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ROZDZIAŁ I

WSTĘP

Wychowanie: 

 to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i 

uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży (art. 1 pkt. 3 Ustawy Prawo Oświatowe); 

 to świadome działanie mające na celu przygotowanie wychowanka do życia w społeczeństwie; 

 jest uczeniem się szczególnego rodzaju – uczeniem się postaw, rozwijaniem wrażliwości, także odkrywaniem swoich zdolności, możliwości, mocnych stron 

i budowaniem na nich własnej tożsamości i siły. Jest też uczeniem się konstruktywnego radzenia sobie z własnymi brakami, trudnościami i negatywnymi 

emocjami. Jest więc budowaniem człowieczeństwa. 

Profilaktyka: 

 należy ją rozumieć jako interwencję wzmacniającą, korygującą i uzupełniającą wychowanie; 

 to ochrona człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowanie na pojawiające się zagrożenia; 

 jej celem jest ochrona dziecka, ucznia, wychowanka przed zakłóceniami rozwoju, czyli przed podejmowaniem zachowań hamujących lub niszczących 

rozwój (zachowania ryzykowne). Obserwujemy, że wielu uczniom z trudnością przychodzi nawiązanie i utrzymanie pozytywnych kontaktów z innymi, 

włączanie się do grupy, wykazywanie zrozumienia, wycofanie się i konstruktywne radzenie sobie z problemami i konfliktami. 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły służy ogólnemu rozwojowi uczniów, wychowanków przedszkola, z uwzględnieniem ich indywidualnej 

specyfiki w zakresie poziomu dojrzałości, wolności sumienia i przekonań wyznaniowych. 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny opisuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, jest realizowany przez 

wszystkich nauczycieli, na wszystkich zajęciach edukacyjnych i w innych sytuacjach na terenie szkoły.



PODSTAWA PRAWNA

Podstawę prawną programu wychowawczo-profilaktycznego stanowią następujące dokumenty: 

1. Ustawy i rozporządzenia MEN

2. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej 

3. Karta Nauczyciela 

4. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 

5. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych 

6. Konwencja o Prawach Dziecka 

7. Programy narodowe i krajowe w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły został opracowany w oparciu o plan  pracy szkoły, a treści programu zgodne są z podstawą programową oraz 
z założeniami Statutu Szkoły. Ponadto uwzględniono: 

1. Potrzeby uczniów i oczekiwania rodziców – ewaluacja Programu Wychowawczo – Profilaktycznego oraz diagnoza zagrożeń i czynników chroniących.

2. Doświadczenia nauczycieli, rodziców i uczniów.

3. Zachodzące zmiany w różnych sferach życia społecznego, jak: szkoła, środowisko lokalne, ponadto migracje, zmiany kulturowe, zmiany w sferze 
globalnej.

4. Organizację pracy szkoły oraz zasoby ludzkie, materialne, techniczne. 



ROZDZIAŁ II

DIAGNOZA POTRZEB, W TYM ANALIZA ZASOBÓW SZKOŁY ORAZ WYSTĘPUJĄCYCH ZAGROŻEŃ

Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły  ma na celu wspieranie procesu rozwoju ukierunkowanego na osiąganie przez młodego człowieka pełnej 

dojrzałości w czterech sferach: fizycznej, społecznej, psychicznej (intelektualnej i emocjonalnej) oraz duchowej. Aby zwiększyć szanse uczniów na prawidłowe

realizowanie w placówce edukacyjnej zadań sprzyjających ich rozwojowi, należy przyjrzeć się celom wychowawczym, jakie stawia sobie placówka, oraz 

zagrożeniom występującym w poszczególnych sferach rozwoju dzieci i młodzieży. 

I. Zagrożenia, czynniki ryzyka, w świetle literatury, występujące w poszczególnych sferach rozwoju dzieci i młodzieży.

1. Sfera fizyczna 

W sferze fizycznej osiąganie pełnej dojrzałości wiąże się nie tylko z naturalnymi procesami rozwoju fizycznego, ale przede wszystkim z nabywaniem wiedzy i 
umiejętności umożliwiających prowadzenie zdrowego stylu życia. Wśród często obserwowanych zagrożeń dla rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży należy 
wymienić przede wszystkim: 
 błędną postawę wobec własnego ciała i ograniczanie na co dzień wysiłku fizycznego z powodu przeciążenia pracą intelektualną oraz biernych form 
spędzania czasu wolnego (telewizja, internet, gry komputerowe); 
 zażywanie substancji psychoaktywnych, takich jak alkohol, narkotyki, dopalacze czy inne alternatywne środki odurzające (dostępne np. w domowej 
kuchni), których aplikowanie sobie najczęściej uzasadniane jest ciekawością, buntem, modą, chęcią identyfikacji z idolami, negacją i przekorą wobec świata 
dorosłych, niepowodzeniami oraz presją grupy rówieśniczej, czemu sprzyja również dostępność i łatwość pozyskiwania tych środków zarówno w środowisku 
lokalnym, jak i w internecie; 
 kult farmakologii, który wynika z przekonania, że z jednej strony chemia jest lekarstwem na wszystko, a z drugiej – przy małym wysiłku pomaga osiągnąć 
szybki efekt; 
 kult mięśni i siły fizycznej, dotyczący chłopców, polegający na przekonaniu, że dla poprawienia sylwetki i w celu zaimponowania rówieśnikom nie 
wystarczą już tylko żmudne i czasochłonne ćwiczenia na siłowni, a gwarancją uzyskania efektu w krótkim czasie jest zażywanie sterydów; 
 kult zgrabnej sylwetki, rozpowszechniony wśród dziewcząt, zgodnie z którym należy dążyć do poprawiania niedoskonałych kształtów swojego ciała, co 
przy nieumiejętnym postępowaniu prowadzi do zaburzeń takich jak anoreksja czy bulimia, skutkujących często skomplikowanymi problemami zdrowotnymi, a
nawet śmiercią; 
 nadmierną dbałość o zdrową dietę, przeradzającą się w ortoreksję, czyli zaburzenie polegające na obsesyjnym zainteresowaniu spożywaniem tzw. zdrowej
żywności i radykalnym przestrzeganiu narzuconej sobie diety; 
 agresję i przemoc wśród nastolatków, stanowiące współcześnie coraz większy problem społeczny; 



 wczesną aktywność seksualną, wynikającą zarówno z szybszego dojrzewania fizycznego, jak i zwiększenia swobody i niezależności młodego pokolenia;
 wpływ mediów odgrywających niebagatelną rolę w kształtowaniu postaw dzieci i młodzieży. 
0

2. Sfera społeczna

Osiąganie dojrzałości w sferze społecznej wiąże się z nabywaniem umiejętności prawidłowego wywiązywania się z pełnionych ról społecznych i 
systematycznego przygotowywania się do podejmowania kolejnych, następujących w cyklu życia. Należy jednak zadać sobie pytanie, czy zrealizowanie tego 
zadania jest łatwe w świecie pełnym utrudnień, przejawiających się jako: 
 osłabienie roli rodziny w życiu dzieci oraz ograniczanie wpływu rodziców, przy jednoczesnym wzroście liczby rozwodów i rosnącym znaczeniu 

związków partnerskich; 
 wpływ mediów, wciąż poszukujących sensacji i podważających podstawowe autorytety społeczne – rodziców, nauczycieli, księży. Wiele zawodów 

związanych z pełnieniem misji społecznej jest degradowanych i dezawuowanych. Media (zwłaszcza komercyjne), pragnąc przyciągnąć uwagę odbiorcy, 
sięgają po incydentalne negatywne przykłady zachowań przedstawicieli takich zawodów jak nauczyciele, księża, wychowawcy itp., a następnie uogólniają 
je, odnosząc do szerokiej grupy zawodowej; 

 brak właściwych związków społeczno -emocjonalnych, doświadczanie poczucia lęku i niepewności, bezradności i bezsilności; 
 alienacja czy rzucanie się w wir nowoczesności, często z powodu niezaspokojenia potrzeb ważnych dla dzieci i młodzieży; 
 niekorzystna dla rozwoju emocjonalnego atmosfera panująca w domu z powodu nieobecności mistrza, mentora, który rozbudzałby aspiracje i postawy 

prospołeczne oraz przeciwdziałał eskalacji samotności wynikającej z braku związków personalnych, więzi społecznych lub przynależności do wspólnoty; 
 podejmowanie radykalnych kroków, polegające na porzucaniu nauki szkolnej czy ucieczkach z domu, a w ich konsekwencji – decyzjach o różnorodnych 

negatywnych działaniach; 
 funkcjonowanie w kulturze konsumpcyjnej, w której liczy się konkurencja i rywalizacja, a zwycięzcami są ci, którzy w tej rywalizacji wygrywają, a więc 

jednostki najsilniejsze i najlepiej do tego przygotowane; 
 nasilanie się postaw egoistycznych i zjawisk nierówności społecznych, rodzących wśród młodzieży nieprzyjazną atmosferę i stanowiących zagrożenie dla

właściwych stosunków interpersonalnych, co przejawia się jako koncentrowanie uwagi na sobie i jednocześnie brak zaufania do innych ludzi, a w 
konsekwencji wywołuje rozczarowanie i poczucie niesprawiedliwości; 

 deformowanie ról społecznych, w wyniku czego np. stadionowy chuligan staje się w oczach młodych ludzi kibicem, a oszust i naciągacz jest po prostu 
biznesmenem. 

3. Sfera psychiczna (intelektualna i emocjonalna) 
0
Otaczający świat naraża młodych ludzi na wiele doświadczeń również w aspekcie psychicznym. Jeśli przyjmiemy, że celem wychowania dziecka jest w tej 
sferze nauczenie go odpowiedzialności, to automatycznie zastanawiamy się, czy uda nam się tego dokonać. Wśród zagrożeń natury psychicznej, 
ograniczających rozwój dzieci i młodzieży, zwracają uwagę: 
 zacieranie się granic w życiu i rozwoju młodych ludzi, którzy częściej słyszą o prawach niż o obowiązkach i odpowiedzialności; 



 stale zmieniająca się rzeczywistość - charakteryzująca się coraz częstszym nawiązywaniem nowych kontaktów, następowaniem przemian i zdobywaniem 
licznych doświadczeń, pociągających za sobą skutki w postaci kryzysu autorytetów, utraty bliskości najbliższych, poczucia lęku i niepewności, bezradności i
alienacji, często będących następstwem niezaspokojenia ważnych potrzeb; 

 egocentryzm polegający na przyjęciu poglądu, że cały świat powinien koncentrować się na potrzebach młodych ludzi, gdyż wszystko im się należy. 
W rzeczywistości jednak otaczający świat coraz bardziej przyczynia się do wzmożonego poczucia braku perspektyw życiowych, a młodzież nierzadko ma 
do czynienia z problemem odnalezienia własnej podmiotowości, doświadcza uczucia bezradności i braku sensu życia; 

 dominacja wartości materialnych i życie w świecie konsumpcji, spowodowane pozbawieniem młodych przez współczesną cywilizację wrażliwości i 
uczuć wyższych, a w konsekwencji nabraniem przez nich przekonania, że mieć znaczy o wiele więcej niż być, co specjaliści uzasadniają ustawicznym 
wyścigiem w zdobywaniu nowych dóbr w celu osiągnięcia sukcesu i poczucia bezpieczeństwa;

 przekonanie, że życie powinno być przyjemne, a nie odpowiedzialne, a celem rozwoju nie jest dojrzałość, lecz samozadowolenie. Zgodnie z taką 
postawą zasadnicze wartości, jak: uczciwość, pracowitość, uczynność, wytrwałość, obowiązkowość, odchodzą w zapomnienie, a ich miejsce zajmuje 
nabierająca podstawowego charakteru przyjemność;

 bolesne emocje towarzyszące próbom radzenia sobie z trudnościami, a w ich konsekwencji występowanie największych zagrożeń – samouszkodzeń i 
myśli samobójczych. 

4. Sfera duchowa 

W sferze duchowej istotnym aspektem rozwoju młodego człowieka jest przede wszystkim nabywanie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości oraz 
zyskiwanie poczucia sensu istnienia. Jednak i tutaj pojawiają się zagrożenia mające wpływ na osiąganie dojrzałości przez młode pokolenie. W. Poleszak za 
Z.B. Gasiem wskazuje na występowanie następujących procesów negatywnych: 
 redefinicja wartości poprzez ich redukcję, zmianę znaczenia (np. wolność jest utożsamiana z samowolą, miłość sprowadza się jedynie do seksu, promując 

otwartość eliminujemy krytycyzm w myśleniu itp.); 
 eliminowanie niektórych wartości (np. tradycję zastępuje się nowoczesnością, europejskość jest używana zamiennie z patriotyzmem, naród utożsamia się z

państwem); 
 ograniczanie roli religijności i wprowadzanie laickości, pomimo że religijność jest określana jako czynnik chroniący w większości badań nad 

zapotrzebowaniem na profilaktykę. 

Zagrożeniem, które w znacznym stopniu oddziałuje na kształtowanie dojrzałości młodego pokolenia – i to we wszystkich sferach jego rozwoju – jest 
niewłaściwe korzystanie z mediów, które obecnie stały się dla młodych ludzi szerokim polem organizowania sobie czasu. 
Z pomocą mediów współczesna młodzież nawiązuje relacje z rówieśnikami, komunikuje się, szuka informacji i uczy się. Istota zagrożenia polega więc na tym, 
że młode pokolenie nie tylko nie potrafi już bez udziału mediów zagospodarować sobie czasu wolnego i aktywnie go spędzać, ale że naraża się także na 
docieranie do treści niedostosowanych do swego wieku lub nieprawdziwych. 
Młodzież nadmiernie skupioną na mediach cechuje niski poziom koncentracji umysłowej, coraz częściej staje się ona obiektem i źródłem przemocy i nękania, 
obrażania i zastraszania, a także ryzykownych kontaktów z nieznajomymi. Poważnym problemem staje się uzależnienie młodego pokolenia od współtworzonej 
przez media cyberprzestrzeni.



