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KONSTRUKCJA  PROGRAMU 
 

I. Diagnoza. 

II.  Założenia programu. 

III.  Cele programu 

IV.  Przewidywane efekty. i sylwetka absolwenta. 

V. Struktura  oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych 

VI.  Sojusznicy programu. 

      VII. Ewaluacja 

      VIII. Harmonogram działań 

 

I.   DIAGNOZA 

 

 Szkoła, jako środowisko wychowawcze ma za zadanie wspomagać wychowanków w 

osiąganiu wszechstronnego rozwoju, kształtować postawy, umożliwić korygowanie deficytów 

w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zapobiegać zagrożeniom poprzez 

profilaktykę, przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom i wsparcie uczniów, dzieci 

przedszkolnych w trudnych sytuacjach. 

 

Program powstał w oparciu o obserwacje, ankiety, konsultacje z rodzicami, nauczycielami  

Samorządem Szkolnym 

      Punktem wyjścia do projektowania działań wychowawczych i profilaktycznych jest 

analiza zachowań uczniów zwiększających prawdopodobieństwo pojawienia się 

niekorzystnych psychologicznych, społecznych i zdrowotnych konsekwencji. Szkoła ma za  

zadanie chronić dzieci przed zakłóceniami rozwoju i podejmować interwencje w sytuacji 

pojawiających się zagrożeń. 

 

Diagnoza dotyczy rozpoznania czynników ryzyka oraz czynników chroniących. 

występujących w szkole 

Przeprowadzono ją w oparciu o: 

-  raport z ewaluacji sytuacji wychowawczej oraz występujących w szkole zagrożeń,   

   sprawozdania zespołów przedmiotowych, sprawozdania pedagogów szkolnych, 

-  analizę Miejskiego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,   

   Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii     

   Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w  

   Rodzinie na terenie miasta Zamość, 

-  analizę dokumentacji szkolnej:  

   teczki wychowawców,  

   dzienniki pedagogów,  

   analizę frekwencji   uczniów,  

   dokumentację uczniów, 

-  rozmowy indywidualne z uczniami, nauczycielami, rodzicami, pielęgniarką szkolną,   

   pracownikami obsługi w szkole, 

-  obserwacje uczniów w obszarach funkcjonowania szkolnego, w domu i w społeczności   

    lokalnej, 

-  informacje uzyskane z instytucji pozaszkolnych, w szczególności Miejskiego Centrum      

   Pomocy Społecznej, Sądu Rodzinnego i Nieletnich, kuratorów sądowych, Poradni  

   Pedagogiczno- Pedagogicznych, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Policji,     

   Środowiskowych Ognisk Wychowawczych, poradni specjalistycznych,  

 



 

  

-  zajęcia profilaktyczne i wychowawcze w poszczególnych klasach       

 

 Z ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli wynika, iż najpoważniejszymi problemami 

wychowawczymi na jakie warto zwrócić uwagę są:  

-  brak motywacji i zainteresowania nauką 

-  używanie wulgaryzmów, przekleństw 

-  zachowania agresywne,  

-  nieżyczliwość w stosunku do rówieśników i dorosłych 

-  wcześnie podejmowane próby palenia papierosów 

-  rozluźnienie więzi rodzinnych  

-  niszczenie mienia szkolnego 

      Uczniowie również potwierdzają, iż w szkole takie problemy występują, a chcieliby 

uczyć  się w takiej szkole, w której czuli by się bezpiecznie, nie byliby narażeni na agresję 

fizyczna i słowną. 

 

Czynniki ryzyka występujące w środowisku szkolnym: 

-  dysfunkcje w rodzinie, w szczególności:  

   złe warunki ekonomiczne, problem alkoholowy w rodzinie, zaburzone więzi, eurosieroctwo,     

   samotne rodzicielstwo, zaburzona hierarchia wartości, nieudolność wychowawcza, 

-  zaburzone relacje rówieśnicze, 

-  zachowania aspołeczne, 

-  niska samoocena, 

-  brak umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 

-  niepowodzenia szkolne, 

-  psychofizyczne dysfunkcje rozwojowe uczniów, 

-  absencja szkolna, w szczególności opuszczanie zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia, 

-  zaburzenia zachowania i emocji (agresja, przemoc, inicjacje alkoholowe, samookaleczanie), 

-  cyberprzemoc, 

-  brak nawyków konstruktywnego spędzania czasu wolnego, 

 

Czynniki chroniące występujące w środowisku szkolnym: 

-   silne więzi rodzinne, 

-   właściwa hierarchia wartości, 

-   pozytywne relacje z dorosłymi (autorytety), 

-   zainteresowanie nauką szkolną, aspiracje edukacyjne, 

-   regularne praktyki religijne, 

-   zainteresowania, hobby  oraz możliwości ich pogłębiania, 

-   przynależność do konstruktywnych grup rówieśniczych, 

-   promowanie zdrowego stylu życia, 

 

  

II.  ZAŁOŻENIA PROGRAMU  

Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich 

wszechstronny i harmonijny rozwój a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na drugiego 

człowieka 

 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny ma za zadanie wspieranie 

wychowania i nauczania w kontekście przyjętych celów wychowania i nauczania.  

Wychowanie i profilaktyka są to integralne procesy powiązane ze sobą, posiadające   

 wspólny obszar działań.   

