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„…mów dziecku że jest dobre, 
że może, że potrafi…” 

Janusz Korczak 
 
WSTĘP 

Szkoła jest miejscem holistycznego rozwoju ucznia w wymiarach: intelektualnym, 
psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym. Jednym       
z zadań nauczycieli jest ukierunkowanie ucznia w jego dążeniach do zbudowania 
właściwej hierarchii wartości oraz wdrażanie do realizowania własnych potrzeb                  
z poszanowaniem godności drugiego człowieka. 
 Społeczność szkolną stanowią uczniowie i  ich rodzice,  wszyscy pracownicy szkoły 
współpracujący w dobrej atmosferze  wzajemnym szacunku. Dyrektor szkoły i Grono 
Pedagogiczne wspiera rodziców w dziedzinie wychowania. Działalność wychowawcza      
i profilaktyczna szkoły nie może być sprzeczna z  wolą rodziców / Art. 48 ust 1 
Konstytucji RP /. Każdy uczeń postrzegany jest podmiotowo, z poszanowaniem jego 
godności, wolności, indywidualności, konkretnych praw i obowiązków. Program obejmuje 
wszystkich uczniów naszej szkoły, a zadania i treści w nim zawarte dostosowane są do 
potrzeb rozwojowych, i wieku uczniów. 
Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany przez Zespół powołany 

decyzją Dyrektora. Wyrósł z pozycji nauczycieli i uczniów. Był konsultowany                    
z rodzicami. Wypracowane wspólne zasady pomogą nam w osiągnięciu atmosfery 
wzajemnej życzliwości, poszanowania godności każdego człowieka, połączonej 
jednocześnie z konsekwencją wymagań. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I. ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE WRAZ Z PODSTAWĄ 

PRAWNĄ 
 
PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny obejmuje w sposób całościowy wszystkie 
treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym. 
Został opracowany w oparciu o następujące dokumenty: 
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)  
ogłoszona 11 stycznia 2017 r. 
2.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 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 2017r. poz. 356). 
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia18 sierpnia 2015 r. w sprawie 
zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 
wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 
narkomanii. 
4. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania                 
i organizacji pomocy psychologiczno– pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 
szkołach i placówkach. 
 5. Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań        
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
5. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej   
6. Konwencja o Prawach Dziecka Narodów Zjednoczonych  
7. „Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb 
pełny stacjonarny” - zbiór zaleceń uwzględniający sytuację epidemiologiczną, w tym 
dotyczących pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią 
COVID-19. 
8. Statut Szkoły 
 
 Na podstawie art. 60 ust.3 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U.    

z 2017 r. poz. 59 i 949), w związku z art. 307 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 i 949) Minister edukacji 
narodowej ustalił następujące  kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku 
szkolnym  2021/2022: 

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

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

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, 
wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania 
historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. 
Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych. 

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



z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie 
informacyjno-komunikacyjne. 

5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych 
w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych. 

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

 
 

Przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły uwzględniono: 
• obowiązujące akty prawne; 
• zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli sygnały występujących  problemów 
wychowawczych i profilaktycznych w szkole i środowisku; 
• przeprowadzone badania na temat sytuacji wychowawczej, zagrożeń uzależnieniami    
w szkole i środowisku; diagnoza sytuacji wychowawczej 
• dotychczasowe doświadczenia szkoły; 
• przewidywane zmiany w szkole, środowisku i kraju, mogące mieć wpływ na proces 

wychowania. 
Szczegółowa diagnoza stanowi załącznik nr 1. 

 
 
 
  



II. DIAGNOZA POTRZEB 
 
Potrzeby i zasoby szkoły – z zakresu wychowania i profilaktyki – diagnozowane 

są corocznie na podstawie: 
 rozmów indywidualnych i wywiadów prowadzonych z uczniami, ich rodzicami 

i nauczycielami; 
 bieżących obserwacjizachowań uczniów na lekcjach, podczas przerw, zajęć 

świetlicowych i pozalekcyjnych, a także na wycieczkach oraz imprezach 
pozaszkolnych; 

 analizy niepowodzeń szkolnych dokonywanej systematycznie, nie rzadziej niż 
po zakończeniu każdego półrocza; 

 analizy dokumentacji dotyczącej diagnozowania, monitorowania oraz podejmowania 
interwencji wychowawczej, którą stanowią dzienniki lekcyjne, zapisy uwag 
w dzienniku, protokoły posiedzeń zespołu wychowawców, notatki służbowe, 
indywidualnie zawierane kontrakty; 

 analizy sytuacji społecznej, środowiska uczniów, rozpoznawanie patologii 
i zapobieganie zagrożeniom z nich wynikających. 

 
Podejmowane oddziaływania wychowawczo-profilaktyczne zmierzają do tego,  

by nasza szkoła była miejscem przyjaznym i bezpiecznym, w którym: 

 Panuje życzliwa atmosfera, oparta na wzajemnym szacunku nauczycieli, uczniów 
i rodziców; 

 Udzielana jest  pomoc we wszystkich sprawach dotyczących uczniów; 
 Uczy się wychowanków miłości i szacunku do Wielkiej i Małej Ojczyzny, jej historii, 

tradycji i kultury; 
 Uczeń jest kulturalny, szanuje rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

okazuje pomoc i życzliwość swoim rówieśnikom; 
 Uczeń  jest ciekawy otaczającego go świata; 
 Uczeń świadomie dba o zdrowie fizyczne i psychiczne; 
 Uczeń stara się zdrowo odżywiać i potrafi racjonalnie gospodarować swoim czasem; 
 Uczeń świadomie i umiejętnie korzysta  ze współczesnych środków medialnych; 
 Uczeń  potrafi reagować w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia; 
 Uczeń zna zagrożenia i konsekwencje wynikające z uzależnień, w tym od alkoholu, 

nikotyny, narkotyków, innych środków psychoaktywnych, itp. 
 
Jako pedagodzy pragniemy dążyć do tego, by nasz  absolwent osiągnął wszechstronny 

rozwój poprzez: rozbudzanie w nim zainteresowania światem, kształcenie umiejętności 
samodzielnego rozwiązywania problemów, wspieranie w przygotowaniu do uczestnictwa 
w życiu rodzinnym, zawodowym, kulturalnym.  

Oddziaływania wychowawczo-profilaktyczne oparte będą na następujących wartościach     
i zasadach: 

 Uważamy, że człowiek jest najwyższą wartością. 
 Każdy członek szkolnej społeczności ma takie same prawa i obowiązki. 
 Szanujemy odmienność poglądów, opinii i religii. 
 Dbamy o rozwój intelektualny, psychiczny, społeczny, zdrowotny i etyczny. 
 Popieramy wszelkie działania oparte na zasadach partnerskich. 
 Stopniowo przygotowujemy do samokształcenia i samowychowania.  
 Kultywujemy tradycje regionu i kraju. 
 Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów i pracowników. 

 



Zadania szczegółowe szkoły:  
1. Uznajemy kształcenie , wychowanie i opiekę za integralną całość.  
2. Promujemy wartości chrześcijańskie jako sposób na życie.  
3. Dbamy o bezpieczeństwo i harmonijny rozwój ciała oraz duszy.  
5. Umożliwiamy uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania 
we współczesnym, dynamicznie rozwijającym się świecie.  
6. Szanujemy godność osobistą uczniów i pracowników szkoły. 
7. Zapewniamy wszystkim uczniom równość szans, sprawiedliwe, życzliwe, uwzględniające 
możliwości dziecka traktowanie.  
8. Zapewniamy uczniom warunki i możliwości rozwoju zainteresowań i zdolności.  
9. Promujemy zdrowy styl życia i świadomość ekologiczną.  
10. Budujemy ścisłą relację z lokalną społecznością, organem prowadzącym oraz instytucjami 
kulturalnymi i organizacjami społecznymi.  
11. Pracujemy nad wzmocnieniem więzi emocjonalnych z najbliższym otoczeniem i jego 
mieszkańcami.  
12. Współpracujemy z rodzicami wspierając ich w wychowaniu dzieci.  
13. Realizujemy program pomocy uczniom potrzebującym, mającym trudności w nauce 
i przejawiającym niewłaściwe zachowania. 
14. Dbamy o rozwój bazy szkolnej dla zapewnienia warunków realizacji programu.  
15. Tworzymy warunki do twórczej pracy nauczycieli i uczniów.  
16. Pomagamy uczniom i ich rodzicom w podejmowaniu decyzji dotyczącej dalszego 
kształcenia.  
17. Kształtujemy wśród uczniów zachowania asertywne, mające na celu nie uleganie presji 
rówieśników. 
18. Dbamy wśród uczniów o kulturę słowa i nie używanie wulgaryzmów. 
19. Ostrzegamy uczniów przed zagrożeniami związanymi z cyberprzemocą oraz używaniem 
środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych 
substancji psychoaktywnych. 
20. Prowadzimy działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną w celu 
przeciwdziałania narkomani. 
21. Zachęcamy rodziców do większego zainteresowania się problemami własnych dzieci- 
pedagogizacja rodziców. 

 
Wizja szkoły  
W efekcie podejmowanych działań pragniemy aby nasza szkoła była poszczekana                  

w środowisku lokalnym jako instytucja zapewniająca wszechstronny rozwój. Będziemy 
starali się wypracować wzorzec młodego człowieka, który potrafi:  
1. Oceniać siebie w oparciu o ogólnoludzkie wartości.  
2. Znajdować swoje miejsce w przemianach współczesnego świata.  
3. Sprawiedliwie oceniać postępowanie swoje i innych.  
4. Aktywnie i twórczo podchodzić do nauki i działania w samodzielnym życiu.  
5. Podejmować samodzielne działania w nabywaniu różnorakich umiejętności.  
6.Dbać i szanować własne i cudze zdrowie. 
7.Przestrzegać zasad bezpieczeństwa.  
8. Rozpoznać zagrożenia wynikające z uzależnienia, znać ich konsekwencje oraz próbować 
się im przeciwstawić. 

Filarami szkolnych oddziaływań wychowawczo- profilaktycznych są: 
1. Edukacja – dostarczenie informacji na temat celów i treści kształcenia oraz efektów 

pracy, jasne kryteria oceniania, wskazywanie mocnych i słabych stron ucznia. 



2. Komunikowanie się – inicjowanie dyskusji umożliwiającej wyrażanie własnych 
poglądów, szczerość i otwartość w dyskusji, podejmowanie tematów trudnych 
dotyczących jednostki i grupy. 

3. Współdziałanie – podejmowanie współpracy z uczniem i jego rodzicami, wspólne 
rozwiązywanie problemów i konfliktów, inspirowanie współpracy między uczniami. 

4. Modelowanie – bycie wzorem, autorytetem dla ucznia, wskazywanie reguł i norm 
postępowania na lekcji, w szkole, w otoczeniu innych ludzi 

5. Doświadczenie – stwarzanie różnorodnych sytuacji wychowawczych do aktywnego 
i refleksyjnego pełnienie ról w klasie i szkole, dzielenie się efektami własnej pracy 
z innymi. 

6. Możliwość wyboru – stwarzanie warunków do wyboru różnej aktywności przez 
ucznia oraz różnych strategii umożliwiających mu uzyskiwanie wyników 
adekwatnych do możliwości rozwojowych. 

 
SYLWETKA ABSOLWENTA  

Model absolwenta  

Ambitny, asertywny.  

Bogata osobowość.  

Samodzielny, samokrytyczny  

Odpowiedzialny.  

Logicznie myślący.  

Wszechstronnie rozwijający się.  

Elokwentny.  

Niezależny.  

Twórczy, tolerancyjny.  

