarzeniach z życia szkoły (Dzień Sportu, Dzień Patrona, 

Dzień Sztuki, dni tematyczne, konkursy, wycieczki, wyjścia, 

uroczystości i spotkania klasowe w szkole i online).  

 

6. Zachęta i inspirowanie rodziców do zaangażowania się  

w życie dziecka przez sport poza szkołą. 

zespół PP 

 

 

wychowawcy klas 

 

 

 

wychowawcy, specjaliści, 

wszyscy nauczyciele uczący 

 

 

 

 

wychowawcy, specjaliści, 

wszyscy nauczyciele uczący 

 

 

wychowawcy, wychowawcy 

wspierający i wspomagający 

opiekunowie imprez, 

konkursów, dni 

tematycznych 

 

nauczyciele wychowania 

fizycznego 

II półrocze 

 

 

zgodnie  

z terminarzem 

zebrań 

 

na bieżąco 

 

 

 

 

 

na bieżąco 

 

 

 

zgodnie  

z kalendarzem 

imprez, cały rok 

szkolny 

 

 

na bieżąco 

 



 

7. Propozycje warsztatów umiejętności wychowawczych, 

webinariów, materiałów pomocniczych w samokształceniu. 

 

8. Zakładka: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna  na stronie 

internetowej szkoły 

 

nauczyciele wspomagający, 

zespół PP 

 

zespół PP 

 

 

 

 

w miarę potrzeb 

 

 

cały rok szkolny, 

aktualizacja 1 x 

w tygodniu 

  Kontynuacja stałych, 

sprawdzonych form 

współpracy  

z rodzicami 

1. Zebrania i dni otwarte w formie stacjonarnej lub online. 

 

2. Systematyczna informacja o postępach w nauce oraz 

pozytywne/negatywne uwagi o zachowaniu przekazywane  

przez wiadomości dziennika Librus; bieżąca korespondencja. 

 

3. Systematyczna wymiana informacji z rodzicami dzieci 

uczęszczających do świetlicy szkolnej. 

 

4. Współpraca i konsultacje z rodzicami podczas projektowania 

niniejszego dokumentu. 

 

5.Monitorowanie sytuacji rodzinnej uczniów, kierowanie spraw 

i konsultacje z zespołem psychologiczno-pedagogicznym. 

 

dyrekcja, wychowawcy, 

nauczyciele wspomagający, 

nauczyciele przedmiotów, 

specjaliści 

j. w. 

 

nauczyciele świetlicy 

 

 

przewodnicząca ZW, 

wychowawcy, dyrekcja 

 

nauczyciele wspomagający 

wobec podopiecznych, PP 

zgodnie z 

harmonogramem, 

cały rok szkolny 

 

j. w. 

 

j. w.  

 

 

IX 2021 

 

 

na bieżąco 

  Bieżąca praca 

wychowawcza  

z uczniem 

1. Lekcje wychowawcze poświęcone roli rodziny, rodziców, 

relacji rodzic – dziecko i ich wpływowi na kształtowanie 

młodego człowieka, sposobom rozwiązywania konfliktów, 

akceptacji, sposobom wyrażania oczekiwań, mowie ciała, 

autorytetom, emocjom, szacunkowi, kulturze bycia i słowa. 

 

2. Lekcje wychowania do życia w rodzinie. 

 

3. Lekcje przedmiotowe poruszające problematykę relacji 

międzyludzkich, w rodzinie, domu, między bliskimi; zajęcia 

terapii pedagogicznej, lekcje religii i etyki 

wychowawcy, zespół PP 

 

 

 

 

 

nauczyciele WDŻ 

 

nauczyciele ed. wczesnoszk, 

j. polskiego, j. obcych, wos, 

historii, biologii, etyki, 

religii,  specjaliści terapii 

pedagogicznej 

 

na bieżąco, 

zgodnie  

z klasowym 

planem pracy 

wychowawczej 

 

zgodnie  

z planem  

j. w. 

  Organizacja 

uroczystości i imprez 

1. Organizacja Dnia Matki i Rodziny, Dnia Dziecka, Dnia 

Sztuki, Dnia Sportu, Dnia Patrona, jasełka, mikołajki, 

wychowawcy, opiekunowie 

samorządu, opiekunowie 

zgodnie  

z kalendarzem, 



szkolnych i klasowych 

rozwijających tradycje 

wspólnego 

świętowania i zabawy 

walentynki, Świąteczne Jajeczko, kiermasze, Festiwal Piosenki 

Angielskiej, konkursy wewnątrzszkolne, biblioteczne, 

świetlicowe. 

 

2. Szkolne, klasowe i świetlicowe dni tematyczne, zawody 

sportowe, inne imprezy organizowane przez Samorząd 

Uczniowski, wieczory filmowe, wyjścia i wycieczki  

o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym (przy uwzględnieniu 

warunków pandemii). 

 

imprez, nauczyciele 

świetlicy i biblioteki 

 

 

j. w. 

planami pracy 

wychowawczej i 

harmonogramem 

imprez 

j. w. 

  Działalność 

opiekuńcza szkoły 

1.Organizowanie form pomocy w nauce: 

a) wolontariat dzieci ze starszych klas; 

b) pomoc koleżeńska; 

c) pomoc w odrabianiu prac domowych w świetlicy. 

