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Podstawa prawna: 

• Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (zwłaszcza art. 72), 

• Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, 

• Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, 

•  Konwencja o Prawach Dziecka, 

• 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 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)., 

• 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., 

• Karta Nauczyciela, 

• Statut Szkoły Podstawowej nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku. 
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Wstęp do programu 

 Pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami dziecka odpowiedzialnymi za jego rozwój są rodzice. 

Nauczyciele wspierają wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na 

potrzeby drugiego człowieka. 

Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, 

duchowej i społecznej, które powinno być wzmocnione i uzupełnione przez działania z zakres profilaktyki 

problemów dzieci i młodzieży. 

Dojrzałość czterech podstawowych sfer należy rozumieć jako: 

• dojrzałość fizyczna - prowadzenie zdrowego stylu życia, 

• dojrzałość psychiczna - (w tym m.in. emocjonalna i intelektualna)  – ponoszenie odpowiedzialności za 

siebie i współodpowiedzialności za innych oraz otaczający świat, 

• dojrzałość duchowa - posiadanie konstruktywnego systemu wartości oraz poczucia sensu życia i istnienia 

człowieka, 

• dojrzałość społeczna – konstruktywne pełnienie ról społecznych. 

Profilaktyka to kompleksowe, świadome działanie mające na celu zapobieganie problemom (dysfunkcjom, 

zaburzeniom, chorobom), zanim one wstąpią u jednostki i ograniczanie negatywnych konsekwencji zachowań 

ryzykownych. Profilaktyka uniwersalna obejmuje równolegle trzy obszary działania: 

• wspomaganie wychowanka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi jego prawidłowemu 

rozwojowi i zdrowemu życiu (czyli budowanie odporności i konstruktywnej zaradności), 

• ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują 

zdrowy styl życia, 

•  inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi oraz 

umożliwiają prowadzenie zdrowego stylu życia. 

Program wychowawczo - profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 5 im. M. Konopnickiej w Ełku został opracowany 

na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem: 

• wyników ewaluacji wewnętrznej, 

• wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 

• wniosków i analiz (np. wniosków z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów 

wychowawczych itp.), 

• innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (np. koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły). 

    Ponadto skorzystano z: 

• informacji od nauczycieli i wychowawców, pedagoga, kuratora do spraw nieletnich, dzielnicowego i 

księdza z naszej parafii, 

• informacji od rodziców i uczniów przy okazji indywidualnych rozmów, 

• informacji od pracowników obsługi administracyjnej i od pielęgniarki szkolnej. 

Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin  z wychowawcą we współpracy 

z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, pielęgniarką szkolną, pracownikami administracji i 

obsługi szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem 

lokalnym. 
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Wizja szkoły 

 Nasza szkoła zapewnia wszechstronną edukację młodzieży i przygotowuje ją do prawidłowego 

funkcjonowania w życiu. Przyjazna, ale wymagająca kadra, stwarza właściwą atmosferę pracy, daje dziecku 

poczucie bezpieczeństwa i własnej wartości. Nauczyciele dążą do wysokiej jakości kształcenia i nauczania. 

Poszanowanie godności osobistej, możliwość wypowiadania własnych sądów, tolerancja, dbałość o zdrowie, 

wpajanie ponadczasowych wartości moralno-etycznych, tj. miłości, dobroci, prawdy, piękna, sprawiedliwości – 

to zasadnicze normy obowiązujące w sferze wychowania. Zasadą w naszej szkole jest  samokształcenie nauczycieli, 

współpraca ze środowiskiem lokalnym, współdziałanie dyrekcji z gronem pedagogicznym, wymiana poglądów i 

doświadczeń oraz zaangażowanie rodziców. Pełny rozwój dziecka wspomagają – w miarę możliwości – specjaliści: 

pedagog, nauczyciele specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopeda, lekarz, doradca 

metodyczny. Ideą naszej szkoły jest dbanie o podmiotowość człowieka, jego autonomiczność i rozwój, wyróżnia 

nas otwartość i zaangażowanie w życie społeczne. 

Misja szkoły 

Dajemy uczniowi wiedzę i umiejętności pozwalające mu jak najlepiej funkcjonować  w nieustannie 

zmieniającym się świecie. Promujemy zdrowy styl życia i zapewniamy dziecku bezpieczeństwo. 

Diagnoza potrzeb, w tym analiza zasobów szkoły/placówki oraz występujących zagrożeń: 

W czerwcu 2019 r. zespół ds. wychowania i profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 5 in. Marii 

Konopnickiej w Ełku dokonał diagnozy skuteczności oddziaływań na uczniów założeń programu wychowawczo-

profilaktycznego w roku szkolnym 2018/2019. Dokonano wewnętrznej ewaluacji procesu, czyli analizy działań 

programu, które umożliwiły lub utrudniły osiągnięcie celów wychowawczo-profilaktycznych, a także poziom 

funkcjonowania poszczególnych sfer rozwoju uczniów w szkole. 

Ewaluacja objęła wszystkie grupy zaangażowane w proces wychowawczo-profilaktyczny, czyli – 

dyrekcję, nauczycieli, rodziców, uczniów, pracowników administracyjnych i obsługi szkoły. 

Zespół ewaluacyjny za narzędzie diagnostyczne obrał ankiety skierowane do: uczniów; nauczycieli, 

dyrekcji, pracowników administracji i obsługi szkoły; rodziców. Dokonano analizy badań ankietowych, 

opracowano wnioski, rekomendacje dla działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły na rok szkolny 

2019/2020, które zapisano w Raporcie z ewaluacji wewnętrznej Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

Szkoły Podstawowej nr 5 im. M. Konopnickiej w Ełku w roku szkolnym 2018/2019. 

Z analizy ankiet dla uczniów wynika, że: 

• największa liczba uczniów wyraża szacunek do szkoły oraz rodziny (56%), umie szanować siebie i innych 

(54%), ale tym, co najbardziej przeszkadza uczniom w szkole są: agresja, konflikty w klasie, wulgaryzmy, 

obrażanie (42%), 

• uczniowie wysoko oceniają swój rozwój fizyczny, świadomość zdrowego i higienicznego życia (55%), 

natomiast żaden z ankietowanych uczniów nie wyraził umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami 

oraz pozytywnym, wartościowym myśleniu o sobie, 

• wśród potrzeb rozwojowych uczniów, działań szkoły najczęściej wskazywano zajęcia sportowe i 

rozwijające zainteresowania (kulinarne, plastyczne, manualne), a na drugim miejscu zajęcia z 

porozumiewania bez przemocy i radzenia sobie z trudnymi emocjami. 
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Natomiast ankietowani rodzice uważają, że: 

• najwyższy poziom rozwoju w szkole ma sfera intelektualna (82%), kolejno fizyczna (81%), społeczna 

(79%), duchowa (72%) oraz emocjonalna (64%), 

• najwięcej działań wychowawczo-profilaktycznych w szkole realizowano w sferze fizycznej (73%), 

społecznej (70%), intelektualnej (69%), duchowej (67%) i emocjonalnej (60%), 

• rodzice uważają, że sfera emocjonalna w rozwoju dziecka wymaga szczególnego wsparcia (44%), 

kolejno sfera intelektualna (35%), fizyczna (24%), społeczna (21%) oraz duchowa (16%), 

•  najliczniej (35%) rodzice podawali propozycje działań/ potrzeb dla sfery emocjonalnej np. organizację 

zajęć rozwijających kompetencje miękkie, rozmowy ze specjalistami. 

 

Według ankietowanych nauczycieli, dyrekcji szkoły, pracowników administracji i obsługi szkoły: 

• najwyższy poziom rozwoju w szkole ma sfera fizyczna (86%), kolejno intelektualna (80%), społeczna 

(65%) oraz emocjonalna i duchowa (63%), 

• najwięcej działań wychowawczo-profilaktycznych zostało podjętych w sferze fizycznej, intelektualnej i 

społecznej (80%), w sferze emocjonalnej (75%) a w sferze duchowej (74%), 

• poziom sukcesy dydaktyczno-wychowawczego w sferze społecznej wynosi 66%, w sferze emocjonalnej 

58%, w sferze intelektualnej 55%, fizycznej 54% a duchowej 45%, 

• najczęstszym narzędziem w działaniach wychowawczo-profilaktycznych jest rozmowa z uczniami 

(46%), 

• 20% nauczycieli docenia uczestnictwo radach szkoleniowych w ramach WDN-u. 