POSTAWY WOBEC SIEBIE SAMEGO:  

1. Dba o swoje zdrowie, stosuje zasady zdrowego odżywiania, unika czynników 
zagrażających zdrowiu. 
2. Dba o bezpieczeństwo własne  podczas zajęć, przerw międzylekcyjnych, w drodze do szkoły i ze 
szkoły. 
3.  Zna zasady ochrony zdrowia psychicznego (w tym w sytuacji kryzysowej wywołanej 
epidemią COVID-19) oraz czynniki chroniące przed zagrożeniami wynikającymi                     
z długotrwałej izolacji społecznej i reżimu sanitarnego. 
4. Dba o swoja kondycję fizyczną, aktywnie spędza wolny czas. 
5. Zna swoje słabe i mocne strony, podejmuje działania na rzecz poprawy swojego 
wizerunku. 
6. Wobec zagrożeń umie zająć krytyczne stanowisko. 
7.  Dba o swój estetyczny i schludny wygląd. 
8. Dba o kulturę słowa. 
9. Rozwija własne zdolności i umiejętności. 
10. Pracuje nad własnym rozwojem budując swój system wartości. 
11. Jest pracowity, systematyczny, punktualny. 
12. Ma poczucie własnej wartości i nie ulega negatywnym wpływom. 



 

POSTAWY WOBEC INNYCH: 

1) Potrafi kontaktować się z innymi ludźmi. 
2) Umie współpracować w grupie. 
3) Szanuje pracę innych, jest tolerancyjny. 
4) Otacza szacunkiem ludzi niepełnosprawnych i starszych. 
5) Kocha swoich rodziców. 
6) Bierze czynny udział w życiu szkoły, klasy. 
7) Jest kulturalny i tolerancyjny. 
8) Kieruje się zasadami dobrego wychowania. 
9) Jest wrażliwy na potrzeby i krzywdę drugiego człowieka. 

10) Niesie pomoc potrzebującym jako wolontariusz. 

11) Dba o  bezpieczeństwo  innych  podczas zajęć, przerw międzylekcyjnych, w drodze do szkoły           
i ze szkoły. 
 

POSTAWY WOBEC SPOŁECZEŃSTWA: 

1) Zna i szanuje symbole narodowe. 
2) Zna tradycje swojego regionu i kultywuje jej wybrane elementy. 
3) Zna miejsca pamięci narodowej w swoim otoczeniu. 
4) Zachowuje tożsamość narodową i narodowe dziedzictwo. 
5) Szanuje pamięć bohaterów narodowych. 
6) Szanuje wspólne dobro. 
7) Obchodzi święta narodowe i religijne. 
8) Bierze czynny udział w imprezach na rzecz środowiska lokalnego. 

POSTAWY WOBEC ŚWIATA KULTURY: 

1) Jest tolerancyjny wobec różnych kultur. 
2) Umie zachować się w miejscach związanych z kulturą (kino, teatr, muzeum, galeria, 
wystawa itp.)  
3) Jest przygotowany do odbioru różnych stylów kultury i sztuki. 
4) Uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych w szkole i poza szkołą. 
5) Obcuje na co dzień ze sztuką. 
6) Zna i szanuje historię, kulturę i tradycje narodowe z jej regionalnym bogactwem. 

POSTAWY WOBEC PRZYRODY: 

1) Szanuje przyrodę; 
2) Zna działania proekologiczne (np. Sprzątanie Świata, Międzynarodowy Dzień Ziemi); 
3) Ma szerokie zainteresowania i pasje poznawcze.  

 

Adresatami niniejszego programu są:  
 Rodzice– w pierwszym rzędzie odpowiedzialni za wychowanie dziecka; 
 Dzieci uczące się w naszej szkole; 
 Nauczyciele wspierający rodziców w wychowaniu oraz realizujący powyższy 

program. 



 
Realizatorami działań wychowawczo-profilaktycznych zawartych w niniejszym 

programie są wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły. Na bieżąco współpracują 
z rodzicami uczniów oraz z przedstawicielami instytucji wspierających szkołę w sferze 
wychowania i profilaktyki. 

 
 
 

 

 

 

 

 

  



 
III. CELE PROGRAMU 

 
Podstawowym celem Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest 

prowadzenie działań wychowawczych, edukacyjnych, informacyjnych i profilaktycznych       
w celu bezpieczeństwa, promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom, ale przede 
wszystkim wspomagania ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na 
osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 

 fizycznej – poprzez zdobycie przez niego wiedzy i umiejętności pozwalających 
na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowanie działań prozdrowotnych, 

 psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, 
ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, 
kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego 
stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, 

 społecznej – poprzez kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej 
na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu 
umiejętności wypełniania ról społecznych, 

 aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu 
wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia. 
 
Cele kształcenia ogólnego w szkole podstawowej według nowej podstawy 
programowej zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej        
z dnia 14 lutego 2017 r. (poz. 356), załącznik nr 2.   
1. wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, 
solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców 
postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu 
rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); 
2. wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, 
regionalnej i etnicznej;   
3. formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla 
godności innych osób; 
4. rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność                        
i przedsiębiorczość; 
5. rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, 
argumentowania i wnioskowania; 
6. ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności; 
7. rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; 
8. wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich 
umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć 
świat; 
9. wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi 
dalszej edukacji; 
10. wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz 
zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej; 
11. kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności          
w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość; 
12. zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na 
umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy; 

 

Cele ogólne programu odnoszą się do podejmowania skoordynowanych działań, których 
efektem ma być nabywanie przez uczniów następujących umiejętności i cech: 



 samodzielność – uczeń kieruje swoim działaniem, dociera do różnych źródeł 
informacji, potrafi dokonać wyboru wartości, radzi sobie w sytuacjach problemowych, 
rozstrzyga wątpliwości i problemy moralne zgodnie z przyjętą hierarchią wartości, 
potrafi dokonać samooceny, prezentuje własny punkt widzenia i uwzględnia poglądy 
innych ludzi, 

 odpowiedzialność – uczeń odpowiada za swoje wyniki w nauce, za skutki 
podejmowanych decyzji, potrafi odróżnić rzeczywistość od wyobraźni, 
podporządkowuje się określonym zasadom życia społecznego, dba o zdrowie i życie 
własne i innych,unika zagrożeń, 

 twórczość – uczeń rozumie potrzebę doskonalenia i rozwijania samego siebie, tworzy 
własny warsztat pracy, rozwija swoje zainteresowania, rozwiązuje zadania 
problemowe związane z otaczającym światem, 

 etyczność – uczeń odróżnia prawdę od kłamstwa, dobro od zła, umie współdziałać       
z innymi, rozumie sens praw i obowiązków, szanuje siebie i innych, szanuje dobro 
wspólne, dba o estetyczny wygląd własny i otoczenia. 

 
 
 
 
Cele szczegółowe programu wychowawczo-profilaktycznego: 

 
1. Zapewnienie opieki i stworzenie życzliwego klimatu do wszechstronnego i harmonijnego 
rozwoju dziecka w bezpiecznym, przyjaznym i zdrowym środowisku, w poczuciu więzi 
z rodziną. 
2. Pomoc w rozumieniu siebie, innych ludzi i otaczającego świata, formowanie  u uczniów 
i innych osób poczucia godności. 
3. Pomoc w budowaniu własnego, spójnego systemu wartości, wzmacnianie poczucia 
tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej  oraz  wdrożenie 
do pracy nad własnym rozwojem (samowychowanie).  
4. Wychowanie ku wyższym wartościom – prawda, dobro, piękno, miłość, sprawiedliwość, 
wolność.  
5. Budowanie rzetelnych podstaw logicznie uporządkowanej i powiązanej wiedzy,  
6. Rozbudzanie pasji poznawczych i zainteresowań.  
7. Umacnianie poczucia podmiotowości i wiary we własne siły.  
8. Przygotowanie do podejmowania świadomych, dłuższych i systematycznych wysiłków 
w kierunku realizacji założonych celów, w oparciu o rzetelną pracę.  

9. Rozwijanie wrażliwości moralnej i estetycznej 

10. Zachęcanie do indywidualnej działalności twórczej.  

11. Pomoc w zrozumieniu złożoności zagrożeń współczesnej cywilizacji, np.: uzależnienie od 
narkotyków, innych środków psychoaktywnych, czy urządzeń elektronicznych,  
cyberprzemoc,.  
12. Przygotowanie do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji sprzyjających:  
a) zachowaniu zdrowia, dbaniu o własną higienę, prawidłowemu odżywianiu się oraz 
aktywności fizycznej 
b)przeciwdziałaniu czynnikom ryzyka i wzmacnianiu czynników chroniących, 
c) zapobieganiu zagrożeniom i stosowaniu właściwej profilaktyki, 
d) życiu w harmonii z otaczającym środowiskiem przyrodniczym i społecznym,  
e) aktywny udział w życiu rodziny, grupy, klasy, szkoły, środowiska, kraju.  
13. Budzenie szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego,  rodziny, 
społeczności lokalnej i państwowej.  



14. Przygotowanie do życia w społeczeństwie - grupie, klasie, szkole, środowisku.  
15. Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, 
altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji. 
16. Wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających 
bezpiecznemu rozwojowi ucznia. 
17. Rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, asertywność, innowacyjność                  
i przedsiębiorczość. 
18. Przygotowanie i zachęcanie uczniów do podejmowania działań na rzecz środowiska 
szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat. 
19. Wspieranie ucznia w procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw i nawyków, które 
zapewniają mu przygotowanie do racjonalnego i godnego życia oraz kontynuacji nauki na 
dalszym etapie. 
  



IV. ZADANIA  WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE 
 

1. Zakres oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych: 
Działalność wychowawczo-profilaktyczna szkoły obejmuje w szczególności: 
- zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa, regulaminami obowiązującymi na terenie 

szkoły, 
 współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów i wychowanków w celu budowania 

postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia, 
 kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych 

z najważniejszych wartości w życiu, 
 wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi z rodziną, szkołą oraz 

społecznością lokalną, 
 kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji 

rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, 
a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie 
więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami, 

 doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania 
podmiotowych relacji z uczniami, wychowankami oraz ich rodzicami lub opiekunami, 

 wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz 
rodziców lub opiekunów, 

 wspieranie edukacji rówieśniczej mającej na celu modelowanie postaw 
prozdrowotnych i prospołecznych, 

 realizowanie wśród uczniów oraz ich rodziców programów profilaktycznych 
i promocji zdrowia do potrzeb indywidualnych i grupowych, 

 realizowanie celów profilaktycznych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa 
w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, 

 przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia jako 
alternatywnej i pozytywnej formy działalności zaspokajającej ważne potrzeby, 
a w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności 
i satysfakcji życiowej, 

 kształtowanie i wzmacnianie norm przeciw używaniu środków odurzających, 
substancji psychotropowych, narkotyków, środków zastępczych, nowych substancji 
psychoaktywnych przez uczniów, a także wzmacnianie norm przeciwnych 
podejmowaniu innych zachowań ryzykownych, 

 doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej 
interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów 
i wychowanków zachowań ryzykownych, 
-włączenie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny 
ucznia z niepełnosprawnością, działań z zakresu przeciwdziałania używania środków 
odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 
psychoaktywnych, 

 realizowanie działań z zakresu: 
 Profilaktyki uniwersalnej– adresowanej do wszystkich uczniów, polegającej 

na wspieraniu ich w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie 
działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu 
ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 
zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych. Celem ma być opóźnianie inicjacji, 
przeciwdziałanie pierwszym próbom podejmowania zachowań ryzykownych. W dużej 
mierze działania profilaktyczne skupiają się na tworzeniu wspierającego, przyjaznego 
klimatu szkoły, który pozytywnie wpływa na zdrowie psychiczne i poczucie wartości, 
motywację do osiągnięć uczniów i nauczycieli oraz czynny udział rodziców w życiu 
szkoły. 



 Profilaktyki selektywnej -  adresowanej do uczniów, którzy ze względu na swoją 
sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu 
narażeni na rozwój zachowań ryzykownych. Jest ukierunkowana na grupy zwiększonego 
ryzyka. Informacje o uczniach szkoła gromadzi w toku codziennego procesu edukacji, 
szczególnie dotyczy to uczniów z deficytami poznawczymi, z rodzin dysfunkcyjnych itp. 
Dla uczniów znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka organizowane są 
indywidualne lub grupowe działania profilaktyczne. 