Szkolny Program Nauczania – podaje treści profilaktyki i wychowania 



 

  

Szkolny System Oceniania – obejmuje  promowanie zachowań i norm       

                                                        akceptowanych społecznie 

Statut Szkoły – obejmuje zasady i normy obowiązujące wszystkich realizatorów i odbiorców 

działań wychowawczych i profilaktycznych 

   

 Szkoła wspiera uczniów w rozwoju. poprzez : 

- ukazywanie atrakcyjności rozwoju oraz negatywnych konsekwencji regresji 

- zaspokajanie podstawowych potrzeb i tworzenie warunków bezpiecznego wchodzenia 

w nowe sytuacje i zachowania. 

 

Zadania wychowawcze szkoły są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest 

wszechstronny rozwój wychowanka w wymiarze emocjonalnym, społecznym, kulturalnym, 

moralnym, ekologicznym, zdrowotnym i intelektualnym. 

 

Podstawowym warunkiem skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych jest   
zaufanie i wiara w chęci i możliwości rozwoju dziecka. 

Nauczyciel podejmujący te działania  powinien posiadać następujące cechy: 

- empatia, ciepło i opiekuńczość, otwartość i autentyczność 

- świadomość swojego systemu wartości 

- skuteczne funkcjonowanie w życiu osobistym 

- zainteresowanie ludźmi 

- pozytywny stosunek i szacunek do ucznia 

- spontaniczne i świadome używanie siebie jako narzędzia pomagania 

 

 

III.    CELE PROGRAMU 
 

Cele główne Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły Podstawowej Nr 4   im. 

Stefana Batorego w Zamościu  to: 

1.  Wdrażanie do wywiązywania się z obowiązków szkolnych, umożliwienie osiągania 

sukcesów w szkole. 

2. Wychowanie do życia w społeczeństwie, wzmacnianie więzi rówieśniczych i więzi 

z rodzicami. 

       Podnoszenie jakości edukacji włączającej. 

3.  Kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich oraz związanych z edukacją 

regionalną.  

4. Wyrabianie poczucia bezpieczeństwa poprzez propagowanie ogólnie przyjętych norm 

zachowań. 

       Bezpieczeństwo w Internecie. 

5. Promowanie zdrowego stylu życia i zwiększenie aktywności fizycznej, poprzez 

systematyczne uczestnictwo w programach upowszechniających aktywność 

ruchową. Uczestnictwo w zajęciach sportowych dla uczniów SP Nr 4 w Zamościu 

organizowanych przez UKS Kiko UKS Skorpion i inne stowarzyszenia działające na 

rzecz dzieci i młodzieży. 

 

Cele główne realizowane poprzez zadania, służą min. wzmocnieniu kompetencji 

kluczowych – wiedzy, umiejętności i postaw potrzebnych wszystkim do realizacji i 

rozwoju osobistego, zwiększenie swoich szans na rynku pracy, lepszego włączenia 

społecznego i aktywności obywatelskiej. 

     Obejmują one: 

- kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się 



 

  

- kompetencje obywatelskie 

- przedsiębiorczość 

- świadomość i ekspresję kulturalną 

 Promowanie kluczowych kompetencji zakłada:  

-   wspieranie kadry nauczycielskiej,  

-  zapewnienie wszystkim wysokiej jakości kształcenia, szkoleń i możliwości uczenie się  

    przez całe życie, 

-  promowanie różnorodnych strategii uczenie się w różnych kontekstach w perspektywie  

    uczenia się przez całe życie, 

 

IV.  PRZEWIDYWANE  EFEKTY I SYLWETKA ABSOLWENTA 

 

1. Uczeń zna swoje obowiązki  i ich przestrzega; dobrze czuje się w klasie i w szkole, ma 

satysfakcję z własnych osiągnięć. 

2. Uczeń czuje się ważnym członkiem rodziny, klasy, szkoły, społeczeństwa, zna 

podstawy samorządności. 

3. Uczestniczy w uroczystościach patriotycznych; 

4. Potrafi rozwiązywać problemy i wie jak zachować się w sytuacji trudnej; żyje 

w zgodzie ze sobą, innymi ludźmi. 

5. Uczeń zna zagrożenia wynikające ze stosowania środków uzależniających i potrafi  

      odmawiać propozycjom ich zażywania. 

6. Uczeń ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z agresywnych zachowań i  

nabył umiejętności życiowe chroniące przed podejmowaniem ryzykownych    

      działań. 

7.   Uczeń i rodzic wie do jakich instytucji i osób zwrócić się w trudnych sytuacjach. 

      8.   Uczeń wie na czym polega zdrowy styl życia i jakie znaczenie ma aktywne spędzanie  

            wolnego czasu, umie planować pracę i wypoczynek; Uczestniczy w różnych formach  

            aktywności ruchowej, rekreacyjnej i sportowej.   

 

 

V.   STRUKTURA  ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZYCH 

 

Dyrekcja: 

 dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i 

opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, 

 organizuje działania profilaktyczne w środowisku szkolnym, 

  stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwia 

uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej, 

 czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,  

 ma obowiązek organizowania spotkań szkoleniowych dla nauczycieli,  

 dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły. 

