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WSTĘP 

 
Wychowanie to „wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, 

wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży”. (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe art.1 pkt.3) 

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle jest spójny ze statutem, szkolnym zestawem programów nauczania, 

uwzględnia wymagania zawarte w podstawie programowej oraz realizuje cele wychowawczo-opiekuńcze oraz profilaktyczne. Program w swoich 

założeniach ma na celu wspomóc wychowawczą rolę rodziców, dostarczać wiedzy i przykładów na temat przestrzegania norm współżycia społecznego 

oraz przygotować uczniów do życia w dorosłym świecie ludzi odpowiedzialnych za swoje  zachowania.  

 

 

PODSTAWA PRAWNA  

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami). 

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

działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. poz. 1249).  

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 

ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356).  



4. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (tekst jednolity: Dz. U. z 

2001 r. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami).  

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 649) - § 4. 6.  

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w 

publicznych szkołach, przedszkolach i placówkach.  

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci 

i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym  

8. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997r.  

9. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.  

10. Konwencja o prawach dziecka, uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 29 listopada 1989 r., ratyfikowana przez Polskę 30 

kwietnia 1991 r.- art. 3, 19, 28, 33.  

11.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela.  

12. Statut Szkoły. 

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół 

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla 

publicznych szkół 

 

Diagnoza środowiska-czynniki chroniące i czynniki ryzyka 

 
Zachowanie człowieka jest wypadkową wielu czynników tkwiących w samej jednostce lub w jej otoczeniu. Czynniki wewnętrzne tkwiące w jednostce to 

np. przekonania, samokontrola, samodyscyplina, temperament, przejęte wzorce zachowań, postawy. Czynniki zewnętrzne to np. środowisko rodzinne, 



wykształcenie rodziców, zachowania religijne, grupy rówieśnicze. Niektóre z nich sprzyjają występowaniu zachowań problemowych (ryzykownych), inne 

zaś hamują (chronią) ich pojawianie się. Funkcjonowanie człowieka zależy od dwóch rodzajów czynników: 

a) czynników chroniących, 

b) czynników ryzyka. 

Czynniki chroniące to indywidualne cechy i zachowania uczniów, cechy środowiska społecznego, efekty ich wzajemnego współdziałania, których 

występowanie zwiększa odporność na działanie czynników ryzyka. Czynniki ryzyka to indywidualne cechy i zachowania uczniów, cechy środowiska 

społecznego i efekty ich wzajemnego współdziałania, które wiążą się z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia zachowań ryzykownych 

stanowiących zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, zdrowia, bezpieczeństwa lub funkcjonowania społecznego. 

Im więcej, im bardziej szkodliwe i im dłużej działają czynniki ryzyka, tym więcej i częściej występują zachowania ryzykowne. 

Zadaniem profilaktyki jest zatem eliminowanie i osłabianie czynników ryzyka, a wzmacnianie czynników chroniących. 

 

Czynniki chroniące Czynniki ryzyka 

• W szkole organizowana jest pomoc pedagogiczno-psychologiczna dla 

dzieci z rodzin problemowych, zagrożonych patologią społeczną, 

mających problemy w nauce czy zachowaniu; 

• W szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne; 

• Organizowane są liczne wycieczki, wyjścia do kina, na basen i inne; • 

Efektywnie działa Samorząd Szkolny, zagospodarowując czas wolny 

uczniów (konkursy, dyskoteki, występy);  

• W szkole opracowane są procedury, uruchamiane w razie zaistniałego 

problemu; 

• Wzrasta liczba akcji profilaktycznych promujących zdrowy styl życia 

i  zaangażowanie ich uczestników;  

• U dzieci, które mają problemy we współżyciu w grupie pojawiają się 

zachowania agresywne wobec rówieśników albo wycofywanie;  

•Izolacja społeczna spowodowana okresem pandemii oraz nauką zdalną 

• Obserwujemy przypadki dzieci z zaburzonym zachowaniem, 

nadpobudliwych psychoruchowo bądź wycofanych;  

• Wielu uczniów nie potrafi rozwiązywać konfliktów i radzić sobie w 

trudnych, stresujących sytuacjach oraz z emocjami;  

• Wśród uczniów znajdują się dzieci z rodzin problemowych, 

zagrożonych alkoholizmem, rozbitych;  



• Rozwija się współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę;  

• Nie zanotowano przypadku uzależnienia wśród uczniów;  

• Nauczyciele doskonalą się i nabywają umiejętności prowadzenia 

skutecznych działań profilaktycznych. 

• Prowadzone są działania integrujące zespoły klasowe. 

• Nauczyciele włączają rodziców w pracę wychowawczą oraz w 

organizację szkolnych imprez i uroczystości szkolnych. 

• Promowane są wartości i prawidłowe wzorce zachowań (pochwały na 

apelu, Rycerz Miesiąca) 

• W niektórych klasach jest niska motywacja uczniów do nauki – 

zaobserwowany brak odpowiedniego zaangażowania w proces uczenia się 

u poszczególnych uczniów, zwłaszcza po okresie nauki zdalnej 

• Obserwujemy przypadki niedostatecznego zaangażowania rodziców w  

spędzanie czasu wolnego z dzieckiem, pomaganie mu w nauce;  

• Zauważamy złe nawyki żywieniowe u uczniów, zwiększenie problemu 

nadwagi i otyłości; 

• Obserwujemy przypadki zaburzeń depresyjnych u dzieci, 

• Wraz z rozwojem technologii pojawił się problem robienia zdjęć, 

publikowania bez zgody, przerabiania itp. 

• Zwiększone zostało ryzyko wycofania oraz problemów emocjonalnych 

związanych z nauczaniem zdalnym. 