 Profilaktyki wskazującej – adresowanej do uczniów, u których rozpoznano wczesne 
objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 
zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań 
ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające 
leczenia. Jest to profilaktyka na rzecz jednostki wysokiego ryzyka. To działania 
polegające na interwencji oraz terapii wymagające specjalistycznego przygotowania 
do ich prowadzenia/udzielania. 

 
2. Zakres oddziaływań edukacyjnych: 
Działalność edukacyjna polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy 

i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców/opiekunów, nauczycieli 
i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. Obejmuje 
w szczególności: 

 poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat 
prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, 

 rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów 
i wychowanków, 

 kształtowanie u uczniów i wychowanków umiejętności życiowych, w szczególności 
samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji, 

 kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków 
w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających 
prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu 

 rozpoznawanie przez rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców 
wczesnych objawów używania narkotyków, środków i substancji psychoaktywnych,     
a także suplementów diety i leków w celach innych niż medyczne oraz normy 
postępowania w tego typu przypadkach, 

 prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli 
i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków 
i substancji narkotycznych i psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia 
psychicznego wieku rozwojowego oraz podejmowania szkolnej interwencji 
profilaktycznej, 

 
3. Zakres oddziaływań informacyjnych: 
Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych 
informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na 
 temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków 
i substancji psychoaktywnych, skierowanych do uczniów oraz rodziców/opiekunów, 
a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły. Obejmuje 
w szczególności : 

 Dostarczanie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub 
opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych 
i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używania środków 
i substancji psychoaktywnych, narkotyków i innych czynników uzależniających; 

 Udostępnianie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów oraz ich 
rodziców/opiekunów-w przypadku używania tychże środków i substancji. 



 Przekazanie informacji uczniom, ich rodzicom/opiekunom oraz nauczycielom 
i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem 
przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 

 Informowanie uczniów oraz ich rodziców/opiekunów o obowiązujących 
procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach 
współpracy szkoły z Policją i innymi instytucjami w sytuacjach zagrożenia 
narkomanią.  

 
4. Działania wychowawczo-profilaktyczne adresowane do wszystkich uczniów: 

Niżej wymienione działania wychowawczo-profilaktyczne są wytycznymi do 
opracowania planu wychowawcy klasowego na każdy rok szkolny i będą one 
dołączane do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jako załączniki w każdym 
roku szkolnym. 

 
Zadania Formy realizacji Osoba odpowiedzialna 

Zapoznanie uczniów 
z obowiązującymi 
regulaminami 
obowiązującymi na 
terenie szkoły oraz ich 
prawami i obowiązkami. 

 Przedstawienie i omówienie 
regulaminów: 
salki gimnastycznej, boiska 
szkolnego, placu zabaw, Sali 
komputerowej, świetlicy 
szkolnej, jadalni, biblioteki, 
- Zapoznanie z regulaminem 
Aqua Centrum Chełmiec. 
- Zapoznanie z regulaminami 
wycieczek 

 Omawianie na lekcjach 
wychowawczych organizacji 
roku szkolnego, podstawowych 
zapisów Statutu, Sposobów 
Sprawdzania Osiągnięć 
Edukacyjnych Uczniów, 
Szkolnego Programu 
Wychowawczego oraz 
podstawowych regulaminów 
dotyczących ucznia. 

 Częste pogadanki temat 
bezpiecznego zachowania          
w szkole i poza nią. 

 Spotkania z policjantem, 
wyjazdy do straży pożarnej 

 Zapoznanie uczniów                    
z obowiązującymi procedurami 
dotyczącymi przeciwdziałaniu 
COVID19. Pogadanka z 
pielęgniarką szkolną 

 Zapoznanie uczniów 
z działalnością samorządu 
szkolnego. 

Dyrektor szkoły, 
wychowawcy klas i inni 
nauczyciele. 

Tworzenie bezpiecznego, 
wolnego od agresji, 
przemocy i uzależnień 

 Zapoznanie uczniów z punktami 
statutu dotyczącymi zakazu 
opuszczania szkoły podczas 

Dyrektor szkoły, 
wychowawcy klas i inni 
nauczyciele. 



środowiska 
wychowawczego szkoły. 

zajęć lekcyjnych oraz 
procedurami interwencji szkoły 
w sytuacjach ryzykownych 
zachowań uczniów. 

 Systematyczna kontrola boiska, 
placu zabaw, toalet 
i pomieszczeń szkoły przez 
nauczycieli - w ramach 
pełnionych dyżurów.  

 Przestrzeganie zakazu 
stosowania agresji. 

 Stosowanie procedur 
przewidzianych odpowiednio do 
rodzaju ryzykownych zachowań 
uczniów. 

Propagowanie szacunku 
dla zdrowego stylu życia i 
rozwijanie postawy 
odpowiedzialności za 
otaczające nas 
środowisko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rozbudzanie zainteresowania 
dziecka własnym zdrowiem i 
rozwojem psychofizycznym 

 Przygotowanie uczniów do okresu 
dojrzewania. 

 Systematyczne rozwijanie 
umiejętności i utrwalanie nawyków 
troski o higienę swojego ciała, 
ubioru i estetykę otoczenia 

 Realizacja profilaktyki uzależnień 
 Radzenie sobie w trudnych 

sytuacjach (np. stłuczenia) – 
pierwsza pomoc w niektórych 
urazach  

 Organizowanie spotkań 
ze specjalistami z zakresu 
zdrowego odżywiania się oraz 
profilaktyki zdrowia. 

 Organizowanie szkolnych 
spotkań i konkursów o tej 
tematyce. 

 Angażowanie uczniów w sprawy 
ochrony przyrody  

 Rozumienie znaczenia zależności 
między środowiskiem a zdrowiem 
człowieka  

 Dostrzeganie przyczyn degradacji 
środowiska  

 Kształtowanie nawyków estetyki 
własnego otoczenia  

 Opracowywanie gazetek 
tematycznych, plakatów, ulotek 
itp. 
 

Dyrektor szkoły, 
wychowawcy klas i inni 
nauczyciele. 

Wychowanie patriotyczne - Kształtowanie uczucia szacunku do  



i obywatelskie w czasie 
zajęć edukacyjnych oraz 
wycieczek. 

kultury i tradycji polskich 
- Wprowadzenie dzieci w aktualne 
wydarzenia życia społecznego 
regionu  i kraju 
- Wykazywanie się poprawnym 
zachowaniem w czasie uroczystości 
szkolnych i państwowych oraz        
w miejscach pamięci narodowej 
- Kształtowanie uczuć szacunku 
ludziom pracy; wskazywanie na 
postawy godne naśladowanie 
- Rozwijanie i wykazywanie 
szacunku wielkim Polakom 
(artystom, uczonym, politykom, 
olimpijczykom) 
- Rozwój umiejętności zawodowych 
w edukacji. 

Edukacja regionalna - Budowanie poczucia 
przynależności do własnego regionu 
- Rozwijanie więzi uczuciowej ze 
swoją miejscowością i postaw 
patriotyzmu lokalnego 
- Ukazywanie pozytywnych 
walorów własnego regiony, osoby 
zasłużone dla regionu 
- Poznanie instytucji użyteczności 
publicznej na terenie naszego 
miasta 

 

Kształtowanie postaw 
asertywnych poprzez: 
sztukę odmawiania, 
wzajemne wspieranie, 
werbalizację potrzeb. 

 Realizacja na lekcjach 
wychowawczych tematów 
o systemie wartości, 
kształtowaniu charakteru 
i zachowań asertywnych. 

 Inspirowanie indywidualnej 
twórczości i działań. 

 Konkursy, projekcje filmowe 
i ich omawianie. 

Dyrektor szkoły, 
wychowawcy klas i inni 
nauczyciele. 

Kształtowanie 
pozytywnego obrazu 
siebie poprzez: 

poznawanie swoich 
mocnych stron oraz 
docenianie własnych, 
nawet drobnych 
sukcesów. 

 Promowanie sukcesów uczniów 
(artystycznych, naukowych, 
sportowych) poprzez nagrody, 
dyplomy, pochwały. 

 Działalność w organizacjach 
szkolnych i kołach 
zainteresowań. 

Dyrektor szkoły, 
pedagog, wychowawcy 
klas i inni nauczyciele. 

Kształtowanie 
odpowiedzialności 

 Godziny wychowawcze 
dotyczące właściwych wyborów. 

Dyrektor szkoły, 
wychowawcy klas i inni 



za siebie i innych, 
za podejmowane decyzje 
i zachowania. 
Wychowanie do życia w 
rodzinie 

 Działalność w organizacjach 
szkolnych, wolontariacie,  
kołach zainteresowań. 

 Uczestniczenie w akcjach 
charytatywnych niosących 
pomoc ludziom starszym, 
niepełnosprawnym 

 Uwrażliwienie na krzywdę 
innych (ludzi i zwierząt) 

 Rozumienie znaczenia rodziny   
w życiu człowieka i swojej w 
niej roli 

 Rozumienie znaczenia dbania    
o wzajemny szacunek w 
rodzinie, klasie, społeczności 
szkolnej i pozaszkolnej 

 Uczenie się miłości do siebie      
i innych; wyrażanie uczuć, 
asertywność 

 Rozwiązywanie problemów                 
i pokonywanie trudności okresu 
dojrzewania 

 Poznawanie i rozumienie swojej 
psychiki; reakcji, zachowań, 
postaw 

 

nauczyciele. 

Szerzenie wśród dzieci 
znajomości prawa 
i wyrabianie nawyku 
poszanowania go. 

 Spotkania z policją 
i przedstawicielami innych 
instytucji mających na celu 
dobro dziecka. 

 Godziny wychowawcze 
dotyczące praw i obowiązków 
ucznia oraz odpowiedzialności 
za ich lekceważenie. 

Dyrektor szkoły, 
wychowawcy klas i inni 
nauczyciele. 

Indywidualne lub 
grupowe wsparcie 
uczniów na terenie 
szkoły. 

 Trening komunikacji i nauka 
asertywności, 

 Zajęcia poświęcone 
zagadnieniom przeciwdziałania 
agresji i przemocy, umiejętności 
radzenia sobie ze stresem, 
gniewem, hamowanie agresji; 

 Rozmowy na temat  roztropnego 
korzystania w procesie kształcenia 
 i podczas spędzania wolnego czasu 
z narzędzi  i zasobów cyfrowych 
wykorzystujących technologie 
informacyjno- komunikacyjne. 

Specjalista terapii 
pedagogicznej/psycholog 
z Poradni 
Psychologiczno-
Pedagogicznej. 
Pedagog szkolny. 

Podejmowanie działań 
interwencyjnych oraz 
udzielanie wsparcia 
uczniom objętych pomocą 

 Współpraca z psychologami, 
lekarzami i terapeutami              
z Centrum Pomocy Rodzinie, 
Poradni Zdrowia Psychicznego, 

Dyrektor szkoły, 
pedagog/psycholog PPP, 
wychowawcy klas, 
kurator rodzinny. 



specjalistyczną. Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej, Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, 
Specjalistycznego Ośrodka 
Poradnictwa Rodzinnego 
i Interwencji Kryzysowej, Sąd 
Rodzinny itp. 

 
 

5. Działania wychowawczo-profilaktyczne skierowane do uczniów klas I-III: 
 Klasa I 

Moi koledzy i moja rodzina.  
Dziecko ma poczucie przynależności do zespołu klasowego 
 
Główne zadania do realizacji w klasie pierwszej to: 

 poznanie uczniów, ich potrzeb i możliwości rozwojowych; 
 udzielanie wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu pojawiających się trudności w nauce, 

komunikacji interpersonalnej, zachowaniu oraz problemach zdrowotnych; 
 integracja zespołu klasowego oraz zespołu rodziców, 
 wypracowanie form współpracy z rodzicami, 
 poczucie przynależności do klasy, 
 wyrażanie potrzeby, chęci działania w grupie rówieśniczej i wykazywanie 

odpowiedzialności za efekty pracy,  
 znajomość i przestrzeganie norm postępowania w różnych sytuacjach,  
 respektowanie norm grupy, 
 poznanie swojego miejsca w rodzinie i szanowanie jej członków,  
 wypełnianie drobnych obowiązków w rodzinie,  
 pamięć o uroczystościach rodzinnych. 

