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I WSTĘP 

 

Szkolny program wychowawczo –profilaktyczny realizowany w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Szydłówce opiera się na hierarchii 

wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści 

szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Istotą działań 

wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem 

realizowanym w rodzinie i szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. 

Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji 

rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, 

duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i 

młodzieży. 

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania 

opisane w podstawie programowej.  

 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania 

profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli. 

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, 

z uwzględnieniem: 

- wyników ewaluacji (np. wewnętrznej, zewnętrznej), 

- wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 

- ewaluacji programu wychowawczego i programu profilaktyki realizowanych w roku szkolnym 2018/2019, 



- wniosków i analiz (np. wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych), 

- innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (np. koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły opracowana przez dyrektora, uwagi, 

spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców). 

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży oraz zapobieganie 

zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest kultywowanie 

tradycji i ceremoniału szkoły. 

Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują: 

- powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły, 

- zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie, 

- respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd 

uczniowski), 

- współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i 

profilaktyczną szkoły), 

- współodpowiedzialność za efekty realizacji programu, 

- inne (ważne dla szkoły, wynikające z jej potrzeb, specyfiki). 

 

 

Program podlega monitorowaniu i ewaluacji. 

 



II. Misja szkoły  

 

 

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego 

dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania 

kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze 

intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną uczniom. Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i 

uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, 

a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie 

pojawieniu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, 

nauczycieli i rodziców.  

 

 

III.  Sylwetka absolwenta 

Działania zawarte w programie wychowawczo –profilaktycznym zmierzają do ukształtowania takiego modelu absolwenta, który niezależnie 

od indywidualnych cech osobowości, predyspozycji i talentów będzie wyposażony w zespół cech uniwersalnych, warunkujących właściwe 

funkcjonowanie we współczesnym świecie. 

Chcemy, aby nasz absolwent: 

1. miał poczucie własnej godności i wartości 

2. wierzył w swoje możliwości i zdolności 

3. umiał współpracować w grupie 

4. potrafił korzystać z różnych źródeł wiedzy 

5. zdobytą wiedzę i umiejętności potrafił stosować w praktyce 

6. był samodzielny, uczciwy, tolerancyjny, odpowiedzialny i twórczy 

7. znał swoje słabe i mocne strony 

8. rozumiał potrzebę pielęgnowania tradycji i kultury regionalnej i narodowej 



9. dostrzegał problemy i zagrożenia ekologiczne 

10. był tolerancyjny i wrażliwy na cierpienie i potrzeby innych 

11. doceniał wartość rodziny i swoje w niej miejsce 

12. umiejętnie korzystał z komputera i technik informacyjnych 

13. dbał o zdrowie własne i innych 

14. sprawnie komunikował się w języku polskim i obcym 

15. był człowiekiem aktywnym, ciekawym świata, miał różnorodne zainteresowania 

16. był pozbawiony nałogów 

17. miał poczucie przynależności do społeczności lokalnej, ojczyzny, świata 

 

IV. Cele ogólne 

 

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomagania ucznia i 

wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 

1) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego 

stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych; 

2) psychicznej - ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia 

siły, chęci do życia i witalności; ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, kształtowanie środowiska 

sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowi i dobrej kondycji psychicznej; 

3) społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy 

wzorów i norm oraz dokonywanie wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych; 

4) aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz 

poczucia sensu istnienia. 

 

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności: 

1) współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce 

absolwenta; 



2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych 

wartości w życiu, a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych; 

3) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw 

prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych; 

4) wzmocnienie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną; 

5) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i 

nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmocnienie więzi 

z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami; 

6) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowani podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub 

opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów; 

7) wzmocnienie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów; 

8) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających 

aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym; 

9) przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej; 

10) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych. 

 

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich 

rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. 

 

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności: 

1) poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia 

psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawanie wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, 

środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz 

postępowania w tego typu przypadkach; 

2) rozwijanie i wzmocnienie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów; 

3) kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania 

własnych emocji; 



4) kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach 

trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu; 

5) prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów 

używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz 

podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej; 

6) doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji 

psychoaktywnych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego 

wieku rozwojowego. 

 

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczeniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości 

psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a 

także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły. 

 

 

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności: 

1) dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów 

prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używania środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych; 

2) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku 

używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych; 

3) przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat 

konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniem narkomanii; 

4) informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i 

wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.  

 

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. 

 



Działalność profilaktyczna obejmuje: 

1) wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których 

celem jest ograniczenie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych; 

2) wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w 

wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych; 

3) wspieranie uczniów i wychowanków, 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. 

 

Działania te obejmują w szczególności: 

1) realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia 

psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, o którym mowa w 

Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii; 

2) przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności 

zaspokajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej; 

3) kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, 

nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych; 

4) doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku 

podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych; 

5) włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie 

oświaty, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, 

nowych substancji psychoaktywnych. 

 

       W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na: 

1. wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej, 

2. przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej, 

3. wzbudzenie poczucia przynależności do grupy, 



4. rozbudzenie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości, 

5. budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, 

6. przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom, 

7. przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, 

8. troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców. 

 

Zadania profilaktyczne programu to: 

1. zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole, 

2. znajomość zasad ruchu drogowego- bezpieczeństwo w drodze do szkoły, 

3. promowanie zdrowego stylu życia, 

4. kształtowanie nawyków prozdrowotnych, 

5. rozpoznanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych, 

6. eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej, 

7. niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji, 

8. wzmocnienie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślenie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom 

ukształtować pozytywną tożsamość, 

9. uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenie sobie ze stresem. 