II. Cztery kategorie czynników chroniących w świetle literatury.
1. Cechy indywidualne — dobre funkcjonowanie intelektualne, umiejętność rozwiązywania pojawiających się problemów, skuteczne strategie radzenia 

sobie z emocjami, zrównoważony temperament we wczesnym dzieciństwie, pozytywny obraz własnej osoby, optymizm, poczucie sensu życia, 
posiadanie uzdolnień i cech cenionych społecznie (np. różne talenty, poczucie humoru, atrakcyjność).

2. Cechy rodziny — stabilne i dające oparcie środowisko rodzinne (wyrażające się w bliskości, trosce o dziecko, posiadaniu jasno sprecyzowanych 
oczekiwań, poczucie więzi i pozytywne relacje z członkami dalszej rodziny), zaangażowanie rodziców w sprawy dziecka (w tym w jego naukę), 
pozytywne relacje z rodzeństwem, dobry status ekonomiczny rodziny, przynajmniej średnie wykształcenie rodziców, wiara i przynależność do 
społeczności wyznaniowej.

3. Cechy społeczności lokalnej — korzystne środowisko w miejscu zamieszkania (wysoki poziom bezpieczeństwa, niski poziom przemocy, 
wystarczające warunki mieszkaniowe, dostęp do centrów rekreacyjnych), dobrze funkcjonująca szkoła (adekwatny poziom wymagań, dobrze 
przygotowani nauczyciele, oferta zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych), możliwości zatrudnienia, dobra opieka zdrowotna, łatwy dostęp do takich służb
jak policja i do opieki medycznej, relacje z osobami dorosłymi spoza rodziny (mentorzy i prospołeczni rówieśnicy). W tym:

Czynniki związane ze szkołą:

 przyjazna i bezpieczna atmosfera panująca w szkole,

 podmiotowe traktowanie uczniów (wnikliwość obserwacji i poznawania uczniów),

 wysoki poziom nauczania,

 odpowiedni dobór metod nauczania,

 dobry wynik egzaminu zewnętrznego,

 nauka na jedną zmianę,

 księgozbiór w bibliotece szkolnej,

 oferta zajęć pozalekcyjnych.

4. Cechy społeczne oraz związane z kulturą — polityka chroniąca prawa i potrzeby dzieci (m.in. sprawna opieka społeczna i medyczna), odpowiednie 
środki na edukację, zapobieganie przemocy i ochrona przed nią, niski poziom społecznej akceptacji dla przemocy.



III.  Diagnoza środowiska szkolnego

Do szkoły Podstawowej w Zwierznie uczęszczają głownie dzieci z terenu Gminy Markusy. Od września roku szkolnego 2019/2020 do szkoły uczęszcza 301 

uczniów, z których utworzono 16 oddziałów klasowych, w tym:

1) 3 oddziały przedszkolne – 66 uczniów;

2) 11 oddziałów szkoły podstawowej klas I – VIII – 211 uczniów;

3) 181 uczniów jest dowożonych do szkoły oraz objętych opieką świetlicy szkolnej.

4) Uczniowie tzw. dochodzący, mogą również korzystać z opieki świetlicy szkolnej.

5) Rodzice dzieci grupy przedszkolnej 3 - 4-latków mają obowiązek przyprowadzić dziecko do szkoły i odebrać po zajęciach.

6) Od roku szkolnego 2019/2020 oddział 3-4 – latków jest czynny 10 godzin dziennie

1. Zasoby szkoły/Czynniki chroniące

Szkoła powinna w swoich oddziaływaniach profilaktyczno – wychowawczych uwzględnić i wykorzystywać  bogaty zestaw zasobów, które zostały wyłonione 

na podstawie przeprowadzonych ankiet wśród uczniów, rodziców i nauczycieli oraz wiedzy dotyczącej podstawowych czynników chroniących związanych z 

rozwojem psychofizycznym dzieci i młodzieży. Zasoby zwiększają skuteczność realizowanych zadań wychowawczych i profilaktycznych szkoły oraz 

odporność uczniów na działanie czynników ryzyka.  

1) W szkole jest zatrudnionych 28 nauczycieli, w tym kierownik świetlicy, logopeda, nauczyciel biblioteki, pedagog, doradca zawodowy. Wielu 

nauczycieli ma kilka posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacji, socjoterapii i terapii pedagogicznej.

2) W szkole jest zatrudnionych 12 pracowników administracji i obsługi.

3) W szkole funkcjonuje kuchnia i stołówka – uczniowie mają możliwość korzystania z posiłków w szkole.

4) Część uczniów nieodpłatnie korzysta z dożywiania w szkole.

5) Uczniowie mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej.

6) Dobrze organizowana jest opieka w czasie przerw śródlekcyjnych (dyżury nauczycielskie, monitoring). 

7) Monitoring.

8) Na terenie szkoły obserwuje się wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów i nauczycieli – mniej jest interwencji z udziałem policji, odnotowuje 

się spadek wypadków z udziałem uczniów.



9) Od długiego czasu w szkole nie odnotowano rażących naruszeń dyscypliny szkolnej. Współpraca z kuratelą sądową również wskazuje na częste 

korekcyjne i skuteczne oddziaływania szkoły w stosunku do uczniów dysfunkcyjnych. Powyższy trend potwierdzają wyniki ewaluacji wewnętrznej 

dotyczącej poziomu poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów. 

10) Uczniowie przeważnie budują konstruktywne i satysfakcjonujące więzi rówieśnicze – do tej pory było niewiele przypadków, wskazywanych przez 

wychowawców, marginalizacji uczniów w poszczególnych zespołach klasowych. 

11) Na terenie szkoły prowadzone są zajęcia integrujące środowisko szkolne, których celem jest budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych. Uczniowie

naszej szkoły angażują się w działalność wolontariatu  (m.in. zbiórki charytatywne ).

12) Działania samorządu szkolnego są systematyczne i elastyczne – odpowiadające aktualnym potrzebom uczniów. 

13) Szkoła dysponuje salą gimnastyczną, co sprzyja rozwojowi kultury fizycznej i zainteresowań uczniów oraz propagowaniu zdrowego stylu życia.

14) Członkowie rady pedagogicznej uczestniczą w licznych szkoleniach m.in. z zakresu pracy z uczniami z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi. 

Co roku badane jest zapotrzebowanie nauczycieli na formy doskonalenia zawodowego i wyniki tych badań stanowią podstawę planowania szkoleń.

15) Uczniowie, rodzice, nauczyciele deklarują, że w szkole uczniowie czują się bezpiecznie, panuje przyjazna atmosfera.

16) W szkole realizowane są w różnorodne działania z różnych obszarów czy to dydaktycznych, czy wychowawczych w atrakcyjnych formach (m.in. 

edukacja filmowa, projekty zewnętrzne, zajęcia dodatkowe, uroczystości szkolne, zajęcia integracyjne, konkursy przedmiotowe). Nauczyciele 

przedstawiają bogatą ofertę zajęć dodatkowych z różnych przedmiotów.

2. Zasoby środowiska lokalnego.

Do zasobów zaliczana jest także dobra współpraca ze środowiskiem lokalnym. Działania szkoły w zakresie wychowania i profilaktyki wspierane są przez 
instytucje zewnętrzne. Do takich instytucji należą: 
1) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna:

 korzystanie z zaleceń poradni podczas pracy z uczniem mającym trudności w nauce lub zaburzenia w   zachowaniu;
 kierowanie uczniów z problemami dydaktyczno-wychowawczymi na badania, konsultacje;
 zapraszanie pracowników na spotkania z nauczycielami, rodzicami prowadzenie warsztatów, szkoleń.

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:
 finansowanie obiadów oraz zakupu podręczników i przyborów szkolnych dzieciom z rodzin najuboższych;
 współudział uczniów w akcjach dobroczynnych, organizowanych przez GOPS, np. „ Podaruj Misia”;
 udział pedagoga szkolnego w spotkaniach dotyczących: zakładania Niebieskiej Karty,  Posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w 

Rodzinie.
3) Policja:



 spotkania uczniów z policjantem – pogadanki nt. „Bezpieczna droga do szkoły”,” Przestępczość i odpowiedzialność nieletnich”, 
 współpraca w zakresie rozwiązywania poważnych problemów wychowawczych z uczniami (indywidualne rozmowy, wizyty w domach rodzinnych 

wychowanków).
4 ) Świetlica Środowiskowa:

 ścisły kontakt w zakresie zapewniania opieki, pomocy dydaktyczno - wychowawczej i materialnej dzieciom z  rodzin najuboższych i zagrożonych 
patologią,

 współpraca w zakresie organizowania czasu wolnego dzieciom z tych rodzin.
5) Kościół :

 udział przedstawicieli kościoła w uroczystościach szkolnych,
 udział w rekolekcjach wielkopostnych.

6) Biblioteki Publiczne:
 współpraca w zakresie organizowania konkursów, zajęć edukacji czytelniczej i medialnej, imprez gminnych;
 udział w organizowanych imprezach okolicznościowych, zajęciach edukacyjnych, spotkaniach z ciekawymi  ludźmi;
 spektakle teatrów objazdowych, występy artystów.

7) Zakłady pracy:
 Zakład Komunalny (współpraca w zakresie organizowania działań związanych z ekologią).

8) Szkoły:
 organizowanie międzyszkolnych imprez sportowych;
 współpraca podczas organizowania konkursów przedmiotowych;

9) Pielęgniarka szkolna:
 promowanie zdrowego trybu życia i odżywiania,
 przeprowadzenie szkolenia teoretycznego i praktycznego pierwszej pomocy przedmedycznej.

10) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 współpraca w zakresie realizowanych w szkole działań profilaktycznych : programy profilaktyczne, konkursy wiedzy, spektakle profilaktyczne, pomoce

dydaktyczne do realizacji ww. działań ( DVD, kasety  video, poradniki, itd.). 
11) Sąd: 

 współpraca w zakresie przydzielania kuratorów sądowych uczniom wchodzącym w konflikt z prawem, 
 spotkania i rozmowy z kuratorami nt. podopiecznych ( sytuacja rodzinna, wyniki w nauce, zachowaniu). 

12) Policealna Szkoła Ratownictwa Medycznego:
 przeprowadzenie szkolenia teoretycznego i praktycznego pierwszej pomocy 

przedmedycznej.
13) Inne instytucje, stowarzyszenia oraz organizacje w zależności od potrzeb.



3. Ryzykowne zachowania uczniów szkoły

Konstruowanie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły poprzedzone zostało zidentyfikowaniem potrzeb i problemów charakterystycznych 

dla naszej szkoły, dzięki przeprowadzonej wcześniej diagnozie szeroko rozumianej sytuacji problemowej szkoły. Zastosowane metody i narzędzia diagnozy 

pozwoliły,  na jasne określenie realnych celów programu, sformułowanie zadań, właściwy dobór metod i form, oddziaływań oraz dostosowanie ich do wieku 

adresata i stopnia zagrożenia. Przy dokonywaniu diagnozy uwzględniono różne determinanty wpływające na proces wychowawczy i profilaktyczny. Zwrócono 

uwagę głównie na: 

a) jakość funkcjonowania uczniów, 

b) sukcesy wychowawcze i profilaktyczne szkoły, 

c) porażki wychowawcze i profilaktyczne szkoły, 

d) skuteczne metody wychowawcze i profilaktyczne, 

e) potrzeby rozwojowe uczniów, 

f) jakość współpracy z rodziną, 

g) zewnętrzne źródła wsparcia w sferze wychowania i profilaktyki

W wyniku ewaluacji programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły w czerwcu 2019 r., oraz 

a) uwag rodziców pod adresem szkoły zgłaszanych na zebraniach z wychowawcami klas oraz na spotkaniach Rady Rodziców,

b) dokumentów szkolnych (dzienniki lekcyjne i zajęć pozalekcyjnych, protokoły Rad Pedagogicznych),

c) wiedzy psychologicznej dotyczącej rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży,

d) dokumentacji szkolnej, w tym dzienników lekcyjnych,

e) informacji nauczycieli o bieżących problemach wychowawczych,

f) obserwacja zachowania uczniów,

a także  na podstawie badania ankietowego skierowanego do uczniów, rodziców i nauczycieli we wrześniu 2019 r, dotyczącego potrzeb wymienionych 

składników środowiska szkolnego w zakresie realizacji programu wychowawczo – profilaktycznego w roku szkolnym 2019/2020, wyróżniono najbardziej 



ryzykowne, powtarzające się zachowania uczniów na terenie szkoły i poza nią, będące zagrożeniem dla płynnego przebiegu wychowania i edukacji młodzieży 

oraz ich bezpieczeństwa.

a) Ryzykowne, powtarzające się zachowania uczniów

 palenie papierosów/e - papierosów przez uczniów – najbardziej powszechne zjawisko związane z uzależnieniami wśród uczniów naszej szkoły,

 występowanie zachowań agresywnych: agresja słowna i fizyczna,

 niska umiejętność radzenia sobie z emocjami odczuwanymi jako przykre,

 niekontrolowane posługiwanie się telefonem, komputerem i Internetem,

 nieumiejętność polubownego rozwiązywania konfliktów,

 ujawnione przypadki cyberprzemocy,

 niska świadomość niebezpieczeństw czyhających w sieci,

 niska motywacja uczniów do nauki – zaobserwowany brak odpowiedniego zaangażowania w proces uczenia się u poszczególnych uczniów,

 absencje  uczniów na zajęciach szkolnych o różnej przyczynie (m.in.: trudności motywacyjno - edukacyjne, problemy w środowisku 

rodzinnym),

 zagrożenia związane z piciem alkoholu, paleniem papierosów oraz zażywaniem narkotyków i dopalaczy, innych substancji psychoaktywnych;

 mała świadomość uczniów w zakresie zdrowego odżywiania, w tym uczniowie mający problem z nadwagą;

 nie zawsze skuteczna pomoc ze strony rodziców,

 niesystematyczność kontaktów rodziców ze szkołą.