 

Zadania Formy realizacji 
Przeciwdziałanie sytuacjom stresowym.  Zapoznanie się ze szkołą, jej najbliższym 

otoczeniem. 
 Klasowe zajęcia adaptacyjne. 
 Uroczyste pasowanie na ucznia. 

Kształtowanie oraz wzmacnianie poczucia 
własnej wartości, budowanie postaw 
empatii i zaufania. 

 Organizowanie imprez klasowych w celu 
bliższego poznania się (wycieczki, ogniska, 
dyskoteki, Andrzejki, Mikołajki) 
 

Zintegrowanie zespołu klasowego.  Ustalenie z klasą kontraktu, który uwzględnia 
zasady obowiązujące obie strony uczeń - 
nauczyciel. 

 Zajęcia wychowawcze poświęcone tematom 
związanym z zainteresowaniami uczniów. 

Rozwijanie u uczniów umiejętności 
radzenia sobie z presją rówieśników. 

 Zajęcia wychowawcze dotyczące 
asertywności, radzenia sobie w sytuacjach 
trudnych 

Kształtowanie umiejętności pracy Zajęcia z zakresu: 



w grupie.  komunikacji interpersonalnej 
 budowania zaufania do innych, 
 poszanowania odmienności 

Poznawanie się przez zabawę.  
- Przedstawiam się nauczycielom                 
i kolegom.  
- Poznaję nowych kolegów.  
- Odpowiadam na pytania : jaki jestem? 
Co najlepiej lubię robić? Moja ulubiona 
zabawka. 

Obserwacja  
Rozmowy  

Pełnoprawni uczniowie szkoły.  
- Pasowanie na ucznia.  
- Poznajemy nasze prawa i obowiązki.  
- Jesteśmy uczniami i wykonujemy swoje 
obowiązki. 

Obserwacja uczniów  
Pogadanki  
Zabawy integracyjne  

Moja rodzina  
- Znam swoją najbliższą rodzinę.  
- Z różnych okazji składam swoim 
najbliższym życzenia.  
- Pomagam rodzicom w codziennych 
pracach w domu. 

Imprezy okolicznościowe  
Scenki rodzajowe  
Uroczystości klasowe  
Analiza wytworów pracy dzieci  

Prezentowanie się jako zespół klasowy.  
- Przygotowujemy okolicznościowe 
przedstawienia i prezentacje prac 
plastycznych.  
- Wspólnie omawiamy nasze działania.  
- Jesteśmy mili i koleżeńscy.  
- Chętnie pracujemy na zajęciach 
w zespole kolegów.  
- Umiemy bawić się z kolegami. 

Obserwacja zachowań 
Wystawy prac dzieci  

Dbanie o wystrój swojej kasy.  
- Przygotowujemy gazetki klasowe.  
- Dbamy o porządek i ład w klasie. 

Gazetki okolicznościowe  
Rozmowy z dziećmi 
Obserwacja dyżurów i zachowań dzieci  

Poznawanie piękna naszej ojczyzny             
i regionu. 
- Uczestniczymy w wycieczkach 
klasowych i szkolnych. 
- Udział w konkursach gminnych 
i powiatowych  
(tradycje bożonarodzeniowe                           
i wielkanocne). 

Wycieczki  
Konkursy  



Dbanie o własne bezpieczeństwo: 
- Umiejętność zapobiegania 
nieszczęśliwym wypadkom  
- Umiejętność zachowania się w razie 
nieszczęśliwego wypadku, szukanie 
pomocy. 
 

Pogadanki 
Spotkanie z policjantem 
Wyjazd na Miasteczko Rowerowe- zajęcia ze 
Strażą Gminną 
Rozmowy z dziećmi 
Filmy edukacyjne 
Spotkanie z policjantem 

Dbanie o zdrowie własne i innych: 
- zaznajomienie z procedurami 
przeciwdziałania COVID 19; 
- Umiejętność dbania o higienę osobistą, 
uczestniczenie w zajęciach sportowych, 
dostosowaniu ubioru do pory roku; 
- Umiejętność higienicznego i kulturalnego 
spożywania posiłków. 

Pogadanki z lekarzem oraz szkolną pielęgniarką; 
Zajęcia poświęcone zdrowemu trybowi życia 
i zdrowemu żywieniu; 
- udział w „Programie dla szkół” 

Poznawanie zawodów  Pogadanka 
Spotkania  
Filmy edukacyjne 

 

 Klasa II 
 

Moja klasowa rodzina  

Dziecko zna normy dobrego zachowania i stosuje zwroty grzecznościowe. 

 
Główne zadania do realizacji w klasie drugiej to: 

 znajomość i stosowanie zwrotów grzecznościowych,  
 szacunek do rówieśników, młodszych kolegów i dorosłych,  
 poczucie odpowiedzialności za działanie w grupie,  
 postępowanie według przyjętych zasad dobrego wychowania, 
 dbałość o zdrowie ibezpieczeństwo własne oraz kolegów. 

 

Zadania Formy realizacji 
Potrafią zachować się w klasie, szkole, 
miejscach publicznych  
- Znamy regulamin dobrego zachowania.  
- Wiemy, na czym polega bezpieczna 
praca i zabawa.  
- Poznajemy zasady właściwego 
zachowania się w miejscach publicznych.  
- W tekstach literackich potrafimy 
wskazać przykłady obrazujące właściwe 
zachowanie.  
- Uczestniczymy w wycieczkach 
szkolnych i klasowych 
 

Rozmowy z dziećmi  
Scenki rodzajowe na temat zachowania się 
w różnych sytuacjach 
Zabawy integracyjne  
Wycieczki  



Szanują rówieśników, młodszych                
i starszych kolegów i ludzi dorosłych.  
- Potrafią się zachować w klasie                  
i w szkole- stosuję zwroty 
grzecznościowe.  
- Pomagają innym.  
- Uczestniczą zgodnie w zabawie. 

Rozmowy z dziećmi  
Pogadanki  

Tworząrodzinę klasową.  
- Pełnią określone role w zespole  
klasowym.  
- Wspólnie ustalają zasady “życia” naszej 
klasy.  
- Biorą odpowiedzialność za wystrój sali 
i całego jej wyposażenia  
- Uczestniczą w konkursach gminnych 
i powiatowych oraz szkolnych. 

Dyżury klasowe  
Pogadanki  
Rozmowy z dziećmi  
Gazetki okolicznościowe  
 

Dbają o bezpieczeństwo: 
- Przestrzegają zasad ruchu drogowego; 
- Bezpiecznie posługują się sprzętem 
elektronicznym i elektrycznym. 

Pogadanki 
Spotkanie z policjantem 
Wyjazd na Miasteczko Rowerowe- zajęcia ze 
Strażą Gminną 
Zajęcia edukacyjne związane z bezpieczeństwem 
Filmy edukacyjne 
Konkursy związane z bezpieczeństwem 
 

Dbanie o zdrowie własne i innych:  
- Znamy i przestrzegamy  procedury 
przeciwdziałania COVID 19; 
-  Troszczą się o higienę swojego ciała 
i otoczenia: 
- Właściwie się odżywiają, 
- Właściwie i bezpiecznie organizują 
swoją pracę; 

Udział w zajęciach i akcjach prozdrowotnych 
Pogadanki promujące zdrowie 
Spotkanie ze specjalistą 
(np. pielęgniarka/dietetyk) 
Uczestnictwo w „Programie dla szkół” oraz 
w programie „Szkoła Promująca Zdrowie” 
Uczestnictwo w wycieczkach i imprezach 
sportowych. 

 

 

 

 Klasa III 

Moje środowisko.  
Dziecko umie zachować się w sytuacjach trudnych.  
 
Główne zadania do realizacji w klasie trzeciej to: 

 chęć i wyrażanie potrzeby działania w grupie rówieśniczej.  
 świadomość swoich praw i obowiązków.  
 rozróżnianie dobra i zła w sytuacjach codziennych .  
 dostrzeganie różnic między ludźmi, akceptacja “innych”.  
 reagowanie na niewłaściwe zachowania swoich kolegów.  



 znajomość symboli narodowych, regionalnych i wiedza jak się wobec nich zachować 
 stosowanie zasad bezpieczeństwa w życiu codziennym; 
 promowanie zdrowego stylu życia. 

 
 

Zadania ogólne Sposób realizacji 
Znajomość swoich praw i obowiązków  
- Poznaję prawa i obowiązki ucznia.  
- Poznaję osoby i instytucje pomagające 
dzieciom. 

Rozmowa z dziećmi  
Obserwacja  

Wiedza co dobre a co złe 
- Odróżniam dobro od zła, kształtuje 
właściwe postawy szlachetności, 
zaangażowania społecznego. 
- Rozpoznaję sytuacje niebezpieczne.  
- Rozmawiamy o sytuacjach trudnych.  

Obserwacje  
Scenki rodzajowe  
Rozmowa  

Poczucie odpowiedzialności za swoją 
klasową rodzinę oraz za salę w której się 
uczymy  
- Znamy i przestrzegamy  procedury 
przeciwdziałania COVID 19; 
- Szanujemy drugą osobę i potrafimy jej 
słuchać.  
- Rozpoznajemy i przekazujemy uczucia  
- Radzimy sobie z negatywnymi emocjami  
- Lubimy się  
- Akceptujemy kolegów mimo wad. 
-  Umiemy skorzystać z propozycji innych 
w czasie zabawy.  
- Dbamy o bezpieczeństwo swoje i swoich 
kolegów.  
- Jesteśmy odpowiedzialni za wystrój 
i porządek w swojej klasie. 

Obserwacje  
Rozmowy  
Dyżury  
Gazetki  
Pogadanki  
Udział w konkursach szkolnych  

Poznawanie piękna i tradycji naszej 
ojczyzny, regionu, miejscowości. 
- Kultywujemy tradycje szkoły, 
miejscowości, regionu, kraju:  poznajemy 
naszą ojczyznę,  poznajemy historię 
naszego regionu,  poznajemy tradycje 
naszej miejscowości oraz regionu,  
poznajemy tradycje szkoły i sylwetki 
patronów.  
- Bierzemy udział w wycieczkach  z 
uwzględnieniem edukacji patriotycznej, 
nauczania historii oraz  poznawania 
polskiej kultury (galerie sztuki, muzea, 
teatr). 
Wycieczki turystyczno- krajoznawcze, 
rajdy, piesze wycieczki po okolicy 

Udział w wycieczkach krajoznawczych  
Apele okolicznościowe  
Pogadanki  
Imprezy okolicznościowe  
Udział w konkursach gminnych i powiatowych 
(tradycje bożonarodzeniowe i wielkanocne)  
Wycieczki  



Dbają o bezpieczeństwo: 
- Przestrzegają zasad ruchu drogowego; 
- Przestrzegają zasad bezpieczeństwa w 
życiu codziennym, roztropnie korzystamy 
w procesie kształcenia i podczas spędzania 
wolnego czasu z narzędzi  i zasobów 
cyfrowych oraz metod kształcenia 
wykorzystujących technologie 
informacyjno- komunikacyjne. 

Pogadanki 
Spotkanie z policjantem 
Zajęcia edukacyjne związane z bezpieczeństwem 
Filmy edukacyjne 
Konkursy związane z bezpieczeństwem 
 

Dbanie o zdrowie własne i innych: 
- Umiejętność aktywnego spędzania 
wolnego czasu, 
-Promowanie zdrowego stylu życia; 

Udział w zajęciach i akcjach prozdrowotnych 
Pogadanki promujące zdrowie 
Spotkanie ze specjalistą 
(np. pielęgniarka/dietetyk). 
Uczestnictwo w „Programie dla szkół” oraz 
w programie „Szkoła Promująca Zdrowie”. 
Uczestnictwo w wycieczkach i imprezach 
sportowych. 

 

 

6. Działania wychowawczo-profilaktyczne skierowane do uczniów klas IV-VIII 
 
 Klasa IV 

 
Moje zainteresowania.  
Uczeń wie, jak komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi.  
 