 

V. Struktura oddziaływań wychowawczych 

 

1. Dyrektor szkoły: 

 stwarza warunki do realizacji procesu wychowawczego w szkole, 

 sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego przez aktywne działania prozdrowotne; 

dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

 inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrażania nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przystosowaniu innowacyjnych 

działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów, 



 stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji 

harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły, 

 współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym oraz samorządem uczniowskim, wspomaga nauczycieli 

w realizacji zadań, 

 czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, 

 nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów  

      szkoły, 

 nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.  

 

2. Rada pedagogiczna: 

 uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych, 

 opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z radą rodziców, 

 opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją  

     i przestępczością, 

 uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego, 

 uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 

 

3. Nauczyciele: 

 współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji szkolnego programu 

wychowawczo-profilaktycznego, 

 reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów, 

 przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, 

 udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 

 kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, 

 rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach, 

 wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia. 



4. Wychowawcy klas: 

 diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, 

 rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów, 

 na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym 

opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i 

potrzeby uczniów, 

 przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy, 

 zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły, 

 oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami, 

 współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów oraz specjalistami pracującymi z uczniem o specjalnych 

potrzebach, 

 wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji, 

 rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców, 

 dbają o dobre relacje uczniów w klasie, 

 podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwych zachowań podopiecznych, 

 współpracują z osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,  

 

 

5. Pedagog szkolny/psycholog/koordynator ds. wychowania 

 

 diagnozuje środowisko wychowawcze, 

 zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach, 

 współpracuje z rodzicami uczniów potrzebujących szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki, 

 zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, 

 współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

rodzicom uczniów, 



 współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze 

profilaktycznym, w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 

 

 

6. Rodzice: 

 współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny, 

 uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły, 

 uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę, 

 zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole, 

 współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie, 

 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, 

 rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 

 

7. Samorząd uczniowski: 

 jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z 

własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem, 

 uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły, 

 współpracuje z radą pedagogiczną, 

 prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów, 

 reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego, 

 propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji, 

 dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję, 

 może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 

 

 

 

 



VI. Kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2019/2020 

 

Nazwa uroczystości Termin 

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 2 września 2019r. 

„Sprzątanie Świata” 20 września 2019r. 

Europejski Dzień Języków Obcych 26 września 2019r. 

Dzień Pieczonego Ziemniaka września 2019r. 

Pasowanie na przedszkolaka października 2019r. 

Ślubowanie klasy I 11 października 2019r. 

Dzień Edukacji Narodowej 11 października 2019r. 

Święto Odzyskania Niepodległości 8 listopada 2019r. 

Światowy Dzień Pluszowego Misia 22 listopada 2019r. 

Jasełka, Wigilia, Opłatek  20 grudnia 2019r. 

Bal Przebierańców w przedszkolu styczeń 2020r.  

Dzień Babci i Dziadka styczeń 2020r. 

Bal Karnawałowy styczeń 2020r. 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego,              marzec 2020r. 



Szkolny Konkurs Ortograficzny  

Pierwszy Dzień Wiosny 20 marca 2020r. 

Światowy Dzień Ziemi kwiecień 2020r. 

Święto Konstytucji 3 Maja  kwiecień/maj 2020r. 

Dzień Rodziny /Dzień Mamy i Taty/ czerwiec 2020r. 

Dzień Patrona czerwiec 2020r. 

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 26 czerwca 2020r. 

       

 

VII. Szczegółowe cele wychowawcze do realizacji w roku szkolnym 2019/2020 

OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO 

1. Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów. 

2. Zwiększenie udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych. 

3. Wszyscy uczniowie wymagający wsparcia uzyskają pomoc w odpowiedniej formie. 

4. Dążenie do poprawy frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych. 

 

OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO 

1. Integracja zespołów klasowych. 

2. Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm. 

3. Rozwijanie postaw prospołecznych i działań z zakresu wolontariatu. 

 

 



OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO 

1. Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych. 

2. W I semestrze wszyscy wychowawcy przeprowadzą co najmniej 2 godziny zajęć sprzyjających kształtowaniu postaw prozdrowotnych. 

3. Wzrost świadomości uczniów odnośnie zależności pomiędzy odpowiednim stylem życia a zdrowiem. 

 

OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO 

1. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby. 

2. Przeprowadzenie cyklu zajęć psychoedukacyjnych w klasach IV-VII na temat umiejętności samooceny i rozpoznawania swoich 

predyspozycji. 

3. Uczniowie potrafią wskazać swoje mocne i słabe strony. 

4. Uczniowie potrafią wskazać konstruktywne sposoby rozwijania swoich predyspozycji i pokonywania potencjalnych trudności. 

 

OBSZAR ROZWOJU DUCHOWEGO 

1. Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości. 

2. Do 30 września 2019r. wychowawcy zapoznają uczniów i rodziców z systemem wartości przyjętych w koncepcji pracy szkoły oraz 

regulacjami prawa wewnątrzszkolnego. 

