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 Wstęp 

 

 Głównym założeniem programu jest kreowanie zdrowego stylu życia, płynne wprowadzanie dziecka w reguły 

i organizację życia szkolnego, zapobieganie zachowaniom agresywnym, profilaktyka uzależnień oraz szeroko 

rozumiana edukacja niezbędna do wyrobienia właściwych postaw i zachowań. 

 

Chcemy by nasz absolwent: 

 

➢ posiadał wiedzę i umiejętności pozwalające mu na kontynuowanie dalszej edukacji na miarę swoich 

możliwości, 

➢ wykonywał sumiennie swoje obowiązki, 

➢ potrafił współpracować z innymi dla dobra własnego i wspólnego, 

➢ szanował zdrowie własne i innych, 

➢ miał świadomość i przejawiał postawy prorodzinne, patriotyczne i proeuropejskie, 

➢ znał wzorce i zasady dobrego zachowania, 

➢ potrafił się właściwie zachować w różnych miejscach, sytuacjach i okolicznościach, 

➢ potrafił rozwijać osobiste zainteresowania, indywidualne potrzeby i zdolności. 

 

 

Założenia programu: 

Szkolny program wychowawczy  jest dokumentem pozwalającym scalać oddziaływania wychowawcze szkoły i 

środowiska uczniów. Stanowi wytyczne do pracy wychowawczej skierowane do dyrekcji szkoły, wychowawców 

klas, nauczycieli przedmiotów, samorządu uczniowskiego,  pracowników administracyjnych szkoły oraz organizacji 

i instytucji wspomagających pracę szkoły, przy współudziale rodziców i z uwzględnieniem ich oczekiwań 

dydaktyczno-wychowawczych. Realizacja założeń programowych wpłynie na spójność i wielokierunkowość 

oddziaływań wychowawczych skierowanych do uczniów. 

 Cele wychowawcze szkoły (główne): 

• Wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości (w wymiarze intelektualnym, 

psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym). 

• Przygotowanie do życia i aktywnego udziału w grupie i społeczeństwie. 
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• Zapewnienie uczniom możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

szkoły podstawowej. 

 

Podstawa prawna: 

1. Akty prawne 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów 

innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich 

działania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1657). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci 

i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1656).  

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci  

4. i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym ( 

Dz. U. z 2017 r. poz. 1652).  

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1651). 

 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 

placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1643). 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego 

wspomagania rozwoju dzieci ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1635).  

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu 

wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia 

tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz 

społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1627).  

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży ( 

Dz. U. z 2017 r. poz. 1616).  

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i 

placówek.  

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2017 r. poz. 

1591).  

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 4 niedostosowanych społecznie i 

zagrożonych niedostosowaniem społeczny ( Dz. U. 2017 poz. 1578) 
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 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej 

placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka 

dokształcania i doskonalenia zawodowego ( Dz. U. 2017 poz. 1451)  

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji 

publicznych szkół i publicznych przedszkoli Dz. U. 2017 poz. 649.  

15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla 

uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla 

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

ogólnego dla szkoły policealnej Dz. U. 2017 poz. 356.  

16. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 

60).  

17. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe Dz. U. 2017 poz. 59- art.26, art. 84 ust. 2 pkt. 1 i ust.3.  

18. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej/art.48 ust.1, art. 53 ust.3, art.70 ust1, art.72.  

19. Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 

1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami).  

20. Karta Nauczyciela  

21. Statut Szkoły.  

22. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.  

23. Ustawa z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 875).  

24. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia 

w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej 

w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249).  

25. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, 

informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii ( Dz.U z 2018 r. poz. 214)  

 

 

VI. Wszyscy pracownicy szkoły odpowiadają za realizację programu wychowawczo-profilaktycznego. 

Za szczegółowe zadania odpowiadają poszczególne osoby. 

 

Dyrekcja  Dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy 

wychowawczej                i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie 
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twórczej atmosfery pracy w szkole 

 Współpracuje z Samorządem Szkolnym 

 Współpraca z Szkolnym Kołem Wolontariatu 

 Stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw 

Dziecka                oraz umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia 

tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej, 

 Czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, 

 Ma obowiązek organizowania spotkań szkoleniowych dla 

nauczycieli, umożliwiać udział w kursach pedagogicznych, 

 Dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły zarówno 

uczniom, jak                    i pracownikom, dyżury pracowników 

szkoły, monitoring wejść i wyjść osób wchodzących i 

wychodzących ze szkoły, monitoring wizyjny. 