Główne zadania do realizacji w klasie czwartej to: 

 otwartość w wyrażaniu swoich sądów, oczekiwań i próśb.  
 znajomość i wykorzystywanie zasady aktywnego słuchania.  
 rozwijanie swoich zainteresowań oraz wymiana poglądów na ich temat.  
 aktywizowanie kolegów do współpracy.  
 nawiązywanie nowych znajomości i przyjaźni.  
 komunikatywność.  
 stosowanie zwrotów grzecznościowych i zasad dobrego zachowania.  
 świadomość wpływu zagrożeń współczesnego świata.  
 rozwijanie swoich zainteresowań podczas zajęć pozalekcyjnych.  
 przygotowanie do zdobycia karty rowerowej 
 rozpoznawanie zagrożeń dla zdrowia i życia  
 propagowanie zdrowego stylu życia 

 
Zadania ogólne Sposób realizacji 

Aktywne słuchanie.  
- Bliżej poznajemy członków zespołu 
klasowego.  
- Poznajemy sposoby koncentrowania 
uwagi.  
- Poznajemy techniki ułatwiające aktywne 

Rozmowy   
Testy i sprawdziany rozumienia tekstów 
mówionych  



słuchanie. 

Mówienie co czujemy i rozumienie uczuć 
innych. 
- Staramy się używać komunikatu “ JA” 
w sytuacjach trudnych: - rozpoznajemy, 
jakie zachowania wywołują dane emocje 
- Poznajemy (odczytujemy) “mowę ciała”. 
- Staramy się być asertywni. 

Obserwacja  

Uczenie się wyrażania swoich sądów, 
próśb i oczekiwań  
- Uczymy się wyrażać swoje zdanie.  
- Szanujemy zdanie swoich kolegów.  
- Wymieniamy poglądy.  
- Akceptujemy zdanie innych.  
- Poznajemy zainteresowania swoich 
kolegów. 

Rozmowy z uczniami  
Scenki dramowe 

Poznanie i analiza współczesnych 
zagrożeń.  
- Poznajemy współczesne zagrożenia: 
Internet, narkomania, alkoholizm, 
przemoc. 
- Znamy i stosujemy sposoby radzenia 
sobie z zagrożeniami.  
- Dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych. 

Analiza pracy uczniów  
Rozmowy z uczniami  
Spotkanie z policjantem, psychologiem                
i lekarzem.  
Scenki sytuacyjne. 

Odpowiedzialność za swoją klasę  
- Dbamy o wystrój sali lekcyjnej. 

Gazetki  
Porządek  
Dyżury  
Rozmowy z uczniami  

Aktywne uczestniczenie w życiu klasy      
i szkoły  
- Udział w wycieczkach szkolnych               
i klasowych. 
- Udział w uroczystościach wg kalendarza 
imprez. 
- Udział w konkursach przedmiotowych, 
artystycznych i kultywujących tradycje 
regionalne. 

Wycieczki  
Apele, uroczystości szkolne  
Pogadanki  
Konkursy  

Dbają o bezpieczeństwo: 
- Poznają przepisy ruchu drogowego 
obowiązujące pieszych i rowerzystów; 
- Przestrzegają zasad ruchu drogowego; 
- Przygotowują się do zdobycia karty 
rowerowej; 
- Zapobiegają wypadkom; 
- Przestrzegają zasad bezpieczeństwa 
w życiu codziennym; 
- Rozpoznają zagrożenia dla zdrowia 
i życia; 
- Znajomość osób i instytucji, które 
udzielają pomocy w sytuacjach 

Rozmowy z uczniami; 
Zajęcia edukacyjne związane z bezpieczeństwem 
i zasadami ruchu drogowego 
Filmy edukacyjne 
Konkursy związane z bezpieczeństwem 
Spotkanie z policjantem 



zagrożenia. 

Dbanie o zdrowie własne i innych: 
- Znamy i przestrzegamy  procedury 
przeciwdziałania COVID 19; 
- Umiejętność aktywnego spędzania 
wolnego czasu, z zastosowaniem norm 
społecznych; 
-Promowanie zdrowego stylu życia; 
- Umiejętność dbania o higienę osobistą 
i społeczną; 
- Znajomość zasad racjonalnego 
odżywiania i jego wpływ na zdrowie 
człowieka; 
 

Udział w zajęciach i akcjach prozdrowotnych 
Rozmowy promujące zdrowie 
Spotkanie ze specjalistą 
(np. pielęgniarka/dietetyk) 
Uczestnictwo w „Programie dla szkół” oraz 
w programie „Szkoła Promująca Zdrowie” 
Uczestnictwo w wycieczkach i imprezach 
sportowych 
Gry edukacyjne 
Udział w kampanii „No promil, no probem”, 
„Zachowaj trzeźwy umysł” 

- Kształtowania poczucia wartości dziecka, 
wiary we własne siły, wspierania ich 
w pokonywaniu codzienności                           
i w zmaganiach z własnymi obawami, 
nieśmiałością i brakiem pewności siebie; 
- Wdrażanie do poszanowania więzi 
rodzinnych i tradycji świątecznych; 
- Wychowanie do wartości i kształtowanie 
patriotycznych postaw uczniów. 

Uroczości klasowe 
Imprezy okolicznościowe  
Spotkania z  ciekawymi ludźmi 
Opieka nad Miejscem Pamięci Narodowej 
Pamięć o zmarłych nauczycielach i pracownikach 
szkoły.  
 

 

 Klasa V 

Moja szkoła.  
Uczeń zna swoje słabe i mocne strony i umie nad nimi panować.  
 
Główne zadania do realizacji w klasie piątej to: 

 obserwacja swojego zachowania w różnych sytuacjach.  
 świadomość własnych wad i zalet.  
 umiejętność oceny wzorców zachowań i ich wpływu na kształtowanie swojej osoby.  
 chęć i umiejętność pozytywnego zaprezentowania się.  
 utożsamianie się ze swoją szkołą i zachęcanie innych, np. rodziców do współdziałania.  
 szacunek dla wszystkich pracowników swojej szkoły  
 uczestnictwo w imprezach klasowych i szkolnych.  
 współorganizowanie przedsięwzięć klasowych i szkolnych. 
 zapobieganie przemocy i agresji oraz umiejętność panowania nad swoimi emocjami. 

 
 

Zadania ogólne Sposób realizacji 
Obserwacja swoich zachowań w różnych 
sytuacjach.  
- Naśladowanie rzeczywistości ukazujące 
zachowania własne i innych 
w autentycznych sytuacjach.  

Obserwacja: - wychowawca - nauczyciele  
Ankiety dla uczniów  



- Gry dramatyczne pokazujące formy 
zachowań i uczucia charakterystyczne 
dla każdego dziecka. 

Poznawanie samego siebie z własnego 
doświadczenia i opinii innych.  
- Jaki jestem? – sporządzenie mapy 
z mocnymi i słabymi stronami charakteru. 

Rozmowy: -wychowawca - rodzice  

Dostrzeganie własnych potrzeb i zasobu 
swoich możliwości.  
- Wyrażamy swoje marzenia i cele 
w różnych formach. 

Rozmowy z dziećmi: - wychowawca - 
nauczyciele - rodzice  

Pełnoprawni członkowie społeczności 
szkolnej.  
- Uczestniczymy w uroczystościach 
szkolnych, pamiętamy o nich i potrafimy 
się właściwie zachować.  
- Godnie reprezentujemy szkołę 
na zewnątrz w konkursach 
przedmiotowych, zawodach sportowych, 
rozwijamy swoje zainteresowania w 
ramach działających kół.  
- Bierzemy udział w wycieczkach 
szkolnych i klasowych, rajdzie i Zielonej 
Szkole 
- Uczestniczymy w konkursach szkolnych, 
gminnych i powiatowych 

Obserwacja  
Rozmowy: - wychowawca - nauczyciele  
Wycieczki 
Udział w konkursach  

Dbanie o bezpieczeństwo: 
- Przestrzegają zasad ruchu drogowego; 
- Zapobiegają wypadkom; 
- Przestrzegają zasad bezpieczeństwa w 
życiu codziennym; 
- Znamy i potrafimy sobie poradzić ze 
współczesnymi zagrożeniami 
(narkomania, alkoholizm, agresja, 
przemocą 
- Umieją bezpiecznie korzystać z Internetu  
- Zapobieganie sytuacjom konfliktowym 
i agresywnym. 

Rozmowy na forum klasy 
Zajęcia edukacyjne związane z bezpieczeństwem 
i zasadami ruchu drogowego 
Filmy edukacyjne 
Konkursy związane z bezpieczeństwem 
Spotkanie ze specjalistą (policjantem, 
pielęgniarką i innymi) 
Udział w kampanii „No promil, no probem”, 
„Zachowaj trzeźwy umysł” 

Dbanie o zdrowie własne i innych: 
-- Znamy i przestrzegamy  procedury 
przeciwdziałania COVID 19; 
- Umiejętność aktywnego spędzania 
wolnego czasu, z zastosowaniem norm 
społecznych; 
-Promowanie zdrowego stylu życia; 
- Znajomość właściwych zasad organizacji 
odpoczynku i snu oraz ich wpływ 
na rozwój fizyczny i umysłowy; 
- Umiejętność dbania o higienę osobistą, 
psychiczną i społeczną; 
- Znajomość zasad racjonalnego 

Udział w zajęciach i akcjach prozdrowotnych 
Rozmowy promujące zdrowie 
Spotkanie ze specjalistą 
(np. pielęgniarka/dietetyk) 
Uczestnictwo w „Programie dla szkół” oraz 
w programie „Szkoła Promująca Zdrowie” 
Uczestnictwo w wycieczkach i imprezach 
sportowych 
Gry edukacyjne 



odżywiania i jego wpływ na zdrowie 
człowieka; 
- stosowanie się do reguły „Sport 
to zdrowie” 
- Kształtowania poczucia wartości dziecka, 
wiary we własne siły, wspierania ich 
w pokonywaniu codzienności  i w 
zmaganiach z własnymi obawami, 
nieśmiałością i brakiem pewności siebie; 
- Wdrażanie do poszanowania więzi 
rodzinnych i tradycji świątecznych; 
- Wychowanie do wartości i kształtowanie 
patriotycznych postaw uczniów. 
 

Uroczości klasowe 
Imprezy okolicznościowe  
Spotkania z ciekawymi ludźmi 
Opieka nad Miejscem Pamięci Narodowej 
Pamięć o zmarłych nauczycielach i pracownikach 
szkoły.  
 

 

 

 

 Klasa VI 
 

Mój wszechstronny rozwój.  
Uczeń stosuje działania konstruktywne w stosunkach z ludźmi.  
 
 
Główne zadania do realizacji w klasie szóstej to: 

 rozwiązywanie konfliktów- radzenie sobie w trudnych sytuacjach.  
 umiejętność podejmowania racjonalnych decyzji.  
 odpowiedzialność za siebie i innych.  
 twórcze pomysły, szukanie niestereotypowych rozwiązań, myślenie samodzielne.  
 wykorzystywanie swoich atutów i zainteresowań w realizacji zadań.  
 umiejętność określania celów i dążenie do ich osiągnięcia.  
 znajomość cech swojego charakteru i usposobienia.  
 umiejętność sprecyzowania swoich zainteresowań.  
 otwartość na zmiany i poszerzanie kręgu swoich zainteresowań.  
 Właściwe zachowanie w sytuacjach zagrożenia 
 Odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i innych. 

 

 

Zadania ogólne Sposób realizacji 
Stosowanie w życiu komunikacji 
pozytywnej. 
- Poznajemy techniki ułatwiające aktywne 
słuchanie.  
- Poznajemy istotę procesu komunikacji 
i przyczyny zakłóceń.  
- Umiemy przyjąć konstruktywną krytykę. 

Obserwacja zachowań 
Zabawy tematyczne  



Planowanie swojego czasu pracy  
- Analizuję własne potrzeby 
i zainteresowania.  
- Potrafię znaleźć zainteresowania 
odpowiadające mojemu usposobieniu.  
- Wyznaczam sobie cele krótko 
i długoterminowe.  
- Ustala plan zajęć i sposoby realizacji. 