 

Czynniki ryzyka zaburzeń zachowania i nieprawidłowego funkcjonowania uczniów w szkole według 

ankiety ewaluacyjnej to: 

• występowanie agresji fizycznej i werbalnej wśród uczniów (sprawca i świadek), trudności w radzeniu 

sobie z nią, 

• konflikty rówieśnicze i deficyt umiejętności rozwiazywania konfliktów, 

• trudności w nazywaniu emocji, mówieniu o nich, radzeniu sobie z trudnymi emocjami, 

• niski poziom skutecznej asertywności (odmawianie zachętom dotyczących stosowania agresji, 

wyśmiewania rówieśników, korzystania z zabronionych stron internetowych, także namowom do 

nałogów), 

• niska samoocena, negatywne myślenie o sobie, 

• deficyt kompetencji językowych, komunikacyjnych, świadomości kulturowej, tradycji i dziedzictwa 

kulturowego, 

• zdarzają się kradzieże i brak szacunku do czyjegoś mienia, 
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• rodzice nie wiedzą o przedsięwzięciach szkoły w obszarze profilaktyki i wychowania, 

• rodzice oraz nauczyciele, pracownicy szkoły wskazują na niski poziom funkcjonowania sfery 

emocjonalnej, duchowej, także społecznej. 

 

Czynniki chroniące przed zachowaniami ryzykownymi oraz rozwijające potencjał intelektualny, bio-, psycho-, 

społeczny uczniów: 

• szkoła jest miejscem, do którego uczniowie mają szacunek, 

• uczniowie identyfikują wartości - szkoła, nauka, rodzina, wiara, zdrowy styl życia, zainteresowania, 

• znają swoje słabe strony (emocje, konflikty, agresja) i wskazują działania zaradcze (zajęcia wzmacniające 

kompetencje miękkie, radzenie sobie z trudnymi emocjami), 

• podejmowanie dodatkowej aktywności, chęć korzystania z oferty zajęć dodatkowych w szkole, 

• świadomość współpracy w ramach działań wychowawczo-profilaktycznych – nauczycieli, rodziców, 

specjalistów, 

• rozwinięta pomoc psychologiczno-pedagogiczna, koła przedmiotowe i zainteresowań. 

 

Po zidentyfikowaniu rezultatów wychowawczo-profilaktycznych w ewaluacji wewnętrznej sformułowano 

zalecenia wskazujące kierunki zmian, które należy wprowadzić do działań Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego Szkoły Podstawowej nr 5 im. M. Konopnickiej w roku szkolnym 209/2020. 

Rekomendacje dla Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły: 

• podejmowanie spójnych działań dydaktycznych, wychowawczo-profilaktycznych nauczycieli, 

specjalistów, rodziców, pracowników obsługi i administracji szkoły, 

• realizacja zajęć dla uczniów usprawniających skuteczne porozumiewanie się, rozwiązywanie 

konfliktów, radzenia sobie z trudnymi emocjami, 

• wzmacnianie pewności siebie, pozytywnej samooceny wśród uczniów, 

• realizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole oraz kół przedmiotowych, zajęć 

rozwijających zainteresowania uczniów, 

• budowanie wspólnoty społecznej szkoły dzięki rozwijaniu empatii, wzajemnej pomocy, wrażliwości na 

potrzeby innych, 

• stwarzanie możliwości korzystania z życia kulturalnego, inicjowanie go w szkole, uwrażliwianie na 

wartości kultury, tradycji, języka ojczystego, zwracanie uwagi na poprawność języka ojczystego, 

wychowywanie świadomego i refleksyjnego czytelnika 
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Zgodnie z rozporządzeniem MEN z 22 stycznia 2018 (Dz.U. 2018, poz. 214), we wrześniu 2019 pedagog 

szkolny przeprowadził badania diagnostyczne wśród uczniów klas 4-6 oraz ich rodziców na temat zagrożeń 

związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, środków zastępczych oraz nowych substancji 

psychotropowych. Problematyka badawcza koncentrowała się wokół zagadnień dotyczących przyjmowania 

substancji psychoaktywnych, używania papierosów, alkoholu, narkotyków, dopalaczy i korzystania z urządzeń 

elektronicznych, Internetu.  

Badaniami ankietowymi objęło 176 uczniów z klas 4, 5, 6 oraz ich rodziców. 

Na podstawie informacji uzyskanych z ankiet oraz rozmów przeprowadzanych z uczniami, i ich 

rodzicami wynika, że uczniowie naszej szkoły mają świadomość jak działają używki i jaki wpływ mają 

uzależnienia na zdrowie i bezpieczeństwo człowieka. W pracy wychowawczo-profilaktycznej należy wykorzystać 

każdą okazję do kształtowania prawidłowej postawy młodych ludzi ukierunkowanej na zdrowy styl życia. W 

dalszym ciągu należy przeprowadzać pogadanki i zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień z udziałem 

specjalistów oraz poruszać ww. zagadnienia na lekcjach wychowawczych. 

 

 

Model absolwenta Szkoły Podstawowej nr 5 im. M. Konopnickiej w Ełku: 

 Działania ujęte 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 w nieustannie zmieniającym 

się świecie. 

Sfera fizyczna: 

• dba o zdrowie, kondycję fizyczną i wybiera zdrowy styl życia, 

• troszczy się o higienę i bezpieczeństwo, 

• na miarę możliwości udziela pierwszej pomocy przedmedycznej, 

• współzawodniczy w duchu sportowej rywalizacji fair play, 

• nie ulega nałogom. 

Sfera emocjonalna: 

• nazywa emocje, panuje nad nimi, radzi sobie z trudnymi emocjami, 

• zna swoją wartość i mocne strony, 

• jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka, 

• zachowuje się asertywnie, 

• jest wrażliwy i rozumie potrzeby innych, 

• rozwiązuje konflikty bez stosowania agresji. 

Sfera intelektualna: 

• dąży do samorozwoju, 
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• rozwija swoje zainteresowania i pasje, 

• określa i dba o swoją tożsamość rodzinną, regionalną i narodową, 

• stosuje elementy samokrytyki i krytyki sytuacji społecznych i zdarzeń cywilizacyjnych, 

• korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie 

informatyczne. 

Sfera społeczna: 

• przestrzega norm i reguł społecznych, 

• współpracuje z innymi, 

• dyskutuje, dąży do porozumienia, 

• jest odpowiedzialny za środowisko, szkołę, małą i wielką ojczyznę, 

• szanuje dziedzictwo narodowe (kulturę, język, historię, literaturę, bohaterów narodowych), 

• korzysta z oferty instytucji lokalnych, 

• zna zagrożenia społeczne w swoim środowisku, unika ich. 

Sfera duchowa: 

• odróżnia dobro od zła, prawdę od kłamstwa, 

• myśli pozytywnie, 

• jest refleksyjny, odpowiedzialny za swoje czyny, 

• przyjmuje świadomą i odpowiedzialną postawę wobec siebie i drugiego człowieka, 

• wyraża swoje zdanie z szacunkiem do innych, 

• pielęgnuje wartości: mądrość, miłość, prawda, odpowiedzialność, wolność, piękno sprawiedliwość, 

wartość życia. 

 

Program wychowawczo - profilaktyczny obejmuje: 

• treści i działania wychowawcze skierowane do uczniów, 

• treści i działania profilaktyczne dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu 

o diagnozę potrzeb i problemów występujących w naszej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, 

nauczycieli i rodziców. 

Cele ogólne: 

1. Kształtowanie aktywnych postaw wobec zdrowia, bezpieczeństwa własnego i innych. 

1. Budowanie równowagi emocjonalnej ucznia i zapobieganie zachowaniom agresywnym. 

2. Kształtowanie postawy otwartości opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm 

społecznych. 

3. Kształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału i właściwego stosunku do świata. 
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4. Pomaganie uczniom w dorastaniu do dojrzałości duchowej – uczenie uczciwego i odważnego myślenia 

o sobie, własnym postępowaniu. 

Sfera fizyczna: 

Cel ogólny: Kształtowanie aktywnych postaw wobec zdrowia, bezpieczeństwa własnego  

i innych. 

Treści 

wychowawczo- 

profilaktyczne 

Cele szczegółowe Zadania wychowawczo- 

profilaktyczne 

Odpowiedzialni Termin 

realizacji 

Zapoznanie z 

podstawowymi 

zasadami 

dbałości o 

zdrowie własne i 

innych, 

kształtowanie 

umiejętności 

kreowania 

środowiska 

sprzyjającego 

zdrowemu 

stylowi życia. 

 

Uczeń: 

dba o higienę 

osobistą i wygląd, 

nosi jednolity strój 

uczniowski, 

troszczy się o 

estetykę własną 

oraz otoczenia 

 

 

Organizowanie spotkań z 

pielęgniarką szkolną nt. 

higieny. 