3. Poprawa relacji pomiędzy pracownikami szkoły a uczniami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII.  Harmonogram działań        

 

 

STREFA INTELEKTUALNA 

Stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju intelektualnego uczniów oraz wspieranie i rozwijanie uzdolnień i zainteresowań 

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMINY 

Rozpoznanie i 

rozwijanie 

możliwości, 

uzdolnień i 

zainteresowań 

uczniów 

1. Diagnozowanie sytuacji w szkole poprzez: 

- obserwację 

- rozmowy indywidualne z uczniami, rodzicami i nauczycielami 

- analizę dokumentów szkolnych 

2. Poznanie poglądów, przekonań, potrzeb oraz zainteresowań uczniów  

3. Przeprowadzanie w klasach diagnoz wstępnych, obserwacje uczniów podczas 

bieżącej pracy 

Wszyscy n-le 

Wychowawcy klas 

 

Cały rok 

Uatrakcyjnienie 

oferty zajęć 

lekcyjnych i 

pozalekcyjnych 

1. Rozpoznanie zapotrzebowania na zajęcia pozalekcyjne, przygotowanie 

propozycji zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, warsztatów, konkursów, 

wyjścia do teatru, udział w życiu kulturalnym 

2. Stworzenie oferty zajęć dostosowanej do zainteresowań uczniów oraz potrzeb i 

możliwości szkoły 

3. Prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi 

4. Wykorzystanie TIK na zajęciach 

5. Zachęcanie do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych 

6. Organizowanie wycieczek, wyjazdów 

Wszyscy n-le 

 

Wrzesień 

 

Cały rok 

 

Indywidualizacja 

działań 

edukacyjnych 

1. Realizacja zadań ujętych w podstawach programowych z uwzględnieniem 

potrzeb i możliwości uczniów 

2. Wspieranie indywidualnego rozwoju ucznia poprzez różnorodne formy i metody 

pracy oraz zróżnicowanie wymagań w stosunku do uczniów zdolnych, jak i 

mającym trudności w nauce 

a) praca z uczniem słabym: 

- indywidualizacja pracy na lekcjach  

- objęcie uczniów zajęciami wyrównawczymi  

- wzmacnianie pozycji ucznia poprzez wskazanie możnych stron 

Dyrektor 

Wychowawcy klas 

Wszyscy n-le 

Pedagog/psycholog 

szkolny 

 

Cały rok 



b) praca z uczniem zdolnym w celu pełnego rozwoju jego osobowości: 

- indywidualizacja pracy z uczniem 

- motywowanie uczniów do samorozwoju 

- zachęcanie do brania udziału w konkursach, olimpiadach  

- angażowanie w życie szkoły 

- wdrażanie do samooceny z uwzględnieniem sukcesów i porażek oraz 

mocnych i słabych stron 

3. Objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów z różnymi 

dysfunkcjami 

4. Organizowanie olimpiad, konkursów przedmiotowych i artystycznych 

5. Organizowanie zajęć rewalidacyjnych, kół zainteresowań, zajęć 

wyrównawczych, sekcji sportowych 

6. Organizowanie wycieczek krajoznawczych, wyjazdów do kina, teatru i innych 

ośrodków kultury i sztuki 

7. Pomoc w realizacji projektów edukacyjnych 

STREFA MORALNA 

Rozwijanie w uczniach umiejętności do poznawania samego siebie i samorozwoju 

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMINY 

Rozwijanie 

umiejętności 

dostrzegania 

własnych uzdolnień 

oraz cech 

osobowości 

1. Kształtowanie umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia 

sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji 

2. Uświadomienie uczniom ich własnych dążeń, ograniczeń i poczucia własnej 

wartości 

3. Rozwijanie odpowiedzialności za siebie 

4. Nauka dokonywania własnej samooceny 

Wychowawcy klas 

Pedagog/psycholog 

szkolny 

Cały rok 

Rozwój 

dociekliwości 

poznawczej 

1. Stwarzanie sytuacji umożliwiających uczniom dostrzegania różnorodności w 

świecie 

2. Ukazanie, że nauka może być zabawą i przyjemnością 

3. Stwarzanie sytuacji wyzwalających działania twórcze 

4. Motywowanie do samodzielnego poszerzania wiedzy 

5. Zachęcanie do kreatywnego rozwiązywania problemów 

Wszyscy n-le 

Wychowawcy klas 

 

Cały rok 

Odpowiedzialność za 

własną naukę, 

1. Stworzenie własnego miejsca do nauki 

2. Wskazywanie właściwych sposobów na organizację czasu wolnego 

Rodzice 

Wychowawcy klas 

Cały rok 



kształcenie 

pozytywnych 

nawyków 

3. Wdrażanie do samooceny i autorefleksji 

4. Ukazywanie wybitnych ludzi w środowisku lokalnym, Polsce i świecie 

5. Wykorzystywanie sytuacji szkolnych do treningu rozpoznawania własnych 

emocji, uczuć, predyspozycji i deficytów (mocnych i słabych stron) 

6. Wskazanie różnorodnych technik uczenia się 

Uczniowie 

Wszyscy n-le 

Pedagog/psycholog 

szkolny 

 

Wyposażenie uczniów w odpowiednią wiedzę i umiejętności umożliwiające świadomy wybór dalszej drogi kształcenia i ścieżki zawodowej 

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMINY 

Dostarczenie 

informacji 

niezbędnych w 

podejmowaniu 

decyzji. 

1. Wspieranie w pogłębianiu wiedzy i interesujących zawodach, 

2. Zapoznawanie ze strukturą szkolnictwa średniego, kryteriami przyjęć i ofertą 

edukacyjną regionu 

Wszyscy n-le  

Wychowawcy klas, 

n-l doradztwa 

zawodowego 

Cały rok 

Kształtowanie 

aktywnej postawy 

wobec przyszłej 

pracy zawodowej 

oraz wymagań rynku 

pracy. Współpraca z 

urzędem pracy oraz 

innymi instytucjami 

w celu uzyskania 

informacji o sytuacji 

na lokalnym rynku 

pracy 

1. Wspomaganie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji zawodowych 

 