 

2.Objęcie opieką dzieci z ubogich rodzin: system stypendialny, 

organizowanie dofinansowania do obiadów dla najuboższych. 

 

 

zespół PP 

wychowawcy 

nauczyciele świetlicy 

 

pedagog, komisja 

stypendialna 

cały rok szkolny 

 

j. w.  

 

 

cały rok szkolny 

3. Wychowanie  

do wrażliwości 

naprawdę i dobro. 

Kształtowanie 

właściwych postaw 

szlachetności, 

zaangażowania 

społecznego  

i dbałości o zdrowie 

Respektowanie praw  

i obowiązków ucznia 

1. Zapoznanie uczniów ze Statutem szkoły, uwrażliwianie  

na respektowanie jego zapisów. 

 

2. Zapoznanie uczniów z zasadami oceniania, WZO i PZO. 

 

3. Systematyczne przypominanie o ustalonych zasadach. 

 

 

4. Kontrola: właściwego zachowania (np. podczas uroczystości  

szkolnych, na przerwach, w stołówce), stroju, obuwia, porządku 

i  czystości szatni, toalet, szafek uczniowskich, innych; 

wyciąganie konsekwencji statutowych. 

 

wychowawcy klas, 

nauczyciele przedmiotów  

 

j. w. 

 

doraźnie wszyscy 

pracownicy szkoły 

 

wychowawcy, wychowawcy 

wspierający, nauczyciele 

dyżurujący, inni nauczyciele 

 

IX 2021,  

na bieżąco 

 

IX 2021, 

 

na bieżąco 

cały rok szkolny 

 

1x w miesiącu 

lub w miarę 

potrzeb 

  Kształtowanie  

i utrwalanie postaw 

obywatelskich  

i międzyludzkich 

1. Nauka i utrwalanie prawidłowej postawy i zachowania 

adekwatnego do sytuacji podczas uroczystości szkolnych  

i rocznic ważnych wydarzeń (czynne uczestnictwo, właściwe 

zachowanie, odpowiedni strój). 

 

2. Przestrzeganie zasad współżycia w grupie (społeczności 

szkolnej, rodzinie, w miejscach publicznych): 

a) tablice zasad zachowania w klasach młodszych; 

wychowawcy klas, 

wychowawcy wspierający, 

nauczyciele wspomagający, 

inni nauczyciele  

 

wychowawcy, wychowawcy 

wspierający, nauczyciele 

wspomagający, inni 

na bieżąco, cały 

rok szkolny 

 

 

 

j. w. 

 

 



b) nauka kulturalnego zachowania w komunikacji miejskiej, 

miejscach publicznych, podczas wyjść, wycieczek. 

 

3.  Lekcje wychowawcze i przedmiotowe (j. polskiego, historii, 

wos, j. obcych, etyki, religii) poświęcone problematyce 

współczesnych postaw patriotycznych:  

a) patriotyzm językowy, właściwe zachowanie, kult 

pracy z korzyścią dla społeczeństwa;  

b) prezentacja autorytetów z różnych dziedzin: znani 

ludzie, osobistości świata nauki, sztuki, sportu i idole 

młodzieży; 

c) ocenianie postaw bohaterów literackich i filmowych; 

d) analiza tekstów piosenek Cz. Niemena („Dziwny jest 

ten świat”, „Sen o Warszawie”); 

e) zorganizowanie, w miarę możliwości, prelekcji  

na temat bezdomności.  

 

4.  Lekcje wychowawcze dotyczące: 

a)  przestrzegania praw i obowiązków ucznia,  

b) dbania o wspólną własność i swoje miejsce nauki,  

c) dobrej organizacji pracy;  

d) szacunku dla pracy innych (w tym przypominanie  

i konsekwentne przestrzeganie poszanowania cudzej 

własności, również intelektualnej – walka z plagiatem, 

ściąganiem); 

e) kulturze bycia i słowa (w tym wulgaryzmów) 

 

5.  Działalność Samorządu Uczniowskiego. 

 

6. Gazetka szkolna. 

 

7.  Propagowanie idei wolontariatu: 

a)  Szkolny Klub Wolontariusza; 

b) prowadzenie tematycznej gazetki ściennej. 

 

8.  Dbałość o zdrowie fizyczne i higienę osobistą uczniów: 

a) pogadanki pielęgniarki szkolnej; 

b) stałe zwracanie uwagi na potrzeby ciała, w szczególności 

na lekcjach wychowawczych i wychowania fizycznego; 

 

 

 

nauczyciele poloniści, 

historycy, katecheci, 

nauczyciele etyki, 

inni nauczyciele, 

wychowawcy klas 

 

 

 

 

 

 

mama ucznia, J. Morawska 

 

 

wychowawcy klas, 

wychowawcy wspierający, 

pedagog, psycholog, 

nauczyciele wspomagający, 

inni nauczyciele 

 

 

 

 

 

opiekunowie samorządu 

 

opiekunowie gazetki, 

samorządu 

 

pedagog 

j. w. 

 

 

pielęgniarka 

 

 

 

j. w. 