Wychowawcy, 

pielęgniarka szkolna 

cały rok 

szkolny 

Respektowanie 

schludnego stroju 

uczniowskiego oraz 

stroju sportowego na 

zajęciach wychowania 

fizycznego. 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotu 

cały rok 

szkolny 

Docenienie osób 

funkcyjnych, takich jak 

dyżurny klasowy. 

Wychowawcy cały rok 

szkolny 

Kształtowanie 

postaw 

prozdrowotnych 

poprzez 

promowanie 

aktywnego  

i zdrowego stylu 

życia. 

 

Uczeń: 

 ma wiedzę  

i umiejętności  

z zakresu 

racjonalnego 

odżywiania  

i zdrowego stylu 

życia. 

 

 

 

 

 

 

 

Działania na rzecz 

edukacji 

ekologicznej i 

ekorozwoju 

Realizowanie planu 

działań Szkoły 

Promującej Zdrowie. 

M. Chaberek cały rok 

szkolny 

Realizowanie programów 

zalecanych przez 

Wojewódzką Stację 

Sanitarno-

Epidemiologiczną – 

„Trzymaj formę”. 

 

I.Konowalska, 

A.Kaczyńska 

 

cały rok 

szkolny 

Program EkoSzkoła E. Naruszewicz cały rok 

szkolny 

Promowanie 

aktywnego i 

zdrowego stylu 

życia oraz 

doskonalenie  

i wzmacnianie 

zdrowia 

fizycznego. 

Uczeń: 

zna korzyści 

płynące z 

aktywności 

fizycznej, 

 

aktywnie  

i konstruktywnie 

spędza czas wolny, 

 

 

Organizowanie biwaków, 

rajdów, wycieczek 

krajoznawczych, 

wyjazdów na basen, park 

linowy. 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotów 

cały rok 

szkolny 

Prowadzenie gimnastyki 

śródlekcyjnej na różnych 

przedmiotach. 

 

Nauczyciele kl.1-3 

 

cały rok 

szkolny 
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Promowanie 

aktywnego i 

zdrowego stylu 

życia oraz 

doskonalenie  

i wzmacnianie 

zdrowia 

fizycznego. 

 

Wprowadzenie 

elementów gimnastyki 

korekcyjnej na zajęciach 

wychowania fizycznego. 

 

Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

cały rok 

szkolny 

Prowadzenie zajęć 

pozalekcyjnych  

o charakterze sportowym  

i rekreacyjnym. 

 

Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

cały rok 

szkolny 

Udział w zawodach i 

imprezach sportowych 

organizowanych  

w środowisku lokalnym 

oraz turnieje o randze 

wojewódzkiej, 

ogólnopolskiej i 

międzynarodowej 

 

Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

cały rok 

szkolny 

Organizowanie imprez 

sportowych o zasięgu 

miejskim, ogólnopolskim 

i międzynarodowym 

przez działające w szkole 

kluby sportowe „Nenufar 

5”, „Jeziorna”. 

Dyrekcja, 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

cały rok 

szkolny 

Prowadzenie gabloty 

szkolnej nt. życia 

sportowego naszej szkoły 

i propagowania 

aktywności fizycznej. 

Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

cały rok 

szkolny 

Organizowanie 

corocznego plebiscytu na 

sportowca roku. 

 

A. Borzeński czerwiec 

Przygotowanie 

do bezpiecznego 

i rozsądnego 

korzystania z 

komputera. 

 

Uczeń: 

wie jak korzystać z 

komputera, żeby nie 

narażać zdrowia 

 

 

Realizacja na lekcjach 

wychowawczych 

tematyki  dotyczącej 

bezpiecznego korzystania 

z Internetu 

Wychowawcy, 

nauczyciele kl. 1-3, 

nauczyciele 

informatyki 

zgodnie z 

planem pracy 

wychowawczej, 

podstawa 

programowa 

kształcenia 

ogólnego I i II 

etapu 

kształcenia, 

kierunki 

realizacji 

polityki 

oświatowej 

państwa w 

koku szkolnym 

2019/2020 
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Uświadomienie 

zagrożeń 

wynikających z 

korzystania z 

nowoczesnych 

technologii 

 

Uczeń: 

 rozpoznaje 

symptomy 

uzależnień od 

smartfona, 

komputera, 

Internetu. 

 

Rodzic: 

ma podstawową 

wiedzę na temat 

symptomów 

uzależnień od 

nowoczesnych 

technologii 

Nauczyciel, 

dyrekcja: ma 

umiejętności 

stosowania 

profilaktyki I 

stopnia 

 

Realizowanie działań w 

ramach obchodów Dnia 

Bezpiecznego Internetu. 

 

 

Nauczyciele 

informatyki 

 

luty 

Szkolenie z zakresu 

cyberprzemocy dla rady 

pedagogicznej i rodziców 

 

Dyrekcja według planu 

WDN 

Zapoznanie z 

podstawowymi 

zasadami 

bezpieczeństwa 

w różnych 

sytuacjach 

szkolnych  

i życiowych. 

 

Uczeń: 

dba o 

bezpieczeństwo 

własne  

i rówieśników 

 

Respektowanie 

przepisów bhp na 

zajęciach szkolnych i 

pozaszkolnych. 

 

Nauczyciele, 

pracownicy szkoły 

cały rok 

szkolny 

Nauka podstawowych 

zasad ruchu drogowego. 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele techniki 

cały rok 

szkolny 

Organizowanie 

konkursów nt. 

bezpieczeństwa. 

 

 

Nauczyciele 

techniki 

maj 

Organizowanie 

egzaminów na kartę 

rowerową. 

Nauczyciele 

techniki 

czerwiec 

Kształtowanie 

właściwego 

zachowania się 

w sytuacji 

zagrożenia życia 

i zdrowia oraz 

sytuacjach 

nadzwyczajnych. 

 

 

 

 

Uczeń: 

 reaguje stosownym 

zachowaniem w 

sytuacji zagrożenia 

bezpieczeństwa, 

zdrowia jego lub 

innej osoby, 

 

Rodzic z 

kwalifikacjami 

włącza sie w 

szkolenie z 

Organizowanie spotkań z 

policjantem, strażakiem, 

strażnikiem miejskim. 

Pedagog szkolny, 

wychowawcy 

cały rok 

szkolny 

Obchody tygodnia 

bezpieczeństwa 

M. Chaberek, 

R.Kubeł 

grudzień 

Organizowanie zajęć  

z udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej. 

J. Czyż, I. 

Konowalska 

październik, 

listopad 
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udzielania pierwszej 

pomocy 

 

 

 

Przeprowadzenie 

próbnych alarmów 

przeciwpożarowych. 

Dyrekcja drugie półrocze 

Zwiększanie 

wiedzy na temat 

środków 

uzależniających i 

zagrożeń z nimi 

związanych. 

 

 

Uczeń: 

ma wiedzę na temat 

zagrożeń  

wynikających  z 

palenia tytoniu, 

picia alkoholu, 

zażywania 

substancji 

psychoaktywnych. 

 

 

 

Realizacja tematyki 

lekcji wychowawczych. 

Wychowawcy zgodnie z 

planem pracy 

wychowaw-

czej 

Spotkania z pedagogiem 

szkolnym, psychologiem 

współpracującym ze 

szkołą. 

Pedagog szkolny, 

wychowawcy 

cały rok 

szkolny 

Realizowanie programów 

zalecanych przez 

Wojewódzką Stację 

Sanitarno-

Epidemiologiczną np.: 

„Nie pal przy mnie 

proszę”, „Czyste 

powietrze” 

B. Kubeł cały rok 

szkolny 

Rodzice i 

pracownicy 

szkoły są 

partnerami i 

wspierają się w 

szerzeniu 

edukacji 

zdrowotnej. 

 

Nauczyciele i inni 

niepedagogiczny 

pracownicy szkoły 

oraz rodzice 

uaktualniają wiedzę 

w zakresie 

zagadnień 

prozdrowotnych i 

profilaktyki. 

 

 

Prezentowanie 

prawidłowych wzorców 

zachowań przez 

wychowawców, 

nauczycieli  

i pracowników 

administracji i obsługi 

szkoły 

 

Nauczyciele, 

pracownicy 

administracji i 

obsługi szkoły 

 

 

cały rok 

szkolny 

Organizowanie rodzicom 

spotkań ze specjalistami 

(psychologiem, 

policjantem, dietetykiem, 

lekarzem). 

Specjaliści zgodnie 

z tematyką 

szkolenia 

 

według potrzeb 

 

 

 

 

Informowanie rodziców 

o ofercie zajęć 

prowadzonych przez 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Psychologiczno-

Pedagogicznej w Ełku. 