2. Wskazywanie czynników istotnych przy wyborze zawodu, takich jak: zdrowie, 

uzdolnienia, zainteresowania, predyspozycje charakterologiczne, uwarunkowania 

ekonomiczne i zapotrzebowanie rynku pracy 

3. Pomoc uczniom w pogłębianiu wiedzy nt. możliwości dalszej edukacji, formach 

spędzania czasu wolnego, formach aktywności społecznej, perspektywach 

życiowych 

4. Zapraszanie przedstawicieli szkół średnich w celu zapoznania z ofertą 

kształcenia 

5. Organizowanie spotkań, warsztatów mających na celu udzielenie pomocy w 

wyborze dalszej drogi kształcenia 

Wszyscy n-le,  

Dyrektor 

n-l doradztwa 

zawodowego 

Pedagog/psycholog 

szkolny 

 

Cały rok 

Uświadamianie wagi 

edukacji i wyników 

egzaminów 

1. Kształtowanie właściwej postawy wobec pracy, długofalowego planowania i 

realizacji przyjętych celów 

2. Eliminowanie „towarzyskiego” charakteru wyboru szkoły średniej przez 

wskazywanie następstw chybionych wyborów 

Wszyscy n-le 

 

 

Cały rok 

Kształtowanie u uczniów umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami 

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMINY 

Rozwijanie postaw 

świadomego 

1. Uświadamianie zagrożeń płynących z korzystania z Internetu i komputera 

(cyberprzemoc, cyberprzestępstwa, uzależnienie) 

Wszyscy n-le, 

nauczyciel 

Cały rok 



korzystania z 

technologii 

2. Zapoznanie uczniów z  programami, aplikacjami, stronami internetowymi 

wspomaganie uczenie się 

3. Uświadomienie uczniom obowiązywanie praw autorskich do materiałów 

pochodzących z Internetu 

4. Eliminowanie zjawiska plagiatu 

informatyki 

 

Prowadzenie lekcji z 

wykorzystaniem TIK 

1. Wykorzystanie podczas lekcji sprzętów audio-wizualnych, tablic interaktywnych 

2. Tworzenie własnych zasobów internetowych 

3. Wykorzystanie komputera do stworzenia własnych pomocy dydaktycznych i 

dokumentacji pracy 

4. Zadawanie prac domowych z  wykorzystaniem komputera i internetu 

Wszyscy n-le 

 

Cały rok 

Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów 

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMINY 

Rozwijanie 

kompetencji 

czytelniczych 

1. Wdrażanie do korzystania z podręczników, tekstów źródłowych, tekstów  

literackich, Pisma Świętego, encyklopedii 

2. Uświadamianie potrzeby sprawdzania poprawności ortograficznej przy pomocy 

słowników 

3. Sprawdzanie stopnia zrozumienia czytanego tekstu 

4. Wyszukiwanie konkretnych informacji i tekście 

5. Stwarzanie sytuacji sprzyjających głośnemu, wzorcowemu czytaniu 

Nauczyciele języka 

polskiego, nauczyciel 

bibliotekarz, 

wychowawcy  

Cały rok 

szkolny 

Upowszechnianie 

czytelnictwa wśród 

uczniów 

1. Przeprowadzanie akcji czytelniczych 

2. Systematyczne wzbogacanie księgozbioru biblioteki szkolnej o nowości 

wydawnicze 

3. Zachęcanie uczniów do tworzenia własnej, domowej biblioteczki 

4. Upowszechnianie czytelnictwa za pomocą gazetek ściennych 

Nauczyciele języka 

polskiego, nauczyciel 

bibliotekarz 

Cały rok 

szkolny 

Przygotowanie uczniów do świadomego pełnienia odpowiednich ról w rodzinie i społeczeństwie 

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMINY 

Pogłębianie wiedzy 

związanej z 

funkcjonowaniem 

rodziny, miłością i 

przyjaźnią 

1. Pomoc w rozumieniu roli małżeństwa i rodziny w życiu człowieka 

2. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje 

3. Ukazywanie wartości rodziny w życiu człowieka, wzmacnianie prawidłowych 

relacji młodzieży z rodzicami, podnoszenie autorytetu rodziny 

4. Pomoc we właściwej ocenie związków emocjonalnych między osobami (od 

zauroczenia poprzez fascynację do zakochania) 

Wychowawcy klas, 

nauczyciel WDŻwR 

Pedagog/psycholog 

szkolny 

 

Cały rok 

szkolny 



5. Przygotowanie młodzieży do pełnienia ról małżeńskich i rodzicielskich 

Kształtowanie 

przekonania o 

społecznym 

wymiarze istnienia 

osoby ludzkiej, a 

także o społecznym 

aspekcie bycia 

uczniem szkoły 

1. Zapoznanie uczniów z ich prawami i obowiązkami 

2. Przestrzeganie procedur WSO 

3. Praca na rzecz klasy, szkoły, środowiska lokalnego 

Wychowawcy klas 

Koordynator do spraw 

wychowania 

Pedagog/psycholog 

szkolny 

 

Wrzesień 

 

Cały rok 

szkolny 

Rozwijanie 

umiejętności 

rozwiązywania 

problemów 

związanych z 

okresem dojrzewania 

1. Diagnoza samopoczucia uczniów w klasie i szkole 

2. Dostarczenie uczniom wiedzy nt. sposobów radzenia sobie ze stresem, uczenie 

technik relaksacyjnych i ćwiczeń antystresowych 

3. Przekazanie informacji nt. instytucji pomocowych oraz osób, do których należy 

zgłosić się w razie problemów i trudności 

Wychowawcy klas 

Koordynator do spraw 

wychowania 

Pedagog/psycholog 

szkolny 

 

Wrzesień 

W 

zależności 

od potrzeb 

STREFA EMOCJONALNA 

Promowanie kultury osobistej, szacunku, uczciwości, odpowiedzialności za siebie i innych, sumienności oraz pracowitości 