 

 

j. w., zgodnie  

z planem pracy 

wychowawczej  

i przedmiotowej 

 

j. w. oraz  

w miarę potrzeb 

 

termin  

do ustalenia 

 

zgodnie  

z planem pracy 

wychowawczej 

klas 

 

 

 

 

 

 

cały rok szkolny 

 
1 x w miesiącu 

 
 

cały rok szkolny 
 
 
na bieżąco 

 

 



c) przypominanie o piciu wody i regularnych posiłkach. wychowawcy klas, 

nauczyciele wychowania 

fizycznego i wspomagający 

 

  Kształtowanie 

zaangażowania 

społecznego, działania  

wynikające  

z tytułu „Szkoła 

humanitarna” 

 

1. Zapoznanie uczniów z Kodeksem Szkoły Humanitarnej; 

organizacja i propagowanie akcji humanitarnych w szkole  

i poza nią: 

a) Pola Nadziei; 

b) Świąteczna Paczka; 

c) akcja mikołajkowa na rzecz TPD i Lasek; 

d) uczestnictwo w WOŚP; 

e) akcja „Żonkil”; 

f) zbiórka nakrętek; 

g) akcja „Zbieramy to!” – zbiórka baterii; 

h) zbiórki surowców wtórnych, książek, zbiórki na rzecz 

TPD, PAH, szpitala dla dzieci przy ul. Niekłańskiej, 

hospicjów i schronisk dla zwierząt,   

 

2. Lekcje wychowawcze i przedmiotowe poświęcone 

pomaganiu innym, empatii, przyjaźni, umiejętności współpracy 

postawom koleżeńskim, życzliwości, szacunkowi, zaufaniu, i 

zdrowej rywalizacji (tu: zasady fair play, stwarzanie sytuacji do 

nauki właściwych reakcji na zwycięstwo i porażkę, nauka 

kulturalnego kibicowania).  

 

3. Zajęcia lub fragmenty zajęć poświęcone umiejętnościom 

prospołecznym (współdziałanie, poczucie własnej wartości, 

asertywność, umiejętność rozwiązywania konfliktów). 

 

4. Organizowanie pomocy koleżeńskiej, angażowanie uczniów 

do pracy na rzecz innych. 

 

5. Przestrzeganie katalogu nagród i kar dla uczniów  

ze szczególnym naciskiem na nagradzanie, w tym wpisywanie 

pozytywnych uwag do dziennika Librus. 

 

6. Informowanie uczniów o ważnych wydarzeniach  

na świecie – omawianie ich na lekcjach wychowawczych, j. 

polskiego historii, wos.  

 

wychowawcy klas, 

wychowawcy wspierający, 

nauczyciele wspomagający, 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, wych. 

fizycznego, opiekunowie 

samorządu, opiekunowie 

imprez, pedagog, psycholog, 

inni pracownicy 

pedagogiczni 

 

 

 

 

wychowawcy, wychowawcy 

wspierający, nauczyciele 

wspomagający, opiekunowie 

imprez, nauczyciele wych. 

fizycznego i przedmiotów 

 

 

wychowawcy klas, 

wychowawcy 

wspomagający, zespół PP 

 

wychowawcy klas, 

nauczyciele przedmiotów, 

samorząd klasowy, świetlica 

wszyscy pracownicy 

pedagogiczni 

 

 

wychowawcy klas, 

nauczyciele  

j. polskiego, historii, wos 

cały rok szkolny, 

zgodnie  

z kalendarzem  

i planami pracy 

zespołów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j.w. 

 

 

 

 

 

 

w miarę potrzeb 

 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

j. w. 

 

 

 

na bieżąco 

 

 

 



  Promowanie równości  

i równouprawnienia, 

kształtowanie postaw 

szacunku i tolerancji 

wobec przedstawicieli 

innych kultur, wyznań, 

mniejszości, 

narodowości, wobec 

niepełnosprawnych. 

Przeciwdziałanie 

przemocy i 

wykluczeniu w 

środowisku szkolnym 

1. Zapoznawanie uczniów z prawami ucznia, prawami 

człowieka i Konwencją Praw Dziecka. 

 

2. Integracja nowych uczniów, w szczególności obcojęzycznych 

i z innego kręgu kulturowego, w tym: 

a) poznanie ich kultury i obyczajów, np. słownictwa,  

tradycji, sposobów obchodzenia świąt - autoprezentacje; 

b) wskazywanie pozytywnego obrazu kraju pochodzenia 

ucznia; 

c) lekcje j. polskiego dla obcokrajowców;  

d) zajęcia „Savoir vivre dla dzieci” w świetlicy 

e) udzielanie stałego, bieżącego wsparcia. 

 

3. Omawianie problemów uchodźców i zjawiska migracji, 

różnych form dyskryminacji, różnic kulturowych, tolerancji  

i akceptacji dla koloru skóry, niepełnosprawności, wyznania, 

innych mniejszości – na  godzinach wychowawczych, j. 

polskiego, j. obcych, historii, geografii, wos, religii, etyki, wdż: 

a) stwarzanie sytuacji zetknięcia się w praktyce z ww. 

problemami (np. obejrzenie filmu „Cudowny chłopak”, 

omówienie i dyskusja) 

b) praca z elementami programu „Stop agresji”.  

 

4. Program „Razem” dotyczący bullyingu (kl. 4).  

 

5. Program przeciwdziałania przemocy „Impact” (kl. 7). 

 

6. Zajęcia wychowawcze dotyczące agresji słownej  

i wulgarnego języka (we wszystkich klasach). 