Pedagog, 

nauczyciele 

specjaliści, 

wychowawcy 

cały rok 

szkolny 
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Sfera emocjonalna: 

Cel ogólny:  Budowanie równowagi emocjonalnej ucznia i zapobieganie zachowaniom agresywnym. 

Treści 

wychowawczo - 

profilaktyczne 

Cele szczegółowe Zadania wychowawczo - 

profilaktyczne 

Odpowiedzialni Termin 

realizacji 

Kształtowanie 

wytrwałości w 

działaniu i 

dążeniu do celu, 

umiejętności 

adekwatnego 

zachowania się 

w sytuacjach 

zwycięstwa i 

porażki 

 

 

 

 

Uczeń: 

buduje wartość i 

pewność siebie; 

wyrabia w sobie 

motywację i dążenie do 

określonego celu; 

kształtuje równowagę 

psychiczną; 

ocenia racjonalnie 

swoje możliwości; 

przygotowuje się do 

konstruktywnego 

przeżywania porażki i 

sukcesu. 

Lekcje przedmiotowe, 

lekcje wychowawcze, 

zajęcia specjalistyczne z 

zakresu pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej, koła 

zainteresowań; konkursy, 

zawody sportowe; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warsztaty z zakresu 

funkcjonowania w szkole 

ucznia ze spektrum autyzmu 

dla nauczycieli i rodziców 

 Wychowawcy – 

prowadzenie raz w 

półroczu dla klas 

oddziału warsztatów  

rozwijających 

kompetencje 

emocjonalno- 

społeczne,nauczyciele 

przedmiotów, 

socjoterapeuta, trener 

TUS, pedagog 

szkolny, opiekunowie 

koła teatralnego 

- .Konopka, K. 

Nawrot, kola 

filmowego – 

E.Siemienkiewicz, 

koła tanecznego – M. 

Popielarz, koła 

kulinarnego – E. 

Naruszewicz, koła 

sportowego, zuchy-

M. Lubartowicz, 

opiekunowie 

Szkolnego Koła 

Wolontariatu – R. 

Kubeł, B. Kiluk-

Dońkowska, 

samorząd szkolny, 

rodzice; 

Dyrekcja 

 

podczas roku 

szkolnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drugie 

półrocze roku 

szkolnego 

Doskonalenie 

umiejętności 

wyrażania 

własnych uczuć: 

dawania i 

przyjmowania 

informacji 

zwrotnej (bez 

obwiniania 

innych) 

Uczeń: 

nazywa emocje i panuje 

nad nim; 

ćwiczy równowagę 

psychiczną; 

stosuje samokrytycyzm 

w samoocenie; 

ćwiczy umiejętności 

komunikacyjne; 

Lekcje wychowawcze, 

zajęcia specjalistyczne z 

zakresu pomocy 

psychologiczno - 

pedagogicznej i koła 

zainteresowań. 

wychowawcy – 

prowadzenie raz w 

półroczu dla klas 

oddziału warsztatów  

rozwijających 

kompetencje 

emocjonalno- 

społeczne, 

nauczyciele 

przedmiotów, 

specjaliści – 

socjoterapeuta. trener 

TUS, opiekunowie 

podczas roku 

szkolnego 
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buduje akceptacje 

siebie; 

ocenia konstruktywnie 

działania własne, 

innych oraz zjawiska 

świata otaczającego; 

akceptuje różnorodność 

i bogactwo świata 

otaczającego 

koła teatralnego 

- .Konopka, K. 

Nawrot, kola 

filmowego – 

E.Siemienkiewicz, 

koła tanecznego – M. 

Popielarz, koła 

kulinarnego – E. 

Naruszewicz, koła 

sportowego, zuchy-

M. Lubartowicz, 

opiekunowie 

Szkolnego Koła 

Wolontariatu – R. 

Kubeł, B. Kiluk-

Dońkowska,  

pedagog szkolny, 

rodzice 

Rozwijanie 

zdolności do 

samorealizacji, 

samokontroli i 

panowania nad 

emocjami. 

Uczeń: 

ma poczucie własnej 

wartości  i sprawczości; 

zna swoje mocne i słabe 

strony; 

umie wykorzystać 

własny potencjał  

w celu samorozwoju, 

pomocy innymi; 

rozpoznaje 

indywidualne reakcje 

na trudne sytuacje; 

kontroluje swoje 

zachowanie; 

wykorzystuje sposoby 

radzenia sobie z 

trudnymi emocjami. 

Lekcje wychowawcze, 

zajęcia specjalistyczne z 

zakresu pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej, koła 

zainteresowań; konkursy, 

zawody sportowe 

wychowawcy,  

nauczyciele 

specjaliści – 

socjoterapeuta, trener 

TUS, opiekunowie 

koła teatralnego 

- .Konopka, K. 

Nawrot, kola 

filmowego – 

E.Siemienkiewicz, 

koła tanecznego – M. 

Popielarz, koła 

kulinarnego – E. 

Naruszewicz, koła 

sportowego, zuchy-

M. Lubartowicz, 

opiekunowie 

Szkolnego Koła 

Wolontariatu – R. 

Kubeł, B. Kiluk-

Dońkowska, 

szachowego, 

sportowego, 

opiekunowie 

Szkolnego Koła 

Wolontariatu, szkolne 

zgrupowanie zuchów, 

pedagog szkolny. 

cały rok 

szkolny 

Przygotowanie 

do zapobiegania 

i 

przeciwdziałania 

Uczeń: 

identyfikuje problemy 

własne i zauważa 

problemy klasowe, 

Zajęcia i lekcje 

wychowawcze w oparciu o 

program wychowawczo-

profilaktyczny "Spójrz 

inaczej; 

 

kontrakty klasowe i 

Dyrekcja, 

wychowawcy, 

pedagog, 

socjoterapeuta, trener 

TUS, psycholog 

cały rok 

szkolny 
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sytuacjom 

problemowym; 

Rozwijanie 

umiejętności 

troski o własne 

bezpieczeństwo 

w relacjach z 

innymi. 

Rozwijanie 

umiejętności 

radzenia sobie z 

własnymi 

negatywnymi 

emocjami oraz z 

zachowaniami 

agresywnymi. 

 

przyznaje się do 

popełnionych błędów,  

przeprasza za nie i 

ponosi konsekwencje, 

reaguje na zachowania 

agresywne w grupie 

rówieśniczej, 

konstruktywnie 

rozwiązuje problemy 

ma wiedzę jak radzić 

sobie  z zachowaniami 

agresywnymi i 

wykorzystuje ją  w 

praktyce, 

Rodzic ma wiedzę na 

temat problemów wieku 

dorastania (agresja 

słowna, rówieśnicza 

itp.).   

konsekwentne  

respektowanie ich; 

 

zabawy i gry przeciw 

agresji; 

 

 

 

szkolny 

Zachęcanie 

uczniów do 

pracy nad 

własną 

motywacją oraz 

analizą 

czynników, 

które ich 

demotywują 

 

Uczeń: 

wyznacza cele krótko i 

długoterminowe; 

trenuje silną wolę  

i zaangażowanie  

w zadanie; 

rozpoznaje własne 

potrzeby rozwojowe 

 i umie je wyrażać; 

identyfikuje czynniki 

osłabiające motywację i 

umie im zaradzić; 

rozpoznaje 

indywidualne reakcje 

na stres umie im 

zaradzić. 

Na każdych zajęciach 

lekcyjnych, w świetlicy, w 

bibliotece, lekcje 

wychowawczych, 

zajęcia specjalistyczne z 

zakresu pomocy 

psychologiczno- 

pedagogicznej, koła 

zainteresowań; konkursy, 

zawody sportowe 

wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotów, 

bibliotekarz, 

nauczyciele 

specjaliści – 

socjoterapeuta, trener 

TUS, opiekun koła 

szachowego, 

sportowego, pedagog 

szkolny, rodzice 

cały rok 

szkolny 

 

 

 

Sfera społeczna: 

 

 

Cel ogólny: Kształtowanie postawy otwartości opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm 

społecznych. 
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Treści 

wychowawczo - 

profilaktyczne 

Cele szczegółowe Zadania 

wychowawczo - 

profilaktyczne 

Odpowiedzialni Termin realizacji 

Kształtowanie 

umiejętności 

właściwej 

komunikacji, 

stanowiącej 

podstawę 

współdziałania 

 

Uczeń: 

 

stosuje kulturalne, 

efektywne sposoby 

komunikacji; 

 

słucha  i zadaje celne 

pytania; 

 

szanuje wypowiedź 

innych; 

 

stosuje komunikat 

typu „ja”; 

 

wie, co to konflikt, 

próbuje go 

konstruktywnie 

wykorzystać dla 

dobra wspólnego i 

dąży do 

porozumienia; 

 

rozwija umiejętności 

stosowania różnych 

form komunikacji 

werbalnej i 

niewerbalnej w celu 

autoprezentacji oraz 

prezentacji 

własnego stanowiska 

 

 

stosuje elementy 

mediacji 

rówieśniczej; 

 

umie zwrócić się o 

pomoc w sytuacjach 

trudnych; 

 

odczytuje 

komunikaty werbalne 

i niewerbalne 

na zajęciach 

lekcyjnych, w 

świetlicy, bibliotece; 

lekcje wychowawcze, 

zajęcia specjalistyczne 

z zakresu pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej, koła 

zainteresowań; 

konkursy, zawody 

sportowe, 

Cała Polska Czyta 

Dzieciom -Program 

„Wychowanie przez 

czytanie” „Szkoła 

Przyjazna Rodzinie”, 

„Szkoła Promująca 

Zdrowie” 

 

wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotów, 

koordynatorzy 

projektów m.in. 