 Ma obowiązek  niesienia wszechstronnej pomocy i udzielania 

wsparcia dzieciom, które padły ofiarą przemocy i przestępczości 

w szkole i poza nią 

 Ma obowiązek ścisłej współpracy z policją i sądem dla nieletnich 

(w razie zaistniałej potrzeby), 

 W sposób zdecydowany reaguje na obecność w szkole osób 

obcych, które swoim podejrzanym zachowaniem stwarzają 

zagrożenie dla ucznia, 

 Współpracuje z instytucjami w organizowaniu różnych form 

spędzania czasu przez dzieci szczególnie z rodzin patologicznych 

i zaniedbanych środowiskowo, 

 Poprzez prowadzone działania wychowawcze kształtuje u 

uczniów i ich rodziców świadomość prawną w zakresie 

ponoszenia konsekwencji wynikających z popełnionych czynów 

karalnych, 

 Systematycznie prowadzi pedagogizację rodziców i uczniów w 

różnych formach. 

 

Nauczyciele  Odpowiadają za życie zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas 

pobytu w szkole i poza jej terenem w czasie wycieczek, wyjść itp. 

 Udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w 

oparciu             o rozpoznanie potrzeb uczniów, 
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 Mają obowiązek reagowania na przejawy u dzieci 

niedostosowania społecznego, 

 Mają obowiązek współpracy z kuratorami sądowymi, policją, 

opieką społeczną (w przypadku zgłoszenia przez ww instytucje 

takiej potrzeby), 

 Wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój 

psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania  

 Na zajęciach lekcyjnych mają obowiązek dostosowania wymagań                      

do możliwości ucznia w oparciu o opinię lub orzeczenie wydane 

przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną 

 Kształcą i wychowują dzieci w atmosferze wolności sumienia i 

szacunku            dla każdego człowieka. 

 

Wychowawcy klas  Realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe 

programu wychowawczego szkoły, 

 Mają obowiązek kształtować właściwe stosunki między uczniami 

opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby, 

 Sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami szkoły, a w 

szczególności: tworzą warunki wspomagające ich rozwój i 

przygotowują do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

 Wspólnie z pedagogiem szkolnym zabiegają o różne formy 

pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, zaznajamiając 

się z ich sytuacją rodzinną, 

 Dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując 

w życie klasy wszystkich uczniów, również tych z zaburzeniami 

w zachowaniu i deficytami rozwojowymi, 

 Wychowawcy i pedagog szkolny prowadzą w różnych formach 

szkolenia             dla rodziców i zajęcia dla uczniów, 

 

Rada rodziców  Reprezentuje ogół rodziców szkoły oraz podejmuje działania 

wspierające proces wychowawczy szkoły, 

 Współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich 

wypoczynku, współuczestniczy w opracowaniu programu 

wychowawczego szkoły, 

 Pozyskuje i gromadzi środki finansowe w celu wspierania 
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działalności szkoły, 

 Organizuje formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania 

realizacji celów i zadań szkoły. 

 

Samorząd 

uczniowski 

 Reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego 

wobec dyrekcji                      i grona pedagogicznego, 

 Inicjuje działania dotyczące życia szkolnego uczniów (akcje 

charytatywne, imprezy kulturalne itp.) 

 Propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji 

 Angażuje uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz 

klasy i szkoły 

 Dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję 

 Wyraża za pośrednictwem swojego opiekuna opinię dotyczącą 

problemów społeczności uczniowskiej. 

 

Rodzice  Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach 

wychowania                     i kształcenia dzieci, 

 Mają prawo do poznania zadań i zamierzeń dydaktyczno-

wychowawczych            w danej klasie i szkole, 

 Dbają o realizację obowiązku szkolnego swoich dzieci, 

 Powinni zadbać o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez 

uczniów, proponować im pozytywne formy wypoczynku dostępne 

w szkole i poza nią. 