 

7. Reagowanie na wszelkie przejawy agresji i dyskryminacji, 

natychmiastowa rozmowa, tłumaczenie, wskazywanie 

właściwych postaw, dawanie przykładu, wyciąganie 

konsekwencji. 

 

wychowawcy, nauczyciele 

przedmiotów, nauczyciele 

wos, historii 

wychowawcy klas, 

świetlicy, nauczyciele  

j. polskiego i j. polskiego  

dla obcokrajowców, 

psycholog, pedagog,  

w miarę możliwości 

zaproszeni goście 

nauczyciele świetlicy 

j. w. 

 

wychowawcy klas, 

nauczyciele przedmiotów, 

nauczyciele wspomagający  

 

 

j. w. 

 

specjaliści terapii 

pedagogicznej 

 

zespół PP 

 

j. w. 

 

wychowawcy 

 

 

wszyscy pracownicy szkoły 

cały rok szkolny 

 

 

j. w. 

 

j. w. 

 

 

 

 

zgodnie z planem 

na bieżąco 

 

j. w., zgodnie  

z planem 

i w miarę potrzeb 

 

 

j. w. 

 

zgodnie z planem 

pracy 

 

II półrocze 

 

j. w. 

 

zgodnie z planem 

pracy 

wychowawczej 

na bieżąco 

 

  Praca nad dobrą 

atmosferą, 

odpowiedzialnością   

1. Wybory do samorządu klasowego i szkolnego; przydział 

obowiązków, zadań dla uczniów z uwzględnieniem ich 

potencjału. 

 

wychowawcy, opiekunowie 

samorządu, nauczyciele 

przedmiotów 

 

 IX, X 2021,  

 na bieżąco 

 

 



i dyscypliną w każdej 

klasie 

2. Wspólne ustalanie „Zasad Bycia Razem”, klasowych zasad 

zachowania. 

 

3. Integracja zespołów klasowych w warunkach powrotu  

do nauki stacjonarnej i perspektywy zdalnej (wspólne 

obchodzenie urodzin, uroczystości, imprezy klasowe  

i kalendarzowe; zabawy integracyjne, rozmowy). 

 

4. Wspieranie inicjatyw uczniowskich na arenie klasowej, 

samorządowej, szkolnej, promowanie pomocy koleżeńskiej, 

nagradzanie aktywności na rzecz klasy. 

 

5. Zajęcia i elementy zajęć o charakterze integracyjnym  

i rekreacyjnym; wykorzystanie technik relaksacyjnych, bajek 

terapeutycznych, muzyki podczas pracy na lekcji. 

 

6. Nauka samodyscypliny, podkreślanie jej wagi wobec np. 

perspektywy nauki zdalnej. Nagradzanie właściwych postaw. 

 

7. Życzliwy, podmiotowy stosunek nauczycieli do uczniów, 

połączony z konsekwentnym przypominaniem zasad  

i obowiązków szkolnych oraz egzekwowaniem ich. 

 

8. Rozmowy pedagogiczne, okazywanie wsparcia oraz w miarę 

możliwości rozmowy na wszystkie tematy interesujące dzieci. 

 

wychowawcy, świetlica 

 

 

wychowawcy, wychowawcy 

wspierający, nauczyciele 

wspomagający 

 

 

wychowawcy, opiekunowie 

samorządu 

 

 

wszyscy nauczyciele 

 

 

 

wychowawcy, nauczyciele 

przedmiotów 

 

wszyscy nauczyciele, 

pracownicy niepedagogiczni 

 

 

wszyscy nauczyciele 

 IX 2021 

 

 

 zgodnie  

 z planem pracy  

wychowawczej 

 i w miarę potrzeb 

 

 j. w. 

 

 

 

 na bieżąco 

 

 

 

 cały rok szkolny 

 

 

 j.w. 

 

 

 

 

 

 

4. Działanie na rzecz 

szerszego 

udostępnienia 

kanonu edukacji 

klasycznej, 

wprowadzenia  

w dziedzictwo 

cywilizacyjne 

Europy, edukacji 

patriotycznej, 

nauczania historii 

oraz poznawania 

polskiej kultury,  

Poznawanie historii 

Polski, kultury, 

dziedzictwa  

i tradycji kraju  

oraz regionu. 

 

 

1. Poznawanie historii i teraźniejszości swojej dużej i małej 

ojczyzny: 

a) lekcje historii, wos, j. polskiego, geografii, biologii, 

edukacji wczesnoszkolnej; 

b) wycieczki lokalne i krajoznawcze; 

c) zajęcia świetlicowe; 

d) prezentacje uczniowskie; 

e) gazetki ścienne. 

 

2. Omawianie rocznic ważnych wydarzeń historycznych  

na lekcjach historii, wos, godzinach wychowawczych, 

zajęciach tematycznych w świetlicy, okazjonalne audycje  

i pogadanki transmitowane przez radiowęzeł. 

 

 

nauczyciele historii, wos,  

j. polskiego, geografii, 

biologii edukacji 

wczesnoszkolnej,  

wychowawcy, bibliotekarze  

i wychowawcy świetlicy 

 

j. w. 