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMINY 

Doskonalenie kultury 

bycia 

1. Propagowanie zasad savoir-vivre 

2. Podnoszenie poziomu znajomości zasad dobrego wychowania 

3. Wyrabianie szacunku dla osób dorosłych 

4. Wyrabianie postawy odpowiedzialności za mienie szkolne i cudzą własność 

5. Wpajanie zasad odpowiedzialnego traktowania obowiązków szkolnych 

6. Propagowanie kultury słowa wśród uczniów i eliminacja wulgaryzmów 

7. Stosowanie zasad dobrego komunikowania się 

Wszyscy nauczyciele,  

Koordynator do spraw 

wychowania 

Pedagog/psycholog 

szkolny 

 

Cały rok 

szkolny 

Kształtowanie 

postawy szacunku 

wobec siebie i 

innych 

1. Kształtowanie poglądów i postaw wobec bieżących problemów społecznych 

2. Nauka odpowiedzialności za siebie i grupę 

3. Nauka kulturalnego zwracania się o pomoc, zapobieganie postawy 

roszczeniowej 

4. Wyrabianie w uczniach wrażliwości, uczciwości, życzliwości, rzetelności i 

Wszyscy nauczyciele,  

Koordynator do spraw 

wychowania 

Pedagog/psycholog 

Cały rok 

szkolny 



odpowiedzialności: 

- praca nad własnym charakterem, poszanowanie godności własnej i drugiego 

człowieka 

szkolny 

 

Uwrażliwienie na odmienność i potrzeby innych 

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMINY 

Kształtowanie 

postawy tolerancji i 

właściwego stosunku 

do 

niepełnosprawności i 

inności 

1. Poruszanie problemów tolerancji na lekcjach, podczas rozmów z uczniami i 

rodzicami 

2. Zachęcanie do wspólnej nauki i zabawy 

3. Stwarzanie każdemu uczniowi możliwości uczestniczenia w szkolnych 

przedstawieniach, akcjach, itp. 

4. Zapoznanie z tematyką niepełnosprawności 

5. Rozbudzenie otwartości na drugiego człowieka 

Wszyscy nauczyciele 

Koordynator do spraw 

wychowania 

Pedagog/psycholog 

szkolny 

 

Cały rok 

szkolny 

Stworzenie uczniom 

warunków do 

indywidualnego i 

grupowego działania 

na rzecz innych 

1. Nagradzanie wychowanków udzielających się na rzecz społeczności szkoły i 

środowiska lokalnego 

2. Zainicjowanie przez wychowawców pomocy koleżeńskiej w nauce – 

koordynacja działań 

3. Organizowanie różnych form pomocy dla uczniów znajdujących się w gorszej 

sytuacji materialno-bytowej 

4. Integracja społeczności szkoły poprzez ich wspólny udział w spotkaniach 

grupowych, imprezach i wyjściach poza placówkę 

5. Promowanie wolontariatu 

6. Organizowanie i udział w akcjach charytatywnych 

Wszyscy nauczyciele, 

 

 wychowawcy klas 

Cały rok 

szkolny 

W 

zależności 

od potzreb 

STREFA SPOŁECZNA 

Nabywanie umiejętności współżycia w grupie społecznej zgodnie z obowiązującymi regułami 

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMINY 

Zapewnienie 

poczucia 

bezpieczeństwa na 

terenie szkoły 

1. Diagnozowanie stanu bezpieczeństwa w szkole 

2. Dbanie o bezpieczeństwo ucznia podczas zajęć lekcyjnych i przerw 

śródlekcyjnych 

3. Pełnienie dyżurów przez nauczycieli podczas przerw 

4. Zapoznanie uczniów i rodziców z obowiązującymi dokumentami regulującymi 

pracę szkoły 

Dyrektor szkoły 

 Wychowawcy klas 

Nauczyciele dyżurni 

Koordynator do spraw 

wychowania 

Cały rok 

szkolny 

 

Wrzesień 

Cały rok 

szkolny 



5. Przestrzeganie zasad współżycia w społeczności placówki określonych w 

statucie i regulaminach szkoły 

6. Przestrzeganie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych 

Pedagog/psycholog 

szkolny 

 

Kształtowanie 

prawidłowych relacji 

interpersonalnych, 

umiejętności 

rozwiązywania 

konfliktów 

1. Uczenie młodzieży właściwej formy prowadzenia dialogu 

2. Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych werbalnych i niewerbalnych 

3. Uczenie młodzieży panowania nad emocjami 

4. Propagowanie i nagradzanie kultury osobistej wychowanków, postawy 

otwartości i życzliwości wobec innych 

5. Uczenie zasad i norm dobrego kontaktu oraz budowanie właściwych relacji 

wychowawca-uczeń, rodzic-uczeń, uczeń-uczeń 

6. Natychmiastowa reakcja na zaistniały konflikt, wprowadzenie mediacji 

Wychowawcy klas 

Koordynator do spraw 

wychowania 

Pedagog/psycholog 

szkolny 

 

Cały rok 

szkolny 

Uczenie właściwego 

pojęcia tolerancji, 

odwagi w 

reagowaniu na 

niesprawiedliwość, 

krzywdę drugiego 

człowieka. 

Przeciwdziałanie 

agresji i przemocy 

1. Diagnozowanie występowania agresji w klasie i szkole 

2. Uświadomienie przyczyn agresji i jej rodzajów 

3. Wyrabianie postawy radzenia sobie z własną i cudzą agresją 

4. Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych uczuć 

5. Uświadomienie następstw i zagrożeń wynikających z działania agresywnego 

poprzez organizowanie zajęć i warsztatów 

6. Kształtowanie postawy asertywności 

7. Propagowanie wzorów, postaw do naśladowania 

8. Organizowanie spotkań z zakresu odpowiedzialności prawnej nieletnich 

Wychowawcy klas 

Koordynator do spraw 

wychowania 

Pedagog/psycholog 

szkolny 

 

Cały rok 

szkolny 

Kształtowanie 

szacunku do ludzi, 

wrażliwości na 

potrzeby drugiego 

człowieka, 

prawidłowe 

rozumienie wolności 

jednostki oparte na 

poszanowaniu osoby 

ludzkiej. 