 

Pedagodzy szkolni: 

 mają obowiązek niesienia wszechstronnej pomocy dzieciom, 

 przeprowadzają konsultacje dla rodziców, 

 diagnozuje problemy wychowawcze,  

 kształtują wśród uczniów i rodziców świadomość prawną w zakresie ponoszenia 

konsekwencji za popełniony czyn, 

 wspierają wychowawców  w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

 doskonalą się w zakresie wychowania i profilaktyki, 



 

  

 mają obowiązek ścisłej współpracy z policją, z sądem dla nieletnich i instytucjami 

wspomagającymi ucznia i jego rodzinę. 

 

Nauczyciele: 

 mają obowiązek reagowania na przejawy u dzieci niedostosowania społecznego, 

 wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny 

uczniów, 

 udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o 

rozpoznanie potrzeb uczniów, 

 odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i 

poza jej terenem np. na wycieczkach szkolnych, 

 świadczą pomoc psychologiczno-pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem. 

 

Wychowawcy klas:  

 dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, 

 sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami szkoły, a w szczególności: tworzą 

warunki wspomagające ich rozwój i przygotowują do życia w rodzinie i w 

społeczeństwie,  

 poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków, 

 uczą pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia 

własnej wartości, 

 realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu 

wychowawczo-profilaktycznego szkoły, 

 nadzorują pomoc psychologiczno-pedagogiczną w swojej klasie. 

 

Rodzice: 

 rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia 

dzieci, 

 powinni zadbać o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, 

proponować im pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i w środowisku 

 

 

 VI.  SOJUSZNICY PROGRAMU 

 

1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 

2. Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie. 

3. Straż Miejska. 

4. Komenda Miejska Policji. 

5. Stowarzyszenia działające na rzecz dzieci i młodzieży. 

6. Ośrodek Interwencji Kryzysowej. 

7. Sąd Rodzinny i Spraw Nieletnich. 

8. Urząd Miasta Zamość. 

9. Organizacje sportowe. 

10. Instytucje kultury. 

 

 

 VII. EWALUACJA 

Monitoring, obserwacja, ankiety, analiza dokumentacji szkolnej. 

 

 



 

 

 

VIII     HARMONOGRAM  DZIAŁAŃ 
 

Cel 1. Wdrażanie do wywiązywania się z obowiązków szkolnych, umożliwienie osiągania sukcesów w szkole. 
 

Lp. Zadania Sposób realizacji  Odbiorcy 

działań 

Termin 

realizacji 

Realizator Sposoby 

monitoringu 

Efekty 

1. Organizacja  

zespołu 

klasowego i 

wyrabianie 

nawyku 

obowiązkowości 

 

przygotowanie sal lekcyjnych   

 

zajęcia integracyjne, praca w 

grupach, zabawy, wycieczki 

klasowe   

systematyczne sprawdzanie 

obecności na zajęciach 

lekcyjnych 

sprawdzanie prac domowych, 

egzekwowanie zmiany obuwia 

Uczniowie  

 

 

IX - VI 

 

 

 

 

wychowawcy 

pedagodzy 

 

 

 

obserwacja, 

zapis  

w dokumentacji 

 

 uczeń buduje więź 

wewnątrzszkolną, 

 uczeń staje się 

systematyczny  i 

obowiązkowy w 

swoich działaniach, 

 uczeń potrafi 

współpracować z 

innymi 

2.  Kształcenie 

umiejętności 

prawidłowego 

planowania 

pracy i 

wypoczynku 

rozmowy na temat „Jak 

planować swój dzień?” 

rajdy 

wycieczki 

propagowanie czynnego 

wypoczynku 

zawody sportowe 

uczniowie  według 

harmonogra

mu pracy 

szkoły 

wychowawcy 

nauczyciele 

nauczyciele  

świetlicy 

rodzice 

obserwacja, 

ankieta,  

prace uczniów 

- uczeń potrafi zaplanować 

swoją pracę i wypoczynek, 

- uczeń aktywnie 

uczestniczy w różnych 

formach wypoczynku, 

 

3. Praca z uczniem 

zdolnym, 

rozwijanie 

zainteresowań. 

koła zainteresowań: 

przedmiotowe, artystyczne, 

sportowe, 

konkursy, wystawy  

wyróżnienia za szczególne 

osiągnięcia sportowe i naukę 

szkolną 

przydzielenie stypendiów za 

uczniowie  IX – VI 

 

 

 

po 

pierwszym i 

drugim 

semestrze 

nauczyciele 

 

dzienniki zajęć-

kół 

protokoły 

konkursowe 

listy 

stypendystów 

- rozwój zdolności, 

indywidualnych ucznia, 

kształcenie kreatywności i 

innowacyjności uczniów 

 finaliści i laureaci 

konkursów 

 wzmocnienie 

motywacji do pracy  



 

 

osiągnięcia sportowe i naukę 

szkolną, nagrody, dyplomy, 

 

 

4. Podnoszenie 

kwalifikacji 

dydaktycznych i 

wychowawczych 

 

szkolenia przedmiotowe i 

pedagogiczne  

nauczyciele IX - VI dyrektor wykaz szkoleń  - wyższy poziom pracy 

nauczyciela 

; 

5. Praca z uczniem 

mającym 

trudności 

szkolne, 

„Jak pomóc 

dziecku w 

domu?” 