• Braki wiedzy spowodowane nauczaniem zdalnym 

 

 

CELE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH 

▪ Wspieranie rozwoju osobowości młodego człowieka 

▪ Kształtowanie postaw prozdrowotnych 

▪ Wyposażenie ucznia w umiejętności niezbędne do współdziałania w zespole 

▪ Przygotowanie do podejmowania oraz pełnienia ról społecznych i obywatelskich 

▪ Kształtowanie postaw patriotycznych 

▪ Kształtowanie postaw i nawyków proekologicznych 

▪ Doskonalenie warunków bezpiecznego funkcjonowania ucznia w szkole i poza szkołą 



▪ Wspieranie nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, ryzykownych i konfliktowych 

▪ Eliminowanie zagrożeń utraty zdrowia i szans rozwojowych przez uzależnienia 

▪ Rozpoznawanie zagrożeń występujących w środowisku i przeciwdziałanie tym zagrożeniom 

▪ Poprawa skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec uczniów  

▪ Podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców (opiekunów) 

▪ Udzielanie wsparcia rodzinom będącym w trudnej sytuacji materialnej 

▪ Wzrost efektywności pracy szkoły poprzez systematyczny, profesjonalny i efektywny rozwój kadry pedagogicznej  

 

SPODZIEWANE EFEKTY 

• zmniejszenie liczby zachowań agresywnych w szkole, 

• wzrost poprawności językowej w mowie potocznej (rzadziej używane wulgaryzmy), 

• utrwalenie zachowań asertywnych, 

• empatia, 

• wzrost wiedzy uczniów oraz rodziców na temat uzależnień i przeciwdziałania im, 

• dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne, 

• umiejętność organizowania czasu wolnego, 

• świadome i umiejętne korzystanie z komputera, internetu 

• prawidłowe reakcje w sytuacjach zagrożenia, 

• zachowanie higieny osobistej, 

• sukcesy uczniów w szkole. 

 

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 

1. Uczę się życia w dynamicznie rozwijającym się świece: 



-jestem pilnym uczniem i uczę się systematycznie; 

-korzystam z różnych źródeł informacji, także multimedialnych; 

-uczę się jednego lub kilku języków obcych; 

-odkrywam swoje możliwości, talenty i zainteresowania i twórczo je wykorzystuje; 

-chętnie pomagam innym w potrzebie; 

-jestem tolerancyjny i szanuję innych. 

2. Uczę się być gospodarzem mojej małej ojczyzny Wisły: 

-szanuję wartości tradycje rodzinne; 

-poznaję historię mojego regionu; 

-poznaję i chronię przyrodę mojego regionu; 

-pielęgnuję rodzinną gwarę. 

 

MODEL ABSOLWENTA 

Absolwenta naszej szkoły charakteryzuje: 

 

• świadomość własnych umiejętności, zdolności i pasji; 

• ciekawość świata; 

• umiejętność uczenia się; 

• wyposażenie w kompetencje kluczowe; 

• twórcze podchodzenie do życia; 

• wrażliwość społeczna, odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność odróżniania dobra od zła; 



• umiejętność korzystania z komputera i technik informacyjnych; 

• sprawne komunikowanie się w języku polskim i obcym; 

• asertywność; 

• tolerancja; 

• dbałość o zdrowie własne i innych; 

• umiejętność dokonywania wyborów zgodnych z własnym sumieniem i światopoglądem; 

• znajomość tradycji i kultury regionalnej i narodowej



 CELE I ZADANIA DO REALIZACJI 

Działania skierowane do uczniów 

 

Obszar I: 

ROZWÓJ OSOBISTY UCZNIA 
 

 

Cel 

 

 

Zadania 

 

Sposób realizacji 

Osoby/instytucje 

odpowiedzialne/realizujące 

Wspieranie 

rozwoju 

osobowości 

młodego 

człowieka 

 

Wspomaganie umiejętności  samopoznania: 

- wzbogacanie słownictwa dotyczącego samopoznania  

  i samooceny, 

- wykorzystywanie sytuacji szkolnych do treningu  

  rozpoznawania własnych emocji, uczuć, predyspozycji  

  i deficytów (słabych i mocnych stron), 

- wdrażanie do autorefleksji. 

 

Stymulowanie rozwoju samoakceptacji  

i samokontroli: 

- wdrażanie do samooceny i akceptacji własnych  

  mocnych i słabych stron.  

- kształtowanie umiejętności kontrolowania zachowania,  

  panowania nad emocjami, radzenia sobie ze stresem i 

dowolnego kreowania własnego wizerunku. 

 

Rozwijanie kompetencji czytelniczych: 

-motywowanie i zachęcanie do czytanie książek 

-kształtowanie pozytywnych postaw i wartości poprzez 

kontakt z książką 

-poszerzanie wiedzy oraz rozwój wyobraźni 

- zajęcia warsztatowe 

- zajęcia integracyjne 

- godziny z wychowawcą 

- lekcje biblioteczne 

- zajęcia dodatkowe 

- indywidualne rozmowy 

- konkursy  

- imprezy edukacyjne i inne 

- lekcje przedmiotowe 

- udział w konkursach, olimpiadach  

   szkolnych i pozaszkolnych 

 

 

 

 

 

-lekcje biblioteczne 

-konkursy gwarowe, recytatorskie, 

pięknego czytania 

-lekcje przedmiotowe 

- zajęcia dodatkowe 

- wychowawcy 

- pedagog  

- dyrekcja 

- nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-bibliotekarz 

-nauczyciele 

-wychowawcy na świetlicy 

 

 



 

 

 

 

Rozwijanie kompetencji informatycznych 

-nauczenie podstawowych  zasad posługiwania się 

komputerem i technologią informacyjną 

-uwrażliwienie uczniów na zagrożenia wychowawcze 

związane z niewłaściwym korzystaniem z komputera i 

Internetu 

-przygotowanie do posługiwania się metodami i środkami 

technologii informacyjnej w przyszłej aktywności w 

pracy i w domu 

- nauczenie podstawowych zasad programowania w celu 

kształtowania umiejętności rozwiązywania problemów 

-wdrożenie do korzystania z platformy Teams na 

wypadek zdalnego nauczania 

-zwracanie uwagi na roztropne korzystanie w procesie 

kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod 

kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-

komunikacyjne (zdalne nauczanie) 

 

-doposażanie biblioteki w nowe 

książki i czasopisma 

 

 

-zajęcia komputerowe 

-lekcje przedmiotowe 

-zajęcia komputerowe w ramach 

świetlicy szkolnej 

 

 

 

 

-nauczyciel informatyk 

-nauczyciele przedmiotowi 

-wychowawcy na świetlicy 

Rozwijanie 

zainteresowań 

uczniów 

Umiejętność wykorzystania własnego potencjału: 

- motywowanie do nauki szkolnej i rozwoju, 

-  stwarzanie warunków do realizowania działań  

  wynikających z zainteresowań, 

- kreowanie warunków sprzyjających rozwojowi  

  indywidualnych talentów i uzdolnień,  

- wspomaganie w radzeniu sobie z własnymi  

  niedoskonałościami, 

- wspieranie ucznia o specyficznych potrzebach  

  edukacyjnych i emocjonalnych. 