„Szkoła Przyjazna 

Rodzinie”, Szkoła 

współpracy”,  

nauczyciele specjaliści 

– logopeda, 

socjoterapeuta, trener 

TUS, opiekunowie koła 

teatralnego, 

szachowego, 

sportowego, polonista- 

Kamila Nawrot (Cała 

Polska Czyta 

Dzieciom),opiekunowie 

Szkolnego Koła 

Wolontariatu, gromady 

zuchowej „Pszczółki”, 

bibliotekarz, pedagog 

szkolny, rodzice, 

pracownicy 

administracji i obsługi 

szkoły, 

podczas roku 

szkolnego, 

W trakcie 

trwania 

projektu/programu 

edukacyjno-

kulturalnego 

Rozwijanie 

umiejętności 

asertywnego 

wyrażania 

własnych potrzeb. 

 

kształtuje 

samoświadomość 

siebie, własnych 

potrzeb; 

 

zna  i wyznacza 

swoje granice 

prywatności; 

 

nazywa potrzeby, 

wyraża je i umie 

zaspakajać dla dobra 

samorozwoju; 

 

rozwija umiejętność 

Lekcje przedmiotowe, 

lekcje wychowawcze, 

zajęcia z pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej, 

działania SU 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotów, pedagog, 

socjoterapeuta,  trener 

TUS, pedagog, 

opiekunowie SU 

cały rok szkolny 
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radzenia sobie z 

presją otoczenia. 

 

 

 

Budowanie 

atmosfery 

wzajemnego 

szacunku 

w społeczności 

szkolnej 

 

szanuje opinie, pracę 

 i innych; 

 

analizuje  przyczyny 

konfliktu i łagodzi 

go; 

 

 

rozwija wrażliwość 

na potrzeby innych 

oraz umiejętności 

udzielania wsparcia 

 

 

 

wykorzystuje swój 

potencjał, 

kreatywność do 

budowania 

wspólnoty klasowej i 

szkolnej; 

 

spostrzega stereotypy 

zachowań, sądów 

i uprzedzeń i stosuje 

wobec nich 

asertywną krytykę; 

 

kształtuje 

umiejętności 

wchodzenia w 

interakcje 

rówieśnicze w 

sposób 

zapewniający 

zadowolenie i 

poszanowanie 

obydwu stron 

Lekcje wychowawcze, 

zajęcia specjalistyczne 

z zakresu pomocy 

psychologiczno- 

pedagogicznej, koła 

zainteresowań; 

konkursy, zawody 

sportowe, 

SU, gromada zuchowa 

„Pszczółki” 

 

, programy - „Szkoła 

Promująca 

Zdrowie”,„Szkoła 

Przyjazna Rodzinie i 

realizacja programu 

wychowawczo-

profilaktycznego 

„Spójrz inaczej” 

projekt 

'aleMADRALE”” - 

rozwijanie twórczego 

myślenia i integracji 

środowiska 

międzyszkolnego 

W nastroju Świąt 

Bożego Narodzenia  - 

spotkanie 

pracowników szkoły, 

uczniów i ich 

rodziców; 

 

Wigilie klasowe; 

zabawa nowowroczna 

 

organizacja  festynu 

szkolnego 

Dyrekcja, opiekun SU, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotów, 

nauczyciele specjaliści 

– logopeda, 

socjoterapeuta, trener 

TUS, pedagog szkolny, 

opiekunowie koła 

teatralnego, 

sportowego, 

szachowego, gromady 

zuchowej „Pszczółki”, 

opiekun SU, 

koordynatorzy 

Programów: „Szkoła 

Promująca Zdrowie”, 

„Szkoła Przyjazna 

Rodzinie”,bibliotekarz, 

wychowawcy świetlicy, 

pracownicy 

niepedagogiczni szkoły. 

Anna Konopka 

 

 

Zespół zadaniowy- M. 

Kortas, B. Andruk,  A. 

Rogaska, M. 

Lubartowicz,, samorząd 

uczniowski, 

nauczyciele, 

pracownicy obsługi i 

administracji, rodzice; 

Wychowawcy, 

samorząd uczniowski 

wraz z opiekunami 

Zespół ds. organizacji 

festynu,, nauczyciele, 

rodzice,  

podczas roku 

szkolnego, 

trwania projektu, 

wydarzeń 

sportowych, 

kulturalno-

edukacyjny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień-

październik 

 

 

 

 

grudzień 

 

 

 

 

 

 

 

 

grudzień, styczeń 

 

 

 

 

 

maj 

Rozwijanie 

poczucia 

przynależności do 

grupy 

 

określa swoje role 

życiowe, umie je 

wypełniać godnie, w 

duchu współpracy, z 

poszanowaniem 

siebie i innych 

(dziecko, uczeń, 

kolega); 

 

ceni rytuały 

Lekcje wychowawcze, 

zajęcia specjalistyczne 

z zakresu pomocy 

psychologiczno - 

pedagogicznej, koła 

zainteresowań; 

konkursy, zawody 

sportowe, 

Projekty np.  „Szkoła 

Dyrekcja, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotów, 

nauczyciele specjaliści- 

logopeda, 

socjoterapeuta, trener 

TUS, pedagog szkolny, 

opiekunowie Szkolnego 

Koła wolontariatu, koła 

podczas roku 

szkolnego, 

trwania projektu, 

wydarzeń 

sportowych, 

kulturalno- 

edukacyj-nych 
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wspólnotowe, 

tradycje, obyczaje, 

współuczestniczy w 

nich; 

 

zna i buduje 

tożsamość rodzinną, 

regionalną, 

narodową; 

 

angażuje się w prace 

zespołu np. 

klasowego, 

Samorządu 

Uczniowskiego, 

wolontariatu, kół 

zainteresowań, 

drużyny sportowej, 

harcerskiej, 

zuchowej; 

 

ma wiedzę na temat 

lokalnych 

stowarzyszeń, 

fundacji, instytucji  

kultury i edukacji, 

korzysta z ich oferty 

dydaktyczno - 

kulturalnej 

 

postępuje 

odpowiedzialnie w 

szkole i środowisku 

 

Rodzić: 

angażuje się w życie 

szkoły 

Współpracy”, 

programy - „Szkoła 

Promująca 

Zdrowie”,„Szkoła 

Przyjazna Rodzinie” 

Samorząd Uczniowski,   

szkolne koło 

wolontariatu, gromada 

zuchowa „Pszczółki” 

Wydarzenia w ECK, 

Miejskiej Bibliotece 

Publicznej, Muzeum 

Historycznym; 

 

 

 

W nastroju Świąt 

Bożego Narodzenia  - 

spotkanie 

pracowników szkoły, 

uczniów i ich 

rodziców; 

choinka szkolna -

zabawa noworoczna, 

wigilie klasowe 

 

teatralnego – K. 

Nawrot, A. Konopka; 

koło taneczne-M. 

Popielarz, koło 

kulinarne – 

E.Naruszewicz, koło 

filmowe- E. 

Siemienkiewicz, zuchy 

– M. Lubartowicz , 

sportowego, 

tanecznego, 

szachowego, 

koordynatorzy 

Programów: „Szkoła 

Promująca Zdrowie”, 

„Szkoła Przyjazna 

Rodzinie”, projektu 

„Szkoła współpracy” 

bibliotekarz, 

wychowawcy świetlicy, 

pracownicy 

niepedagogiczni szkoły. 

Zespół zadaniowy- M. 

Kortas, B. Andruk,  A. 

Rogaska, M. 