Kształtowanie 

pozytywnej 

1. Pomoc pierwszoklasistom w adaptacji do nowych warunków: 

- przestrzeganie tzw. „okresu ochronnego” dla uczniów klas pierwszych i 

czwartych 

- zajęcia integracyjne 

2. Budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych 

3. Zaspokojenie potrzeb współdziałania 

4. Uświadomienie uczniom konieczności własnego wkładu w rozwój i integrację 

klasy 

5. Pogłębianie wiedzy o swojej klasie i poczucia współodpowiedzialności 

6. Mobilizowanie uczniów do budowania pozytywnego wizerunku klasy i szkoły 

Wychowawcy klas,  

Wszyscy nauczyciele 

Wrzesień 

 

Cały rok 

szkolny 



atmosfery w klasie i 

szkole 

Aktywizowanie uczniów do udziału w życiu szkoły i wspieranie samorządności 

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMINY 

Rozwijanie 

samorządności 

uczniowskiej 

1. Organizacja życia uczniowskiego zgodnie z procedurami demokratycznymi 

poprzez wybory do samorządu uczniowskiego wg przyjętego regulaminu 

2. Zaprogramowanie i realizacja zadań SU, wzmożenie jego działalności 

3. Uświadomienie członkom SU, że jest jednostką reprezentującą i broniącą 

interesów uczniów 

4. Rozwijanie zdolności organizacyjnych oraz umiejętności pracy w zespole 

poprzez promowanie imprez przygotowanych przez uczniów 

5. Rozwijanie i propagowanie wolontariatu na terenie szkoły i poza nią 

Opiekunowie SU Wrzesień 

 

 

 

Cały rok 

szkolny 

Współdziałanie z rodzicami i środowiskiem lokalnym 

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMINY 

Zapoznanie rodziców 

ze środowiskiem 

szkolnym 

1. Analiza sytuacji rodzinnej ucznia(wywiady środowiskowe, indywidualne 

rozmowy). 

2. Zapoznawanie rodziców z dokumentami szkoły (WSO, statut, program 

wychowawczo – profilaktyczny, procedury itp.). 

3. Zapoznanie rodziców z różnego rodzaju formami pomocy: 

- pomoc materialna; 

- pomoc psychologiczno-pedagogiczna. 

4. Przekazywanie wartości i tradycji w rodzinie: wspólne świętowanie, spędzanie 

czasu wolnego itp. 

5. Bieżące informowanie o osiągnięciach, problemach uczniów (wyniki i postępy 

w nauce, zachowanie, osiągnięcia sportowe itp.) 

Wychowawcy klas 

 

Wrzesień 

 

 

 

 

 

Na bieżąco 

Budowanie 

pozytywnego obrazu 

szkoły poprzez 

kultywowanie i 

tworzenie jej tradycji 

1. Organizowanie uroczystości zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych. 

2. Prowadzenie strony internetowej szkoły i profilu na facebooku. 

3. Dbanie o wystrój szkoły oraz klasopracowni (gazetki, tablice informacyjne, 

roślinność, czystość itp.) 

4. Organizowanie wystaw prac uczniów. 

5. Promowanie szkoły w środowisku poprzez uczestniczenie w imprezach 

środowiskowych na terenie gminy, powiatu. 

Dyrektor szkoły 

Nauczyciel 

informatyki 

Wszyscy nauczyciele 

Cały rok 

szkolny 



6. Współpraca ze środowiskiem lokalnym (urzędy, instytucje, stowarzyszenia itp.). 

7. Promowanie osiągnięć szkoły, jej uczniów i nauczycieli. 

Wspieranie rodziców 

w rozwiązywaniu 

trudności 

wychowawczych. 

1. Zapoznanie rodziców z tematyką trudności wychowawczych. 

2. Pedagogizacja rodziców – organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych 

instytucji w tym zakresie. 

3. Zapoznanie rodziców z zagrożeniami współczesnego świata. 

4. Ustalenie sposobów współpracy w zakresie egzekwowania przez uczniów 

obowiązków szkolnych. 

5. Bieżący kontakt z wychowawcą klasy i pedagogiem szkolnym w przypadku 

konieczności rozwiązania trudności szkolnych. 

6. Wskazanie instytucji świadczących pomoc w sytuacjach trudnych. 

Wychowawcy klas  

Pedagog szkolny  

Cały rok 

szkolny 

Włączanie rodziców 

w życie szkoły 

1.Współpraca z rodzicami w organizowaniu imprez klasowych i ogólnoszkolnych.  

2. Współudział w tworzeniu zasad regulujących życie szkoły. 

3. Współpraca z dyrekcją i nauczycielami w rozwiązywaniu bieżących problemów 

szkoły. 

4. Organizowanie zebrań dla rodziców (klasowe i ogólne). 

Dyrektor szkoły 

Wychowawcy klas 

  

Wg planu 

pracy szkoły  

i wg potrzeb 

UCZENIE SZACUNKU DO TRADYCJI I PRZYGOTOWNIE DO ODBIORU DÓBR KULTURY I SZTUKI 

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMINY 

Rozpowszechnianie 

wiedzy o historii i 

kulturze własnego 

regionu i kraju 

1.Zdobywanie i wzbogacanie wiedzy o własnej miejscowości, regionie i kraju. 