b) Zagrożenia i czynniki ryzyka

Na podstawie tych samych ankiet wyłoniliśmy również zagrożenia i czynniki ryzyka, które mogą potencjalnie wpływać na powstawanie zachowań 

ryzykownych i zaburzeń i które należy w szczególny sposób wziąć pod uwagę planując działania profilaktyczno-wychowawcze.



a) Ze względu na sytuację społeczno – ekonomiczną rodzin, z których wywodzą się nasi  uczniowie oraz umiejscowienie szkoły, stwierdzamy, że utrudnia 

ona korzystanie z różnorodnych dóbr kultury. W związku z tym zachodzi potrzeba, aby wdrażać i aktywizować młodych ludzi do działań na rzecz 

społeczności uczniowskiej i lokalnej, do udziału w wycieczkach klasowych oraz do organizacji i uczestnictwa w uroczystościach szkolnych o 

charakterze patriotycznym, pobudzając w ten sposób ich poczucie przynależności narodowej. Działania te kształtują postawę otwartości, życzliwości, 

altruizmu, uczą współpracy z innymi, wdrażają do życia w społeczeństwie, dają możliwość poznania różnych dóbr kultury.

b) Pojawiają się przypadki naruszenia zasad i obowiązków szkolnych. Do najistotniejszych należy opuszczanie zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia, 

palenie tytoniu/e - papierosów czy zachowania prowokacyjne.

c) Problemem w szkole i poza szkołą jest nadużywanie Internetu.

d) Z naszych obserwacji wynika, że nieskuteczne w działaniach wychowawczych i profilaktycznych okazują się metody, skupione wokół aktywności 

nauczyciela – pogadanki, wykłady. A już z pewnością takie, które charakteryzuje „akcyjność’. Warto wykorzystywać te metody, w które można 

zaangażować wszystkich uczestników procesu wychowawczego, a więc uczniów, nauczycieli, rodziców , pracowników szkoły. Szczególnie istotne jest, 

gdy działania wszystkich nauczycieli są wspólne, wypracowane w zespole, w formie procesu. Ponadto skuteczne okazują się metody , związane np. z 

pomocą rówieśniczą czy te, wykorzystujące bliskie młodym źródła przekazu, np. film. Cenne są również metody wykorzystujące atmosferę zabawy do 

lepszego przyswojenia pożądanych treści.

c)    Wartości preferowane przez społeczność szkolną

Analiza dotychczasowych działań szkoły pokazuje najważniejsze potrzeby uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli: 

a) Wszechstronny rozwój uczniów szkoły.

b) Tworzenie bezpiecznej i przyjaznej atmosfery opartej na zaufaniu dla wszystkich podmiotów w szkole: wychowanków, uczniów nauczycieli i rodziców.

c) Dbałość o przestrzeganie zasad higieny, zdrowego odżywiania, bezpieczeństwa własnego i innych.

d) Wychowanie ucznia na kulturalnego, odpowiedzialnego, aktywnego i tolerancyjnego człowieka.

e) Rozwijanie zainteresowań i indywidualnych predyspozycji uczniów i wychowanków.

f) Kształtowanie kompetencji społecznych.

g) Rozwijanie samodzielności w dążeniu do dobra w wymiarze indywidualnym i społecznym.



h) Poczucie współodpowiedzialności za szkołę i poszanowanie mienia społecznego.

i) Skuteczne funkcjonowanie w nowoczesnym świecie.

ROZDZIAŁ III

WIZJA  SZKOŁY

Szkoła Podstawowa w Zwierznie jest miejscem bezpiecznym, w którym odbywa się wszechstronny, harmonijny rozwój uczniów 

i kształtują się właściwe postawy.

MISJA SZKOŁY
 

Wychowanie wykształconego, kreatywnego, samodzielnego, wrażliwego i odpowiedzialnego człowieka, który osiągnie sukces w życiu na miarę swoich

możliwości, a świat pozna nie tylko z książek.

MODEL ABSOLWENTA

Dążymy do tego aby absolwent naszej szkoły:

1. W sferze rozwoju fizycznego:

 był sprawny fizycznie – potrafił zadbać o swoją kondycję fizyczną, a tym samym o swoje zdrowie.

2. W sferze rozwoju społecznego:

 szanował wspólne dobro, będące podstawą życia społecznego;

 miał świadomość  swego miejsca w społeczeństwie, państwie, Unii europejskiej i świecie;

 znał i kultywował tradycje rodzinne, regionalne i narodowe;

 potrafił zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych, znał i stosował normy właściwego zachowania społecznego;

 miał poczucie odpowiedzialności za własny rozwój – potrafił planować swoją przyszłość;



 potrafił współpracować z grupą;

 przejawiał postawy proekologiczne i prozdrowotne.

3. W sferze rozwoju intelektualnego:

 posiadał rzetelna wiedzę – dostrzegał przydatność swojej edukacji w praktyce życia codziennego;

 był dobrze przygotowany do kolejnego etapu edukacji;

 potrafił się uczyć i dostrzegać w nauce swoje szanse życiowe;

 zdobywał wiedzę, korzystając z nowoczesnych urządzeń technologicznych;

 wykorzystywał zdobytą wiedzę i umiejętności w świecie techniki, informacji;

 dążył do osiągnięcia sukcesu na miarę swoich możliwości i miał poczucie własnej wartości.

4. W sferze rozwoju moralnego i duchowego:

 potrafił podejmować decyzje, dokonywać wyborów, w których kieruje się przede wszystkim priorytetami moralnymi i etycznymi;

 szanował poglądy, zdanie czy wyznanie innych, potrafił bronić własnego zdania.

ABSOLWENT NASZEJ SZKOŁY

1. Jest osobą kulturalną, potrafiącą dostosować zachowanie odpowiednio do sytuacji i miejsca.

2. Wykazuje aktywną postawę w rozwijaniu własnych zainteresowań, chętnie poszerza i pogłębia wiedzę oraz doskonali swe umiejętności.

3. Jest odpowiedzialny, sumiennie i rzetelnie wypełnia swoje obowiązki.

4. Posiada poczucie własnej wartości, zna swoje mocne strony i potrafi je wykorzystywać.

5. Jest wrażliwy na potrzeby innych ludzi, chętnie niesie im pomoc.

6. Jest tolerancyjny, umiejętnie komunikuje się z innymi szanując odmienność cudzych poglądów, wierzeń i zachowań.

7. Jest prawy, rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości własny i obowiązujący w jego otoczeniu.



8. Jest samodzielny, potrafi sam rozwiązywać napotkane problemy oraz wie, gdzie i do kogo zwrócić się o pomoc w trudnych sytuacjach życiowych.

9. Dba o własne zdrowie i dbałość fizyczną, nie ulega nałogom i uzależnieniom.

10. Jest świadomym członkiem społeczności lokalnej, prezentuje postawy patriotyczne.

11. Jest aktywny w kreowaniu swojej przyszłości, potrafi świadomie podjąć decyzję o dalszym kształceniu i przyszłej aktywności zawodowej.

12. Prawidłowo funkcjonuje w otaczającym go świecie oraz sprawnie posługuje się językami nowożytnymi i nowoczesnymi technologiami.

ROZDZIAŁ IV

CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE

Nadrzędnym celem szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju do samodzielności i 
odpowiedzialności w życiu społecznym oraz zapobieganie zachowaniom ryzykownym.
Zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Rozporządzeniu MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz 
kształcenia ogólnego, celem edukacji szkolnej jest wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i fizycznym. Ważne jest 
również takie wychowanie, aby dziecko w miarę swoich możliwości było przygotowane do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i przyrodą. 

Dbamy o to, aby dziecko odróżniało dobro od zła, było świadome przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) 
oraz rozumiało konieczność dbania o przyrodę. Jednocześnie dąży się do ukształtowania systemu wiadomości i umiejętności potrzebnych dziecku do 
poznawania i rozumienia świata, radzenia sobie w codziennych sytuacjach, kształtowanie postaw patriotycznych oraz uzyskanie kompetencji czytelniczych i 
informatycznych.

1. Cele główne programu

1. Stworzenie warunków do wszechstronnego, radosnego rozwoju ucznia, jego zainteresowań oraz kształtowanie motywacji do zdobywania wiedzy i

umiejętności.

2. Zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków do nauki i rozwoju.

3. Przeciwdziałanie uzależnieniom.

4. Modelowanie prawidłowych relacji interpersonalnych i postaw społecznych w tym efektywnej współpracy oraz promowanie bezpiecznych zachowań.

5. Kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej i lokalnej.

6. Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych, propagowanie ekologicznego i aktywnego stylu życia.



7. Rozwijanie kompetencji informatycznych uczniów i wychowanków jednocześnie wdrażając dzieci do bezpiecznego korzystania z Internetu oraz wskazując 

zagrożenia związane z nadużywaniem urządzeń elektronicznych.

2. Cele Programu Wychowawczo- Profilaktycznego będą realizowane w następujących sferach:

1. Fizycznej: 

Zdobycie przez ucznia  wiedzy i umiejętności umożliwiających prowadzenie zdrowego stylu życia.

2. Społecznej: 
Zdobycie umiejętności prawidłowego wywiązywania się z pełnionych ról społecznych i systematycznego przygotowywania się do podejmowania 
kolejnych, następujących w cyklu życia.

3. Intelektualnej (psychicznej) - ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły do 
życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, 
zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej, a przede wszystkim nauczenie odpowiedzialności.

4. Aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenieniu znaczenia zdrowia oraz poczucia 
sensu istnienia. 

Aby uczeń:

 potrafił podejmować decyzje, dokonywać wyborów, w których kieruje się przede wszystkim priorytetami moralnymi i etycznymi;
 szanował poglądy, zdanie czy wyznanie innych, potrafił bronić własnego zdania;

3. Wartości, na których zbudowany jest program wychowawczy

Zgodnie z założeniami reformy, ustalenie ważnych wartości jest elementem niezbędnym i kluczowym w budowaniu programu wychowawczo - 
profilaktycznego.  Z punktu widzenia aksjologii:

„Wartość to (...) wszystko, co cenne i godne pożądania, co stanowi cel dążeń ludzkich, co uważane jest za ważne oraz sprzyjające i w takiż sposób 
urzeczywistniane (...). 
Pod pojęciem wartości może ukrywać się zarówno ideał, jak i potrzeba, przeżycie czy po prostu cel [Ostrowska 2006, s. 396].”

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe  precyzyjnie  podkreśla,  że:  „Nauczanie  i  wychowanie – respektując  chrześcijański  system
wartości  – za podstawę przyjmuje  uniwersalne zasady etyki…”.  Warto  więc w tym miejscu  przypomnieć  podstawowe wartości  chrześcijańskie,  których
wykładnia znalazła się w 2002 roku w przesłaniu św. Jana Pawła II skierowanym do uczestników Europejskiego Kongresu Naukowego pod hasłem „Ku



konstytucji europejskiej?” Papież wymienił tam następujące wartości: godność osoby ludzkiej; świętość życia ludzkiego; centralną rolę rodziny opartej na
małżeństwie; wykształcenie; wolność myśli i słowa; wolność głoszenia własnych poglądów; wolność wyznawania religii; ochronę prawną jednostek i grup;
współpracę  wszystkich  na  rzecz  wspólnego  dobra;  pracę  pojmowaną  jako  dobro  osobiste  i  społeczne  oraz  władzę  polityczną  pojmowaną  jako  służba,
podporządkowaną prawu i rozumowi, a ograniczoną przez prawa osoby i narodów. 
U podstaw klaryfikacji wartości znajdują się cztery zasady: 

 skoncentrowanie się na własnym życiu – zwrócenie uwagi na różne aspekty swego życia, refleksja nad własnymi zachowaniami, postawami, celami, 
zainteresowaniami, uczuciami, aspiracjami, wierzeniami, zmartwieniami; odpowiedź na pytania: co chcę realizować? co uważam za ważne? co planuję?
jakie jest moje postępowanie?; dokonanie oceny własnego systemu wartości; 

 akceptacja własnych i cudzych wartości; 
 dalsza refleksja – poszukiwanie i wykorzystywanie nowych informacji dotyczących wyborów; głębsze wniknięcie w to, co wiąże się dla osoby z 

przeżyciami pozytywnymi, co sama określa jako nadzieję, radość, zadowolenie; zastanowienie się, jakim zachowaniom towarzyszą te stany i emocje; 
 pozytywne wzmocnienie osobowych wzorców postępowania – towarzyszące zintegrowanym wyborom i działaniom pozytywne odczucia stanowią 

czynnik motywujący do kontynuowania określonego stylu życia w perspektywie jego doskonalenia i rozwoju. 

Katalog wartości najważniejszych w wychowaniu młodego człowieka i obywatela w naszej szkole powstał w oparciu o konsultacje ze wszystkimi podmiotami 

szkoły: nauczycielami, uczniami oraz rodzicami. Są to: 

1. Rodzina.

2. Zdrowie.

3. Szacunek.

4. Miłość.

5. Bezpieczeństwo.

4. Priorytety wychowawcze i profilaktyczne szkoły

1. Kształtowanie wszechstronnego rozwoju ucznia w sferach: zdrowotnej, społecznej, intelektualnej. 

2. Kształtowanie postaw: szacunku, życzliwości, tolerancji wobec samego siebie i drugiego człowieka. Wolontariat. 

3. Przygotowanie do korzystania z dorobku kultury i dziedzictwa narodowego.

4. Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia. 

5. Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa w szkole wśród uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

6. Podnoszenie umiejętności bezpiecznego korzystania z Internetu i odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych.



5. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

1. Profilaktyka uzależnień.
2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. 
3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów. 
5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno 

- komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

6. Priorytety Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2019/2020 

- pokrywają się z kierunkami polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020.

ROZDZIAŁ V

STRATEGIA WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNA SZKOŁY, CZYLI ZADANIA, TREŚCI I FORMY 

WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNE

Działania profilaktyczne podejmowane będą na trzech poziomach. Przyjmowany poziom działań zależny jest od stopnia ryzyka, jakie może wystąpić:

1. PROFILAKTYKA UNIWERSALNA są to działania skierowane do wszystkich uczniów, bez względu na stopień ryzyka wystąpienia zagrożenia. Jej 
celem jest eliminowanie i zmniejszanie możliwości wystąpienia dysfunkcyjnych zachowań. Główne działania w zakresie tej profilaktyki koncentrują się
na: promowaniu zdrowego stylu życia, kształtowaniu postawy dbałości o własne zdrowie, umiejętności dokonywania świadomych wyborów, rozwijaniu
postawy asertywności, kształtowaniu umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami oraz w sytuacjach trudnych. Ponadto ma na celu 
przeciwdziałanie pierwszym próbom podejmowania zachowań ryzykownych lub opóźnianiu inicjacji. Zadania z tego zakresu realizowane są przez 
nauczycieli, specjalistów oraz instytucje wspomagające szkołę w tych zadaniach.

2. PROFILAKTYKA SELEKTYWNA kierowana jest do grup o zwiększonym ryzyku, czyli adresatami są osoby, które w stopniu wyższym niż 
przeciętny człowiek narażone są na wystąpienie dysfunkcyjnych zachowań. W takich grupach występuje duża ekspozycja czynnika ryzyka. Działania 
ukierunkowane są na tworzenie warunków oraz zwiększanie motywacji i predyspozycji do wycofania się z zachowań ryzykownych. Zadania 
realizowane są przez specjalistów oraz zewnętrzne instytucje wspomagające.



3. PROFILAKTYKA WSKAZAUJĄCA ma na celu działania interwencyjne i terapeutyczne, które zmniejszą i w efekcie zablokują zachowania o 

charakterze destrukcyjnym. Jej adresatami są jednostki, które rozwinęły symptomy zachowań ryzykownych, w tym uzależnienia. Działania realizowane 

w ramach profilaktyki wskazującej mają za zadanie przywrócić zdrowe, racjonalne funkcjonowanie. Zadania realizowane są przez specjalistów oraz 

zewnętrzne instytucje wspomagające.

Zadania wynikające z założeń programowych oraz potrzeb społeczności lokalnej są realizowane poprzez działania kadry kierowniczej szkoły, wychowawców, 
nauczycieli, specjalistów szkolnych, instytucji wspierających rozwój dziecka oraz pomocowych względem rodziny. Szczegółowe zadania poszczególnych 
osób, zespołów, organizacji, itp.  są zawarte w Statucie Szkoły.

1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej znają założenia programu i są jego współtwórcami.
2. Wszyscy pracownicy szkoły zgodnie realizują  Program Wychowawczo -  Profilaktyczny Szkoły,  podejmując współodpowiedzialność za efekty jego

realizacji.
3. Wszyscy członkowie wspierają się wzajemnie w diagnozowaniu problemów wychowawczych i działaniach na rzecz ich niwelowania.
4. Na podstawie programu wychowawca z udziałem uczniów planuje  zadania wychowawcze dla danego oddziału na dany rok szkolny. 
5. Podstawą do planowania działań wychowawczych są przede wszystkim potrzeby wychowanków oraz diagnoza sytuacji wychowawczej danego oddziału.
6. Plan wychowawczy klasy jest przedstawiany rodzicom do zaopiniowania wraz z zaproszeniem do włączenia się w realizację zadań.
7. Wychowawca klasy może zwrócić się o pomoc w diagnozie, planowaniu pracy oraz realizacji zadań wychowawczych do specjalistów szkoły lub spoza

niej.
8. Zadania wychowawcze w klasie realizują wszyscy nauczyciele uczący w danej klasie, uwzględniając specyfikę swoich zajęć edukacyjnych, różnorodność

form aktywności uczniów, ich potrzeby i oczekiwania.



ROZDZIAŁ VI

CEREMONIAŁ I TRADYCJE SZKOŁY

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Lp. Temat imprezy, uroczystości Data Odpowiedzialni Cel

1.
UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE

ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO -
WYCHOWAWCZYCH

IX
I.Sokół, D.Orzech,

D.Lampkowski

- Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.
- Budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez 
kultywowanie tradycji.                  
- Integracja środowiska lokalnego i szkolnego.

2.
NARODOWE CZYTANIE-
SPOTKANIE Z KLUBEM

SENIORA
IX

I.Sokół, A.Cyrson, 
D.Orzech

- Integracja ze społecznością lokalną.
- Popularyzacja czytelnictwa.
- Propagowanie kultury narodowej.
- Potrzeba dbałości o polszczyznę

3.

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ
GŁOŚNEGO CZYTANIA-

NARODOWE CZYTANIE W
SZKOLE PODSTAWOWEJ W

ZWIERZNIE

IX
I.Sokół, A.Cyrson, 
D.Orzech

- Integracja ze społecznością szkolną.
- Popularyzacja czytelnictwa.
- Propagowanie kultury narodowej.
- Potrzeba dbałości o polszczyznę.

4. NARODOWE CZYTANIE IX
I.Sokół, A.Cyrson, 
D.Orzech

- Integracja ze społecznością lokalną.
- Popularyzacja czytelnictwa.
- Propagowanie kultury narodowej.
- Potrzeba dbałości o polszczyznę.

5. „CZYSTE RZEKI IX E.Knut - Popularyzacja wypoczynku na świeżym powietrzu.
- Rywalizacja rówieśników.
- Ekologiczne zachowanie.



 – ZDROWE RYBY”

6.
EUROPEJSKI DZIEŃ  JĘZYKÓW

OBCYCH
IX

M.Gadzińska
M.Chojnowska
M.Jadańska

- Kształtowanie szacunku do innych narodowości i kultur.
- Rozbudzanie motywacji do nauki języków obcych.

7. SPRZĄTANIE ŚWIATA
IX/X Wszyscy wychowawcy

Z. Firer, E.Knut

- Kształtowanie u uczniów konieczności poszanowania 
środowiska 
   naturalnego.
- Wyrabianie nawyków szacunku do przyrody.

8. WYBORY SAMORZĄDU 
SZKOLNEGO

IX Samorząd Szkolny
R. Szulima

- Kształtowanie postaw obywatelskich.
- Kształtowanie nawyków prawidłowego dokonywania 
wyboru.
- Wzmacnianie prawidłowych relacji między uczniami.

9. ŚWIĘTO PIECZONEGO 
ZIEMNIAKA ( klasowe)

IX B.Nicpoń - Integracja klasowa i szkolna. 
- Współpraca z rodzicami.

10. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ 
BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

X I.Sokół -  Rozbudzanie potrzeb czytelniczych.

11. ŚLUBOWANIE KLASY 
PIERWSZEJ

X T.Jagiełłowicz - Przyjęcie pierwszoklasistów w poczet uczniów Szkoły     
Podstawowej w Zwierznie.

12. DZIEŃ PAPIESKI X L. Skrzypczak
J.Kostuś
Ks. D. Lampkowski

-Uczczenie pamięci o papieżu Polaku 
św. Janie Pawle II.

13. DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
X

Klasy I – III
R.Szulima- SU

- Kształtowanie szacunku do nauki i osoby nauczyciela.

14. DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA XI I.Sokół,
A.Cyrson,
D.Błasiak,
M.Chojnowska

- Kształtowanie u dzieci konieczności poszanowania zabawek.
- Zapoznanie z historią powstania pluszowego misi.

15.
 ŚNIADANIE DAJE MOC

M.Peplau
n-le świetlicy

- Zwiększenie świadomości na temat zdrowego odżywiania i 
roli śniadania w diecie dziecka.



16. ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI XI K.Piaskowska - Wychowanie do wartości.
- Kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

17. DZIEŃ SENIORA XI L.Skrzypczak
J.Kostuś

- Kształtowanie u uczniów szacunku do osób starszych.
-  Integracja ze społecznością lokalną.

18.   
 ANDRZEJKI XI R.Szulima – SU

- Integracja szkolna.

19. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ 
ŻYCZLIWYCH POZDROWIEŃ XI B.Krajnik - Propagowanie kulturalnego zachowania.

20. JASEŁKA XII L.Skrzypczak
J.Kostuś
ks D. Lampkowski

- Kształtowanie chrześcijańskiego charakteru świętowania 
Bożego Narodzenia.

21. KIERMASZ 
BOŻONARODZENIOWY XII

 I.Sokół
ks D. Lampkowski
A.Ćwiklińska
B.Nicpoń
M.Gadzińska

- Nawiązanie współpracy, promowanie szkoły w społeczności 
lokalnej.

22. „WIERSZE POD CHOINKĘ” 
WIECZÓR POEZJI ŚWIĄTECZNEJ

XII I.Sokół
A.Cyrson

- Popularyzacja czytelnictwa.
- Propagowanie kultury narodowej.

23. ZABAWA KARNAWAŁOWA I Wszyscy nauczyciele - Integracja uczniów w klasie i szkole.

24. PASOWANIE NA CZYTELNIKA I -II 2020r. I.Sokół Wyrabianie nawyków czytelniczych.
- Wyrabianie szacunku do książki.

25.    
  WALENTYNKI II R.Szulima - SU

- Rozwijanie kompetencji emocjonalno – społecznych.

26. ŚWIATOWY DZIEŃ UŚMIECHU, 
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ bez 
PRZEMOCY

II
B.Krajnik
I.Sokół

- Szerzenie życzliwości.
- Dostrzeganie pozytywnych stron życia.



27.
DZIEŃ BEZPIECZNEGO 
INTERNETU

II
R.Szulima
B.Krajnik

- Kształtowanie umiejętności bezpiecznego korzystania z 
Internetu.

28. DZIEŃ LICZBY π
II

E.Urbańska
B.Nicpoń
J.Kostuś

- Propagowanie matematyki.

29. PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY 
III

R.Szulima,
E.Urbańska

- Poznanie zwiastunów wiosny.
- Tradycje związane z powitaniem wiosny.

30. DZIEŃ Św. PATRYKA III M.Chojnowska
M.Jadańska

- Kształtowanie szacunku do innych kultur.
- Rozbudzanie motywacji do nauki języka angielskiego.

31.
NOC SZKOŁY

III M.Peplau
J.Fos
I.Sokół
M.Chojnowska
D.Błasiak
M.Gawińska

- Integracja środowiska lokalnego i szkolnego.

32. DZIEŃ ZIEMI
IV

Z.Firer
E. Knut

- Edukacja ekologiczna.
- Kształtowanie szacunku do przyrody.
- Wyrabianie nawyków selekcji odpadów.

33. KONSTYTUCJA  III MAJA
V

L.Skrzypczak
Z. Firer

- Kształtowanie u uczniów postaw patriotycznych.
- Rozbudzanie umiłowania do Ojczyzny.
- Rozbudzanie zainteresowania przeszłością własnego kraju.

34. PODZIEL SIĘ KSIĄŻKĄ V I.Sokół -  Rozbudzanie potrzeb czytelniczych.
- Tworzenie własnych domowych biblioteczek

35.
BIEG „ ŻUŁAWSKIE PRZEŁAJE” V R.Szulima - Promowanie zdrowego stylu życia.

36.
DZIEŃ DOBRYCH UCZYNKÓW V

E.Urbańska
D.Błasiak
B.Krajnik

- Dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka.
- Uczymy empatii.

37. IX/X - Popularyzacja wypoczynku na łonie przyrody.



ZAWODY WĘDKARSKIE V/VI E.Knut - Rozwijanie zainteresowań wędkarskich.

38. DZIEŃ DZIECKA
VI

- wychowawcy klas
D.Orzech

- Promowanie zdrowego stylu życia.

39. PRZYRODA I HISTORIA 
POWIATU ELBLĄSKIEGO

E.Knut
Z.Firer

- Kształtowanie postaw patriotycznych.
- Rozbudzanie zainteresowań przeszłością „ Małej Ojczyzny”

40. BRD
V/VI

L.Skrzypczak
R.Szulima

- Poznawanie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze.

41. DZIEŃ SPORTU
VI

M. Szalecka
A. Cyrson

- Propagowanie zdrowego stylu życia oraz czynnego spędzania
wolnego czasu.

42. UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE 
ROKU SZKOLNEGO VI

Wszyscy wychowawcy
Klasa: VIIIa VIIIb
 

- Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.
- Budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez 
kultywowanie tradycji.                  
- Integracja środowiska lokalnego i szkolnego.

ROZDZIAŁ VII

EWALUACJA

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności 
programu wychowawczo-profilaktycznego. 
Działania ewaluacyjne będą polegały na: 

a)  zidentyfikowaniu celu ewaluacji i sformułowaniu pytań ewaluacyjnych ukierunkowanych na jego osiągnięcie; 
b) opracowaniu planu i strategii dokonania ewaluacji; 
c) zaplanowanie sposobu opracowania wyników ewaluacji i ich udostępnienie społeczności szkolnej. 

Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:
 obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
 ankieta skierowana do uczniów, rodziców, nauczycieli,
 sprawozdania wychowawców z realizacji Programów Wychowawczo –Profilaktycznych dla klas,



 analiza trudności wychowawczych, problemów szkolno –środowiskowych i profilaktycznych przeprowadzona przez szkolnych specjalistów, na 
podstawie danych zebranych od uczniów, rodziców, nauczycieli, wychowawców,

 rozmowy z rodzicami, uczniami, nauczycielami,
wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, analizy przypadków.

W prowadzeniu ewaluacji programu wykorzystamy następujące procedury: 
1. Procedura PoST- po zrealizowaniu określonych działań.
2. PRE- POST- przed i po zrealizowaniu określonych działań.

Ewaluacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, dokona powołany przez dyrektora szkoły zespół ds. ewaluacji programu, oceniając rezultaty i 

efektywność prowadzonych działań. Z wnioskami z prowadzonej ewaluacji poinformowana zostanie rada pedagogiczna na zebraniu kończącym rok szkolny.



ROZDZIAŁ VIII

PLAN REALIZACJI ZADAŃ WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNYCH

Plan działań wychowawczo-profilaktycznych dla klas przedszkolnych oraz 0-III na rok 2019/20

We wszystkich działaniach wsparciem służy pedagog, nauczyciel bibliotekarz, doradca zawodowy, pielęgniarka szkolna oraz pozostali specjaliści zatrudnieni 
w szkole. Działania mogą opierać się na współpracy ze specjalistami spoza szkoły, według propozycji wychowawców i uczących nauczycieli.

1. W sferze fizycznej:

Zadania Działania Klasy Efekty Osoby odpowiedzialne Termin 

Kształtowanie 
nawyków i 
przyzwyczajeń 
higieniczno –
zdrowotnych

1. Dbanie o czystość 
ciała i estetyczny 
wygląd.
2. Ubieranie się 
odpowiednio do pogody i
pory roku.

Oddziały przedszkolne 3-4 -
latki

1.Uczniowie znają i przestrzegają 
zasad higieny osobistej, wiedzą 
jakie są zagrożenia dla ich 
zdrowia.
2. Uczeń poznaje zasady 
zdrowego odżywiania się i ich 
wpływ na zdrowie i kondycję 
fizyczną.

Aneta Ćwiklińska
Anna Piór

Cały rok 
szkolny

Oddziały przedszkolne 5 - 
latki

Anna Blacha

Klasa „0” Joanna Fos
Klasa I Teresa Jagiełłowicz
Klasa II Ewa Urbańska
Klasa III Danuta Błasiak

3. Wspólne 
przygotowywanie i 
spożywanie zdrowego 
drugiego śniadania.

Oddziały przedszkolne 3 – 4
latki

Aneta Ćwiklińska
Anna Piór

Październik 
2019

Oddziały przedszkolne 5 - 
latki

Anna Blacha Listopad 2019

Klasa „0” Joanna Fos Grudzień 2019
Klasa I Teresa Jagiełłowicz Styczeń 2019
Klasa II Ewa Urbańska Luty 2019
Klasa III Danuta Błasiak Marzec 2019

4. Organizacja 
Światowego Dnia 
Czystych Rąk - 
przygotowanie z dziećmi 

Oddziały przedszkolne 3 – 4
latki

Aneta Ćwiklińska
Anna Piór

15.10.19

Oddziały przedszkolne 5 - 
latki

Anna Blacha



plakatów. Klasa „0” Joanna Fos
Klasa I Teresa Jagiełłowicz
Klasa II Ewa Urbańska
Klasa III Danuta Błasiak

Promowanie 
aktywnego i 
zdrowego stylu 
życia

1. Organizacja Dnia 
Sportu

Oddziały przedszkolne 3-4 -
latki

1.Uczeń docenia znaczenie 
aktywności ruchowej.
2.Uczeń docenia znaczenie sportu,
rekreacji i wypoczynku na 
świeżym powietrzu, działa na 
rzecz ochrony swojego 
najbliższego środowiska.
3. Zna alternatywne sposoby 
spędzania czasu wolnego.
4. Uczeń poznaje zasady 
zdrowego odżywiania się i ich 
wpływ na zdrowie i kondycję 
fizyczną.

Aneta Ćwiklińska
Anna Piór

01.06.20

Oddziały przedszkolne 5 - 
latki

Anna Blacha

Klasa „0” Joanna Fos
Klasa I Teresa Jagiełłowicz
Klasa II Ewa Urbańska
Klasa III Danuta Błasiak

2. Kształtowanie 
nawyków aktywnego 
spędzania czasu wolnego
poprzez promocję 
aktywności fizycznej, 
lekcje na temat sposobów
spędzania czasu wolnego
(wymiana doświadczeń 
dzieci, poznanie 
zainteresowań swoich 
kolegów).

Oddziały przedszkolne 3-4 -
latki

Aneta Ćwiklińska
Anna Piór

Marzec 2020

Oddziały przedszkolne 4-5 -
latki

Anna Blacha Luty 2020

Klasa „0” Joanna Fos Styczeń 2020
Klasa I Teresa Jagiełłowicz Grudzień 2019
Klasa II Ewa Urbańska Listopad 2019
Klasa III Danuta Błasiak Październik 

2019

3. Realizacja 
programu ,,Szklanka 
mleka”, ,,Owoce i 
warzywa w 
szkole”, ,,Tydzień dla 
zdrowia”.

Oddziały przedszkolne 
3-4 - latki

Aneta Ćwiklińska
Anna Piór

Cały rok 
szkolny.

Oddziały przedszkolne 
4-5 - latki

Anna Blacha

Klasa „0” Joanna Fos
Klasa I Teresa Jagiełłowicz
Klasa II Ewa Urbańska
Klasa III Danuta Błasiak

4. Organizacja 
konkursów wiedzy, 
plastycznych 
dotyczących promocji 
zdrowia.

Oddziały przedszkolne 3-4 -
latki

Aneta Ćwiklińska
Anna Piór

Cały rok 
szkolny – wg 
potrzeb.Oddziały przedszkolne 4-5 -

latki
Anna Blacha

Klasa „0” Joanna Fos



Klasa I Teresa Jagiełłowicz
Klasa II Ewa Urbańska
Klasa III Danuta Błasiak

Dbałość o 
czystość, ład i 
estetykę otoczenia

Konkurs na 
„Najładniejszą klasę”.

Oddziały przedszkolne 3-4 -
latki

Uczniowie dostrzegają potrzebę 
dbałości o czystość, ład i estetykę 
otoczenia. Dbają o czystość wokół
siebie, noszą zmienne obuwie.

Aneta Ćwiklińska
Anna Piór

Cały rok 
szkolny – co 
miesięczna 
ocena klas 
lekcyjnych

Oddziały przedszkolne 4-5 -
latki

Anna Blacha

Klasa „0” Joanna Fos
Klasa I Teresa Jagiełłowicz
Klasa II Ewa Urbańska
Klasa III Danuta Błasiak

2. W sferze psychicznej:

Zadania Działania Klasy Efekty Osoby odpowiedzialne Termin 

Dbałość o 
bezpieczeństwo 
ucznia w szkole, 
drodze do szkoły 
oraz w domu 

1. Zapoznanie uczniów z 
zasadami zachowania się
na terenie szkoły, 
opracowanie kontraktów 
i zasad współżycia w 
szkole.

Oddziały przedszkolne 3-4 -
latki

1 Uczeń zna podstawowe zasady 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 
stara się je przestrzegać.
2.Uczeń wie jak zachować się w 
sytuacjach zagrożenia, zna 
telefony alarmowe.
2.Wie, do kogo zwrócić się w 
sytuacji zagrożenia.
3. Rozpoznaje sytuacje 
zwiastujące zagrożenie.

Aneta Ćwiklińska
Anna Piór

Cały rok 
szkolny

Oddziały przedszkolne 4-5 -
latki

Anna Blacha

Klasa „0” Joanna Fos
Klasa I Teresa Jagiełłowicz
Klasa II Ewa Urbańska
Klasa III Danuta Błasiak

2. Zapoznanie uczniów z 
zasadami bezpieczeństwa
podczas zabaw w domu, 
w szkole, na wakacjach.

Oddziały przedszkolne 3 – 
4 latki

Aneta Ćwiklińska
Anna Piór

Październik 
2019
Czerwiec 2020Oddziały przedszkolne 

4-5 - latki
Anna Blacha

Klasa „0” Joanna Fos
Klasa I Teresa Jagiełłowicz Listopad 2019

Czerwiec 2020Klasa II Ewa Urbańska
Klasa III Danuta Błasiak

3. Pogadanki z Policją na
temat bezpieczeństwa na 
drodze. Rozdanie 
dzieciom elementów 

Oddziały przedszkolne 3 – 
4 latki

Aneta Ćwiklińska
Anna Piór

Listopad 2019

Oddziały przedszkolne 5 - 
latki

Anna Blacha



odblaskowych. Klasa „0” Joanna Fos
Klasa I Teresa Jagiełłowicz
Klasa II Ewa Urbańska
Klasa III Danuta Błasiak

Zapoznanie 
uczniów z 
zasadami 
zachowania w 
sytuacjach 
zagrożenia życia i 
zdrowia oraz w 
sytuacjach 
nadzwyczajnych 
poprzez tzw. lekcje
bezpieczeństwa

1. Tematyka zajęć do 
realizacji przez 
wychowawcę i/lub 
pedagoga, innych 
specjalistów:
- Poznanie zasad 
pierwszej pomocy.
- Telefony alarmowe, 
kogo prosić o pomoc w 
sytuacji trudnej.
- Powiedz komuś 
(odróżnianie co jest 
dobre a co złe, mówienie 
o sprawach które 
niepokoją dziecko).
- Zbyt miła. Pierwsze 
lekcje asertywności.
- Dobre i złe sekrety.
- Jak bronić się przed 
przemocą w szkole.
- Nabycie podstawowej 
wiedzy na temat stresu. 
Nauczenie dzieci 
sposobów radzenia sobie 
z nieprzyjemnymi 
uczuciami. 
Praca metodami 
aktywizującymi (burza 
mózgów, scenki).
Podczas lekcji 
bezpieczeństwa dzieci 
pracują w grupach, 
odgrywają scenki, dzielą 

Oddziały przedszkolne 3 – 
4 latki

1.Uczeń zna zasady udzielania 
pierwszej pomocy i stosuje je w 
praktyce.
2.Uczeń wie jak zachować się w 
sytuacjach zagrożenia, zna 
telefony alarmowe.
3. Stara radzić sobie z przykrymi 
uczuciami.

Aneta Ćwiklińska
Anna Piór

Cały rok 
szkolny – 
zgodnie z 
planem pracy 
wychowawcy, 
zagadnienia 
dostosowane do 
wieku dzieci.

Oddziały przedszkolne 5 - 
latki

Anna Blacha

Klasa „0” Joanna Fos

Klasa I Teresa Jagiełłowicz

Klasa II Ewa Urbańska

Klasa III Danuta Błasiak



się wiedzą i 
doświadczeniami.

Nauka 
bezpiecznego 
korzystania z 
mediów.

1. Kształtowanie 
świadomości 
negatywnego wpływu 
nadmiernego korzystania
z komputera , 
niebezpieczeństw, które 
mogą dziecko spotkać 
podczas 
niekontrolowanego 
surfowania po internecie 
poprzez lekcje 
bezpieczeństwa w sieci 
na podstawie materiałów 
Fundacji Dajemy 
Dzieciom Siłę 
-,,Sieciaki”. 

Oddziały przedszkolne 3 – 
4 latki

1.Uczniowie wiedzą, na jakie 
zagrożenia mogą się natknąć w 
Internecie, i jak zachować się w 
takiej sytuacji.
2.Uczniowie mają świadomość 
wpływu nadmiernego używania 
telefonów komórkowych i innych
urządzeń elektronicznych.

Aneta Ćwiklińska
Anna Piór

Cały rok 
szkolny – 
zgodnie z 
planem pracy 
wychowawcy, 
zagadnienia 
dostosowane do 
wieku dzieci.

Oddziały przedszkolne 5 - 
latki

Anna Blacha

Klasa „0” Joanna Fos

Klasa I Teresa Jagiełłowicz
Klasa II Ewa Urbańska

Klasa III Danuta Błasiak

Rozwijanie 
zainteresowań i 
zdolności uczniów 

1. Motywowanie ucznia 
do nauki szkolnej 
poprzez naukę uczniów 
metod i sposobów 
efektywnego uczenia się,
np. nauka przez zabawę.
2. Przeprowadzenie zajęć
edukacyjno-
warsztatowych na temat 
mocnych i słabych stron 
uczniów (pedagog 
szkolny).

Oddziały przedszkolne 3-4 -
latki

1.Uczniowie poznają różne 
metody uczenia się, rozpoznają 
te, które ułatwiają im naukę i 
stosują je w praktyce.

Aneta Ćwiklińska
Anna Piór

Oddziały przedszkolne 5 - 
latki

Anna Blacha

Klasa „0” Joanna Fos

Klasa I Teresa Jagiełłowicz

Klasa II Ewa Urbańska
Klasa III Danuta Błasiak



3.Udział uczniów w 
zajęciach 
pozalekcyjnych, kołach 
zainteresowań, 
konkursach, wyjścia do 
muzeum, teatrów itp., 
udział w życiu 
kulturalnym szkoły, 
przygotowanie 
programów 
artystycznych na 
uroczystości, 
prezentowanie talentów 
na forum szkoły.

Oddziały przedszkolne 3-4 -
latki

Uczeń podejmuje próby 
twórczego uczestnictwa w 
kulturze, poznaje rolę i znaczenie 
kultury i sztuki w życiu 
człowieka.

Aneta Ćwiklińska
Anna Piór

Cały rok 
szkolny.