 

 

 

 cały rok szkolny,  

 w ramach   

realizacji  

podstawy    

programowej 

 

 

  

 

 j.w., na bieżąco 

 

 

 



w tym osiągnięć 

duchowych  

i materialnych. 

 

3. Nauka hymnu w klasach młodszych, słuchanie  

i śpiewanie pieśni i piosenek patriotycznych. 

 

 

4. Organizowanie oraz czynne uczestnictwo  

w szkolnych uroczystościach historycznych  

i okolicznościowych z okazji świąt państwowych  

(w warunkach pandemii - pracy stacjonarnej lub zdalnej). 

 

5. Zapoznawanie uczniów z sylwetkami wybitnych Polaków. 

 

 

 

6. Zapoznawanie uczniów z polską literaturą piękną 

(baśniami, legendami, poezją, lit. współczesną), 

proponowanie wartościowych pozycji do przeczytania, 

obejrzenia, wysłuchania. 

 

7. Międzynarodowy program edukacyjny „Global Scholars” – 

tegoroczny motyw przewodni: „Nature and our cities”. 

 

8. Współpraca ze szkołą polską w Gruzji: 

a) nawiązanie kontaktu; 

b) korespondencja bieżąca i okazjonalna; 

c) w miarę możliwości wymiana np. książek. 

 

9. Udział w konkursach: „Losy żołnierza i dzieje oręża 

polskiego”, katyńskim, konkursach polonistycznych, 

literackich, historycznych, filozoficznych, religijnych i in. 

 

10. Miniprojekty „Piękna nasza Polska cała” (kl. 1-3) 

 

11. Organizacja Szkolnego Dnia Sztuki. 

 

 

12. Obchody Dnia Patrona SP nr 168. 

 

 

 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, nauczyciel 

muzyki, wychowawcy 

świetlicy 

opiekunowie imprez  

we współpracy z naucz. 

historii, j. polskiego, wos, 

muzyki, plastyki 

 

nauczyciele przedmiotów, 

wychowawcy, bibliotekarze, 

świetlica 

 

nauczyciele poloniści, 

edukacji wczesnoszkolnej, 

bibliotekarze, świetlica 

 

 

M. Sadowska, K. Sikora 

 

 

nauczyciele poloniści kl. 5-6 

bibliotekarze 

 

 

 

opiekunowie konkursów, 

historycy, poloniści, 

nauczyciele religii i etyki 

 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 

nauczyciele plastyki  

i muzyki 

 

opiekunowie uroczystości, 

wychowawcy 

 

 zgodnie  

 z podstawą   

programową  

 i planem pracy  

zespołów 

według kalendarza 

 

 

 

 

na bieżąco, 

zgodnie  

z planem pracy 

zespołów  

i podstawą 

programową 

 j. w. 

 

 cały rok szkolny 

 

 

 j. w. 

 

 

 

 

 zgodnie  

 z harmono- 

gramem   

konkursów 

cały rok szkolny 

 

 IV 2022 

 

  

 7 VI 2022 

 

 



13. Poznawanie historii sportu polskiego, sylwetki wybitnych 

sportowców. 

 

14. Lekcje języków obcych dotyczące zagadnień kulturowych 

w zestawieniu z tradycjami polskimi. 

 

15. Udział w konkursach plastycznych („Bożonarodzeniowa 

ozdoba świąteczna”, Wielkanocne Inspiracje, kartkę  

z życzeniami, Picture Dictionary inne); tematyczne 

wystawy plastyczne. 

 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, 

wychowawcy, nauczyciele 

wych. fizycznego 

nauczyciele języków obcych 

 

 

nauczyciel plastyki, 

wychowawcy świetlicy, 

opiekunowie konkursów 

 

zgodnie z planem 

pracy zespołów 

 

 j. w. 

 

 

 zgodnie z har-   

monogramem 

  Kultura Polski  

na tle dziedzictwa 

cywilizacyjnego 

Europy 

1. Zapoznanie z dziedzictwem cywilizacyjnym Europy czasów 

antyku i epoki nowożytnej: 

 

a) lekcje historii, wos, j. polskiego; j. obcych; 

b) analiza fragmentów dzieł literackich na lekcjach  

j. polskiego i j. obcych; 

c) szkolny konkurs mitologiczny dla klas 5.; 

d) historia filozofii klasycznej na lekcjach etyki; 

e) elementy religioznawstwa: religie świata; 

f) światowy ruch olimpijski nowożytny i starożytny; 

g) wyjścia do muzeów, wystawy tematyczne, wizyty 

wirtualne; 

h) filmy, prezentacje uczniowskie; 

i) tematyczne gazetki ścienne, ww. tematyka w publikacjach 

gazetki szkolnej 

 

 

 

 

nauczyciele j. polskiego, 

historii, wos, j. obcych, 

etyki, religii, wychowania 

fizycznego, wychowawcy, 

nauczyciele terapii 

pedagogicznej, biblioteki, 

opiekunowie gazetki  

 

 

 

 cały rok szkolny 

  Wycieczki i wyjścia 

poza szkołę, lekcje  

w terenie 

1. Lekcje muzealne, np. w Zamku Królewskim, Łazienkach 

Królewskich, Muzeum Narodowym, Muzeum Powstania 

Warszawskiego, Muzeum Etnograficznym, Muzeum Techniki, 

Muzeum Warszawskiej Pragi, Muzeum WP. 