- zajęcia warsztatowe 

- zajęcia integracyjne 

- godziny z wychowawcą 

- lekcje biblioteczne 

- zajęcia dodatkowe 

- indywidualne rozmowy 

- konkursy  

- imprezy edukacyjne i inne 

- lekcje przedmiotowe 

- udział w konkursach, olimpiadach  

- dyrekcja 

- wychowawcy 

- pedagog 

- psycholog 

- nauczyciele przedmiotów 

- bibliotekarz 

 



-prowadzenie kół zainteresowań w ramach projektu 

„Lepszy start” 

 

Kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji i 

poszerzania wiedzy: 

- stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju 

osobistego uczniów, 

- rozbudzanie ciekawości poznawczej, 

-rozwijanie zdolności twórczego myślenia. 

 

   szkolnych i pozaszkolnych 

 

Kształtowanie 

postaw 

prozdrowotnych 

Wzbogacanie wiedzy dotyczącej zdrowego  

i higienicznego trybu życia oraz zagrożeń dla zdrowia: 

- propagowanie wiedzy dotyczącej zdrowego stylu życia  

  (higieny pracy, nauki i odpoczynku, odżywiania się), 

- uświadamianie skutków zagrożeń cywilizacyjnych, 

- rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej konstruktywnych  

  metod radzenia sobie ze stresem. 

 

Ukształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne 

zdrowie: 

- uświadamianie zdrowotnych konsekwencji własnych  

  decyzji na przykładach zachowań ryzykownych, 

 

Wyrobienie nawyków i umiejętności sprzyjających 

zachowaniu zdrowia:  

- uświadamianie znaczenia higieny osobistej, 

- promowanie aktywnych i atrakcyjnych form  

  zagospodarowania czasu wolnego, 

- propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy. 

 

Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa w szkole i 

poza nią: 

- zajęcia warsztatowe 

- lekcje przyrody, wychowania do  

  życia w rodzinie, biologii 

- godziny z wychowawcą 

- eksponowanie publikacji z zakresu 

  profilaktyki zdrowia z zasobów 

  biblioteki 

- zajęcia pozalekcyjne  

  umożliwiające prawidłowy rozwój  

  psychofizyczny, ze szczególnym  

  uwzględnieniem różnorodnych  

  form zajęć sportowych 

- spotkania z pielęgniarką 

- Tydzień Zdrowia 

- Dzień Sportu 

- próbne alarmy przeciwpożarowe 

-udział w kursie pierwszej pomocy 

 

 

- pielęgniarka 

- nauczyciele: przyrody,  

  wychowania fizycznego,  

  wychowania do życia w  

  rodzinie, biologii 

- wychowawcy 

  



-zapoznanie z procedurami obowiązującymi w szkole w 

związku z pandemią covid-19 

-kształtowanie umiejętności prawidłowego stosowania 

zasad bezpieczeństwa obowiązujących w klasie, szkole i 

środowisku: 

-kształtowanie umiejętności prawidłowego reagowania w 

sytuacjach zagrożenia: 

-nabywanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. 

-nabywanie umiejętności w obszarze edukacji 

komunikacyjnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obszar II: 

ROZWÓJ SPOŁECZNY UCZNIA 
 

 

Cel 

 

Zadania 

 

 

Sposób realizacji 

Osoby/instytucje 

odpowiedzialne /realizujące 

 

Wyposażenie 

ucznia  

w umiejętności 

niezbędne do 

współdziałania 

w zespole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znajomość i przestrzeganie norm współżycia 

społecznego:  

- promowanie zasad kulturalnego zachowania się                  

  w relacjach społecznych, 

- kształtowanie poszanowania cudzych praw i potrzeb 

- wzbogacanie wiedzy dotyczącej ról społecznych,  

  hierarchii i powszechnie akceptowanych wartości. 

 

Doskonalenie kompetencji emocjonalnych  

i społecznych: 

- wdrażanie do rozpoznawania emocji i uczuć, 

- rozwijanie wrażliwości społecznej i wrażliwości do  

  empatii, 

- wdrażanie do wyrażania uczuć, komunikowania  

  własnych potrzeb i wywierania wpływu na innych ludzi  

  w sposób akceptowany społecznie, 

- kształtowanie umiejętności efektywnego zachowania się  

  w sytuacjach trudnych, ryzykownych i konfliktowych. 

-eliminacja skutków izolacji społecznej spowodowanej 

pandemią covid-19 

 

Eliminowanie zachowań agresywnych: 

- rozpoznawanie i nazywanie zachowań agresywnych, 

- kształtowanie postaw odrzucających przemoc, 

- kształtowanie umiejętności nieagresywnego  

 

- zajęcia warsztatowe i integracyjne  

- godziny z  wychowawcą 

- lekcje biblioteczne 

- wychowanie do życia w rodzinie 

- zajęcia pozalekcyjne i sportowe 

- wycieczki, imprezy klasowe  

  i szkolne 

- zawody sportowe i konkursy 

- działalność SU oraz SKW 

- Dzień Tolerancji 

 

- wychowawcy 

- bibliotekarz 

- nauczyciele przedmiotów 

- pedagog 

- psycholog 

- opiekun SU 

-opiekun SKW 

 



 rozwiązywania konfliktów i zachowywania się  

 w  sytuacjach problemowych – asertywnego 

 przedstawiania  własnych potrzeb i praw oraz odmawiania 

 przy  pełnym poszanowaniu praw i wyborów innych ludzi.  

 

Nabywanie umiejętności komunikacji międzyludzkiej: 

-nabywanie nawyków kulturalnego zachowania się w 

towarzystwie oraz umiejętności prowadzenia rozmowy 

-kształtowanie zdolności rozwiązywania konfliktów 

-nabywanie zasad właściwej komunikacji 

-kształtowanie umiejętności aktywnego i empatycznego 

słuchania innych 

 

Kształtowanie kultury języka: 

-utrwalanie zasad poprawnego posługiwania się językiem w 

mowie i piśmie 

 

Kształtowanie w uczniach tolerancji: 

-symulowanie sytuacji sprzyjających kształtowaniu 

sposobów kulturalnego wyrażania własnego zdania, 

uważnego słuchania innych 

-rozwijanie w uczniach empatii i zrozumienia dla tego, co 

inne 

 

 

Kształtowanie 

u ucznia 

postawy 

przynależności 

do środowiska 

szkolnego 

 

Znajomość zasad funkcjonowania szkoły: 

- zapoznanie uczniów ze Statutem  

  Szkoły, Szkolnym Programem Wychowawczo- 

  Profilaktycznym 

- uświadamianie praw i obowiązków uczniów oraz  

  rodziców w szkole, życiu rodzinnym i społeczeństwie 

- tworzenie zwyczajów i tradycji szkoły. 