Oddziały przedszkolne 5 - 
latki

Anna Blacha

Klasa „0” Joanna Fos
Klasa I Teresa Jagiełłowicz

Klasa II Ewa Urbańska

Klasa III Danuta Błasiak

Zwiększanie 
zakresu 
współpracy 
rodziców ze 
szkołą. 

1.Zebrania z rodzicami. 
2.Konsultacje 
indywidualne rodzicami. 
3.Imprezy i uroczystości 
klasowe szkolne. 
4.Pedagogizacja 
rodziców w 
szczególności w zakresie
bezpieczeństwa 
cyfrowego.

Oddziały przedszkolne 3-4 -
latki

Działania szkoły i rodziców w 
zakresie dydaktyczno – 
wychowawczo – profilaktycznym
uzyskują dużą skuteczność.

Aneta Ćwiklińska
Anna Piór

Cały rok 
szkolny – wg 
kalendarza 
spotkań z 
rodzicami oraz 
w czasie 
spotkań 
indywidualnych.

Oddziały przedszkolne 5 - 
latki

Anna Blacha

Klasa „0” Joanna Fos
Klasa I Teresa Jagiełłowicz
Klasa II Ewa Urbańska
Klasa III Danuta Błasiak

3. W sferze społecznej:

Zadania Działania Klasy Efekty Osoby odpowiedzialne Termin 

Kształtowanie 
przekonań o 
społecznym 
aspekcie bycia 
uczniem szkoły 

1. Zajęcia warsztatowe -
integracja zespołów 
klasowych.

Oddziały przedszkolne 3-4 -
latki

1.Uczeń ma poczucie 
przynależności do klasy, szkoły; 
współdziała w grupie, uczy się 
postaw społecznych, wychowuje 
się do demokracji i 
samorządności.

Aneta Ćwiklińska
Anna Piór

Wrzesień 2019

Oddziały przedszkolne 5 - 
latki

Anna Blacha

Klasa „0” Joanna Fos
Klasa I Teresa Jagiełłowicz



2.Czuje się członkiem zespołu 
klasowego, aktywnym i 
odpowiedzialnym za pracę i 
atmosferę w nim panującą.

Klasa II Ewa Urbańska
Klasa III Danuta Błasiak

2. Przydzielanie zadań i 
ról związanych z 
funkcjonowaniem grupy.

Oddziały przedszkolne 3 – 4
latki

Aneta Ćwiklińska
Anna Piór

Wrzesień 2019

Oddziały przedszkolne 5 - 
latki

Anna Blacha

Klasa „0” Joanna Fos
Klasa I Teresa Jagiełłowicz
Klasa II Ewa Urbańska
Klasa III Danuta Błasiak

3. Imprezy klasowe i 
szkolne.

Oddziały przedszkolne 3 – 4
latki

Aneta Ćwiklińska
Anna Piór

Wg kalendarza 
imprez i 
uroczystości 
szkolnych i 
klasowych.

Oddziały przedszkolne 5 - 
latki

Anna Blacha

Klasa „0” Joanna Fos
Klasa I Teresa Jagiełłowicz
Klasa II Ewa Urbańska
Klasa III Danuta Błasiak

Kształtowanie 
podstawowych 
umiejętności 
komunikacyjnych.

1. Zajęcia warsztatowe 
prowadzone przez 
pedagoga szkolnego

Oddziały przedszkolne 3 – 4
latki

Uczeń zna podstawowe zasady 
obowiązujące w stosunkach 
międzyludzkich, stosuje w 
praktyce 
obowiązujące procedury 
zachowania się w sytuacjach 
problemowych.

Aneta Ćwiklińska
Anna Piór

Październik 
2019

Oddziały przedszkolne 5 - 
latki

Anna Blacha

Klasa „0” Joanna Fos

Klasa I Teresa Jagiełłowicz Listopad 2019

Klasa II Ewa Urbańska

Klasa III Danuta Błasiak

Kształtowanie 
umiejętności 
przestrzegania 
obowiązujących 

1. Zapoznanie uczniów z 
podstawowymi zasadami
regulującymi życie w 
klasie i szkole.

Oddziały przedszkolne 3 – 4
latki

1.Uczeń poznaje i stosuje 
elementarne normy współżycia 
społecznego w grupie 
rówieśniczej.

Aneta Ćwiklińska
Anna Piór

Wrzesień 2019 
i wg potrzeb

Oddziały przedszkolne 5 - 
latki

Anna Blacha



reguł i zasad 
współżycia 
społecznego.

2.Potrafi zachować się w 
sytuacjach konfliktowych.

Klasa „0” Joanna Fos
Klasa I Teresa Jagiełłowicz
Klasa II Ewa Urbańska
Klasa III Danuta Błasiak

Upowszechnianie 
czytelnictwa, 
rozwijanie 
kompetencji 
czytelniczych i 
informatycznych.

1. Lekcje biblioteczne - 
promowanie książki, 
muzyki, kontaktu ze 
sztuką jako formy 
spędzania czasu wolnego
i zdobywania wiedzy o 
świecie i sobie samym.

Oddziały przedszkolne 3-4 -
latki

Uczeń czuje potrzebę kontaktu z 
książką, korzysta w sposób 
bezpieczny i  świadomy z 
technologii informatycznej.

Aneta Ćwiklińska
Anna Piór

Wg planu pracy
biblioteki 
szkolnej.Oddziały przedszkolne 5 - 

latki
Anna Blacha

Klasa „0” Joanna Fos
Klasa I Teresa Jagiełłowicz
Klasa II Ewa Urbańska
Klasa III Danuta Błasiak

4. W sferze aksjologicznej:

Zadania Działania Klasy Efekty Osoby odpowiedzialne Termin 

Kształtowanie 
więzi z Ojczyzną, 
świadomości 
tożsamości i dumy 
narodowej, 
świadomości bycia 
Polakiem i 
obywatelem 
Rzeczypospolitej.

1.Udział w 
uroczystościach 
związanych z 
obchodzeniem świąt 
państwowych:
-zachowanie 
odpowiedniej postawy 
wobec symboli 
narodowych i hymnu,
- nauka słów i melodii 
hymnu narodowego,
- udział w akcjach o 
charakterze 
patriotycznym, 
obywatelskim i 
charytatywnym.

Oddziały przedszkolne 3-4 -
latki

Uczeń posiada poczucie 
tożsamości narodowej, wie, jak 
stać się dobrym obywatelem 
swego kraju i chce nim zostać.

Aneta Ćwiklińska
Anna Piór

Cały rok 
szkolny wg 
kalendarza 
imprez i 
uroczystości 
oraz wg 
potrzeb.

Oddziały przedszkolne 5 - 
latki

Anna Blacha

Klasa „0” Joanna Fos
Klasa I Teresa Jagiełłowicz
Klasa II Ewa Urbańska
Klasa III Danuta Błasiak

2.Obchody Święta Flagi. Oddziały przedszkolne 3 – 4
latki

Aneta Ćwiklińska
Anna Piór

Maj 2020



Oddziały przedszkolne 5 - 
latki

Anna Blacha

Klasa „0” Joanna Fos
Klasa I Teresa Jagiełłowicz
Klasa II Ewa Urbańska
Klasa III Danuta Błasiak

3. Wystawy prac, 
konkursy przybliżające 
sylwetki wielkich 
Polaków.

Oddziały przedszkolne 3 – 4
latki

Aneta Ćwiklińska
Anna Piór

Marzec 2020

Oddziały przedszkolne 5 - 
latki

Anna Blacha

Klasa „0” Joanna Fos
Klasa I Teresa Jagiełłowicz
Klasa II Ewa Urbańska
Klasa III Danuta Błasiak

Kształtowanie 
postawy otwartej 
na różnorodność 
kulturową, 
religijną, a także 
tolerancji w 
stosunku do osób 
niepełnosprawnych,
różnych kulturowo,
cudzoziemców. 

1. Lekcja o tolerancji – 
prezentacja filmów 
edukacyjnych, 
omówienie ich metodą 
warsztatową.

Oddziały przedszkolne 3 – 4
latki

Uczeń  uczy się wrażliwości na 
potrzeby innych, przyswaja sobie 
podstawowe zasady tolerancji.

Aneta Ćwiklińska
Anna Piór

Styczeń  2020

Oddziały przedszkolne 5 - 
latki

Anna Blacha

Klasa „0” Joanna Fos

Klasa I Teresa Jagiełłowicz

Klasa II Ewa Urbańska

Klasa III Danuta Błasiak

Uwrażliwianie 
uczniów na 
potrzeby innych.

1. Włączanie się w akcje 
charytatywne.

Oddziały przedszkolne 3 – 4
latki

Aneta Ćwiklińska
Anna Piór

Wg potrzeb we 
współpracy ze 
Szkolnym 
Klubem 
Wolontariatu

Oddziały przedszkolne 5 - 
latki

Anna Blacha

Klasa „0” Joanna Fos

Klasa I Teresa Jagiełłowicz
Klasa II Ewa Urbańska

Klasa III Danuta Błasiak

Kształtowanie 1. Pogadanki, filmy Oddziały przedszkolne 3-4 - Uczeń poznaje współzależność Aneta Ćwiklińska Maj 2020



postawy szacunku 
wobec środowiska 
naturalnego. 

ekologiczne, gazetki 
okolicznościowe 
konkursy.
2. Udział w akcjach na 
rzecz środowiska 
naturalnego.

latki między człowiekiem, a 
środowiskiem naturalnym.

Anna Piór
Oddziały przedszkolne 5 - 
latki

Anna Blacha

Klasa „0” Joanna Fos
Klasa I Teresa Jagiełłowicz
Klasa II Ewa Urbańska
Klasa III Danuta Błasiak

Plan działań wychowawczo-profilaktycznych dla klas IV – VIII 

1. W sferze fizycznej

Zadania Działania Klasy Efekty Osoby odpowiedzialne Termin 

Rozwijanie właściwej postawy wobec 
zdrowia i życia jako najważniejszych 
wartości.

1.Zapoznanie uczniów z zasadami 
BHP w szkole i w domu.
2. Lekcja wychowawcza z 
wykorzystanie filmu; „Zycie jest 
jedno” i metod warsztatowych.
3.Warsztaty tematyczne  z zakresu 
upowszechniania wiedzy nt. 
zdrowia psychicznego, zaburzeń 
psychicznych, konsekwencji 
depresji u młodych ludzi.
3. Akcje wynikające z aktualnych 
potrzeb epidemiologicznych. 

Klasa IV 1.Uczeń zna podstawowe
zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy, stara się je
przestrzegać.
2. Uczeń wie, jak ustrzec 
się zakażenia chorobami 
zakaźnymi.

Joanna Kostuś Wg planu 
pracy 
wychowawcy 
klasyKlasy V Magdalena Jadańska

Robert Szulima
Klasy VI Martyna Chojnowska

Agnieszka Cyrson
Klasa 
VII

Krystyna Piaskowska

Klasy 
VIII

Barbara Nicpoń
Mariola Szalecka

Kształtowanie postaw 
prozdrowotnych poprzez promowanie 
aktywnego i zdrowego stylu życia.

1. Organizacja Dnia Sportu.
2. Organizacja konkursów wiedzy, 
plastycznych dotyczących 
promocji zdrowia.

Klasa IV 1.Uczeń docenia 
znaczenie aktywności 
ruchowej.
2.Uczeń docenia 
znaczenie sportu, 
rekreacji i wypoczynku 
na świeżym powietrzu, 
działa na rzecz ochrony 
swojego najbliższego 

Joanna Kostuś
N-ele wych. fiz.

Czerwiec 
2020 oraz wg 
potrzebKlasy V Magdalena Jadańska

Robert Szulima
N-ele wych. fiz.

Klasy VI Martyna Chojnowska
Agnieszka Cyrson
N-ele wych. fiz.

Klasa Krystyna Piaskowska



VII środowiska.
3. Zna alternatywne 
sposoby spędzania czasu 
wolnego.

N-ele wych. fiz.
Klasy 
VIII

Barbara Nicpoń
Mariola Szalecka
N-ele wych. fiz.

1. Promowanie racjonalnego rozkładu 
dnia: sen, czas poświęcony na naukę i 
wypoczynek.
2. Propagowanie zasad racjonalnego 
odżywiania się, dbania o rozwój 
fizyczny.

1. Godziny wychowawcze których 
tematyka dotyczy zasad 
właściwego odżywiania (anoreksja,
bulimia); higieny pracy 
umysłowej. 
2. Realizacja programu ,,Szklanka 
mleka”, ,,Owoce i warzywa w 
szkole”, ,,Tydzień dla zdrowia”.

Klasa IV Uczeń poznaje zasady 
zdrowego odżywiania się
i ich wpływ na zdrowie i 
kondycję fizyczną.

Joanna Kostuś
Pielęgniarka szkolna

Wg planu 
pracy 
wychowawcy 
klasy

Klasy V Magdalena Jadańska
Robert Szulima
Pielęgniarka szkolna

Klasy VI Martyna Chojnowska
Agnieszka Cyrson
Pielęgniarka szkolna

Klasa 
VII

Krystyna Piaskowska
Pielęgniarka szkolna

Klasy 
VIII

Barbara Nicpoń
Mariola Szalecka
Pielęgniarka szkolna

Uczulenie na szczególną dbałość o 
higienę ciała i odzieży w okresie 
dojrzewania.

1.Tematyka do realizacji w czasie 
lekcji wdż.

Klasa IV Uczniowie znają i 
przestrzegają zasad 
higieny osobistej, wiedzą
jakie są zagrożenia dla 
ich zdrowia.

Wychowawcy
Nauczyciel 
wychowania do życia w
rodzinie

Zgodnie z 
planem zajęć 
lekcji wdż.

Klasy V
Klasy VI
Klasa 
VII
Klasy 
VIII

Przekazywanie podstawowej wiedzy 
nt. udzielania pierwszej pomocy.