 

zajęcia wyrównawcze 

pogadanka, indywidualne 

rozmowy 

 

dostosowanie warunków 

egzaminu końcowego do 

możliwości uczniów 

uczniowie  

 

rodzice  

 

uczniowie  

kończący 

szkołę 

IX-VI 

 

nauczyciele 

pedagodzy 

 

 

wychowawcy 

pedagodzy  

dzienniki zajęć 

wyrównawczych 

 

 

opinie z Poradni  

P-P, 

dokumentacja 

medyczna 

- nadrabianie zaległości;  

 

 

 

- wyrównywanie szans; 

6. Zainteresowanie 

dzieci 

czytelnictwem. 

biblioterapia, 

 

„Pasowanie na czytelnika” 

 

apel z okazji Światowego Dnia 

Książki i Praw Autorskich  

 

poetyckie Mikołajki  

 

akcja „Cała Polska Czyta 

Dzieciom” 

konkursy: 

„Pięknie czytam” 

„Moje lektury” 

konkurs literacki  

uczniowie  

 

uczniowie 

kl. I 

uczniowie   

 

 

uczniowie 

kl. II,III,IV 

uczniowie  

kl. III 

uczniowie  

kl. IV-VI  

IX -VI  

 

II 

 

V 

 

 

XII 

nauczyciele 

świetlicy 

bibliotekarz 

nauczyciele 

 

 

sprawozdanie 

 

zdjęcia z 

imprezy  

 

wyniki konkursu  

 

- poszerzenie wiedzy; 

- znaczenie książki w życiu 

człowieka, 



 

   

7. Praca z uczniami 

z wysoką 

absencją 

szkolną.  

 

rozmowy,  

nagrody za najwyższą 

frekwencję, 

indywidualna praca z uczniem i 

jego rodziną,  

uczniowie  

rodzice  

W miarę 

potrzeb 

 

wychowawcy 

pedagodzy 

dyrektor  

kontrola 

frekwencji 

- wyższa frekwencja; 

8. Informowanie 

rodziców o 

postępach dzieci.  

spotkania klasowe, 

„Dni otwarte szkoły” 

informacja w dzienniku 

elektronicznym,  

rodzice Według har-

monogramu 

–zgodnie z 

planem 

Wychowawcy 

dyrekcja, 

grono 

pedagogiczne 

pedagodzy 

wpisy do 

dzienników 

lekcyjnych  

 

- szeroki dostęp do 

informacji o swoim 

dziecku; 

9 Bazowanie na 

„mocnych” 

stronach ucznia. 

 

 

 

 

 

  

ankiety socjometryczne 

 

godz. wychowawcza mi.: „Każdy 

jest w czymś dobry”, „Moje 

hobby” 

„Festiwal talentów”  

 

 

 

warsztaty artystyczno-

terapeutyczne  

uczniowie 

klas IV  

uczniowie  

 

 

uczniowie, 

rodzice  

 

 

uczniowie i 

rodzice  

XII 

 

I semestr 

 

 

II semestr  

 

 

 

IX-VI 

pedagog  

 

wychowawcy 

 

 

samorząd 

uczniowski 

SP 

 

pedagog i 

nauczyciel 

plastyki 

Gimnazjum   

wpisy do 

dzienników 

tematyka godz. 

wychowawczych 

 

zdjęcia z 

imprezy 

 

 

zdjęcia i relacja z 

warsztatów 

- wzmocnienie wiary w 

siebie; 

 

- poznawanie swoich 

zdolności, budowanie 

poczucia własnej wartości; 

10 Wybór dalszej 

drogi 

kształcenia. 

zapoznanie uczniów z ofertą 

edukacyjną szkół średnich 

zajęcia aktywizujące do wyboru 

zawodu 

spotkania uczniów  

z przedstawicielami różnych 

zawodów i z pracodawcami 

udział uczniów w Dniach 

Otwartych szkół średnich. 

uczniowie  według planu 

pracy 

doradca 

zawodowy, 

wychowawcy, 

pedagodzy  

dokumentacja 

doradcy, 

wychowawcy, 

pedagogów  

- uczniowie ostatnich klas  

są gotowi do wyboru 

przyszłej drogi edukacyjnej 

i przyszłego zawodu. 



 

   

 

 

Cel 2: Wychowanie do życia w społeczeństwie, wzmacnianie więzi rówieśniczych i więzi z rodzicami. 

       Podnoszenie jakości edukacji włączającej. 

 

Lp. Zadania Sposób realizacji  Odbiorcy  

działań 

Termin 

realizacj

i 

Realizator Sposoby 

monitoringu 

Efekty 

1 Promowanie 

postawy szacunku 

dla innych 

i samego siebie, 

uwrażliwianie na 

potrzeby innych,  

konkursy plastyczne 

rozmowy, pogadanki 

gry i zabawy integracyjne 

akcje charytatywne 

upominki świąteczne dla 

dzieci z  Domu Dziecka  w 

Zamościu i dzieci z rodzin, 

potrzebujących wsparcia  z 

naszej szkoły 

zaangażowanie się uczniów w 

akcje wolontariatu 

działalność Szkolnego Koła 

Wolontariatu 

działalność Szkolnego 

Koła PCK. 

uczniowie 

. 