Lubartowicz,, samorząd 

uczniowski, 

nauczyciele, 

pracownicy obsługi i 

administracji, rodzice 

Samorząd uczniowski, 

opiekunowie SU, 

wychowawcy klasy, 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grudzień 

 

 

 

 

 

 

styczeń 

 

Sfera intelektualna 

Cel ogólny: Kształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału i właściwego stosunku do świata. 

Treści 

wychowawczo- 

profilaktyczne 

Cele szczegółowe Zadania wychowawczo- 

profilaktyczne 

Odpowiedzialni Termin 

realizacji 

Kształtowanie 

pozytywnego 

stosunku do 

procesu 

kształcenia 

Uczeń: 

uczestniczy w 

zajęciach 

obowiązkowych  i 

dodatkowych w szkole 

 

osiąga sukcesy na 

miarę swoich 

możliwości 

 

 

konkursy 

zajęcia dla uczniów 

zdolnych 

zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze, zajęcia 

korekcyjno-

kompensacyjnych, 

logopedycznych, 

socjoterapeutycznych, 

terapeutycznych 

organizowanie pomocy 

koleżeńskiej 

 

dodatkowe zajęcia 

wspomagające rozwój 

dyrekcja, pedagog, 

nauczyciele, 

nauczyciele 

specjaliści – 

logopeda, 

socjoterapeuta, trener 

TUS, wychowawcy 

 świetlicy, pedagog 

bibliotekarz rodzice 

 

 

 

podczas 

roku 

szkolnego 
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ucznia w ramach 

projektów; 

 

pracuje metodą CLIL na 

lekcjach angielskiego w 

ramach Programu 

Erasmus+ 

zespół 

Erasmus+ ”Aktywny 

nauczyciel-lepsza 

przyszłość” 

 

Przygotowanie 

do 

podejmowania 

działań mających 

na celu 

identyfikowanie 

i rozwijanie 

własnych 

zainteresowań; 

Zapoznanie z 

rolą 

zainteresowań w 

życiu człowieka. 

Rozwijanie 

zainteresowań i 

pasji uczniów, 

Rozwój 

zainteresowań i 

poszerzenie 

autonomii i 

samodzielności 

Uczeń: 

nazywa swoje 

zainteresowania 

 

 rozumie pojęcie 

 sukces 

 pozytywnie myśli o 

 własnych  

możliwościach 

 

 rozumie pojęcie hobby 

 

 uczestniczy w 

zajęciach zgodnie ze 

swoimi 

zainteresowaniami 

 

 

Treści nauczania w 

wymaganiach 

szczegółowych 

podstawy programowej 

kształcenia ogólnego II 

etapu kształcenia 

dotyczące 

samokształcenia ucznia 

i realizowane na 

lekcjach; 

stosowanie różnych 

metod i technik 

nauczania; 

dodatkowe zajęcia z    

 uczniem zdolnym, 

zajęcia z pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej, 

imprezy edukacyjne, 

obchody świąt 

narodowych, 

udział w konkursach 

olimpiadach szkolnych i 

pozaszkolnych, 

współpraca z 

instytucjami  

i organizacjami 

wspierającymi rozwój i 

wychowanie, realizacja 

projektów edukacyjno- 

wychowawczych np.  

Szkoła Promująca 

Zdrowie 

Dyrekcja, 

nauczyciele, 

logopeda, 

socjoterapeuta, trener 

TUS, wychowawcy 

 świetlicy, pedagog 

bibliotekarz rodzice 

podczas 

roku 

szkolnego 

Kształtowanie 

wrażliwości 

estetycznej 

poprzez kontakt z 

dziełami 

literackimi i 

wytworami 

kultury, 

zapoznanie z 

wybranymi 

dziełami 

architektury i 

sztuk 

plastycznych 

należących do 

polskiego i 

 Uczeń: 

korzysta ze zbiorów 

biblioteki szkolnej i 

innych bibliotek, 

rozpoznaje  główne 

dzieła  z dziedziny 

literatury, malarstwa, 

muzyki, architektury i 

sztuki. 

uczestniczy w 

spektaklach 

teatralnych, seansach  

filmowych, wystawach, 

koncertach, 

 

 

Konkursy polonistyczne 

i artystyczne, 

lekcje biblioteczne, koła 

zainteresowań, 

wycieczki 

krajoznawcze, 

współpraca z 

instytucjami kultury, 

korzystanie z ofert 

kulturalnych regionu np. 

ECK, Muzeum 

Historyczne,  MBP, 

Opera Białostocka, 

Białostocki Teatr  Lalek; 

 

 

Nauczyciele,  

wychowawcy 

świetlicy, 

bibliotekarz; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podczas 

roku 

szkolnego 
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europejskiego 

dziedzictwa 

kultury, 

wyzwalanie 

potrzeby 

kontaktu z 

literaturą i sztuką 

dla dzieci; 

koło teatralne; 

 

 

 

koło filmowe; 

 

koło taneczne; 

 

chór szkolny 

K. Nawrot, 

A.Konopka 

 

 

 

E.Siemienkiewicz 

 

M. Popielarz 

 

A. Czajka 

Inspirowanie do 

podejmowania 

aktywności i 

inicjatyw oraz 

pracy 

zespołowej, 

wspomaganie 

działań służących 

kształtowaniu 

własnego 

wizerunku i 

otoczenia; 

Uczeń: 

pracuje w grupie, 

potrafi nawiązać 

relacje z rówieśnikami, 

podejmuje działania 

np. w SU w swojej 

szkole, reprezentuje 

szkołę w środowisku 

lokalnym i poza nim 

 

 

Dni Patrona, działania 

SU (wg. planu pracy), 

realizacja projektów 

klasowych, szkolnych, 

wyjazdy integracyjne, 

wycieczki, wolontariat, 

zajęcia w świetlicy; 

koło teatralne; 

 

koło taneczne 

 

W nastroju Świąt 

Bożego Narodzenia  - 

spotkanie pracowników 

szkoły, uczniów i ich 

rodziców; 

 

chór szkolny; 

 

Festyn szkolny 

 

Dyrekcja, 

nauczyciele 

wychowawcy, 

wychowawcy 

świetlic, opiekun SU, 

szkolnego koła 

wolontariatu; 

K.Nawrot,A.Konopka 

M. Popielarz 

 

Zespół – M. Kortas, 

B. Andruk,A. 

Rogaska, M. 

Lubartowicz; 

 

 

 

A. Czajka 

 

zespół do organizacji 

festynu 

 

cały rok 

szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maj 

Przygotowanie 

do radzenie sobie 

w sytuacjach 

codziennych 

wymagających 

umiejętności 

praktycznych, 

budzenie 

szacunku dla 

pracy ludzi 

różnych 

zawodów; 

Uczeń: 

szanuje pracę rodziców 

i innych, 

mienie własne i cudze, 

wykorzystuje  nabyte 

umiejętności  

praktyczne, 

uczestniczy w 

spotkaniach 

tematycznych w szkole 

np. nt. pasji, 

prezentacji 

umiejętności 

zawodowych. 

spotkania z ludźmi 

różnych zawodów, 

wycieczki do firm, 

instytucji lokalnych 

pracy, działalność 

szkolnego koła 

wolontariatu, 

organizacja i udział w 

akcjach 

charytatywnych, 

organizacja; 

 

 

działalność 

charytatywna 

społeczności szkolnej na 

rzecz oddziału 

pediatrycznego Szpitalu 

miejskiego 

„ProMedica”w Ełku 

 

tematyka z doradztwa 

zawodowego 

realizowana w 

programach nauczania 

Dyrekcja, 

nauczyciele, 

wychowawcy 

świetlicy, opiekun 

SU, pedagog szkolny, 

rodzice; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emilia Podlejska 

podczas 

roku 

szkolnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

raz w 

półroczu 

szkolnym 
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Sfera duchowa 

Cel ogólny: Pomaganie uczniom w dorastaniu do dojrzałości duchowej – uczenie uczciwego                                i 

odważnego myślenia o sobie i własnym postępowaniu. 

Treści 

wychowawczo- 

profilaktyczne 

Cele szczegółowe Zadania Odpowiedzialni Termin 

realizacji 

Kształtowanie 

umiejętności 

analizy prostych 

sytuacji 

wychowawczych, 

odróżniania dobra 

od zła 

Uwrażliwianie na 

kwestie moralne, 

np. mówienia 

prawdy, 

sprawiedliwego 

traktowania. 

Budowanie 

samoświadomości 

dotyczącej praw, 

wartości, wpływów 

oraz postaw. 

Rozwijanie 

umiejętności 

krytycznego 

myślenia w 

kontekście analizy 

wpływów 

rówieśników i 

mediów na 

zachowanie. 