 

2. Wycieczki po Warszawie i najbliższej okolicy: „Śladami 

Szarych Szeregów”, „Śladami tolerancji religijnej”, „Młodość 

Chopina”, wycieczka do Żelazowej Woli;  

 

3. Wyjścia do miejsc ważnych dla historii i kultury Polski,  

np. Zamek Królewski, Łazienki, Powązki, Teatr Wielki, PKiN, 

ważne miejsca na Pradze. 

wychowawcy, wychowawcy 

wspierający  

i nauczyciele 

wspomagający, 

nauczyciele historii, muzyki, 

biologii, geografii, 

opiekunowie  samorządu, 

przy współpracy rodziców 

 

j. w. 

 

 

 cały rok szkolny, 

zgodnie  

z podstawą 

programową, 

planem pracy 

zespołów, 

zainteresowaniami 

uczniów  

i wsparciem 

rodziców 

 

 



 

4. Wyjścia do kin i teatrów warszawskich.  

 

5. Lekcje przyrody, biologii, historii, geografii w terenie  

(np. w parku) 

 

6. W miarę możliwości wycieczki całodniowe i dwudniowe 

(uwzględniające sytuację pandemiczną). 

 

7. Poszerzenie oferty wycieczek wirtualnych (np. wirtualne 

spacery po muzeach) w przypadku nauki zdalnej.  

 

 

wychowawcy, wychowawcy 

wspierający i nauczyciele 

wspomagający, inni 

nauczyciele 

 

j. w. 

 

 

j. w. 

 

 j. w. 

 

 j. w. 

 

 

 j. w. 

 

 

 j. w. 

5. Podnoszenie jakości 

edukacji poprzez 

działania 

uwzględniające 

zróżnicowane 

potrzeby rozwojowe  

i edukacyjne 

wszystkich uczniów, 

zapewnienie 

wsparcia 

psychologiczno-

pedagogicznego,  

w sytuacji 

kryzysowej 

wywołanej pandemią 

COVID-19, w celu 

zapewnienia 

dodatkowej opieki  

i pomocy, 

wzmacniającej 

pozytywny klimat 

szkoły 

Zapewnienie 

warunków wysokiej 

jakości kształcenia  

1. Motywowanie do zdobywania wiedzy i utrwalanie jej  

przez różnorodne metody aktywizacyjne (grywalizacja, quizy, 

zabawy interaktywne, projekty, filmy, prezentacje). 

 

2. Diagnoza stylów uczenia się. 

 

3. Dostosowanie materiału, narzędzi, metod do indywidual-nych 

możliwości ucznia; różnicowanie i uatrakcyjnienie ww; 

stwarzanie okazji do wypowiedzi o swoich myślach, 

spostrzeżeniach. 

 

4. Korzystanie z platform edukacyjnych. 

 

5. Bieżąca kontrola postępów w nauce ze szczególnym 

uwzględnieniem braków, treści nieutrwalonych: 

a) systematyczne sprawdzanie wiedzy i umiejętności,  

z informacją zwrotną dla dziecka i rodziców; 

b) dodatkowe lekcje j. polskiego i matematyki w kl. 7 i 8. 

 

6. Oferta zajęć dodatkowych dla uczniów zdolnych (ZRU)  

i z trudnościami (ZDW). 

 

7. Poszerzenie oferty konkursów szkolnych i pozaszkolnych. 

 

8. Wskazywanie dodatkowych materiałów, źródeł informacji 

uczniom chcącym poszerzyć wiedzę. 

 

wszyscy nauczyciele 

przedmiotów, bibliotekarze, 

wychowawcy świetlicy 

 

zespół PP, wychowawcy 

 

nauczyciele przedmiotów, 

we współpracy z naucz. 

wspomagającymi 

 

 

nauczyciele przedmiotów 

 

 

 

j. w. 

 

nauczyciele j. polskiego  

i matematyki 

opiekunowie kół i zajęć 

dydaktyczno-

wyrównawczych 

wszyscy nauczyciele 

 

j. w.  

 

 

cały rok szkolny, 

na bieżąco, według 

potrzeb uczniów 

 

 IX 2021 

 

 cały rok szkolny, 

na bieżąco, według 

potrzeb uczniów 

   

 

 cały rok szkolny 

 

 

 

  j. w. 

 

  IX-XII 2021 

 

 cały rok szkolny 

 

  j. w. 

 

 

  j. w. 

 

 



9. Wskazywanie metod samooceny (np. linków do stron  

z ćwiczeniami oceniającymi poprawność odpowiedzi). 

 

10. Stworzenie możliwości wyboru sposobu realizacji zadania 

na lekcjach wychowania fizycznego. 

 

11. Przeprowadzenie zajęć wychowawczych dotyczących 

budowania relacji, integracji w grupie. 

 

12. Organizacja pomocy koleżeńskiej w klasie i szkole  

(jak w p. 2.1.c). 

 

13. Stała współpraca z zespołem PP, nauczycielami 

wspomagającymi, innymi specjalistami. 

 

14. Doskonalenie zawodowe nauczycieli. 

 

j. w. 