IX – VI 

 

wychowaw

cy, 

nauczyciele 

pedagodzy 

rodzice 

 

 

 

 

 

opiekun 

koła 

wolontaria 

tu,  PCK 

obserwacja, 

wyniki 

konkursów 

plastycznych 

 

- uczeń zna swoje wady i zalety, 

- uczeń rozumie znaczenie prawdy i jej 

przewagę nad kłamstwem, 

- uczeń potrafi wyrażać swoje uczucia, 

- uczeń potrafi z szacunkiem odnosić 

się do innych osób, 

- uczeń rozumie potrzeby innych, 

- uczeń rozumie i czuje potrzebę 

akceptacji i  pomocy osobom 

niepełnosprawnym, 

- uczeń jest wrażliwy na potrzeby 

innych, jest tolerancyjny 

2. Wychowanie do 

życia w grupie i 

rodzinie.  

 

Organizowanie klasowych i 

szkolnych imprez: 

ślubowanie, dyskoteki 

Dzień Uśmiechu 

Dzień Życzliwości 

Andrzejki  

Bale Karnawałowe – 

choinkowe  

Szkolne Walentynki  

uczniowie   według 

harmono

gramu 

pracy 

szkoły 

 

 

 

 

Realizator 

programu 

wychowani

a do życia 

w rodzinie.,  

wychowaw

cy 

nauczyciele 

pedagodzy, 

wyniki 

organizowany

ch akcji  

obserwacja 

 

Zdjęcia z 

imprez, 

sprawozdania 

 

 uczeń  pamięta o świętach 

i uroczystościach rodzinnych, 

rozumie znaczenie tradycji 

rodzinnych, 

 - uczeń potrafi współdziałać 

w zespole, 

 - uczeń kulturalnie uczestniczy 

w zabawie, uczeń potrafi 

współorganizować imprezy, 



 

   

Święto Wiosny   

organizowanie spotkań: Dzień 

Rodziny, Dzień Matki, Dzień 

Dziecka, festyny sportowe.  

realizacja programu 

„Wychowanie  

do życia w rodzinie” 

pogadanki 

opiekun 

samorządu 

uczniowski

ego 

rodzice 

 

 

 

szkolne, pierwszoklasista staje 

się członkiem społeczności 

uczniowskiej, 

 

3 Kształcenie zasad 

komunikacji 

interpersonalnej i 

postaw tolerancji 

wobec innych. 

tematyka godzin 

wychowawczych oraz zajęć 

przedmiotowych  

realizacja programów 

profilaktycznych i zajęć 

przeciw agresji 

 

uczniowie    IX -VI wychowaw

cy, 

pedagodzy 

obserwacja, 

dokumentacja 

wychowawcy 

 uczeń zna zasady 

porozumiewania się z innymi; 

 empatia w stosunku do innych; 

4 Współpraca z 

rodzicami.  

imprezy szkolne z udziałem 

rodziców, 

indywidualne spotkania, 

pomoc materialna 

potrzebującym: stypendia, 

dożywianie,   

akcje charytatywne,  

uczniowie 

rodzice  

 

 

 

 

 

 

IX -VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

wszyscy 

pracownicy 

szkoły, 

komisja 

stypendialn

a 

 

ankieta dla 

rodziców 

 

 

 

 

 

 

 

- rodzice czują się dobrze w szkole;  

 

 

 

 

 

 

 

5 Podnoszenie 

jakości edukacji 

włączającej. 

 

Włączanie uczniów 

niepełnosprawnych do 

udziału we wszelkich 

inicjatywach i imprez 

szkolnych. 

Znoszenie barier 

architektonicznych. 

Podnoszenie kwalifikacji  

Uczniowie 

rodzice, 

nauczyciel

e 

IX - VI Pedagodzy 

nauczyciele 

nauczyciele  

wspomagaj

ący, 

asystenci, 

dyrekcja 

Realizowanie  

zaleceń 

zawartych w    

orzeczeniach. 

Realizacja   

Indywidualny

ch 

Programów 

Uczniowie posiadający opinie i 

orzeczenia czują się w szkole dobrze, są 

docenieni,  



 

   

kadry nauczycielskiej  w 

zakresie edukacji włączającej. 

Zapewnienie uczniom 

niepełnosprawnym zajęć 

specjalistycznych i opieki 

wykwalifikowanej kadry. 

Edukacyjno-

Terapeutyczn

ych,  

 

 

 

 

Cel 3: Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich oraz związanych z edukacją regionalną.  

 

Lp

. 

Zadania Sposób realizacji  Odbiorcy 

działań 

Termin 

realizacji 

Realizator Sposoby 

monitoringu 

Efekty 

1. Kształtowanie 

postaw 

patriotycznych 

i obywatelskich 

 

poznanie symboli narodowych 

kształtowanie postawy 

świadomego patrioty i szacunku 

dla symboli narodowych 

konkursy plastyczne, historyczne 

polonistyczne 

wycieczki, 

 udział w uroczystościach 

szkolnych i miejskich z okazji 

świąt państwowych w tym:  

obchody 100 rocznicy 

odzyskania niepodległości 

 

uczniowie  IX-VI 

 

 

wychowawcy  

nauczyciele 

rodzice 

obserwacja, 

wyniki 

konkursów 

 

- uczeń rozumie ideę obchodzenia 

świąt państwowych i tradycji 

narodowych, 

 

2 Poznawanie 

 i kultywowanie 

świąt 

narodowych, 

tradycji 

i zwyczajów 

akademie 

nauka hymnu narodowego  

apele, uroczystości i imprezy 

wystawy 

konkursy 

przedstawienia 

uczniowie  według 

harmono

gramu 

pracy 

szkoły 

wychowawcy 

nauczyciele 

rodzice 

udział uczniów 

w 

uroczystościac

h, wyniki 

konkursów 

- uczeń potrafi godnie uczestniczyć 

w uroczystościach, 

- przyjmuje właściwą postawę 

podczas śpiewania hymnu 

państwowego i szkolnego 

- uczeń dostrzega niepowtarzalność i 



 

   

naszego regionu. 