 

- godziny z wychowawcą 

-  lekcje biblioteczne 

- zebrania z rodzicami  

- wybory samorządu klasowego  

  i szkolnego 

- ślubowanie klas I 

- dokumentowanie życia szkoły –  

 

- wychowawcy 

- bibliotekarz 

- nauczyciele przedmiotowi 

- pedagog 

- psycholog 

- zespół do spraw promocji 

szkoły 



 

Wytworzenie potrzeby aktywnego udziału w życiu 

szkoły, stymulowania postaw prospołecznych: 

- włączenie do społeczności szkolnej uczniów klas I, 

- kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty  

  klasowej i szkolnej, pozytywnego wizerunku szkoły  

  i akceptacji obowiązków szkolnych, 

- tworzenie zwyczajów i tradycji szkoły, 

- kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za  

  grupę i umiejętności funkcjonowania w niej  

  z uwzględnieniem zasad tolerancji dla odmienności  

  poglądów, potrzeb, przynależności, np. religijnej,  

  społecznej, narodowej, 

- wdrażanie do poszanowania mienia społecznego. 

 

Kreowanie pożądanych postaw wobec obowiązków: 

- zapoznanie uczniów z ich prawami i obowiązkami  

  szkolnymi i społecznymi, 

- monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego,  

  eliminowanie nieusprawiedliwionej absencji, 

- kształtowanie pożądanych postaw wobec obowiązków  

  szkolnych poprzez przestrzeganie procedur zawartych  

  w Statucie Szkoły, 

- stymulowanie aktywności uczniów w społeczności  

  klasowej, szkolnej i lokalnej (np. wolontariat). 

 

  szkolna strona internetowa,  

  gazetka „Heca”, kronika szkolna 

- działalność SU 

- Dzień Edukacji Narodowej 

- bal uczniów  

- opiekun gazetki szkolnej 

- opiekun SU 

 

 

Kształtowanie 

postaw 

patriotycznych 

 

Rozpowszechnienie wiedzy o historii i kulturze własnego 

regionu i kraju: 

- wzbogacanie wiedzy o regionie i kraju, 

- zaznajamianie z tradycjami, historią i kulturą narodową. 

 

 

- organizacja szkolnych imprez  

  okolicznościowych 

- uroczyste obchody świąt  

  narodowych, ważnych wydarzeń  

  historycznych, religijnych  

 

- wychowawcy 

- nauczyciel-bibliotekarz 

- nauczyciele historii, 

edukacji regionalnej, języka  

  polskiego, języków obcych 



Rozwój poczucia tożsamości narodowej i więzi  

z tradycjami narodowymi: 

- kształtowanie przywiązania do kraju i jego kulturowego  

  dziedzictwa, 

- wpajanie patriotyzmu lokalnego, 

- kształtowanie tożsamości narodowej przy jednoczesnym  

  otwarciu na wartości kultury Europy, 

- wpajanie szacunku wobec symboli, tradycji i miejsc  

  pamięci narodowej. 

 

Aktywizacja działań wynikających z postaw 

patriotycznych: 

- kształtowanie potrzeby  celebrowania świąt narodowych  

  i lokalnych oraz uczestniczenie w nich, 

- kształtowanie nawyku właściwych postaw podczas  

  uroczystości i eksponowania symboli narodowych  

  i państwowych, 

- wdrażanie do opieki nad miejscami pamięci narodowej. 

 

- konkursy, wystawy 

- wycieczki do muzeum itp. 

- lekcje historii, edukacji 

regionalnej, języka polskiego, 

godziny z wychowawcą, 

- lekcje, wystawy biblioteczne 

- Konkurs Wiedzy o Europie 

 

- opiekun SU 

 

 

Kształtowanie 

postaw  

i nawyków 

proekolo-

gicznych 

 

Uświadomienie cywilizacyjnych zagrożeń dla człowieka 

i przyrody: 

- propagowanie wiedzy dotyczącej środowiska  

  przyrodniczego, 

- tworzenie warunków do poznawania współzależności  

  między różnymi elementami środowiska naturalnego  

  oraz rozumienia przyczyn skutków ingerencji człowieka    

  w świat przyrody, 

-ugruntowanie wiedzy na temat ochrony klimatu 

- ukazywanie celowości przeprowadzania akcji  

  ekologicznych. 

 

 

- godziny z wychowawcą 

-  lekcje, wystawy biblioteczne 

- lekcje przyrody 

- akcje ekologiczne: Sprzątanie 

Świata, Dzień Ziemi 

- wycieczki 

- akcje organizowane przez SU  

 

- wychowawcy 

- bibliotekarz 

- nauczyciel przyrody, 

biologii, geografii 

- opiekun SU 



Wypracowanie poszanowania dla środowiska 

przyrodniczego: 

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan  

  przyrody; troski o jej przyszłość, 

- motywowanie do uczestniczenia w ochronie środowiska  

  naturalnego. 

 

Osobiste zaangażowanie w działania proekologiczne: 

- wdrażanie do samodzielnego poszukiwania informacji  

  o zagrożeniach środowiska w najbliższej okolicy, 

- promowanie i kształtowanie nawyków proekologicznych, 

- inicjowanie i realizowanie działań korzystnych dla  

  środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu.   

 

Kształtowanie 

postawy pro-

społecznych 

 

Promocja idei wolontariatu w szkole: 

-wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro, 

kształtowanie właściwych postaw szlachetności, 

zaangażowania społecznego, 

-rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na 

rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na 

potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności, 

-aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, 

-wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o 

charakterze wolontaryjnym, 

- wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na 

rzecz szkoły i środowiska szkolnego, 

- wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej. 