 

 

nauczyciele wychowania 

fizycznego 

 

wychowawcy 

 

 

nauczyciele przedmiotów, 

pedagog, bibliotekarze, 

wychowawcy świetlicy 

nauczyciele przedmiotów, 

specjaliści, zespół PP 

 

wszyscy pracownicy 

pedagogiczni 

 

 j. w. 

 

 

  j. w. 

 

   

 I półrocze 

 

 

 cały rok szkolny 

 

  

  j. w. 

 

 

  j. w. 

 

  Realizacja przez szkołę 

zaleceń zawartych  

w orzeczeniach  

i opiniach PP-P. 

1. Dostosowanie procesu dydaktycznego do zaleceń PP-P  

dla uczniów z opiniami: 

a) praca na lekcjach, prace domowe, sprawdziany  

z uwzględnieniem dostosowań; 

b) praca z uczniem na zajęciach wyrównawczych, 

logopedycznych, terapii pedagogicznej, innych; 

 

2. Praca z uczniem z orzeczeniem PP-P: 

a) nauczyciel wspomagający na lekcjach;  

b) współpraca z zespołem klasowym nauczycieli, 

uczniem i rodzicami w zakresie potrzeb i wymagań; 

c) tworzenie IPET i WOPFU.  

 

3. Regularne spotkania zespołów klasowych i wspomagania, 

wymiana spostrzeżeń i doświadczeń. 

 

wychowawcy, nauczyciele 

przedmiotów, 

psycholog, pedagog, 

nauczyciele wspomagający, 

terapeuta pedagogiczny 

logopeda 

 

 

j. w. 

 

 

 

 

nauczyciele wspomagający, 

nauczyciele przedmiotów 

wychowawca, klasowy 

zespół nauczycielski 

 

cały rok szkolny,  

na bieżąco, 

zgodnie  

z potrzebami 

 

 

 

 

j. w. 

 

 

IX 2020 

2 x w roku szk. 

na bieżąco, 

  zgodnie z planem   

pracy zespołów 

  Zapewnienie 

dodatkowej, 

specjalistycznej opieki  

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole: 

a) gabinet otwarty dla wszystkich potrzebujących; 

zespół PP 

 

 

na bieżąco, 

zgodnie  

z potrzebami 



 

 

 

b) udzielanie niezbędnych informacji o specjalistycznej 

pomocy – w gabinecie, na stronie internetowej, 

gazetkach ściennych. 

 

2. Pomoc pielęgniarki szkolnej, wychowawcy wspierającego. 

 

 

 

pielęgniarka, 

wychowawca wspierający 

 

 

 

j. w. 
 

6. Roztropne 

korzystanie  

w procesie 

kształcenia  

z narzędzi i zasobów 

cyfrowych oraz 

metod kształcenia 

wykorzystujących 

technologie 

informacyjno-

komunikacyjne 

Organizacja pracy  

z wykorzystaniem 

narzędzi cyfrowych 

1. Wykorzystanie metod nauczania zdalnego w codziennej 

pracy: obsługa platformy Microsoft Teams, nauka korzystania  

z aplikacji pomocniczych, korzystanie z nich w zakresie 

umieszczania materiałów lub prac domowych i dodatkowych  

w chmurze. 

 

2. TIK – wykorzystanie aplikacji, programów, multibooków, 

audiobooków, słuchowisk, zasobów Internetu, gier 

multimedialnych, aktywnej tablicy podczas zajęć 

przedmiotowych, świetlicowych, bibliotecznych -  i wdrażanie 

do korzystania z nich na co dzień przez uczniów  
 

3. Prezentacje uczniowskie przy użyciu środków multimedia-

nych, z wykorzystaniem aplikacji i poczty elektronicznej,  

w ramach zadań domowych i prac ponadprogramowych. 

 

wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

 

j. w. 

 

 

 

 

 

j. w. 

cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

j. w. 

 

 

 

 

 

j. w. 

  Odpowiedzialne 

korzystanie  

z multimediów 

1. Nauka odpowiedzialnego korzystania z zasobów Internetu:  

a) utrwalenie nawyku podawania źródeł informacji;  

b) sprawdzanie wiarygodności stron WWW;  

c) zajęcia poświęcone prawom autorskim, walka  

z plagiatem. 

 

2. Nauka higieny cyfrowej z uwzględnieniem autorefleksji  

po 3 semestrach nauczania zdalnego: 

a) efektywne planowanie pracy (np. lekcje poświęcone 

prokrastynacji, godz. wychowawcza „Wygoogluj swój 

umysł”, „Szkoła projektowania marzeń”, inne)  

b) Kontrola czasu spędzanego przed ekranem; 

c) Współpraca z rodzicami. 

 

3. Udział szkoły w ogólnopolskim projekcie „Szkoła 

Odpowiedzialna Cyfrowo”, organizowanym przez Fundację 

Dbam o Mój Zasięg. 

 

wychowawcy, nauczyciele 

przedmiotów, w tym  

j. polskiego, j. obcych, 

plastyki, biblioteki, 

nauczyciele wspomagający 

 

j. w. 

 

wychowawcy 

 

 

 

 

 

pedagog  

 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

j. w. 

 

j. w. 

 

 

 

 

 

cały rok szkolny 

 

 



4. Programy profilaktyczne w klasach 1-6: „Sieciaki”, „Dziecko 

w Sieci”, „3,2,1, Internet!” 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, 

wychowawcy, nauczyciele 

świetlicy 

 

 

j. w. 