 

 

gazetki 

spotkanie opłatkowe 

Jasełka. 

gazetki klasowe 

 

piękno polskich tradycji związanych 

ze świętami, 

- uczeń kultywuje tradycje i obrzędy 

polskie i regionalne, 

- uczeń  rozumie znaczenie wolności 

i niepodległości  

 uczeń zna znaczenie pojęcia 

autorytet moralny dla narodu 

polskiego 

3 Kultywowanie  

tradycji szkolnej. 

 

nauka hymnu szkolnego, patrona 

szkoły,  

udział w festynach klasowych 

udział w zawodach sportowych  

na szczeblu szkolnym, miejskim, 

rejonowym, krajowym, 

uczestnictwo w rajdach 

szkolnych, 

uczestnictwo w imprezie z okazji 

Dnia Sportu 

udział w obchodach Dnia 

Patrona Szkoły, obchodach 30-

lecia szkoły, 

ślubowanie klas I  

gazetki klasowe 

konkursy plastyczne 

uczniowie według 

harmono

gramu 

pracy 

szkoły 

 

wychowawcy 

nauczyciele 

rodzice, 

 

 

udział uczniów  

w 

uroczystościach 

wyniki 

konkursów 

wyniki 

konkursów, 

zawodów, 

 

- uczeń zna historię swojej szkoły 

i jego patrona, 

- uczeń przestrzega zasad fair play, 

- uczeń godnie reprezentuje szkołę, 

- uczeń potrafi współorganizować 

imprezy, szkolne, pierwszoklasista 

staje się członkiem społeczności 

uczniowskiej 

4 Budowanie  

samorządności  

w klasie i szkole. 

wybór samorządu klasowego 

wybór samorządu szkolnego 

rola dyżurnego klasowego i jego 

obowiązki 

zapoznanie z dokumentacją 

szkoły 

organizacja spotkań „Nic o nas 

uczniowie  IX – VI 

 

wychowawcy 

nauczyciele 

opiekunowie 

SU 

 

praca SU 

 

- uczeń zna podstawowe zasady 

demokracji i samorządności, 

- uczeń potrafi przedstawić swoje 

postulaty, wychowawcy klasy 

i dyrekcji szkoły, 



 

   

bez nas” 

udział w sejmikach Samorządu 

Uczniowskiego  

5 Rozbudzanie 

świadomości  

języka jako  

składnika  

dziedzictwa  

kulturowego. 

wdrażanie do posługiwania się 

piękną i poprawną polszczyzną 

wyrabianie dbałości o kształt 

językowy wypowiedzi  

wyjścia do kina, teatru 

spotkania z autorami książek, 

ciekawymi ludźmi,  

„Moje pasje” 

uczniowie  według 

harmono

gramu 

pracy 

szkoły 

 

 

Nauczyciele 

wychowawcy 

bibliotekarz, 

rodzice  

 

obserwacja, 

karty 

wypożyczeń,  

 

- uczeń poprawnie posługuje się 

językiem polskim, 

- uczeń chętnie korzysta z biblioteki 

szkolnej, pracowni multimedialnej, 

- uczeń nie używa wulgaryzmów,  

 

 

 Cel 4: Wyrabianie poczucia bezpieczeństwa poprzez propagowanie ogólnie przyjętych norm zachowań. 

Bezpieczeństwo w Internecie. 

Lp. Zadania Sposób realizacji  Odbiorcy  

działań 

Termin 

realizacji 

Realizator Sposoby 

monitoringu 

Efekty 

1. Realizacja 

wybranych 

zagadnień 

programów 

profilaktycznych. 

 

realizacja programów 

profilaktycznych: „Spójrz 

inaczej”, „Program 

Domowych Detektywów”, 

„Fantastyczne możliwości”, 

„Zachowaj Trzeźwy Umysł” 

i inne 

 

uczniowie   X -VI nauczyciele 

pedagodzy 

realizatorzy 

programów 

dokumentacja 

zajęć 

 uczeń zna 

swoje wady i 

zalety, potrafi 

być asertywny, 

radzi sobie w 

sytuacjach 

trudnych 

 



 

   

2 Kształcenie 

postaw 

asertywnych. 

Bieżące 

reagowanie na 

przejawy agresji. 

tematyka godzin 

wychowawczych 

programy profilaktyczne  

rozmowy,  

negocjacje ,mediacje, 

pogadanki z Policjantem  

uczniowie 

rodzice 

IX -VI Wychowawcy 

nauczyciele 

pedagodzy 

dyrekcja 

 

dokumentacja 

wychowawcy, 

obserwacja  

 uczeń zna 

negatywne 

przejawy 

agresji, umie 

życzliwie 

traktować 

innych; 

 uczeń potrafi 

rozwiązywać 

spory w 

pokojowy 

sposób; 

3. Pozytywny 

bohater literacki. 

konkurs plastyczny 

 

znajomość sylwetki patrona 

szkoły 

 

„Dzień języka polskiego”  

bohater literacki  

szukanie autorytetów 

uczniowie  

 

  

IX - VI nauczyciele 

świetlicy, 

wychowawcy  

 

 

nauczyciele 

języka 

polskiego  

prace dzieci 

 

 

zdjęcia z imprezy  

-identyfikacja  

z pozytywnym 

bohaterem; 

4 Poznanie zasad 

ruchu drogowego. 