 

 

-zajęcia z pedagogiem 

-lekcje wychowawcze i 

przedmiotowe 

-udział w akcjach charytatywnych 

- działalność Szkolnego Klubu 

Wolontariatu 

-opiekun SKW 

-pedagog szkolny 

-wychowawcy 

-nauczyciele 

Kształtowanie 

postaw 

-podkreślanie korzyści ze znajomości prawa w codziennym 

życiu oraz gospodarowania posiadanymi środkami 

finansowymi, w tym oszczędzania 

-zajęcia z wychowawcą 

-  

 

-wychowawcy 

-opiekun SKO 



przedsiębiorcz

ości 

 

Przygotowanie 

młodzieży do 

trafnego 

wyboru 

zawodu i drogi 

dalszego  

kształcenia 

 

-diagnoza potrzeb i zasobów uczniów;  

-rozwijanie talentów, zainteresowań, zdolności, 

predyspozycji,  

-wspieranie rodziców w procesie doradczym, udzielanie 

informacji związanych z dalszym kształceniem dziecka 

-włączanie przedstawicieli instytucji i zakładów pracy w 

proces orientacji i doradztwa zawodowego w szkole 

 

-zajęcia z zakresu doradztwa 

zawodowego w klasie 7 i 8, 

-lekcje wychowawcze,  

-zajęcia z pedagogiem, 

-indywidualne konsultacje dla 

rodziców, zebrania 

-współpraca z instytucjami w 

zakresie doradztwa zawodowego 

-Wewnątrzszkolny System 

Doradztwa Zawodowego 

-szkolny doradzca 

zawodowy 

-pedagog szkolny 

-wychowawcy 

-nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obszar III: 

PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ 

 
 

Cel 

 

Zadania 

 

Sposoby realizacji 

 

Osoby/instytucje 

odpowiedzialne /realizujące 

 

Doskonalenie 

warunków 

bezpiecznego 

funkcjonowania 

ucznia w szkole  

i poza nią 

 

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ucznia w szkole: 

- ochrona uczniów przed skutkami niepożądanych  

  działań ludzi z zewnątrz, 

- wdrażanie uczniów do przestrzegania procedur  

  i przepisów związanych z bezpieczeństwem, 

- doskonalenie kompetencji kadry pedagogicznej  

  w zakresie znajomości i przestrzegania przepisów, 

- eliminowanie zagrożeń pożarowych, 

- zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz  

  odpoczynku między lekcjami, 

- ochrona mienia społecznego, 

- przeciwdziałanie agresji w szkole, 

- eliminowanie zagrożeń związanych z zachowaniami  

  ryzykownymi uczniów, 

- wprowadzenie punktowego systemu oceny zachowania 

w celu motywowania do właściwego zachowania 

 

Ukształtowanie umiejętności samodzielnego, 

codziennego dbania o własne bezpieczeństwo: 

- zaznajamianie z przepisami bhp, drogami  

  ewakuacyjnymi w szkole, 

- zaznajamianie i systematyczne przypominanie zasad  

 

- godzina z wychowawcą, 

- eksponowanie publikacji 

- rozmowy z uczniami 

- obserwacje 

- zajęcia warsztatowe 

- treningi asertywności 

- spotkania z policjantem 

dzielnicowym 

 

 

- koordynator ds.  

  bezpieczeństwa 

- wychowawcy 

- bibliotekarz 

- pedagog 

- psycholog 

- nauczyciele 



  bezpiecznego poruszania się po drogach, podróżowania,  

  nawiązywania znajomości, wypoczynku nad wodą itp., 

- zaznajamianie z zasadami bezpiecznego korzystania  

  z Internetu. 

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania zagrożeń  

i właściwego zachowania się w sytuacjach 

niebezpiecznych: 

- minimalizowanie zagrożeń związanych z drogą „do”  

  i „ze” szkoły, 

- kształtowanie gotowości i umiejętności udzielania  

  pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, 

- uświadamianie zagrożeń związanych z życiem  

  towarzyskim, podróżami, aktywnością w okresach  

  wolnych od nauki, 

- doskonalenie umiejętności szacowania ryzyka  

  sytuacyjnego, rozpoznawanie nietypowych sygnałów  

  niebezpieczeństwa, 

- uświadamiane zagrożeń związanych z korzystaniem  

  z Internetu. 

 

Eliminowanie z życia szkoły agresji: 

- doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania  

  zachowań agresywnych, 

- kształtowanie postaw odrzucających przemoc oraz  

  umiejętności nieagresywnego, asertywnego zachowy-   

  wania się w sytuacjach konfliktowych i problemowych, 

- monitorowanie nasilenia zjawiska agresji w szkole.  

 

Wspieranie 

nabywania 

umiejętności 

radzenia sobie  

 

Wpojenie wiedzy niezbędnej dla podejmowania  

w sytuacjach trudnych trafnych decyzji: 

- doskonalenie umiejętności rozpoznawania czynników  

  ryzyka i właściwego oceniania poziomu zagrożenia, 

 

- godzina z wychowawcą 

- eksponowanie publikacji  

- konsultacje pedagoga 

- konsultacje psychologa 

 

- wychowawcy 

- bibliotekarz 

- pedagog 

- psycholog 



w sytuacjach 

trudnych, 

ryzykownych  

i konfliktowych 

- propagowanie wiedzy o społecznych mechanizmach  

  wywierania wpływu i konstruktywnych sposobach  

  radzenia sobie z nimi (negocjacje, mediacje, asertywna  

  komunikacja własnych potrzeb, sztuka odmawiania,  

  dyskusji). 

 

Wspieranie rozwoju autonomii i umiejętności dbania 

o własne dobro: 

- kształtowanie odpowiedzialności za własne zdrowie, 

- stymulowanie rozwoju samoakceptacji i samokontroli, 

- wspieranie rozwoju niezależności od opinii grupy  

  i odporności na nieakceptowaną presję rówieśniczą, 

- wspieranie rozwoju silnych więzi emocjonalnych            

  z konstruktywnymi jednostkami i grupami.  

 

Doskonalenie umiejętności w osobistym działaniu: 

- wykorzystywanie nadarzających się okazji do  

  praktycznego zastosowania wiedzy o technikach  

  opierania się niepożądanym wpływom, 

- kształtowanie umiejętności proszenia o pomoc  

  i rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach,   

  które udzielają wsparcia młodzieży.   