2. Poszerzanie zdolności rozumienia ciągłości rozwoju kultury narodowej i jego 

historycznych oraz geopolitycznych kontekstów dostrzegania w historii i kulturze 

korzeni tożsamości narodowej. 

3. Zaznajamianie z tradycjami, historią i kulturą narodową.  

Nauczyciele historii i 

języka polskiego 

Cały rok 

szkolny 

Wprowadzenie w 

życie kulturalne 

szkoły wspólnoty 

lokalnej 

1. Poznanie historii i tradycji własnej rodziny i jej związek z historią regionu. 

2. Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu wspólnoty lokalnej, imprezach 

regionalnych. 

3. Poznanie historii najważniejszych obiektów w gminie, regionie. 

4. Wyszukiwanie informacji na temat historii i genezy powstania okolicznych 

miejscowości.  

Nauczyciel historii, 

Opiekun Su 

Cały rok 

szkolny 

Poznanie kultury 

rodzimej, 

zaznajamianie z 

1. Rozbudzenie potrzeby uczestnictwa w wydarzeniach publicznych poprzez 

prenumeratę czasopism w bibliotece, dyskusje na temat aktualnych wydarzeń w 

kraju i na świecie. 

Wychowawcy klas, 

nauczyciel 

bibliotekarz, 

Cały rok 

szkolny 



kultura regionu. 

Kształtowanie 

poczucia 

przynależności do 

„małej ojczyzny” 

2. Zapoznanie uczniów z historią regionu. 

3. Rozwijanie wśród uczniów uczucia szacunku do historii i tradycji regionu. 

4. Organizowanie wycieczek po najbliższej okolicy oraz konkursów wiedzy o 

regionie. 

5. Udział w kulturalnym życiu gminy. 

nauczyciel historii, 

wos, geografii 

Wzbudzanie 

szacunku dla 

dziedzictwa 

narodowego 

1. Zapoznanie najmłodszych dzieci z symbolami narodowymi. 

2. Kształtowanie u uczniów szacunku dla symboli narodowych. 

3. Propagowanie wśród uczniów znaczenia Polski w Europie i na świecie, 

zwłaszcza na lekcjach historii, WOS-u i języków obcych. 

4. Rozwijanie szacunku dla miejsc pamięci narodowej poprzez organizowanie 

wycieczek np. do muzeów. 

5. Organizowanie wycieczek krajoznawczych do ciekawych zakątków naszego 

kraju mających na celu zwrócenie uwagi na piękno własnego kraju. 

Nauczyciele historii, 

WOS, geografii, 

przyrody, języków 

obcych 

Cały rok 

szkolny 

Poznanie dorobku 

kulturalnego Europy, 

wykształcenie 

postaw tolerancji i 

szacunku dla innych 

narodów, kultur, 

religii. 

1. Pogłębianie wiedzy o geografii, kulturze i historii państw europejskich. 

2. Organizacja Europejskiego Dnia Języków Obcych. 

Nauczyciele języków 

obcych, wosu 

Na bieżąco; 

wrzesień 

AKTYWIZACJA DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POSTAW PATRIOTYCZNYCH 

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMINY 

Ukazanie wzorca 

postawy 

patriotycznej 

1. Przybliżanie sylwetek słynnych patriotów w formie np. gazetek ściennych. 

2. Wskazywanie postaw patriotycznych w literaturze, filmie i sztuce. 

3. Ukazywanie sylwetek lokalnych patriotów. 

Nauczyciele historii, 

języka polskiego, 

plastyki 

Cały rok 

szkolny 

Wdrożenie wzorca 

postawy 

patriotycznej 

1. Zwracanie uwagi na właściwe zachowanie podczas uroczystości narodowych i 

szkolnych apeli. 

2.  Zachowanie właściwej postawy podczas śpiewania hymnu i wprowadzania 

symboli tożsamości narodowej. 

3. Ukazanie właściwego stroju i dbałość o jego galowy charakter w czasie 

uroczystości patriotycznych całej społeczności szkolnej. 

Wszyscy nauczyciele 

Pedagog szkolny 

Cały rok 

szkolny 

Rozwój 1.  Włączanie w organizację uroczystości narodowych. Wszyscy nauczyciele, Cały rok 



poszanowania 

dziedzictwa 

kulturowego i 

kształtowanie 

świadomości 

narodowej. 

Wskazywanie 

autorytetów i 

wzorców moralnych 

2. Zachęcanie do aktywnego udziału w pozaszkolnych obchodach uroczystości 

państwowych. 

3. Motywowanie do wywieszania flag w rodzinnych domach w czasie świąt 

narodowych. 

4. Troska o lokalne miejsca pamięci narodowej. 

5. Lekcje wychowawcze na temat patriotyzmu 

wychowawcy klas 

Pedagog szkolny 

szkolny 

zgodnie z 

kalendarzem 

uroczystości 

PROPAGOWANIE POSTAW PROZDROWOTNYCH 

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMINY 

Rozwijanie 

odpowiedniej 

postawy ucznia 

wobec zdrowia 

własnego i innych 

1.Prowadzenie działań wychowawczych w kierunku dbania o czystość w naszej 

szkole. 

2. Wdrażanie do dbałości o higienę własną i otoczenia (kontrola czystości, kontrola 

zmiany obuwia, spotkania z pielęgniarką szkolną). 

3. Promowanie zdrowego stylu życia poprzez: 

- uczenie nawyków zdrowego odżywiania i prawidłowej organizacji czasu 

wolnego, 

- fluoryzację, 

- różnorodność zajęć sportowych, 

-organizację zawodów sportowych i konkursów szkolnych i pozaszkolnych 

związanych z edukacją prozdrowotną. 

4. Wdrażanie programów dotyczących promocji zdrowia oraz współpraca z 

instytucjami promującymi zdrowy styl życia (np. Szklanka mleka, Warzywa i 

owoce w szkole itp.) 