1. Organizacja spotkania z 
ratownikami medycznymi.

Klasa IV Uczeń zna zasady 
udzielania pierwszej 
pomocy i stosuje je w 
praktyce.

Joanna Kostuś
N-el edb

Wg planu 
pracy 
wychowawcy 
klasy oraz 
ustaleń z 
instytucjami 
zewnętrznymi.

Klasy V Magdalena Jadańska
Robert Szulima
N-el edb

Klasy VI Martyna Chojnowska
Agnieszka Cyrson
N-el edb

Klasa Krystyna Piaskowska



VII N-el edb
Klasy 
VIII

Barbara Nicpoń
Mariola Szalecka
N-el edb

Zapoznanie uczniów z instrukcjami 
obowiązującymi w razie ogłoszenia 
alarmu, również tzw. próbne alarmy.

1. Przeprowadzenie lekcji 
wychowawczej z wykorzystaniem 
filmu instruktażowego.
2.Udział uczniów w próbnej 
ewakuacji organizowanej we 
współpracy ze Strażą Pożarną.

Klasa IV 1.Uczeń wie jak 
zachować się w 
sytuacjach zagrożenia, 
zna telefony alarmowe.
2.Wie, do kogo zwrócić 
się w sytuacji zagrożenia.
3. Rozpoznaje sytuacje 
zwiastujące zagrożenie.

Joanna Kostuś
N-el edb

Wg planu 
pracy 
wychowawcy 
klasy i ustaleń
dotyczących 
próbnej 
ewakuacji w 
szkole.

Klasy V Magdalena Jadańska
Robert Szulima
N-el edb

Klasy VI Martyna Chojnowska
Agnieszka Cyrson
N-el edb

Klasa 
VII

Krystyna Piaskowska
N-el edb

Klasy 
VIII

Barbara Nicpoń
Mariola Szalecka
N-el edb

2. W sferze psychicznej

Zadania Działania Klasy Efekty Osoby odpowiedzialne Termin 

Integracja zespołów klasowych. 1. Organizacja spotkania 
integracyjnego – praca metodą 
warsztatową.

Klasa IV Uczeń zna podstawowe 
zasady obowiązujące w 
stosunkach 
międzyludzkich, stosuje 
w praktyce 
obowiązujące procedury 
zachowania się w 
sytuacjach 
problemowych.

Joanna Kostuś
Pedagog

Wrzesień 
2019

Klasy V Magdalena Jadańska
Robert Szulima
Pedagog

Wg potrzeb

Klasy VI Martyna Chojnowska
Agnieszka Cyrson
Pedagog

Wg potrzeb

Klasa 
VII

Krystyna Piaskowska
Pedagog

Wg potrzeb

Klasy Barbara Nicpoń Wg potrzeb



VIII Mariola Szalecka
Pedagog

Rozwijanie umiejętności troski o 
własne bezpieczeństwo w relacjach z 
innymi. 

1. Zapoznanie uczniów z  
dokumentami obowiązującymi w 
szkole oraz zasadami zachowania 
się na terenie szkoły, opracowanie 
kontraktów i zasad współżycia w 
szkole.

Klasa IV Uczeń zna swoje prawa i 
obowiązki.

Joanna Kostuś Wrzesień 
2019

Klasy V Magdalena Jadańska
Robert Szulima

Klasy VI Martyna Chojnowska
Agnieszka Cyrson

Klasa 
VII

Krystyna Piaskowska

Klasy 
VIII

Barbara Nicpoń
Mariola Szalecka

Kształtowanie konstruktywnego 
obrazu własnej osoby, np. 
świadomości mocnych i słabych stron. 

1. Zajęcia z wychowawcą lub/i we 
współpracy z pedagogiem 
szkolnym i doradcą zawodowym.

Klasa IV Uczeń poznaje swoje 
możliwości i 
predyspozycje.

Joanna Kostuś
Pedagog
Doradca zawodowy

Październik 
2019

Klasy V Magdalena Jadańska
Robert Szulima
Pedagog
Doradca zawodowy

Klasy VI Martyna Chojnowska
Agnieszka Cyrson
Pedagog
Doradca zawodowy

Klasa 
VII

Krystyna Piaskowska
Pedagog
Doradca zawodowy

Klasy 
VIII

Barbara Nicpoń
Mariola Szalecka
Pedagog
Doradca zawodowy

Rozwijanie umiejętności ustalania 
priorytetów, uwzględniając kryteria 
ważności i pilności. Zachęcanie 
uczniów do pracy nad własną 

1. Zajęcia z wychowawcą - 
motywowanie ucznia do nauki 
szkolnej 
poprzez naukę uczniów metod i 

Klasa IV 1.Uczeń poznaje sposoby
samodzielnego 
zdobywania wiedzy, 
rozwijania uzdolnień i 

Joanna Kostuś
Pedagog

Wg planu 
pracy 
wychowawcy 
klasy

Klasy V Magdalena Jadańska
Robert Szulima



motywacją oraz analizą czynników, 
które ich demotywują. 

sposobów efektywnego uczenia 
się, np. nauka przez zabawę.
2. Przeprowadzenie zajęć 
edukacyjno-warsztatowych na 
temat mocnych i słabych stron 
uczniów (pedagog szkolny).
3.Udział uczniów w zajęciach 
pozalekcyjnych, kołach 
zainteresowań, konkursach, 
wyjścia do muzeum, teatrów itp., 
udział w życiu kulturalnym szkoły,
przygotowanie programów 
artystycznych na uroczystości, 
prezentowanie talentów na forum 
szkoły.
4. Organizowanie spotkań z 
pasjonatami i instytucjami kultury 
prowadzącymi zajęcia rozwijające 
zainteresowania i uzdolnienia 
uczniów. 

zainteresowań.
2. Potrafi sprostać 
stawianym przed nim 
wymaganiom związanym
z dalszą edukacją
3 Rozpoznaje swoje 
uzdolnienia, stosuje 
wiedzę i umiejętności w 
życiu codziennym, 
uczestniczy w 
konkursach wiedzy..

Pedagog
Klasy VI Martyna Chojnowska

Agnieszka Cyrson
Pedagog

Klasa 
VII

Krystyna Piaskowska
Pedagog

Klasy 
VIII

Barbara Nicpoń
Mariola Szalecka
Pedagog

Nabycie podstawowej wiedzy na temat
stresu. 

1. Zajęcia z wychowawcą lub/i 
pedagogiem.

Klasa IV Uczeń zna podstawowe 
zasady obowiązujące w 
stosunkach 
międzyludzkich, stosuje 
w praktyce 
obowiązujące procedury 
zachowania się w 
sytuacjach 
problemowych.

Joanna Kostuś
Pedagog

Wg planu 
pracy 
wychowawcy 
klasy

Klasy V Magdalena Jadańska
Robert Szulima
Pedagog

Klasy VI Martyna Chojnowska
Agnieszka Cyrson
Pedagog

Klasa 
VII

Krystyna Piaskowska
Pedagog

Klasy 
VIII

Barbara Nicpoń
Mariola Szalecka
Pedagog

1.Zwiększanie wiedzy na temat 
środków uzależniających i zagrożeń z 

1. Filmy o uzależnieniach 
połączone z warsztatami 

Klasa IV Uczeń ma wiedzę na 
temat społecznych i 

Joanna Kostuś
Pedagog

1.Wg planu 
pracy 



nimi związanych. 
2. Zapoznanie uczniów z 
odpowiedzialnością karną za konkretne
wykroczenia popełniane przez 
nieletnich.
3.Niwelowanie skłonności uczniów do 
zachowań ryzykownych wiążące się z 
przekraczaniem barier w życiu 
społecznym

profilaktyki uzależnień od 
środków psychoaktywnych 
(nikotyny, alkoholu, narkotyków, 
leków i innych) oraz profilaktyki 
AIDS. Zajęcia z wychowawcą lub/
i pedagogiem prowadzonych 
metodą warsztatową.
2.Udział w konkursie GKRPA w 
Markusach.
3. Organizacja spotkania dla 
uczniów i rodziców z dyrektorem 
Sanepid – u w Elblągu oraz 
przedstawicielem Policji z KMP w
Elblągu – oddział prewencji.
4. Imprezy promujące życie bez 
nałogów:
 Szkolny Dzień Profilaktyki - 

listopad
 Światowy Dzień walki z AIDS

– 1 grudnia
 Dzień bez papierosa – 31 maja
 Stop! 

Dopalaczom/Narkotykom! – 
grudzień - styczeń

 Stop! Spożywaniu alkoholu! – 
luty.

5. Udział koncertach lub 
spektaklach, wyjazdach do kina, 
teatru lub wycieczkach  szkolnych 
dotyczących tematyki uzależnień.
6. Cykliczne podnoszenie 
kwalifikacji nauczycieli w zakresie
profilaktyki uzależnień.

zdrowotnych skutkach 
uzależnień,

wychowawcy 
klasy
2.Listopad/
grudzień 2019
3.Listopad 
2019

Klasy V Magdalena Jadańska
Robert Szulima
Pedagog

Klasy VI Martyna Chojnowska
Agnieszka Cyrson
Pedagog

Klasa 
VII

Krystyna Piaskowska
Pedagog

Klasy 
VIII

Barbara Nicpoń
Mariola Szalecka
Pedagog

1. Doskonalenie umiejętności 
rozpoznawania symptomów 

1. Zajęcia z wychowawcą lub/i 
pedagogiem oraz nauczycielem 

Klasa IV Potrafi świadomie 
korzystać ze środków 

Joanna Kostuś
Pedagog

Wg planu 
pracy 



uzależnienia od telefonu, komputera i 
Internetu.
2. Identyfikacja zagrożeń 
wynikających z korzystania telefonu, 
komputera i Internetu i poznanie 
sposobów przeciwdziałania im.
3.Rozwijanie świadomości dotyczącej 
prawa do prywatności, w tym do 
ochrony danych osobowych oraz 
ograniczonego zaufania do osób 
poznanych w sieci.

informatyki prowadzonych metodą
warsztatową oraz poprzez lekcje 
bezpieczeństwa w sieci na 
podstawie materiałów Fundacji 
Dajemy Dzieciom Siłę 
-,,Sieciaki”.

komunikacji masowej, 
zna i wykorzystuje w 
praktyce podstawowe 
zasady posługiwania się 
komputerem i 
technologią 
informacyjną.

N-el informatyki wychowawcy 
klasy i 
nauczyciela 
informatyki.

Klasy V Magdalena Jadańska
Robert Szulima
Pedagog
N-el informatyki

Klasy VI Martyna Chojnowska
Agnieszka Cyrson
Pedagog
N-el informatyki

Klasa 
VII

Krystyna Piaskowska
Pedagog
N-el informatyki

Klasy 
VIII

Barbara Nicpoń
Mariola Szalecka
Pedagog
N-el informatyki

1.Rozwijanie umiejętności radzenia 
sobie z własnymi negatywnymi 
emocjami oraz z zachowaniami 
agresywnymi. 
2. Rozwijanie umiejętności 
prowadzenia rozmowy w sytuacji 
konfliktu – podstawy negocjacji i 
mediacji.

1. 2 godzinne warsztaty 
prowadzone przez pedagoga 
szkolnego.

Klasa IV 1.Uczeń poznaje i stosuje
elementarne normy 
współżycia społecznego 
w grupie rówieśniczej.
2.Potrafi zachować się w 
sytuacjach 
konfliktowych.

Joanna Kostuś
Pedagog

Październik 
2019

Klasy V Magdalena Jadańska
Robert Szulima
Pedagog

Listopad 2019

Klasy VI Martyna Chojnowska
Agnieszka Cyrson
Pedagog

Grudzień 
2019

Klasa 
VII

Krystyna Piaskowska
Pedagog

Styczeń 2020

Klasy 
VIII

Barbara Nicpoń
Mariola Szalecka
Pedagog

Luty 2020

Zwiększanie zakresu współpracy 
rodziców ze szkołą. 

1.Zebrania z rodzicami. 
2.Konsultacje indywidualne 
rodzicami. 
3.Imprezy i uroczystości klasowe 
szkolne. 
4.Pedagogizacja rodziców w 
szczególności w zakresie 
bezpieczeństwa cyfrowego.

Klasa IV Działania szkoły i 
rodziców w zakresie 
dydaktyczno – 
wychowawczo – 
profilaktycznym 
uzyskują dużą 
skuteczność.

Joanna Kostuś
Pedagog

Cały rok 
szkolny – wg 
kalendarza 
spotkań z 
rodzicami 
oraz w czasie 
spotkań 
indywidualny

Klasy V Magdalena Jadańska
Robert Szulima
Pedagog

Klasy VI Martyna Chojnowska
Agnieszka Cyrson
Pedagog



ch.Klasa 
VII

Krystyna Piaskowska
Pedagog

Klasy 
VIII

Barbara Nicpoń
Mariola Szalecka
Pedagog

3. W sferze społecznej

Zadania Działania Klasy Efekty Osoby odpowiedzialne Termin 

1. Kształtowanie umiejętności 
przestrzegania obowiązujących 
reguł i zasad współżycia 
społecznego.
2.Stwarzanie uczniom możliwości 
współdecydowania o klasie i 
szkole.

1.Zapoznanie uczniów z dokumentami 
szkolnymi: Statut, Wewnątrzszkolne i 
Przedmiotowe Zasady Oceniania,  
Programem Wychowawczo - 
Profilaktycznym, Procedurami 
Postępowania Nauczycieli w 
Sytuacjach Kryzysowych.

Klasa IV 1.Uczeń ma poczucie 
przynależności do klasy, 
współdziała w grupie, 
uczy się postaw 
społecznych, wychowuje 
się do demokracji i 
samorządności.
2.Czuje się członkiem 
zespołu klasowego, 
aktywnym i 
odpowiedzialnym za 
pracę i atmosferę w nim 
panującą.