Rozmowy z uczniami 

Podejmowanie trafnych decyzji opartych 
na odpowiedzialności za siebie i innych.  
- Rozmawiam z najbliższymi na temat 
własnej przyszłości.  
- Przyjmuję rady innych, jestem otwarty 
na zmianę własnych planów 
i zainteresowań.  
- Poznaję strukturę polskiego szkolnictwa, 
co jeszcze przede mną? 

Rozmowy z uczniami  
Ankieta  

Tworzenie własnego sukcesu oraz sukcesu 
grupy.  
- Potrafię reprezentować, klasę, szkołę 
na szerszym forum (szkolnym, 
pozaszkolnym)  
- Potrafię przyjąć różne role społeczne.  
- Każdy może znaleźć swoje miejsce 
w grupie:  potrafię kierować grupą 
i pracować pod kierunkiem innych.  
- Bierzemy udział w wycieczkach 
szkolnych i klasowych  
- Uczestniczymy w konkursach szkolnych, 
gminnych, powiatowych itp. 

Obserwacja zachowań 
Ankieta dla ucznia  
Konkursy  
Wycieczki  

Dbamy o bezpieczeństwo: 
- Umiemy bezpiecznie korzystać 
z Internetu. 
- Znamy i potrafimy sobie poradzić 
ze współczesnymi zagrożeniami  
(narkomania, dopalacze, alkoholizm, 
agresja, przemoc, cyberprzemoc) 
- Znamy normy zachowania i 
przestrzegamy ich. 

Rozmowa 
Spotkanie z lekarzem lub pielęgniarką  
Spotkanie z psychologiem, policjantem  
Udział w kampanii „No promil, no probem”, 
„Zachowaj trzeźwy umysł” 

Dbamy o zdrowie własne i innych: 
- Znajomość i  przestrzeganie  procedur 
przeciwdziałania COVID 19; 
- Informacja o  organizacji szczepień 
uczniów w ramach profilaktyki COVID19 
- Prowadzimy aktywny i zdrowy styl życia 
- Dostrzegamy rolę sportu w życiu 
człowieka  
 

Udział w zajęciach i akcjach prozdrowotnych 
Rozmowy promujące zdrowie 
Spotkanie ze specjalistą (np. 
pielęgniarka/dietetyk) 
Uczestnictwo w programie „Szkoła Promująca 
Zdrowie” 
Uczestnictwo w wycieczkach i imprezach 
sportowych 
Gry edukacyjne 

- Kształtowania poczucia wartości dziecka, 
wiary we własne siły, wspierania ich 
w pokonywaniu codzienności  i w zmaganiach 
z własnymi obawami, nieśmiałością i brakiem 
pewności siebie; 

Uroczości klasowe 
Imprezy okolicznościowe  
Spotkania z z ciekawymi ludźmi 
Opieka nad Miejscem Pamięci Narodowej 
Pamięć o zmarłych nauczycielach i pracownikach 



- Wdrażanie do poszanowania więzi 
rodzinnych i tradycji świątecznych; 
- Wychowanie do wartości i kształtowanie 
patriotycznych postaw uczniów. 
 

szkoły.  
 

 

 

 Klasa VII 

Ja, jedyny i niepowtarzalny.  
Uczeń realizuje działania na rzecz własnego rozwoju.  
 
Główne zadania do realizacji w klasie siódmej to: 

 Udzielanie wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu pojawiających się trudności, 
 umiejętność współpracy z innymi  
 odpowiedzialność za siebie i innych.  
 znajomość cech swojego charakteru i usposobienia.  
 umiejętność sprecyzowania swoich zainteresowań, marzeń, celów oraz zamierzeń. 
 Właściwe zachowanie w sytuacjach zagrożenia 
 Odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i innych. 
 Umiejętność niesienia pomocy innym – wolontariat 
 Akceptacja siebie i otaczającej rzeczywistości - nauka tolerancji. 
 Właściwa higiena zdrowia fizycznego i psychicznego 

 
Zadania ogólne Sposób realizacji 

Przeciwdziałanie sytuacjom stresowym 
- Udzielanie wsparcia i pomocy 
w rozwiązywaniu pojawiających się 
trudności. 

Rozmowy z uczniami 
Filmy edukacyjne 
 

Kształtowanie oraz wzmacnianie poczucia 
własnej wartości, budowanie postaw 
empatii i zaufania 

Rozmowy z uczniami 
Imprezy integracyjne 
Warsztaty lub zajęcia tematyczne 

Pogłębianie umiejętności pracy w grupie 
- Rozwój komunikacji interpersonalnej. 
- Budowanie zaufania do innych. 
- Poszanowanie odmienności. 

Rozmowy z uczniami  
Ankieta  
Spotkanie ze specjalistą, np.: kurator sądowy, 
psycholog. 

Szerzenie wśród młodzieży znajomości 
przepisów prawa i wyrabianie nawyku 
poszanowania go 

Rozmowy z uczniami 
Spotkanie ze specjalistą, np.: kurator sądowy, 
policjant. 

Dbamy o bezpieczeństwo: 
- Umiemy bezpiecznie korzystać 
z Internetu. 

Rozmowa 
Spotkanie z lekarzem lub pielęgniarką  
Spotkanie z psychologiem, policjantem  



- Znamy i potrafimy sobie poradzić 
ze współczesnymi zagrożeniami  
(narkomania, dopalacze, alkoholizm, 
agresja, przemoc, cyberprzemoc). 
- Znamy normy zachowania 
i przestrzegamy ich. 

Udział w kampanii „No promil, no probem”, 
„Zachowaj trzeźwy umysł” 

Dbamy o zdrowie własne i innych: 
-- Znajomość  i  przestrzeganie  procedur 
przeciwdziałania COVID 19; 
-Informacja i  organizacja szczepień 
uczniów w ramach profilaktyki COVID19 
 
- Prowadzimy aktywny i zdrowy styl życia 
- Dostrzegamy rolę sportu w życiu 
człowieka. 
- Wspieramy prawidłowy rozwój i zdrowy 
styl życia. 
- Podejmujemy działania, których celem 
jest ograniczanie zachowań ryzykownych 
niezależnie od poziomu ryzyka używania 
przez uczniów środków odurzających, 
substancji psychotropowych, środków 
zastępczych, nowych substancji 
psychoaktywnych. 
 

Udział w zajęciach i akcjach prozdrowotnych 
Rozmowy promujące zdrowie 
Spotkanie ze specjalistą 
(np. pielęgniarka/dietetyk) 
Uczestnictwo w programie „Szkoła Promująca 
Zdrowie” 
Uczestnictwo w wycieczkach i imprezach 
sportowych 
 

- Kształtowania poczucia wartości dziecka, 
wiary we własne siły, wspierania ich 
w pokonywaniu codzienności  i w 
zmaganiach z własnymi obawami, 
nieśmiałością i brakiem pewności siebie; 
- Wdrażanie do poszanowania więzi 
rodzinnych i tradycji świątecznych; 
- Wychowanie do wartości i kształtowanie 
patriotycznych postaw uczniów. 
 

Uroczości klasowe 
Imprezy okolicznościowe  
Spotkania z z ciekawymi ludźmi 
Opieka nad Miejscem Pamięci Narodowej 
Pamięć o zmarłych nauczycielach i pracownikach 
szkoły.  
 

 

 Klasa VIII 
 

Moje plany na przyszłość.  
Uczeń stosuje działania konstruktywne w stosunkach z ludźmi.  
 
 
Główne zadania do realizacji w klasie ósmej to: 

 Podejmowanie przez młodzież decyzji o wyborze kierunku swojego kształcenia, czyli 
pierwszej decyzji zawodowej  

 Radzenie sobie ze stresem w obliczu egzaminu ósmoklasisty. 
 Profilaktyka uzależnień i współczesnych zagrożeń. 
 Efektywne uczenie się. 
 umiejętność podejmowania racjonalnych decyzji.  
 twórcze pomysły, szukanie niestereotypowych rozwiązań, myślenie samodzielne.  
 wykorzystywanie swoich atutów i zainteresowań w realizacji zadań.  



 umiejętność określania celów i dążenie do ich osiągnięcia.  
 znajomość cech swojego charakteru i usposobienia.  
 umiejętność sprecyzowania swoich zainteresowań.  
 otwartość na zmiany i poszerzanie kręgu swoich zainteresowań.  
 Właściwe zachowanie w sytuacjach zagrożenia. 
 Odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i innych. 
 Działania ograniczające zachowania ryzykowne. 

 
 
 
 

Zadania ogólne Sposób realizacji 
Kształtowanie odpowiedzialności za siebie 
i innych za podejmowane decyzje 
i zachowania. 

Godziny wychowawcze dotyczące właściwych 
wyborów 
Działalność w organizacjach szkolnych i kołach 
zainteresowań 

Kształtowanie właściwych postaw wobec 
uzależnień. 

Rozmowy z uczniami 
Udział w akcjach profilaktycznych 
Informowanie o społecznych i zdrowotnych 
skutkach uzależnień, zwalczanie mitów na temat 
zachowań ryzykownych  
Filmy edukacyjne 

Przygotowanie uczniów do wyboru szkoły 
ponadpodstawowej. 

Spotkanie z doradcą zawodowym – warsztaty 
zawodoznawcze 
Udział w dniach otwartych szkół  
Udostepnienie informacji o szkolnictwie 
ponadpodstawowym 
Poznawanie ofert edukacyjnych  

Kształtowanie kompetencji radzenia sobie 
ze stresem. 

Obserwacja zachowań 
Ankieta dla ucznia  
Omawianie tematyki stresu na lekcjach 
wychowawczych 
Warsztaty radzenia sobie ze stresem 
Spotkanie ze specjalistą 

Kształtowanie kompetencji efektywnego 
uczenia się. 

Trening technik uczenia się  

Dbamy o bezpieczeństwo: 
- Umiemy bezpiecznie korzystać z 
Internetu. 
- Znamy i potrafimy sobie poradzić ze 
współczesnymi zagrożeniami  
(narkomania, dopalacze, alkoholizm, 
agresja, przemoc, cyberprzemoc). 
- Znamy normy zachowania i 
przestrzegamy ich. 

Rozmowa 
Spotkanie z lekarzem lub pielęgniarką  
Spotkanie z psychologiem, policjantem  
Udział w kampanii „No promil, no probem”, 
„Zachowaj trzeźwy umysł” 



Dbamy o zdrowie własne i innych: 
-- Znajomość i  przestrzeganie  procedur 
przeciwdziałania COVID 19; 
- Informacja o organizacji szczepień 
uczniów w ramach profilaktyki COVID19; 
- Prowadzimy aktywny i zdrowy styl życia 
- Dostrzegamy rolę sportu w życiu 
człowieka. 
 

Udział w zajęciach i akcjach prozdrowotnych 
Rozmowy promujące zdrowie 
Spotkanie ze specjalistą 
(np. pielęgniarka/dietetyk) 
Uczestnictwo w programie „Szkoła Promująca 
Zdrowie” 
Uczestnictwo w wycieczkach i imprezach 
sportowych. 

- Kształtowania poczucia wartości dziecka, 
wiary we własne siły, wspierania ich 
w pokonywaniu codzienności  i w 
zmaganiach z własnymi obawami, 
nieśmiałością i brakiem pewności siebie; 
- Wdrażanie do poszanowania więzi 
rodzinnych i tradycji świątecznych; 
- Wychowanie do wartości i kształtowanie 
patriotycznych postaw uczniów. 

Uroczości klasowe 
Imprezy okolicznościowe  
Spotkania z ciekawymi ludźmi  
Opieka nad Miejscem Pamięci Narodowej 
Pamięć o zmarłych nauczycielach i pracownikach 
szkoły.  
 