5. Prezentacja prac plastycznych i plakatów promujących zdrowy styl życia. 

 

Pielęgniarka 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele w-f, 

wychowawcy 

świetlicy, Koordynator 

do spraw wychowania 

Pedagog/psycholog 

szkolny 

 

 

Cały rok 

szkolny 

PRZECIWDZIAŁANIE ZJAWISKOM PATOLOGICZNYM 

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMINY 

Zapobieganie 

patologiom i 

uzależnieniom 

1. Diagnoza podstawowych zagrożeń w szkole w celu podjęcia odpowiednich 

działań.  

2. Uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z okresem dojrzewania. 

Wychowawcy klas 

Dyrektor szkoły 

Koordynator do spraw 

Cały rok 

szkolny 



3. Organizowanie warsztatów i spotkań ze specjalistami na temat zachowań 

ryzykownych wśród młodzieży. 

4. Uwzględnienie tematyki asertywności w klasowych programach 

wychowawczych. 

5. Dostarczenie informacji uczniom i ich rodzicom na temat konsekwencji 

prawnych związanych z handlem, posiadaniem i zażywaniem substancji 

uzależniających.  

6. Informowanie uczniów i ich rodziców o obowiązujących procedurach oraz o 

metodach współpracy szkoły z Policją w różnych sytuacjach zagrożenia. 

7. Udostępnianie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i ich 

rodziców w przypadku zażywania środków odurzających. 

8. Pedagogizacja rodziców – organizowanie wykładów, warsztatów, konsultacji dla 

rodziców poruszających problem uzależnienia. 

9. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz 

przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy. 

wychowania 

Pedagog/psycholog 

szkolny 

 

Systematyczne 

monitorowanie 

frekwencji uczniów 

1. Analiza frekwencji uczniów.  

2. Prowadzenie lekcji metodami aktywnymi. 

3. Konsekwentne przypominanie o zasadach wystawiania oceny z zachowania oraz 

wpływie frekwencji na ocenę 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

Dyrektor szkoły 

Koordynator do spraw 

wychowania 

Pedagog/psycholog 

szkolny 

 

Cały rok 

szkolny 

 

Początek 

roku 

szkolnego 

KSZTAŁTOWANIE POSTAW SZACUNKU WOBEC ŚRODOWISKA NATURALNEGO  

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMINY 

Rozwijanie 

wrażliwości na 

problemy środowiska 

1. Przybliżenie uczniom problematyki konieczności ochrony środowiska 

naturalnego. 

2. Ukazanie wpływu codziennych czynności i zachowań na stan środowiska 

naturalnego. 

3. Uwrażliwienie na związek degradacji środowiska ze zdrowiem człowieka. 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele przyrody, 

biologii 

Na bieżąco 



4. Wskazanie na sposoby dbania o przyrodę ożywioną i nieożywioną.  

5. Uwrażliwianie na cierpienie zwierząt. 

6. Przybliżanie tematyki chorób zwierzęcych i odzwierzęcych. – ASF, wścieklizna, 

borelioza, toksoplazmoza. 

Pogłębianie 

świadomości 

ekologicznej oraz 

kształtowanie 

szacunku do 

środowiska 

naturalnego. 

1. Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska: 

- Udział w akcji „Sprzątanie świata”. 

- Wpajanie nawyku segregacji śmieci. 

- Zbiórki makulatury. 

- Obchody Dnia Ziemi. 

- Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz ochrony środowiska np. 

nadleśnictwo. 

2. Organizowanie wycieczek po najbliższej okolicy. 

3. Wyjazdy do okolicznych parków narodowych i rezerwatów przyrody.  

Nauczyciele przyrody, 

Wychowawcy klas,  

Opiekunowie SU 

W 

zależności 

od potrzeb 

 

 

IX. Oczekiwane efekty 

Po zrealizowaniu założeń Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego nasz uczeń: 

  Zna własną wartość i ma poczucie godności. 

 Jest świadomy swoich możliwości i zdolności. 

 Umiejętnie współpracuje w grupie. 

  Korzysta z różnych źródeł wiedzy. 

 Zdobytą wiedzę i umiejętności stosuje w praktyce. 

 Jest samodzielny, uczciwy, tolerancyjny, odpowiedzialny i twórczy. 



 Zna swoje słabe i mocne strony. 

 Rozumie potrzebę pielęgnowania tradycji i kultury regionalnej i narodowej. 

 Dostrzega problemy i zagrożenia ekologiczne. 

 Jest tolerancyjny i wrażliwy na cierpienie i potrzeby innych. 

 Docenia wartość rodziny i zna swoje w niej miejsce. 

 Umiejętnie korzysta z komputera i technik informacyjnych. 

 Dba o zdrowie własne i innych. 

 Sprawnie komunikuje się w języku polskim i obcym. 

 Jest człowiekiem aktywnym, ciekawym świata, ma różnorodne zainteresowania. 

 Nie ulega nałogom. 

 Ma poczucie przynależności do społeczności lokalnej, ojczyzny, świata. 

 

X. Zasady ewaluacji programu 

     Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i    

    podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. 

   

 



  Ewaluacja prowadzona będzie poprzez: 

1. Obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian 

2. Analizę dokumentacji 

3. Przeprowadzanie diagnozy, ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli 

4. Rozmowy z rodzicami 

5. Wymianę spostrzeżeń nauczycieli 

6. Analizy przypadków 

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. ewaluacji programu wychowawczo-

profilaktycznego powołany przez dyrektora szkoły. Zadaniem zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz 

opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana rada pedagogiczna i rada 

rodziców. 

 

 

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną Niepublicznej   

Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Szydłówce w dniu …………………………………………………… 

 