 

realizacja zagadnień 

wychowania 

komunikacyjnego, 

spotkania z policjantem 

egzamin na kartę rowerową  

i motorowerową oraz 

znakowanie rowerów, 

ćwiczenie praktyczne na 

drodze, 

tematy poruszane na 

lekcjach: bezpieczna droga 

do szkoły, 

uczniowie  według 

harmonogramu 

pracy szkoły 

 

nauczyciele 

odpowiedzial

ni 

obserwacja, 

liczba 

uzyskanych 

kart rowerowych 

 

- uczeń zna zasady 

bezpiecznego 

uczestnictwa w ruchu 

drogowym, 

- uczeń zna 

podstawowe znaki 

drogowe, 

- uczeń zda egzamin na 

kartę rowerową i 

motorowerową, 



 

   

5 Poprawa poczucia 

bezpieczeństwa 

uczniów – 

poznanie zasad 

bezpiecznego 

zachowania w 

różnych 

sytuacjach.  

dyżury nauczycielskie, 

monitoring,  

apele porządkowe, konkursy , 

 bezpieczne korzystanie z 

urządzeń, ostrożnie z 

nieznajomymi, uwaga pies,  

znajomość numerów 

telefonów alarmowych 

znajomość drogi 

ewakuacyjna w szkole, 

próbna ewakuacja 

podstawowe zasady 

udzielania pierwszej pomocy 

zasady postępowania w 

sytuacjach zagrażających 

życiu 

udział w kampaniach 

społecznych promujących 

bezpieczeństwo ucznia w 

szkole 

zasady bezpieczeństwa  

na wycieczkach 

 

nauczyciele 

 

uczniowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

IX –VI 

 

 

nauczyciele, 

pedagodzy 

inspektor 

BHP 

obserwacja, 

harmonogram 

dyżurów, 

dokumentacja 

wychowawcy 

 

obserwacja, 

wyniki 

konkursów, 

dokumentacja 

inspektora BHP, 

 

- uczeń potrafi 

zachować się w 

różnych 

niebezpiecznych 

sytuacjach i miejscach,  

zna podstawowe 

zasady ruchu pieszych 

potrafi bezpiecznie 

korzystać z urządzeń; 

- uczeń zna numery 

telefonów 

alarmowych, 

- uczeń zna drogę 

ewakuacyjną w szkole, 

- uczeń zna zasady 

udzielania pierwszej  

pomocy  

uczeń potrafi 

podejmować 

świadome decyzje i 

ponosić za nie 

odpowiedzialność 

6 Bezpieczeństwo w  

Internecie. 

Tematyka godzin 

wychowawczych, lekcji 

informatyki i spotkań z 

rodzicami: 

Bezpieczne i odpowiedzialne 

korzystanie ze środków 

masowego przekazu. 

Kultura poruszania się w 

internecie tzw. Netykieta, 

Uczniowie,  

rodzice  

IX - VI Nauczyciele, 

pedagodzy, 

nauczyciele 

informatyki, 

 Zrealizowane 

tematy na godz. 

wychowawczych, 

i lekcjach 

informatyki,  

zgłaszane 

problemy, 

realizacja 

programu 

Uczeń potrafi 

bezpiecznie korzystać 

ze środków masowego 

przekazu. 



 

   

Cyberprzemoc, stalking – jak  

się bronić? 

Spotkanie z policjantem. 

Program -„Bezpieczeństwo w 

sieci“ 

„Bezpieczeństwo 

w sieci” 

7. Przyswojenie 

procedur 

postępowania w 

sytuacjach 

zagrożenia 

zdrowia i życia 

uczniów. 

zaznajomienie się z 

procedurami postępowania w 

sytuacjach zagrażający życiu 

i zdrowiu   

nauczyciele 

 

IX nauczyciele  

pedagodzy 

pielęgniarka  

Tematyka godzin 

wychowawczych 

- nauczyciel zna 

zasady postępowania 

trudnych sytuacjach, 

wie jak rozmawiać  ze 

sprawcą, świadkiem, 

ofiarą przemocy;  

8. 

 

 

 

 

Zaznajomienie z 

adresami instytucji 

i osobami, które 

udzielają pomocy 

w sytuacjach 

trudnych. 

zebrania z rodzicami,  

tablice informacyjne 

„Nie jesteś sam” 

indywidualne rozmowy, 

baza danych u pedagoga 

uczniowie  

rodzice 

 

 

 

 

X -XII 

 

 

 

 

 

wychowawcy  

pedagodzy  

 

Zał. 1 

 

 

 

 

- rodzice i uczniowie 

wiedzą, gdzie szukać 

pomocy;  

 

 

 

 

                                            

    Cel  5: Promowanie zdrowego stylu życia i zwiększenie aktywności fizycznej  poprzez systematyczne uczestnictwo w programach   

upowszechniających aktywność ruchową. Uczestnictwo w zajęciach sportowych dla uczniów SP Nr 4 w Zamościu organizowanych przez 

UKS Kiko UKS Skorpion i inne stowarzyszenia działające na rzecz dzieci i młodzieży. 
 