Joanna Kostuś Wrzesień 
2019

Klasy V Magdalena Jadańska
Robert Szulima

Klasy VI Martyna Chojnowska
Agnieszka Cyrson

Klasa 
VII

Krystyna Piaskowska

Klasy 
VIII

Barbara Nicpoń
Mariola Szalecka

2. Przydzielanie zadań i ról 
związanych z funkcjonowaniem grupy.

Klasa IV Joanna Kostuś Wrzesień 
2019Klasy V Magdalena Jadańska

Robert Szulima
Klasy VI Martyna Chojnowska

Agnieszka Cyrson
Klasa 
VII

Krystyna Piaskowska

Klasy 
VIII

Barbara Nicpoń
Mariola Szalecka

3. Imprezy klasowe i szkolne. Klasa IV Joanna Kostuś Wg 
kalendarza 
imprez i 
uroczystości 
szkolnych i 
klasowych.

Klasy V Magdalena Jadańska
Robert Szulima

Klasy VI Martyna Chojnowska
Agnieszka Cyrson

Klasa 
VII

Krystyna Piaskowska



Klasy 
VIII

Barbara Nicpoń
Mariola Szalecka

1.Propagowanie życzliwości i 
otwartości w stosunkach 
międzyludzkich, kultury osobistej, 
zasad savoir vivre’u.
2.Rozwijanie takich cech jak: 
pracowitość, odpowiedzialność, 
prawdomówność, rzetelność i 
wytrwałość.

1. Zajęcia z wychowawcą. Klasa IV Uczeń uczy się 
uczciwości, 
odpowiedzialności, 
asertywności, 
dokonywania słusznych 
wyborów.

Joanna Kostuś Wg planu 
pracy 
wychowawcy 
klasy

Klasy V Magdalena Jadańska
Robert Szulima

Klasy VI Martyna Chojnowska
Agnieszka Cyrson

Klasa 
VII

Krystyna Piaskowska

Klasy 
VIII

Barbara Nicpoń
Mariola Szalecka

1.Wyzwalanie chęci do działania 
na rzecz innych osób w celu 
poprawy ich sytuacji (wolontariat).
2.Rozwijanie wrażliwości na 
potrzeby i trudności innych ludzi. 

1. Promowanie idei wolontariatu – 
działalność Szkolnego Klubu 
Wolontariatu.
2. Udział w zbiórkach charytatywnych
na rzecz potrzebujących.
3. Lekcja o tolerancji – prezentacja 
filmów edukacyjnych, omówienie ich 
metodą warsztatową.

Klasa IV Uczeń  uczy się 
wrażliwości na potrzeby 
innych, przyswaja sobie 
podstawowe zasady 
tolerancji.

Joanna Kostuś
SU
SKW

Wg potrzeb

Klasy V Magdalena Jadańska
Robert Szulima
SU
SKW

Klasy VI Martyna Chojnowska
Agnieszka Cyrson
SU
SKW

Klasa 
VII

Krystyna Piaskowska
SU
SKW

Klasy 
VIII

Barbara Nicpoń
Mariola Szalecka
SU
SKW

Upowszechnianie czytelnictwa, 
rozwijanie kompetencji 
czytelniczych i informatycznych.

1. Lekcje biblioteczne - promowanie 
książki, muzyki, kontaktu ze sztuką 
jako formy spędzania czasu wolnego i 
zdobywania wiedzy o świecie i sobie 
samym.

Klasa IV Uczeń czuje potrzebę 
kontaktu z książką, 
korzysta w sposób 
bezpieczny i  świadomy 
z technologii 
informatycznej.

Joanna Kostuś
N-el biblioteki

Wg planu 
pracy 
biblioteki 
szkolnej.

Klasy V Magdalena Jadańska
Robert Szulima
N-el biblioteki

Klasy VI Martyna Chojnowska
Agnieszka Cyrson



N-el biblioteki
Klasa 
VII

Krystyna Piaskowska
N-el biblioteki

Klasy 
VIII

Barbara Nicpoń
Mariola Szalecka
N-el biblioteki

4. W sferze aksjologicznej:

Zadania Działania Klasy Efekty Osoby odpowiedzialne Termin 

Realizacja treści etyczno – 
moralnych zawartych w 
programach nauczania.

1. Przygotowanie planów pracy przez n-li.
2.Oglądanie spektakli teatralnych na temat
„zasad, wartości i norm społecznych” . 

Klasa IV Postępuje zgodnie z 
przyjętymi zasadami.

Nauczyciele 
poszczególnych 
przedmiotów i 
wychowawcy klas

Wg planu pracy
wychowawcy 
klasy

Klasy V
Klasy VI
Klasa 
VII
Klasy 
VIII

1.Kształtowanie postaw 
patriotycznych, szacunku dla 
historii i tradycji, symbolów 
narodowych.
2. Zapoznanie z sylwetkami 
sławnych Polaków i 
miejscami pamięci 
narodowej.
3.Proponowanie wzorców 
osobowych zaczerpniętych z 
historii, literatury, świata 
współczesnego.

1.Udział w uroczystościach związanych z 
obchodzeniem świąt państwowych:
-zachowanie odpowiedniej postawy wobec
symboli narodowych i hymnu,
- nauka słów i melodii hymnu 
narodowego,
- udział w akcjach o charakterze 
patriotycznym, obywatelskim i 
charytatywnym.
2.Organizowanie wyjazdów i wycieczek 
do miejsc historycznych i pamięci 
narodowej, dbanie o symbole narodowe, 
rozwijanie postaw patriotycznych przez 
poznawanie historii regionu i Polski.
3. Organizacja spotkań ze znaczącymi 
ludźmi i autorytetami. 

Klasa IV Uczeń posiada poczucie 
tożsamości narodowej, 
wie, jak stać się dobrym 
obywatelem swego kraju 
i chce nim zostać.

Joanna Kostuś
N-el historii
N-ele j. pol.

Cały rok 
szkolny wg 
kalendarza 
imprez i 
uroczystości 
oraz wg 
potrzeb.

Klasy V Magdalena Jadańska
Robert Szulima
N-el historii
N-ele j. pol.

Klasy VI Martyna Chojnowska
Agnieszka Cyrson
N-el historii
N-ele j. pol.

Klasa 
VII

Krystyna Piaskowska
N-el historii
N-el plastyki

Klasy 
VIII

Barbara Nicpoń
Mariola Szalecka
N-el historii
N-el plastyki

2. Wystawy prac, konkursy przybliżające Klasa IV Joanna Kostuś Marzec 2020



sylwetki wielkich Polaków. N-el historii
N-el plastyki

Klasy V Magdalena Jadańska
Robert Szulima
N-el historii
N-el plastyki

Klasy VI Martyna Chojnowska
Agnieszka Cyrson
N-el historii
N-el plastyki

Klasa 
VII

Krystyna Piaskowska
N-el historii
N-el plastyki

Klasy 
VIII

Barbara Nicpoń
Mariola Szalecka
N-el historii
N-el plastyki

Rozwijanie świadomości roli 
i wartości rodziny w życiu 
człowieka. 

1. Realizacja programu Wychowania 
prorodzinnego i Wychowania do życia w 
rodzinie.
2. Uwrażliwianie na kwestie moralne, np. 
mówienia prawdy, sprawiedliwego 
traktowania. 
3.Dokonywanie analizy postaw, wartości, 
norm społecznych, przekonań i czynników
które na nie wpływają. 

Klasa IV 1.Uczeń rozumie rolę i 
znaczenie rodziny w 
życiu człowieka.
2.Uczeń pogłębia swoją 
wiedzę nt. rodziny i 
zasad jej 
funkcjonowania. 
Rozumie znaczenie praw 
naturalnych i 
ustanowionych przez 
człowieka.

Joanna Kostuś
N-el wdż

Wg planu pracy
wychowawcy 
klasy i wg 
planu pracy n-
ela wdż.

Klasy V Magdalena Jadańska
Robert Szulima
N-el wdż

Klasy VI Martyna Chojnowska
Agnieszka Cyrson
N-el wdż

Klasa 
VII

Krystyna Piaskowska
N-el wdż

Klasy 
VIII

Barbara Nicpoń
Mariola Szalecka
N-el wdż

Rozwijanie szacunku dla 
kultury i dorobku narodo-
wego.

1.Realizacja zadań zawartych w 
programie nauczania poszczególnych 
przedmiotów, głównie historii, języka 
polskiego i plastyki.

Klasa IV Uczeń podejmuje próby 
twórczego uczestnictwa 
w kulturze, poznaje rolę i
znaczenie kultury i sztuki
w życiu człowieka.

Joanna Kostuś Zgodnie z 
planem pracy 
n-li na 
poszczególnych
przedmiotach.

Klasy V Magdalena Jadańska
Robert Szulima

Klasy VI Martyna Chojnowska
Agnieszka Cyrson

Klasa 
VII

Krystyna Piaskowska



Klasy 
VIII

Barbara Nicpoń
Mariola Szalecka

Umacnianie więzi ze 
społecznością lokalną.

1.Udział/ włączanie się w uroczystościach 
i w imprezach organizowanych na terenie 
gminy.
2.Uczeń poznaje instytucje, placówki, 
zakłady pracy, zabytki kultury znajdujące 
się na terenie gminy – wycieczki uczniów.

Klasa IV 1.Uczeń kształtuje w 
sobie poczucie 
tożsamości narodowej, 
przynależności do 
społeczności lokalnej i 
regionalnej.
2.Uczeń przyswaja 
postawy społeczne, uczy 
się demokracji i 
samorządności.

Joanna Kostuś Wg planu pracy
wychowawcy 
klasy

Klasy V Magdalena Jadańska
Robert Szulima

Klasy VI Martyna Chojnowska
Agnieszka Cyrson

Klasa 
VII

Krystyna Piaskowska

Klasy 
VIII

Barbara Nicpoń
Mariola Szalecka

Kształtowanie postawy 
szacunku wobec środowiska 
naturalnego. 

1.Zapoznanie z instytucjami działającymi 
na rzecz ochrony środowiska.
2.Dbanie o czystość wyznaczonego rejonu
szkoły i jej najbliższego otoczenia.
3.Udział w akcjach na rzecz środowiska 
naturalnego.
4.Zapoznanie uczniów ze skutkami 
ingerencji człowieka w świat przyrody, 
aktualnym stanem środowiska naturalnego
poprzez pogadanki, filmy ekologiczne, 
gazetki okolicznościowe konkursy.
5.Uczenie właściwego zachowania w 
kontaktach z przyrodą, eliminowanie 
zjawiska znęcania się nad zwierzętami.

Klasa IV 1.Uczeń poznaje 
otaczający go świat 
fizyczny i społeczny, 
odnajduje w nim swoje 
miejsce.
2.Uczeń poznaje 
współzależność między 
człowiekiem, a 
środowiskiem 
naturalnym.

Joanna Kostuś
N-el przyrody/biologii

Wg planu pracy
wychowawcy 
klasy.Klasy V Magdalena Jadańska

Robert Szulima
N-el przyrody/biologii

Klasy VI Martyna Chojnowska
Agnieszka Cyrson
N-el przyrody/biologii

Klasa 
VII

Krystyna Piaskowska
N-el przyrody/biologii

Klasy 
VIII

Barbara Nicpoń
Mariola Szalecka
N-el przyrody/biologii

Poza wymienionymi powyżej planami działań wychowawczo – profilaktycznych, w szkole są realizowane poniższe programy, z których wynikają także 
działania wychowawczo – profilaktyczne kierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli. Harmonogram działań w ramach poniższych programów znajduje się 
w nadzorze pedagogicznym dyrektora szkoły.

1.  Relizacja programów szkolnych i zewnętrznych:
  „ Bezpieczna szkoła”,
 „Autochodzik” – Przedszkolny Program Edukacji Komunikacyjnej,



 „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej –  działania profilaktyczne, warsztat
 BRD
 Laboratorium

2. Udział w akcjach:
 „Sprzątanie Świata”.
 „Dzień Ziemi”.
  „Podaruj misia”.
 „Cała Polska czyta dzieciom”.
 „Świąteczna paczka”.
 „Pola Nadziei”.
 Zbiórka surowców wtórnych.
 Organizacja: festynów i kiermaszy środowiskowych.

Inne działania szkoły włączające się w realizację programu wychowawczo – profilaktycznego:

1. Działalność świetlicy szkolnej.
2. Zadania wynikające z realizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
3. Zadania dydaktyczno – wychowawczo – profilaktyczne wynikające z prowadzonych w szkole zajęć dodatkowych.
4. Działalność Samorządu Uczniowskiego.
5. Działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu.
6. Działalność doradcy zawodowego.
7. Działalność Rady Rodziców



ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Program Wychowawczo - Profilaktyczny jest autonomiczną częścią działalności szkoły.

2. Projekt programu przygotowuje zespół powołany przez dyrektora szkoły.

3. Program wchodzi w życie po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

4. Program Wychowawczo - Profilaktyczny jest załącznikiem Statutu Szkoły.

5. Uczniowie są zapoznawani z treścią Programu przez wychowawców.

6. Zmian w Programie Wychowawczo - Profilaktycznym dokonuje Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.

7. Wszelkie zmiany muszą być zgodne z prawem oświatowym i Statutem Szkoły.

Pozytywna opinia Rady Rodziców

…………………………………..                                                                                                                                        …………………………………
          (miejscowość, data)                                                                                                                                         (podpis przewodniczącego Rady Rodziców)
                                                                    
                                                                                                         

Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia……………………………………………..                                                  ………………………………..
                                                                                                                                                                                                                  (podpis dyrektora szkoły)  


	II. Cztery kategorie czynników chroniących w świetle literatury.