 

 

 

 

- rozmowy z uczniami 

   

 

Eliminowanie 

zagrożeń utraty 

zdrowia i szans 

rozwojowych 

 

Propagowanie wiedzy podnoszącej efektywność 

działań profilaktycznych: 

- aktywne uczestniczenie w lokalnych i krajowych  

  akcjach edukacyjnych, 

- współpraca z osobami i instytucjami zajmującymi się  

 

- obserwacje 

- godziny z wychowawcą 

- eksponowanie publikacji 

- lekcje przyrody, biologii i   

wychowania do życia w rodzinie 

 

- wychowawcy 

- bibliotekarz 

- pedagog 

- psycholog 



przez 

uzależnienia  

  problematyką uzależnień, 

- podnoszenie kompetencji rodziców (opiekunów)  

  w zakresie mechanizmów powstawania uzależnień,            

metod zapobiegania, rozpoznawania objawów zażywania  

  środków uzależniających i właściwych sposobów  

  reagowania. 

- prowadzenie systematycznych działań informacyjnych 

dotyczących zagrożeń związanych z sięganiem po środki 

uzależniające (papierosy, alkohol, dopalacze, narkotyki, 

substancje psychoaktywne) 

- kształtowanie wiedzy na temat zagrożeń płynących z 

nadmiernego korzystania z mediów 

 

Ukształtowanie pożądanych społecznie postaw wobec 

zagrożeń cywilizacyjnych: 

- promowanie aktywnych i atrakcyjnych form  

  zagospodarowania czasu wolnego, 

- propagowanie wiedzy dotyczącej zdrowego  

  odżywiania,  

- rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej metod radzenia  

  sobie ze stresem, 

- propagowanie wiadomości dotyczących zagrożeń  

  cywilizacyjnych, w tym związanych z korzystaniem  

  z Internetu, nawiązywania znajomości przez Internet,  

  ujawniania swoich danych bądź danych innych osób,  

  przestrzegania praw autorskich publikacji 

- promowanie zdrowego stylu życia. 

 

Zniechęcenie uczniów do eksperymentowania: 

- reagowanie na próby eksperymentowania środkami  

  uzależniającymi zgodnie z procedurami, 

- wspieranie rodziców i uczniów w rozwiązywaniu  

- zajęcia prowadzone przez  

  specjalistów 

- udział w spektaklach  

  profilaktycznych 

- szkolne, rejonowe konkursy  

  profilaktyczne 

- zajęcia pozalekcyjne 

- filmy 

 

- nauczyciele przyrody, 

biologii i wychowania do życia  

  w rodzinie 

- pielęgniarka 

- nauczyciel informatyki 



  problemów. 

 

 

Rozpoznawanie 

zagrożeń 

występujących  

w środowisku  

i przeciwdziała-

nie tym 

zagrożeniom 

 

Rozpoznanie skali i natężenia zagrożeń 

występujących w środowisku ucznia: 

- monitorowanie nasilenia zjawiska agresji w szkole, 

- monitorowanie (w miarę możliwości) występowania  

  w szkole zachowań ryzykownych, takich jak: palenie  

  papierosów, spożywanie napojów alkoholowych,  

  wagarowanie 

- ocenianie stopnia realizacji i efektywności programu  

  wychowawczo-profilaktycznego, 

- badanie postaw wobec środków uzależniających, 

- rozpoznawanie rozmiarów zagrożeń w środowisku,  

  rodzinie, szkole. 

 

Udzielanie pomocy w sytuacji trudnej: 

- udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

  uczniom zagrożonym przemocą w rodzinie, 

- wskazywanie specjalistycznych ośrodków i instytucji  

  pomocowych, 

- współpraca z policją, sądem i innymi instytucjami  

  zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

   

 

- badania ankietowe uczniów  

  i rodziców 

- wywiady środowiskowe 

- współpraca z policją i sądem  

- współpraca z instytucjami  

- konsultacje pedagoga 

- konsultacje psychologa 

- zajęcia w ramach pomocy 

pedagogiczno-psychologicznej 

- eksponowanie publikacji 

 

- koordynator ds.  

  bezpieczeństwa 

- wychowawcy 

- bibliotekarz 

- pedagog 

- psycholog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Obszar IV: 

DIAGNOZA I TERAPIA PRZYCZYN TRUDNOŚCI I NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH 

 

Cel Zadania         Sposób realizacji Osoby/instytucje 

odpowiedzialne /realizujące 

Rozwiązywanie  

i 

przeciwdziałanie 

problemom 

edukacyjnym, 

emocjonalnym 

uczniów 

Diagnozowanie trudności w uczeniu się: 

- rozpoznanie zakresu i skali zjawiska, 

- przeprowadzenie wstępnej diagnozy lub skierowanie 

na  

  badania do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, 

- przeprowadzenie wywiadu z rodzicem lub opiekunem, 

- analiza wytworów prac ucznia. 

 

Udzielenie pomocy pedagogiczno-psychologicznej: 

-dostosowywanie wymagań do indywidualnych 

możliwości psychofizycznych uczniów, 

-zapobieganie marginalizacji uczniów słabszych, 

niepełnosprawnych, 

- objęcie ucznia pomocą psychologiczno – 

pedagogiczną, 

 

Eliminowanie niepowodzeń szkolnych:  

- korekcja i kompensacja zaburzonych funkcji, 

- monitorowanie postępów ucznia. 

- pomoc w uzupełnianiu wiedzy po nauczaniu zdalnym 

poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć w klasach 4-8 

- zajęcia prowadzone przez  

  specjalistów  

- zajęcia warsztatowe 

- treningi 

- dostrzeganie i wspieranie  

  mocnych stron ucznia 

- współpraca z instytucjami  

  pomocowymi 

-analiza i wdrażanie zaleceń 

wynikających z opinii i orzeczeń 

wydawanych przez poradnie 

pedagogiczno-psychologiczne 

-tworzenie Indywidualnych 

Programów Edukacyjno-

Terapeutycznych oraz Kart 

Pomocy Pedagogiczno-

Psychologicznej 

- pedagog 

- psycholog 

- logopeda 

- wychowawcy 

- nauczyciele 

 



- prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w 

ramach projektu „Lepszy start” 

- prowadzenie zajęć w ramach pomocy pedagogiczno-

psychologicznej 

 

 

 

 

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RODZICÓW UCZNIÓW 

 
Cel Zadania Sposób realizacji Osoby/instytucje 

odpowiedzialne/realizujące 

Kształtowanie 

integralnych 

działań 

wychowawczy

ch szkoły i 

rodziny 

Współpraca z rodzicami: 

-przedstawienie rodzicom podstawowych dokumentów 

regulujących pracę szkoły, np.: 

statut szkoły, wewnątrzszkolne zasady oceniania, program 

wychowawczy, program profilaktyki, regulamin szkoły. 