Uczeń: 

obserwuje i 

analizuje proste 

sytuacje 

wychowawcze, 

odróżnia dobro od 

zła, prawdę od 

kłamstwa, 

podejmuje decyzje 

w oparciu o 

prawdę, 

 

nazywa wartości 

duchowe: prawda, 

miłość, wolność, 

odpowiedzialność, 

sprawiedliwość, 

piękno 

odkrywa 

obiektywną 

prawdę o sobie: o 

tym, co go rozwija 

i prowadzi do 

radości oraz o tym, 

co mu zagraża i 

prowadzi do 

kryzysu, 

jest asertywny, 

jest refleksyjny – 

aktywnie 

rozwiązuje 

problemy, 

dokonuje wolnych 

wyborów. 

Nauczyciel: 

ma konkretną 

wiedzę na temat 

Organizowanie 

zajęć 

wychowawczych

, gier i zabaw, 

zajęć 

świetlicowych, 

lekcji 

bibliotecznych 

Inscenizacje 

teatralne; 

 

 

Rekolekcje 

wielkopostne, 

 

Lekcje zgodnie z 

założeniami 

Tygodnia 

Wychowania 

(ustalonego przez 

Episkopat Polski) 

 

 

Lekcje 

wychowania do 

życia w rodzinie 

 

 

 

     

 

 

wszyscy nauczyciele 

wychowawcy świetlicy 

nauczyciele kl.1-3, 

A.Konopka, K. Nawrot – 

opiekunowie koła 

teatralnego, bibliotekarze 

 

 

 

 

nauczyciele religii 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.Kacprowska, M. 

Lubartowicz 

 

 

 

 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

marzec/kwiecie

ń 

 

 

wrzesień 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

wpływu 

rówieśników i 

mediów na 

zachowania dzieci, 

dzieli się wiedzą z 

wychowankami. 

 

 

 

Rozwijanie 

umiejętności 

wyrażania 

własnych emocji. 

Uczeń: 

identyfikuje i 

nazywa stany 

emocjonalne 

swoje i  innych 

osób, 

dostrzega potrzeby 

drugiego 

człowieka, 

włącza się w 

pomoc 

potrzebującym 

radzi sobie w 

różnych 

sytuacjach 

przyznaje się do 

popełnionego 

błędu, 

przeprasza za 

wyrządzone zło 

Zajęcia i lekcje 

wychowawcze 

prowadzone w 

grupach  na temat 

umiejętności 

wyrażania emocji 

z 

wykorzystaniem 

scenariuszy z 

Programu   

Wychowawczo-

Profilaktycznego 

„Spójrz inaczej” i 

rekomendacji dla 

PW-P szkoły 

Lekcje 

wychowania do 

życia w rodzinie 

Wychowawcy, nauczyciel 

świetlicy 

pedagog., psycholog 

 

 

 

 

 

 

M.Lubartowicz, J. 

Kacprowska 

cały rok szkolny 

Kształtowanie 

gotowości do 

uczestnictwa w 

kulturze, 

poszanowania 

tradycji i kultury 

własnego narodu, a 

także 

poszanowania 

innych kultur i 

tradycji, określanie 

swojej 

przynależności 

kulturowej poprzez 

kontakt z 

wybranymi 

dziełami sztuki, 

zabytkami i 

tradycją w 

środowisku 

rodzinnym, 

szkolnym i 

lokalnym, 

Uczeń: 

uczestniczy 

w uroczystościach  

szkolnych i 

lokalnych, 

zachowuje się 

kulturalnie 

podczas 

uroczystości, 

zakłada stosowny 

strój do 

uroczystości, 

uwzględniony w 

Statucie szkoły 

przyjmuje postawę 

stojącą podczas 

śpiewania hymnu 

szkoły i hymnu 

państwowego, 

Obchody 

uroczystości 

historycznych i 

świąt religijnych- 

Dzień 

Wszystkich 

Świętych, Boże 

Narodzenie, 

Wielkanoc; 

Ceremoniał 

szkoły; 

W nastroju Świąt 

Bożego 

Narodzenia-

spotkanie 

pracowników 

szkoły, uczniów i 

ich rodziców; 

klasowe 

Dyrekcja, nauczyciele, 

wychowawcy, nauczyciele 

świetlicy, bibliotekarz, 

rodzice; 

 

 

 

Samorząd uczniowski, 

opiekunowie SU, A. 

Borzeński – opiekun 

sztandaru szkoły 

 

zespół – M. Kortas, B. 

Andruk,A. Rogaska, M. 

Lubartowicz,wychowawcy

; 

 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

grudzień 

 

grudzień 

luty 
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uczestniczenie w 

życiu kulturalnym 

środowiska 

rodzinnego, 

szkolnego, 

lokalnego oraz 

wydarzeniach 

organizowanych 

przez najbliższą 

społeczność; 

Kształtowanie 

potrzeby 

uczestnictwa w 

kulturze. 

Rozwijanie 

umiejętności 

właściwego 

zachowania się z 

uwzględnieniem 

sytuacji i miejsca 

Rozwijanie 

szacunku dla 

kultury i dorobku 

narodowego 

opowiada o 

tradycjach 

rodzinnych, 

regionalnych i 

narodowych, 

uczestniczy w 

wydarzeniach 

organizowanych 

przez społeczność 

lokalną 

angażuje się w 

działalność 

kulturalną szkoły 

zachowuje się 

kulturalnie w 

miejscach 

publicznych 

 

spotkania 

opłatkowe; 

Inscenizacje, 

koło teatralne; 

Koło taneczne 

Powiatowy 

Konkurs 

„Rodzina 

Źródłem 

Wartości i 

Tradycji; 

dyktando 

patriotyczne – 

powiatowy 

konkurs 

ortograficzny; 

Konkurs 

frazeologiczny 

„Liczę się ze 

słowami”, 

Konkurs 

recytatorski 

poezji M. 

Konopnickiej 

Międzynarodo-

wy Konkurs 

Matematyczny 

„Kangur” 

Udział w 

konkursach 

organizowanych 

przez inne 

instytucje i 

stowarzyszenia 

Udział w 

zajęciach 

organizowanych 

przez Muzeum 

Historyczne, 

udział w 

obchodach 

Ełckich Dni 

Rodziny 

Udział w 

wycieczkach, 

wyjściach do 

kina, teatru, 

miejsc pamięci, 

 

 

 

Wychowawcy kl. 1-3; 

K.Nawrot,A.Konopka 

 

M. Popielarz; 

 

J. Baranowska,  

 

 

 

 

 

 

M. Kortas, K. Nawrot, 

A.Konopka 

 

 

 

 

R. Kubeł 

 

 

 

 

 

 

 

katecheci 

 

 

 

 

 

 

 

 

pierwsze i 

drugie półrocze 

 

listopad 

 

 

 

 

 

 

marzec 

 

maj 

 

 

marzec 

 

 

 

 

 

 

 

podczas roku 

szkolnego 
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muzeum, 

kościoła itp. 

Wyjścia do kina, 

teatru, na 

wystawy 

Udział w orszaku 

Trzech Króli 

Realizacja 

Programu 

„Szkoła 

Przyjazna 

Rodzinie” 

 

 

 

 

 

katecheci 

M. Lubartowicz (szkolny 

koordynator) 

 

 

 

 

 

styczeń 

Kształtowanie 

postaw 

wyrażających 

szacunek dla ludzi, 

niezależnie od 

religii, statusu 

materialnego, 

wieku, wyglądu, 

poziomu rozwoju 

intelektualnego i 

fizycznego oraz 

respektowanie ich 

praw, 

podejmowanie 

działań w celu 

zapobiegania 

dyskryminacji 

Uczeń: 

przyjmuje 

odpowiedzialną 

postawę wobec 

siebie i drugiego 

człowieka, 

szanuje 

wszystkich ludzi i 

ich prawa, 

reaguje na trudne 

sytuacje, 

aktywnie 

rozwiązuje 

problemy 

ma podstawową 

wiedzę dotyczącą 

zjawiska 

dyskryminacji 

konstruktywnie 

rozwiązuje spory 

współpracuje z 

innymi 

 

Nauczyciel: 

ma wiedzę 

dotyczącą 

zjawiska 

dyskryminacji w 

szkole, 

dzieli się wiedzą z 

uczniami i 

rodzicami, 

Lekcje 

wychowawcze, 

lekcje 

przedmiotowe, 

Zajęcia 

pozalekcyjne 

SKC - 

wolontariat 

Obchody 

Światowego 

Dnia Życzliwości 

i Pozdrowień 

Ogólnopolski 

Dzień Praw 

Dziecka 

Akcja 

charytatywna na 

rzecz ludzi 

bezdomnych 

Tydzień Dobrych 

Uczynków 

Dzień „Szkoła 

bez przemocy” 