Lp. Zadania Sposób realizacji  Odbiorcy 

działań 

Termin 

realizacji 

Realizator Sposoby 

monitoringu 

Efekty 

1. Realizacja  

zagadnień 

prozdrowotnych, 

znaczenie 

racjonalnego 

odżywiania się.   

tematyka rozmów godz. 

wychowawczych na zajęciach 

w-f, przyrody, naucz. 

zintegrowanego, świetlicy, 

konkursy plastyczne, gazetki 

zajęcia sportowe, 

uczniowie  

rodzice  

 

 

 

 

IX - VI 

 

 

 

 

 

nauczyciele 

wychowawcy 

pielęgniarka, 

pracownicy 

szkoły, 

opiekun SU 

obserwacja, 

dokumentacja,   

wyniki 

konkursów, 

 

 

- uczeń chętnie korzysta 

z różnych form 

aktywności ruchowej, 

sportowej, rekreacyjnej;   

- zwiększy się poziom 

aktywności ruchowej i 



 

   

 obozy narciarskie, 

program nauki pływania,  

 

akcja „Pij mleko’ 

 

„Owoce w szkole” 

 

zapobieganie marnotrawstwu, 

wyrabianie nawyków 

zdrowotno-higienicznych, 

 

dostarczenie wiedzy o 

szkodliwości stosowania 

używek - tematyka zawarta w 

programach profilaktycznych, 

spotkania z przedstawicielami 

Policji, PPP, Straży Miejskiej   

 

kl. I-III  

 

uczniowie 

klas I-VI 

uczniowie 

klas I-III 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagog relacje n-li 

świetlicy i  

dyżurujących w 

stołówce 

szkolnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

wpisy do 

dzienników  

sportowej uczniów; 

- korekcja wad postawy; 

-  uczniowie zdobywają 

wiedzę nt. zdrowego 

stylu życia; 

 

-  uczeń wie jak 

odżywiać się racjonalnie 

i zdrowo, potrafi 

kulturalnie zachować się 

przy stole; 

 

- uczeń zna 

niebezpieczeństwa 

używania środków 

uzależniających; 

2. Wdrażanie do 

przestrzegania 

higieny osobistej, 

porządku w 

miejscu pracy i 

nauki. 

 

wietrzenie pomieszczeń,  

dostosowanie sprzętu 

szkolnego,  

pogadanki, konkursy 

tematyczne 

fluoryzacja, 

udział w apelach, 

spotkania  z pielęgniarką,  

uczniowie 

rodzice 

IX – VI 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele, 

pielęgniarka, 

pracownicy 

szkoły, 

opiekun SU 

nauczyciele 

świetlicy 

gazetki szkolne, 

obserwacja -

relacje n-li 

świetlicy, 

dyżurujących w 

stołówce 

szkolnej, 

 

- uczeń rozumie i 

realizuje potrzebę 

dbałości o higienę 

osobistą  i czystość 

otoczenia; 

3 Udział w  

imprezach 

sportowych i 

sportowo-

rekreacyjnych. 

„Dzień sportu” 

zawody sportowe 

turnieje, rajdy 

festyny,  

zawody rodzinne 

uczniowie  

rodzice  

Według har 

monogramu 

SZS  

i SKKT 

UKS Kiko 

UKS 

Skorpion 

nauczyciele  

w-f, 

wychowawcy 

opiekun SKKT 

dokumentacja - uczeń wie jakie 

korzyści płyną z 

aktywnego spędzania 

wolnego czasu 



 

 

Zał.1 

INFORMATOR 
„ Gdzie szukać pomocy” 

 

 

Placówka  Adres  Telefon  

Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna nr 1  

Zamość  

ul. Okrzei 24 

84 639 56 99 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

Bezpłatny telefon zaufania 

Zamość ul. Kilińskiego 32 

 

84 641 21 25 

800 101 402 

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie Zamość  

ul. Lwowska 57 

84 639 33 74  

84 627 06 76 

Komenda Miejska Policji  Zamość  

ul. Wyszyńskiego 2 

84 677 19 00 

997 

Straż Miejska Zamość  

ul. Rynek Wielki 13 

84 639 41 

986 

Sąd Rejonowy  

II Wydział Karny 

Zamość  

ul. Akademicka 1 

84 638 59 10 

Sąd Rejonowy  

III Wydział Rodzinny i Nieletnich 

Zamość  

ul. Ormiańska 11 

84 639 25 91 

Prokuratura Rejonowa  Zamość  

ul.Szczebrzeska 47 

84 651 72 00 

Organizator Pieczy Zastępczej i 

Wspierania Rodziny  

Zamość  

ul. Prusa 2 

84 627 07 73 

Dom Dziecka Zamość  

ul. Źródlana 1A 

84 616 91 96 

Pogotowie Opiekuńcze Zamość  

ul. Źródlana 1A 

84 616 94 21 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

Rodzinny Tel. Zaufania (g.13-18) 

Zamość   

ul. Staszica 37 

84 638 57 10 

84 638 57 10 

Środowiskowe Ognisko 

Wychowawcze TPD 

Zamość 

ul. Zamoyskiego 32 B 

84 627 65 85 

Środowiskowe Ognisko 

Wychowawcze TPD 

Zamość 

ul. Konopnickiej 6 

84 638 56 05 



 

 

 