7. Edukacja 

ekologiczna.  

Rozwijanie postawy 

odpowiedzialności za 

środowisko naturalne 

Edukacja ekologiczna 1. Lekcje przedmiotowe poświęcone ekologii, wyczerpywaniu 

złóż naturalnych, nadmiernej eksploatacji i zaśmiecaniu planety. 

 

2. Prezentacja akcji „Czyste Tatry” na zajęciach 

rewalidacyjnych. 

 

3. Akcja „Sprzątanie lasu” – kl. 7 b (wycieczka jednodniowa) 

 

4. Przeprowadzenie akcji „Robimy karmniki dla ptaków”  

z klasą „0” 

 

5. Udział w konkursie „Ekoludki” (kl. 1-3). 

 

6. Kolorowy Tydzień Ekologiczny i Dzień Ziemi – zajęcia, gry  

i konkursy dla dzieci o tematyce ekologicznej. 

 

7. Zajęcia przyrodniczo-ekologiczne w świetlicy. 

 

8. Zorganizowanie konkursu szkolnego „Dbamy o naszą 

planetę”. 

 

9. Akcje charytatywne na rzecz schronisk dla zwierząt. 

nauczyciele biologii, 

geografii, historii, j. 

polskiego, j. obcych, etyki 

 

nauczyciele wspomagający 

 

 

j. w., wychowawca klasy 

koordynator Szkolnego 

Klubu Wolontariusza 

 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 

zespół przyrodniczy 

 

 

nauczyciele świetlicy 

 

j. w. 

 

 

koordynator, wychowawcy  

zgodnie  

z planem pracy 

 

 

 

V 2022 

 

XI 2021 

 

IV 2022 

 

zgodnie  

z terminarzem 

j. w. 

 

 

zgodnie  

z planem pracy 

zespołu 

 

 

cały rok szkolny 
 

  Propagowanie idei 

ZERO WASTE 

1. Zbiórka makulatury, elektrośmieci, nakrętek, baterii - akcja 

„Zbieramy to!”. 

 

2. Warsztaty recyklingowe i zajęcia ekologiczne  

w ramach programu Ministerstwa Ochrony Środowiska. 

 

3. Wykorzystywanie materiałów pochodzenia naturalnego  

na zajęciach plastycznych i technicznych. 

 

4. Propagowanie ograniczenia zużycia papieru – jak najmniej 

kserówek dla ochrony drzew! 

koordynatorzy, nauczyciele 

świetlicy, opiekunowie 

samorządu, wychowawcy 

zespół przyrodniczy, 

wychowawcy 

 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, plastyki, 

techniki 

wszyscy pracownicy szkoły 

 

cały rok szkolny 

 

 

j. w. 

 

 

j. w.  

 

 

j. w. 

 



 

5. Nauka odpowiedzialnego spożywania posiłków. 
 

 

wychowawcy, wszyscy 

nauczyciele, pracownicy 

stołówki szkolnej 

 

j. w. 

8. Promocja twórczości 

Czesława Niemena 

 1. Urozmaicenie strony internetowej szkoły o życiorys, 

ciekawostki i muzykę Cz. Niemena. 

 

2. Wprowadzenie motywu muzycznego wybranej piosenki 

Cz. Niemena zamiast dzwonków szkolnych. 

 

3. Zapoznanie uczniów klas 1-3 z piosenkami Cz. Niemena  

i nauczenie wybranej piosenki w klasie. 

 

 

2. Nauka piosenki artysty w każdej klasie starszej. 

 

3. Przeprowadzenie lekcji języka polskiego poświęconych 

tekstom i piosenkom Cz. Niemena (kl. 7 i 8). 

 

4. Obchody Dnia Patrona SP nr 168: 

 

 

5. Zakup publikacji (książek, płyt, innych) o twórczości 

artysty przez bibliotekę szkolną oraz udostępnianie 

uczniom np. na lekcjach wychowawczych. 

 

6. Tematyczne gazetki ścienne w salach lekcyjnych, 

bibliotece i w świetlicy szkolnej. 

 

7. Projekty, prezentacje uczniowskie 

administrator szkolnej strony 

internetowej 

 

kierownik administracyjny 

 

 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, nauczyciel 

muzyki, wychowawcy 

świetlicy 

nauczyciel muzyki  

 

nauczyciele poloniści 

 

naucz. muzyki i plastyki, 

świetlicy, wychowawcy 

klas, opiekun imprezy 

nauczyciele bibliotekarze, 

wychowawcy, poloniści 

 

 

wychowawcy, świetlica 

nauczyciele bibliotekarze, 

poloniści 

nauczyciele przedmiotów, 

wychowawcy 

I półrocze 

 

 

j. w. 

 

 

 

j. w. 

 

 

j. w. 

 

cały rok szkolny 

 

 

7 VI 2021 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

j. w. 

 
 
j. w. 

 

Przygotowanie: Zespół Wychowawczy, Zespół Psychologiczno-Pedagogiczny 

Opracowanie: Joanna Zarębska i Anna Żukowska 

Program uchwalony w porozumieniu z Radą Pedagogiczną przez Radę Rodziców w dn.13.09.2021 r. 