Szkolenie z 

zakresu 

cyberprzemocy 

dla  rodziców i 

rady nauczycieli 

wychowawcy 

nauczyciele 

 

samorząd uczniowski i 

jego opiekunowie, 

nauczyciele, bibliotekarz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

listopad 

 

 

 

grudzień 

 

 

maj 

 

listopad 

 

według planu 

WDN 
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reaguje na 

zjawiska 

dyskryminacji 

zdarzające się w 

szkole 

Rodzic: 

ma podstawową 

wiedzę dotyczącą 

zjawiska 

dyskryminacji w 

szkole, 

Kształtowanie 

poczucia własnej 

wartości dziecka, 

podtrzymywanie 

ciekawości 

poznawczej, 

rozwijanie 

kreatywności 

i przedsiębiorczośc

i oraz brania 

odpowiedzialności 

za swoje decyzje 

i działania 

Uczeń: 

rozpoznaje swoje 

mocne i słabe 

strony, 

dostrzega potrzebę  

pracy nad 

charakterem, 

korekty swoich 

zachowań, 

rozwiązuje 

problemy, 

odważnie zadaje 

pytania, dzieli się 

spostrzeżeniami 

i doświadczeniami

, 

jest refleksyjny – 

dokonuje 

przemyśleń. 

cieszy się z 

sukcesów innych 

Lekcje 

przedmiotowe, 

zajęcia 

wychowawcze, , 

realizacja 

wybranych 

elementów 

Programu 

wychowawczo-

profilaktycznego 

„Spójrz inaczej”; 

zajęcia 

rozwijające 

kompetencje 

emocjonalno-

społeczne, 

trening 

umiejętności 

społecznych 

koła 

zainteresowań; 

teatralne, 

filmowe, 

konkursy 

przedmiotowe 

drużyna zuchowa 

 

Nauczyciele, 

wychowawcy, 

nauczyciele świetlicy, 

psycholog, pedagog; 

specjaliści 

 

 

 

cały rok szkolny 

 

Dokonywanie 

analizy postaw, 

wartości, norm 

społecznych, 

przekonań i 

czynników które 

na nie wpływają. 

Uczeń: 

identyfikuje 

przyczyny 

własnego 

postępowania, 

przestrzega norm 

społecznych 

Lekcje 

przedmiotowe, 

lekcje z 

wychowawcą; 

 zajęcia 

rozwijające 

kompetencje 

emocjonalno-

społeczne, 

trening 

Wszyscy nauczyciele; 

specjaliści, psycholog, 

pedagog, 

cały rok szkolny 
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dokonuje 

samooceny 

i oceny innych, 

wyraża swoje 

zdanie, dąży do 

porozumienia. 

umiejętności 

społecznych 

 

 

 

Ceremoniał i tradycje szkoły: 

Szkoła posiada własny sztandar, hymn oraz ceremoniał szkolny. 

1. Symbole szkoły podnoszą rangę szkolnych uroczystości: 

• inauguracja i zakończenie roku szkolnego, 

• ślubowania klas pierwszych, 

• ukończenia przez uczniów ostatniej klasy nauki, 

• uroczystych obchodów Dni Patrona. 

2. Ponadto poczet sztandarowy szkoły reprezentuje szkołę w uroczystościach miejskich i państwowych na 

terenie miasta. 

3. Szkoła przekazuje uczniom wartości powszechnie uznane i akceptowane przez ogół społeczeństwa 

poprzez organizowanie uroczystości z okazji rocznic narodowych. Uczy poszanowania symboli 

narodowych (godła, flagi i hymnu państwowego) jako wartości służących zespoleniu uczniów z całością 

życia narodu. 

4. Uczniów obowiązuje jednolity strój szkolny. 

5. Wydarzenia w tradycji szkoły: 

Data (miesiąc) Nazwa święta, uroczystości 

wrzesień Inauguracja roku szkolnego (rocznica wybuchu II wojny światowej) 

październik Międzynarodowy Turniej Koszykówki Dziewcząt i Chłopców „Nenufar Cup” 

listopad Święto Niepodległości;  

Międzyszkolny Konkurs  „Historia Polski słowem, pieśnią i pędzlem opowiedziana" 

listopad Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień; Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka 

grudzień Kampania „Biała Wstążka”; Powiatowy Konkurs „Rodzina źródłem wartości i tradycji” 

grudzień W nastroju Świąt Bożego Narodzenia - spotkanie pracowników szkoły, uczniów i ich 

rodziców 

luty  Dyktando patriotyczne – powiatowy konkurs ortograficzny 

marzec Międzyszkolny Konkurs Frazeologiczny „Liczę się ze słowami” 



27 

 

kwiecień Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej; Międzynarodowy Turniej Koszykówki 

Dziewcząt i Chłopców „Mazurska Wiosna” 

maj Święto Konstytucji 3 Maja 

maj Tydzień Dobrych Uczynków 

maj Dni Patronki Szkoły 

maj Odkrywamy Talenty 

maj Tydzień Dobrych Uczynków 

maj Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Marii Konopnickiej „Zaczarowany świat 

poezji Marii Konopnickiej: 

maj / czerwiec Festyn szkolny 

czerwiec Dzień „Szkoła bez przemocy” 

czerwiec Zakończenie roku szkolnego 

 

W Szkole Podstawowej nr 5 im. Marii Konopnickiej są odrębne dokumenty dotyczące procedur 

postępowania w sytuacjach trudnych: 

• Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem i zapewnienia im poczucia bezpieczeństwa w Szkole 

Podstawowej nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku, 

• Strategie działań interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, 

• Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania Zachowania 

 

Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły 

 Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat przeprowadzonych 

działań w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Roczne 

działania wychowawczo-profilaktyczne poddawane są ewaluacji w różnych fazach ich realizacji. 

Ewaluacji programu dokonuje zespół nauczycieli powołany przez dyrektora szkoły, który decyduje o doborze 

metod i opracowuje narzędzia badawcze. 

Metody ewaluacji: 

• obserwacja, 

• wywiad, 

• badania ankietowe, 

• rozmowa kierowana, 

• metody typu papier/ołówek, 

• badania fokusowe, 

• analiza przypadku, 
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• analiza dokumentacji, 

• metoda sokratejska. 

 

Rada Pedagogiczna i dyrekcja szkoły podejmują decyzję odnośnie tego, jaki obszar będzie podlegał ocenie: 

• czy będzie ona określać stopień realizacji zamierzonych celów wychowawczych i profilaktycznych – 

weźmiemy wtedy pod uwagę cele, które założono w programie dla uczniów z danego poziomu 

wiekowego (ewaluacja celu); 

• czy będzie opisywać, jakie są skutki podjętych inicjatyw, co wynika z przeprowadzonych działań 

wychowawczych i profilaktycznych – wówczas weźmiemy pod uwagę podstawowe czynniki ryzyka i 

czynniki chroniące związane z uczniem, rodziną, grupą rówieśniczą, szkołą, lokalną społecznością oraz 

szeroko pojętym społeczeństwem (ewaluacja wyników); 

• czy też analizować będzie przedmiot, sposób i termin przeprowadzenia zaplanowanych działań przez 

konkretne osoby w trakcie realizacji programu. (ewaluacja procesu). 

 Uzyskane wyniki badań ewaluacyjnych są prezentowane Radzie Pedagogicznej  

i Radzie Rodziców w postaci raportu z ewaluacji oraz rekomendacji dla Programu. Zespół do spraw wychowania 

i profilaktyki modyfikuje założenia  wychowawczo-profilaktyczne na nowy rok szkolny, które opiniuje, a kolejno 

zatwierdza rada rodziców w porozumieniu z rada pedagogiczną szkoły. 

Na rok szkolny 2019/2020 zespół ds. wychowania i profilaktyki obrał ewaluację celu podanego w 

rekomendacjach dla Programu, czyli: osiągnięcie zamierzonych umiejętności, postaw, zachowania uczniów w 

obszarze radzenia sobie z trudnymi emocjami, porozumiewania się bez przemocy i obniżenia agresji rówieśniczej. 

 

       Opracował zespół: 

Kamila Nawrot, 

Beata Ramotowska, 

Jarosław Obrycki, 

 Dorota Niecikowska-Karwas, 

Iwona Konowalska, 

 Emilia Podlejska 

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku na rok szkolny 

2019/2020 został uchwalony przez Radę Rodziców 11 września 2019 roku, następnie zaopiniowany przez Radę 

Pedagogiczną i zatwierdzony 19 września 2019 roku.  
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