 

7. Działania alternatywne adresowane do wszystkich uczniów 
Zajęcia pozalekcyjne przeznaczone są dla uczniów potrzebujących wsparcia i pomocy 
w rozwiązywaniu/przezwyciężaniu swoich problemów oraz pragnących poszerzać swoje 
wiadomości i umiejętności w zakresie  przedmiotów lub innej dziedziny aktywności.  
Celem tych zajęć jest: 

 udzielanie uczniom pomocy pedagogiczno-psychologicznej zgodnie z indywidualnymi 
potrzebami i możliwościami rozwojowo-edukacyjnymi; 

 rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań uczniów; 
 poszerzanie wiedzy uczniów poza zakres przewidziany w programie nauczania; 
 rozwijanie uzdolnień uczniów; 
 zagospodarowanie wolnego czasu ucznia; 

 
W zajęciach pozalekcyjnych typu: kółka zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, zajęcia  

korekcyjno-kompensacyjne i logopedyczne biorą udział, za zgodą rodziców, uczniowie 
zainteresowani przedmiotem lub zakwalifikowani do odpowiedniej formy pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. W pozalekcyjnych zajęciach sportowych uczestniczą 
uczniowie z predyspozycjami do uprawiania określonej dyscypliny sportowej, wyznaczeni 
przez nauczycieli wychowania fizycznego. W zajęciach rekreacyjno-sportowych biorą udział 
wszyscy chętni uczniowie, w tym niemający predyspozycji do udziału w sekcjach 
specjalistycznych. 
 

Zadania Formy realizacji 

Praca w organizacjach działających 
w szkole. 

 Samorząd Uczniowski 
 Wolontariat 
 Klub Młodego Odkrywcy Przyrodnika 

SALAMANDRA 



Zajęcia pozalekcyjne.  Koła zainteresowań 
 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 
 Zajęcia dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych 
 Zajęcia terapeutyczne 

Organizacja imprez masowych.  Wyjścia na spektakle filmowe i teatralne 
 Spotkania z ciekawymi ludźmi 
 Wycieczki klasowe i między klasowe 
 Dyskoteki szkolne, zabawy 
 Organizacja świąt szkolnych, państwowych, 

środowiskowych  

Organizacja i propagowanie  konkursów 
i zawodów. 

Udział w zawodach sportowych, konkursach 
wiedzy i umiejętności. 

 

 

KULTYWOWANIE TRADYCJI I OBRZĘDOWOŚCI SZKOŁY  

Na terenie szkoły i poza nią stwarza się różnorodne sytuacje wychowawcze 
umożliwiające osiągnięcie założonych wcześniej celów wychowawczych. Szczególny nacisk 
położony jest w naszej szkole na kultywowanie tradycji. 
 

SYTUACJE 
WYCHOWAWCZE 
I PROFILAKTYCZNE 

SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ WYCHOWAWCZYCH  

I OCZEKIWANE REZULTATY  

UROCZYSTOŚCI 
SZKOLNE  

Kultywowanie starych i rozwijanie nowych form obrzędowości 
szkolnej:  

Uroczyste inauguracje roku szkolnego  

Pasowanie pierwszoklasistów na uczniów naszej szkoły  

Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej  

Wigilia szkolna  

Dzień Babci i Dziadka  

Pierwszy dzień wiosny  

Dzień Matki i Ojca  

Rocznica nadania imienia szkole  

Nagradzanie uczniów wyróżniających się w nauce i w pracy 
na rzecz szkoły  

Pożegnanie absolwentów  



Uroczyste zakończenie roku szkolnego  

Współudział w tworzeniu scenariuszy niektórych uroczystości, branie 
aktywnego udziału w ich przebiegu i przeprowadzeniu oraz ich 
obserwacja ma ukształtować twórcze myślenie i działanie, szacunek 
dla tradycji i symboli szkolnych i narodowych oraz właściwe 
zachowanie. 

UROCZYSTE APELE 
I AKADEMIE  

Uczestnictwo w kultywowaniu tradycji miejscowości, gminy     
i regionu oraz poznawanie sylwetek  zasłużonych osób może 
być realizowane poprzez udział w spotkaniach,  uroczystych 
apelach szkolnych organizowanych z okazji świąt 
państwowych, kościelnych, rocznic ku Wielkich Ludzi  oraz 
ważnych wydarzeń historycznych np.:  

Dzień Edukacji Narodowej  

Dzień Niepodległości  

Dzień Ziemi  

Dzień Flagi Państwowej 

Święto Konstytucji 3-go maja  

Dzień Dziecka  

Przygotowanie i udział w apelach ma umożliwić poznanie obrzędów, 
poznanie sylwetek znanych ludzi oraz kształtuje poczucie więzi 
narodowej.  

UDZIAŁ POCZTU 
SZTANDAROWEGO 
W UROCZYSTOŚCIACH  

Uczestnictwo pocztów sztandarowych w uroczystościach 
szkolnych, lokalnych, narodowych i państwowych: 

Uroczyste inauguracje roku szkolnego  

Pasowanie pierwszoklasistów na uczniów naszej szkoły  

Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej  

Dzień Niepodległości  

Święto Narodowe Trzeciego Maja 

Rocznica nadania imienia szkole  

Uroczyste zakończenie roku szkolnego  

Inne uroczystości w miarę potrzeb oraz współpraca z innymi 
podmiotami 



KONKURSY SZKOLNE 
I KLASOWE  

Na terenie szkoły i w poszczególnych klasach organizowane są 
różnorodne konkursy zgodnie z kalendarzem imprez- szkolne 
i planem pracy wychowawcy – klasowe. Umożliwia się także 
uczniom udział w konkursach pozaszkolnych.  

Konkurs jest sytuacją wychowawczą, która mobilizuje dziecko 
do rozszerzania wiedzy i umiejętności, motywuje do pracy, 
umacnia wiarę we własne siły, pozwala dokonać 
samooceny,jest lekcją zdrowej rywalizacji.  

Konkursy mogą być elementem obchodów “dni”, świąt, akcji 
itp.  

TURNIEJE 
ZDROWOTNO- 
RUCHOWE  

Ruch i uprawianie sportu ma wpływ na rozwój psychofizyczny 
i zdrowie dlatego na terenie szkoły organizuje się zajęcia 
i imprezy o charakterze zdrowotno-ruchowym. Umożliwia się 
także uczniom udział między innymi: w turniejach, zawodach 
pozaszkolnych. Zgodnie z kalendarzem. 

Uczestnictwo w zawodach i turniejach sportowych szkolnych    
i pozaszkolnych ma nauczyć współdziałania w zespole, 
odpowiedzialności, zdrowej rywalizacji. 

DZIAŁALNOŚĆ 
KULTURALNO- 
ROZRYWKOWA 
I ARTYSTYCZNA 
KLASY I SZKOŁY  

Stwarzanie sytuacji wychowawczych, które zintegrują zespół 
klasowy i społeczność uczniowską, pogłębią więzi i relacje 
osobowe, zapewnią prawidłowy rozwój emocjonalny                
i społeczny. Mają uczyć koleżeństwa i przyjaźni, szacunku do 
każdego człowieka. Zwracają uwagę na konieczność 
okazywania pomocy słabszym i nieśmiałym. Umożliwiają 
kontakt ze sztuką i kulturą. Uwrażliwiają na piękno i szacunek 
do przyrody. Uczą właściwych relacji pomiędzy dzieckiem              
a jego rodziną. 

Wychowawca klasy wraz z uczniami i rodzicami planuje 
organizację imprez i uroczystości klasowych np.:  

Andrzejki  

Mikołajki  

Szkolna Wigilia  

Dzień Babci i Dziadka  

Walentynki  

Powitanie wiosny  

Dzień Dziecka  

Dzień Sportu 

Imprezy turystyczne  

Imprezy kulturalne – wyjazdy do kina, teatru, muzeum itp.  

Dyrektor, nauczyciele wraz z Radą Rodziców i organizacjami 
uczniowskimi planują organizację imprez i uroczystości 



szkolnych tj.:  

Dyskoteka andrzejkowa  

“Choinka”- bal karnawałowy  

Dzień Dziecka  

Umożliwia się uczniom uczestniczenie w szkole w występach 
muzycznych, teatralnych itp., spotkaniach z ciekawymi ludźmi, 
projekcjach filmów. 

PREZENTACJA 
SZKOŁY I OSIĄGNIĘĆ 
UCZNIÓW  

Prezentacja dorobku szkoły i osiągnięć uczniów pozwala 
na poznanie historii i tradycji szkoły oraz wpływa 
na identyfikowanie się z nią uczniów i rodziców. Mobilizuje 
uczniów do rzetelnego i systematycznego wypełniania swoich 
obowiązków. Zachęca do samodzielnego i kreatywnego 
działania. Dorobek szkoły i sukcesy uczniów są przedstawiane 
m.in. poprzez:  

Gablotę ze sztandarem szkoły  

Prezentację wydawnictw szkolnych  

Wystawy prac uczniów  

Gazetki ścienne i tablice informacyjne  

Stronę internetową szkoły, Facebook  

Dzieci poznają sposoby promowania swojej działalności.  

DZIAŁALNOŚĆ 
PROFILAKTYCZNA 
I PROMUJĄCA 
ZDROWIE 

Działania profilaktyczne i promujące zdrowie mają na  celu 
szeroko rozumianą ochronę uczniów przed utratą zdrowia 
i życia, a także uświadamianie im zagrożeń jakie niesie ze sobą 
współczesny świat oraz nabycia praktycznych umiejętności 
umożliwiających obronę własnych praw, ze szczególnym 
uwzględnieniem asertywności. 

Wyposażenie w wiedzę i umiejętności dotyczące zdrowia 
fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego. 
Świadome dokonywanie wyboru różnych form spędzania 
wolnego czasu. 

Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem. 

Wczesne diagnozowanie zagrożeń i przeciwdziałanie im. 

Zapoznanie z  zagrożeniami  związanymi  z komputerem                    
i Internetem oraz  zjawiskiem cyberprzemocy. 

Rozwijanie  pasji i zainteresowań uczniów, współpraca                   
w zespole grupie rówieśniczej,  wrażliwość  na potrzeby 
innych.  

Zwiększenie  świadomości  zagrożeń wynikających                        
z uzależnienia od papierosów, alkoholu, narkotyków, 



dopalaczy  i innych substancji i środków psychoaktywnych. 

Wypracowanie  postawy sprzyjającej  podejmowaniu 
racjonalnych decyzji. 

 Wyposażenie w  umiejętności interpersonalne jak: chronienie 
siebie w sytuacji presji wywieranej przez grupę, asertywność, 
otwartość, empatia, odreagowanie napięć i budowanie udanych 
relacji z ludźmi oraz  rozwiązywanie  problemów. 

Rozpoznawanie i minimalizowanie trudności w nauce 
przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym. Kierowanie na 
badania do PPPP oraz innych specjalistów. Usprawnienie 
zaburzonych procesów psychomotorycznych istotnych                        
w opanowaniu wiedzy i umiejętności.  

Organizacja zajęć na temat udzielania pierwszej pomocy 
prowadzona przez specjalistów. 

Udział w programach promujących zdrowy styl życia                       
i harmonijny rozwój.  

Udział w prelekcjach pokazach i kiermaszach dotyczących 
zdrowego trybu życia.  

Dbanie o zachowanie czystości w swoim miejscu pracy oraz 
otaczającym środowisku. 

DZIAŁALNOŚĆ 
PROMUJĄCA 
BEZPIECZEŃSTWO 

Działania promujące bezpieczeństwo mają na celu edukację 
z zakresu bezpieczeństwa ucznia w klasie, szkole, środowisku 
oraz wyuczenie go zachowań, mających na celu jego ochronę 
w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych. Zwrócenie uwagi na 
nawiązywanie prawidłowych relacji z rówieśnikami i osobami 
dorosłymi. Uwrażliwienie na zachowanie ostrożności                
w relacjach z osobami nieznajomymi w rzeczywistości                  
i w świecie wirtualnym. 

Dostarczanie informacji na temat skutków zachowań 
ryzykownych i  umożliwianie dokonania  świadomego wyboru. 

Udział w zajęciach wychowawczych dotyczących zagrożeń; 

Działania w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa –
szkoła promująca bezpieczeństwo. 

Udział w akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł”; 

Udział w akcji „No promil, no problem”;  

Udział w zajęciach dotyczących zasad ruchu drogowego. 