- ustalenie zasad kontaktowania się z rodzicami uczniów. 

- zapoznanie rodziców z zakresem udzielanej pomocy przez 

specjalistów szkolnych (pedagog, psycholog, logopeda) 

- przedstawienie harmonogramu zebrań oraz 

indywidualnych konsultacji 

- zachęcenie do organizowania i uczestnictwa we wspólnych 

wyjazdach i imprezach szkolnych. 

- zachęcenie rodziców do współpracy we wspólnym 

rozwiązywaniu problemów wychowawczych zaistniałych w 

szkole. 

  

-indywidualne konsultacje, 

 -zebrania, wywiadówki 

-gazetki tematyczne 

-pogadanki, prelekcje 

-mobidziennik 

 

- wychowawcy 

- pedagog  

- dyrekcja 

- nauczyciele 

Podniesienie 

kompetencji 

wychowawczy

Udzielanie wsparcia w zakresie opieki i wychowania: 

- kształtowanie pożądanych postaw i zachowań rodziców  

  wobec zagrożeń związanych z sytuacjami  

-indywidualne konsultacje,  

-zebrania, wywiadówki 

-gazetki tematyczne 

- wychowawcy 

- pedagog  

- dyrekcja 



ch rodziców 

(opiekunów) 

 

  ryzykownymi, 

- wzbogacanie wiedzy o prawidłowościach rozwoju  

  psychofizycznego w okresie dorastania, 

- podnoszenie umiejętności rozpoznawania sytuacji  

  i zachowań ryzykownych. 

- podnoszenie kompetencji rodziców (opiekunów)  

  w zakresie mechanizmów powstawania uzależnień,            

metod zapobiegania, rozpoznawania objawów zażywania  

  środków uzależniających i właściwych sposobów  

  reagowania. 

 

Współpraca z rodzicami w zakresie opieki, wychowania, 

edukacji: 

-angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły, 

-informowanie na bieżąco o postępach dziecka- 

mobidziennik 

-pogadanki, prelekcje 

-mobidziennik 

- nauczyciele 

Poszerzanie 

wiedzy na 

temat 

uzależnień 

Pogłębianie wiedzy rodziców na temat uzależnień od 

substancji psychoaktywnych oraz usprawnienie 

umiejętności  rozpoznawania przejawów zachowań 

ryzykownych wśród młodzieży; dostarczenie rodzicom 

aktualnej wiedzy dotyczącej pomocy specjalistycznej, 

zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania używaniu środków i 

substancji psychoaktywnych 

 

Uświadamianie zagrożeń związanych z okresem dorastania 

oraz podnoszenie poziomu wiedzy na temat prawidłowości 

rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego w okresie 

adolescencji 

 

Uświadomienie konsekwencji prawnych związanych z 

naruszaniem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu 

-indywidualne konsultacje,  

-zebrania, wywiadówki 

-gazetki tematyczne 

-pogadanki, prelekcje 

-mobidziennik 

- wychowawcy 

- pedagog  

- dyrekcja 

- nauczyciele 



narkomanii oraz procedur postępowania obowiązujących w 

sytuacji zagrożenia uzależnieniami 

 

Udzielanie 

wsparcia 

rodzinom 

będącym w 

trudnej 

sytuacji 

materialnej 

Organizowanie dla rodzin będących w trudnej sytuacji 

materialnej: 

• Bezpłatnego dożywiania na terenie szkoły 

• Pomocy materialnej (np.: książki, przybory szkolne) 

• Dofinansowania do wycieczek, wyjazdów 

 

 

Organizowanie na terenie szkoły akcji wspierających 

uczniów i ich rodziny 

-współpraca z instytucjami 

działającymi na rzecz rodziny 

- wychowawcy 

- pedagog  

- dyrekcja 

- nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO NAUCZYCIELI  
Cel Zadania         Sposób realizacji Osoby/instytucje 

odpowiedzialne /realizujące 

Zapewnienie 

bezpieczeństwa 

w szkole 

Opracowanie procedur obowiązujących na czas 

trwania pandemii covid-19 

-zapoznanie uczniów z procedurami, dbałość o ich 

przestrzeganie 

procedury -dyrektor 

-wszyscy nauczyciele 

Wzrost 

efektywności 

pracy szkoły 

poprzez 

systematyczny, 

profesjonalny i 

efektywny 

rozwój kadry 

pedagogicznej  

 

Pogłębianie wiedzy nauczycieli z zakresu opieki, 

wychowania, edukacji: 

-indywidualny udział nauczycieli w szkoleniach 

usprawniających ich pracę, 

-szkolenia całej Rady Pedagogicznej, 

-udział nauczycieli w szkoleniach medotycznych, 

-wymiana informacji i doświadczeń zdobytych na 

konferencjach, szkoleniach z innymi nauczycielami. 

-rozwijanie kompetencji informatycznych 

-szkolenia z zakresu obsługi platformy Teams (zdalne 

nauczanie) 

Szkolenia, konferencje -dyrektor 

-nauczyciele 

Eliminowanie 

niepowodzeń 

szkolnych 

Usprawnienie umiejętności dostosowywania 

wymagań edukacyjnych do indywidualnych 

możliwości psychofizycznych oraz potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych uczniów: 

-przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym;  

- szkolenia 

-stały kontakt z PPP 

-zapoznawanie się z opiniami i 

orzeczeniami wydawanymi 

przez PPP 

-dyrektor 

-nauczyciele 



-podniesienie poziomu wiedzy nauczycieli na temat 

prawidłowości rozwoju oraz zaburzeń zdrowia 

psychicznego w okresie adolescencji . 