 Udział w spotkaniach z różnymi specjalistami, np.: SOiK, 
Monar. 

Udział w zajęciach przygotowujących uczniów do egzaminu 
na kartę rowerową w kl. IV. 



Udział w spotkaniu z policjantem w ramach akcji 
„Bezpieczeństwo w szkole”. 

Udział w zajęciach promujących bezpieczeństwo w Internecie. 

 

 
8.  Działania skierowane do rodziców/opiekunów 
 

Szkoła i rodzina stanowią dwa podstawowe środowiska wychowawcze mające decydujący 
wpływ na wielostronny i prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży. Wpływ ten jest 
korzystniejszy im częściej rodzice i nauczyciele nawiązują ze sobą kontakty i są skłonni 
do wzajemnego współdziałania. Współpraca szkoły, wychowawcy i rodziców rozumiana jest 
jako wykonanie wspólnych działań służących dobru dziecka i pomyślności dziecka oraz ogółu 
klasy. Głównym celem tego współdziałania jest usprawnianie pracy wychowawczej 
z uczniami. 
 

Formy współdziałania zastosowane przez wychowawców muszą objąć swym zasięgiem 
wszystkich uczniów bez wyjątku. Do celów współdziałania wychowawcy i rodziców zaliczyć 
można: coraz lepsze poznanie dzieci przez nauczycieli i rodziców w środowisku szkolnym 
i domowym, wzajemne poznawanie i rozumienie się nauczycieli i rodziców poprzez wspólną 
formację duchową, pozyskiwanie rodziców na rzecz usprawniania i urozmaicania życia klasy 
i szkoły, sugerowanie rodzicom skutecznych form oddziaływań umożliwiających pomoc 
dzieciom w nauce i właściwym zachowaniu. Aby powyższe cele mogły być 
urzeczywistnione, należy przestrzegać ustalonych zasad.  

Należą do nich:  

1. zasada pozytywnej motywacji – która mówi, że warunkiem wspólnie podejmowanych 
działań jest dobrowolność i chęć udziału obu stron w tych działaniach;  

2. zasada partnerstwa – podejmowane decyzje powinny mieć charakter wspólnie 
wynegocjowanego kompromisu. Wyklucza się tu wszelkiego rodzaju zdominowanie 
rodziców przez wychowawcę i odwrotnie. Nie dopuszcza się zbyt dużej ingerencji rodziców 
w postępowaniu wychowawcy klasy;  

3. zasada jedności oddziaływań – przypomina o konieczności realizowania przez szkołę 
i rodzinę zgodnych ze sobą celów wychowania;  

4. zasada wielostronnego przepływu informacji – zakłada konieczność uruchomiania 
różnych sposobów przekazywania informacji, co umożliwia porozumiewanie się obu stron, 
w celu konfrontowania opinii o tym, co dzieje się w szkole i w domu dziecka;  

5. zasada aktywnej i systematycznej współpracy – uwydatnia potrzebę czynnego i stałego 
zaangażowania się obu stron w wykonywanie zadań w ramach wzajemnego współdziałania;  

Zadania Formy realizacji 

Monitorowanie potrzeb i oczekiwań 
rodziców wobec systemu wychowawczego 
szkoły. 

 Rozmowy i konsultacje indywidualne, 
dyskusje podczas wywiadówek klasowych, 

 Anonimowe sondaże ankietowe 
 Bieżąca współpraca z Radą Rodziców. 

Zapoznanie rodziców ze statutem szkoły, 
podstawowymi regulaminami oraz 
szkolnym programem wychowawczo- 

 Udostępnienie tekstów oraz omówienie 
najważniejszych ich zapisów podczas 
wywiadówek klasowych. 



profilaktycznym.  Udostępnianie statutu, regulaminów 
i procedur na stronie internetowej szkoły. 

Psychoedukacja. 

 Spotkania i rozmowy z pedagogiem 
szkolnym. 

 Wykłady i prelekcje o tematyce 
wychowawczej z pracownikami Poradni 
Psychologiczno Pedagogicznej i innymi 
instytucjami wspomagającymi działalność 
szkoły. 

 

Umożliwienie rodzicom aktywnej 
działalności i współdecydowania o 
życiu szkoły. 

 Zapraszanie rodziców do 
współorganizowania: imprez i uroczystości 
klasowych oraz ogólnoszkolnych  
i  wycieczek szkolnych. 

 spotkania o charakterze mediacyjnym uczeń - 
nauczyciel – rodzic w celu rozwiązania 
zaistniałego problemu wychowawczego,  

 podziękowania w formie: listów, dyplomów, 
podziękowań na forum klasy, szkoły, również 
w formie wybranej przez uczniów, zapis 
w Kronice Szkoły. 

Uświadomienie rodzicom zagrożeń           
w rozwoju młodego pokolenia. 

- Spotkania z rodzicami poświęcone zagrożeniom 
dzieci; 
- ryzyko związane z używaniem narkotyków, 
dopalaczy i materiałów niebezpiecznych przez 
młodzież, korzystania przez nich z Internetu; 
- wskazanie instytucji, w których mogą szukać 
pomocy – pomoc w dotarciu do specjalistów; 
- warsztaty psychoedukacyjne – odpowiadające 
na rzeczywiste potrzeby, profesjonalnie 
organizowane i sprawnie przeprowadzane; 
- punkt konsultacyjny dla rodziców z udziałem 
specjalistów z zewnątrz;  

Znajomość indywidualnych zdolności        
i zainteresowań uczniów. 

- poznanie oferty zajęć pozalekcyjnych 
- pomoc w wyborze zajęć i wspieranie dziecka 
w jego działaniach; 
- pomoc w organizowaniu akademii uroczystości 
szkolnych, zabaw, dyskotek, wycieczek, 
przedstawień teatralnych. 

 

 

9.  Działania skierowane do nauczycieli 

Zadania Formy realizacji 

Bieżąca aktualizacja wiedzy z zakresu 
prawa oświatowego   Udostępnienie tekstów oraz omówienie 

najważniejszych ich zapisów 

Monitorowanie potrzeb nauczycieli             Rozmowy i konsultacje indywidualne, 



w zakresie doskonalenia umiejętności 
wychowawczych.  

dyskusje podczas posiedzeń rady 
pedagogicznej; 

 Anonimowe sondaże ankietowe; 
 Bieżąca współpraca z Zespołem 

Wychowawczym; 

Psychoedukacja  

 Umożliwienie udziału w różnych 
wewnętrznych i zewnętrznych formach 
szkoleniowych; 

 Udostępnianie literatury z zakresu 
problematyki wychowawczej. 

Udzielanie wsparcia w sytuacjach 
kryzysowych i konfliktowych 

 Organizowanie spotkań mediacyjnych 
z rodzicami i uczniami; 

 Pomoc w konstruowaniu kontraktów 
wychowawczych z klasą lub z uczniem 
i jego rodzicem. 

Doskonalenie kompetencji nauczycieli 
w zakresie radzenia sobie z ryzykownymi 
zachowaniami uczniów 

 Szkolenia okresowe z dziedziny BHP 
 Przypomnienie obowiązujących  procedur 

bezpieczeństwa; 
 Zapoznanie z nowymi wytycznymi 

przeciwdziałania COVID 19; 
 Bieżąca aktualizacja wiedzy z zakresu 

uzależnień i innych ryzykownych 
zachowań uczniów; 

 Monitorowanie potrzeb w zakresie 
doskonalenia umiejętności wychowawczo-
profilaktycznych; 

 Warsztaty psychoedukacyjne, adresowane 
szczególnie do młodych nauczycieli; 

 Udzielanie pomocy w sytuacjach 
kryzysowych i konfliktowych m. in. 
poprzez tworzenie nauczycielskich grup 
wsparcia, powołanie superwizora; 

 Włączanie w treści programowe różnych 
przedmiotów szeroko pojętej promocji 
zdrowia; 

 Organizowanie zajęć wychowawczych 
i profilaktycznych służących budowaniu 
poczucia własnej wartości i umiejętności 
radzenia sobie z presją grupy. 

 
 
 

V. EWALUACJA PROGRAMU 
Opracowany program podlega systematycznej ewaluacji. Celem ewaluacji jest określenie 

stopnia realizacji zadań programowych.  
Sposoby ewaluacji:  
• obserwacja zachowań i aktywności uczniów  
• analiza informacji udzielanych przez nauczycieli i uczniów  
• analiza sprawozdań wychowawców z realizacji planów wychowawczych  



• analiza informacji zebranych podczas spotkań z rodzicami  
• analiza sprawozdań zespołów zadaniowych  
• badanie samopoczucia uczniów w szkole, zadowolenia rodziców z działalności 

dydaktyczno- wychowawczej szkoły. 
• Raport końcowy 

 
Narzędzia ewaluacji:  

 Obserwacja; 

 Ankiety ewaluacyjne; 

 Obserwacje;  

 Wywiady ; 

 Sondaż. 

 
Uwagi, wnioski, nowe propozycje zostają przeanalizowane przez Zespół Wychowawców 

klas, przedstawione na Radzie Pedagogicznej, zaopiniowane przez Radę Rodziców i Samorząd 
Uczniowski. Pozytywnie zaopiniowane zmiany zostają  zapisane do realizacji w Programie 
Wychowawczo-Profilaktycznym.  

VI. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ 
 

Harmonogram realizacji zadań ustalany będzie co roku przez Radę Pedagogiczną 
w oparciu o Plan Pracy Szkoły na dany rok szkolny 2021/2022  

 
Wydarzenie, uroczystość szkolna Termin 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. wrzesień 

Wybory uzupełniające do władz SU  wrzesień 

Apel porządkowy dotyczący organizacji pracy szkoły           
w nowym roku szkolnym. 

wrzesień 

Ślubowanie uczniów klasy I. wrzesień/październik 

Dzień Przedszkolaka wrzesień 

Dzień Sybiraka wrzesień 

Sprzątanie Świata wrzesień  

Święto pieczonego ziemniaka- ogniska klasowe wrzesień/październik 

Udział w konkursach przedmiotowych i tematycznych 
organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty 

Zgodnie z harmonogramem 
konkursów 

Dzień Edukacji Narodowej – akademia październik 

Porządkowanie cmentarza i złożenie kwiatów na MPN w październik/listopad 



Rdziostowie oraz grobach pracowników szkoły. 

Akademia z okazji Święta Niepodległości. listopad 

Zabawa andrzejkowa. listopad  

Spotkanie z Mikołajem. grudzień 

Wigilia szkolna. grudzień 

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR  Zgodnie z harmonogramem 
konkursu 

Dzień Babci i Dziadka styczeń 

Szkolny Bal Karnawałowy styczeń/luty 

Apel porządkowy dotyczący podsumowania pracy 
i osiągnięć uczniów po I półroczu. 

styczeń/luty 

Pasowanie pierwszoklasistów na czytelników biblioteki styczeń   

Walentynki luty 

Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych marzec 

Dzień Młodych Talentów marzec 

Dzień samorządności marzec 

Szkolne Rekolekcje  marzec 

Powitanie wiosny marzec 

Akademia wielkanocna marzec /kwiecień 

Światowy Dzień Książki kwiecień 

Międzynarodowy Dzień Ziemi kwiecień  

Święto Konstytucji 3 Maja maj 

Konkurs szkolny – Mistrz Ortografii dla klas I-III maj 

Konkurs szkolny – Mistrz Ortografii dla klas VI-VII maj 

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „ALBUS” maj 

Dzień Europejski maj 

Dzień Rodziny maj 

Dzień otwarty dla nowych dzieci i ich rodziców zapisanych 
do oddziału przedszkolnego. 

czerwiec  

Święto szkoły – Rajd szkolny czerwiec 

Apel porządkowy dotyczący podsumowania pracy 
i osiągnięć uczniów w całym roku szkolnym. 

czerwiec 



Szkolny Dzień Zwierzaka czerwiec 

Dzień Sportu 

Dzień zdrowej żywności 

czerwiec 

Prace porządkowe w salach lekcyjnych czerwiec 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego  czerwiec 

 

 