Profilaktyka 

uzależnień wśród 

uczniów 

Poszerzenie wiedzy na temat używania substancji i 

środków psychoaktywnych oraz usprawnienie 

umiejętności  rozpoznawania przejawów zachowań 

ryzykownych wśród młodzieży 

 

Doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli 

w zakresie realizacji szkolnej interwencji 

profilaktycznej w sytuacjach używania substancji 

psychoaktywnych oraz podejmowania przez uczniów 

zachowań ryzykownych 

-szkolenia, konferencje, 

warsztaty 

 

 

 

-zapoznanie się ze szkolnymi 

sposobami 

 podejmowania interwencji 

profilaktycznej m.in. procedury 

postępowania w sytuacji 

używania substancji i środków 

psychoaktywnych; 

- udział w szkoleniach i 

konferencjach z zakresu 

profilaktyki, w tym profilaktyki 

narkomanii 

- wszyscy nauczyciele 

- pedagog szkolny 

Współpraca z 

instytucjami 

wspomagającymi 

pracę szkoły 

-współpraca z MOPS-em, parafiami, Radą Rodziców, 

sponsorami, instytucjami w zakresie:  

• Bezpłatnego dożywiania na terenie szkoły 

• Pomocy materialnej (np.: książki, przybory 

szkolne) 

• Dofinansowania do wycieczek, wyjazdów 

• Korzystania z ofert w/w instytucji, organizacji: 

np.zajęcia na basenie, warsztaty. 

-rozmowy, pisma kierowane do 

instytucji 

- wychowawcy 

- pedagog  

- dyrekcja 

- nauczyciele 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Kalendarz Imprez i Uroczystości Szkolnych 2021/2022 

Lp. Miesiąc Uroczystość/ Impreza Odpowiedzialny 

1. 01.09. 2021 Rozpoczęcie roku szkolnego Wychowawcy klas 

 

2. 

 

09.2021 

 

Sprzątanie świata 

Przewodnicząca: Marzena Smagacz, Zofia Pilch, Halina Raszka 

 

 

3. 

 

 

 10. 2021 

 

 

Święto Szkoły,  

 

 

 

 

Zaproszenia – świetlica i prezenty  

Samorząd Uczniowski: Magdalena Janecka 

Edyta Kostka  

4. 01.11. 2021 Święto Zmarłych  Magdalena Janecka 

5. 11.2021 

 

Święto Niepodległości 

 

Magdalena Janecka, Roman Czech 

6. 11. 2021 Andrzejki Magda Janecka i nauczyciele wspomagający 

7. 12.2021 Mikołaj Magdalena Janecka, Klaudia Szturc 

8. 12. 2021 Przedstawienie Wigilijne Halina Raszka 



Joanna Bolechowicz Świerczek – kartki z życz. 

9. 01.2022 Bal Szkolny  Edyta Marekwica, Zofia Pilch 

 

10. 

 

01.2022 

 

Dzień Babci, Dziadka 

Joanna Cieślar, Marzena Smagacz, Krystyna Pilch, Monika Cieślar, 

Joanna Bolechowicz -Świerczek, Krystyna Bienias, Elżbieta 

Panek, Zofia Pilch, Klaudia Szturc,  

11. 03.2022 Narodowy Dzień Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych 

Roman Czech– gazetka 

Wychowawcy – gazetki +pogadanka 

12. 21.03.2022 Powitanie Wiosny, Dzień 

Samorządności 

Samorząd Uczniowski, Edyta Marekwica 

13.  Życzenia świąteczne – wykonanie 

kartek 

Zofia Pilch 

14. 04.2022 Święto Ziemi  Marta Pilch,      Joanna Wuwer 

 

15 04.2022 Święto tolerancji – zapal się na 

niebiesko 

Przewodnicząca: Joanna Wuwer, nauczyciele wspomagający 

16. 05.2022 Święto Konstytucji 3 Maja - apel Roman Czech,  

Magdalena Janecka,  

17. 9.05.2022 Dzień Europy  Edyta Marekwica,  Dorota Polok 

 Agnieszka Zbrożek 

 

18. 

 

05.2022 

 

Dzień Matki, Ojca 

Joanna Cieślar, Marzena Smagacz, Krystyna Pilch, Monika 

Janecka, Joanna Bolechowicz – Świerczek, Krystyna Bienias, 

Elżbieta Panek, Zofia Pilch, Klaudia Szturc 

19. 1 .06.2022 Dzień Dziecka i Sportu, 

bezpieczeństwa  

Jarosław Sobczyk, Joanna Cieślar, Klaudia Szturc - wychowawcy 

20.  06.2022 Apel Sukcesów Jarosław Sobczyk 

21.   26.06.2022 Zakończenie roku szkolnego 

  
Elżbieta Panek,  Halina Raszka, Zofia Pilch 

Edyta Kostka 



Samorząd Uczniowski 

 

 

22. 

 

 

 

09.2021 – 

06.2022 

Unia Europejska - konkursy Agnieszka Zbrożek 

Dyskoteki szkolne Samorząd Uczniowski 

Zbiórka makulatury(działalność 

zawieszona) 

Zofia Pilch, Krystyna Pilch 

HECA – gazetka szkolna Dorota Polok 

  Sklepik szkolny „SKARBEK” Działalność zawieszona -izolatka 

Chór szkolny Magdalena Janecka 

Rycerz miesiąca kl. I – VI – w 

miesiącach nauki stacjonarnej  

Halina Raszka 

  Koncerty muzyczne  Magdalena Janecka,  

Tydzień zdrowia - czerwiec Krystyna Bienias  

Halina Raszka, Edyta Kostka, Marta Pilch 

Teatr, Kino Kl. 0 – III – przewodnicząca zespołu – Elżbieta Panek 

Kl. IV – VIII – Dorota Polok 

 

 

 

MONITORING I EWALUACJA 

Monitoring programu wychowawczego prowadzony jest na bieżąco przez dyrektora szkoły, wychowawców klasowych, pedagoga. Poddawany jest 

systematycznej ewaluacji i modyfikowany zgodnie z zaistniałymi sytuacjami, ma charakter otwarty. Ewaluacja programu dokonana będzie na 

zakończenie roku szkolnego. Bieżący monitoring i roczna ewaluacja pozwala na określenie mocnych i słabych stron podjętych oddziaływań 

wychowawczych. 



Narzędzia monitorujące: obserwacja zachowań uczniów, aktywności, rozmowy z uczniami i z rodzicami, analiza wytworów uczniów, dokumentów 

szkolnych, wywiady z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły. 

Narzędzia ewaluacji: 

▪ wywiady z uczniami, rodzicami i nauczycielami, 

▪ obserwacje, 

▪ analiza dokumentów. 