 

Pozostali 

pracownicy szkoły 

 Wspomagają działania w/w osób 

 Dbają o poczucie bezpieczeństwa dzieci 

 Reagują w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych 
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VII. Normy zachowania obowiązujące członków społeczności szkolnej 

Uczniowie: 

 zawsze są przygotowani do lekcji, 

 zachowują się kulturalnie i z szacunkiem, 

 nie stosują przemocy fizycznej, psychicznej i słownej, 

 swoim zachowaniem i zabawami nie stwarzają zagrożenia dla siebie i innych, 

szanują sprzęt szkolny, swoją i cudzą własność 

 szanują przyrodę, dbają o zieleń wokół szkoły i w szkole, 

 wymienione normy zachowania obowiązują także w kinie, teatrze, na wycieczkach szkolnych oraz w 

miejscach publicznych 

 o złym zachowaniu kolegów informują dorosłych. 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY ORAZ ODDZIAŁ ZEROWY 

Cel: wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju 

dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania z poszanowaniem indywidualnych 

potrzeb i zainteresowań 

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI ZA 

REALIZACJĘ 

Pomoc dzieciom w przezwyciężaniu 

trudności edukacyjnych, 

wynikających z deficytów 

rozwojowych i nieharmonijnego 

rozwoju. 

-zajęcia wspierające: dydaktyczno-

wyrównawcze, zajęcia korekcyjno- 

kompensacyjne, terapia 

logopedyczna,  

Wychowawcy, logopeda 

Rozpoznawanie i rozwijanie 

zdolności oraz zainteresowań dzieci. 

- udział w uroczystościach 

szkolnych i apelach oraz imprezach i 

występach klasowych np. z okazji 

Dnia babci i dziadka, festyn 

rodzinny itp., 

-udział w konkursach szkolnych, 

-wycieczki pozaszkolne do obiektów 

kultury np. Gminna Biblioteka, kino, 

teatr, wycieczki krajoznawcze 

Wychowawcy 

Cel: wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej 

Świadomość własnej tożsamości i 

dziedzictwa narodowego, 

regionalnego lub etnicznego: -

dostrzeganie i rozumienie wartości 

swego języka ojczystego, tradycji i 

kultury, świadomość swojej 

tożsamości narodowej, regionalnej 

lub etnicznej. 

-czytanie ze zrozumieniem tekstów 

literackich oraz informacyjnych, 

recytacje, wyjścia do teatru, kina, 

muzeum, na wystawy, wycieczki; 

-udział w świętach narodowych, 

patriotycznych, uroczystościach na 

szczeblu lokalnym 

-udział w konkursach; 

-współdziałanie z rodzicami, 

 Dyrektor, wychowawcy 
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różnymi środowiskami, 

organizacjami i instytucjami, 

będącymi istotnym źródłem 

informacji. 

Przełamywanie barier w 

komunikacji z osobami innego 

pochodzenia, poznawanie i 

budowanie zainteresowania innymi 

kulturami. 

-prezentacje multimedialne o innych 

krajach tradycji i kulturze, 

-udział w wycieczkach 

edukacyjnych, turystyczno -

krajoznawczych, -zapraszanie gości 

na lekcję, -wyjścia do Biblioteki 

Publicznej, teatru, kina, -udział w 

projektach i konkursach. 

Wychowawcy, biblioteka 

Cel: Zachęcanie do dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo 

Promowanie zdrowego stylu życia i 

aktywności fizycznej. 

- pogadanki z grupą,  

- aktywne przyrządzanie zdrowych 

posiłków w grupie,  

-zajęcia ruchowe, w tym na świeżym 

powietrzu,  

-udział w festynie rodzinnym, 

akcjach dotyczących zdrowego stylu 

życia, 

- udział w programach społecznych, 

- zajęcia o tematyce prozdrowotnej. 

Wychowawcy, 

Motywowanie dzieci do 

podnoszenia sprawności fizycznej i 

akcentowanie potrzeby aktywnego 

spędzania wolnego czasu oraz 

właściwego i zdrowego sposobu 

odżywiania się. 

-pogadanki z grupą, 

-imprezy szkolne, 

-rozmowy indywidualne z uczniami, 

- zajęcia o tematyce prozdrowotnej, 

- organizacja zabaw ruchowych, 

- filmy edukacyjne, 

- propagowanie sposobu spędzania 

wolnego czasu na świeżym 

powietrzu, 

- udział w akcjach społecznych, 

- spotkanie z pielęgniarką. 

 

Wychowawcy, pielęgniarka 

Uświadomienie rodzicom wartości i 

potrzeby dbania o zdrowie i 

kondycję fizyczną dzieci oraz 

właściwego sposobu odżywiania się 

- pogadanki dla rodziców na temat 

rozwoju psychomotorycznego 

dziecka  

-realizowanie programów w ramach 

profilaktyki prozdrowotnej w szkole. 

Wychowawcy,  
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Dbanie o higienę osobistą i estetykę 

wyglądu wśród dzieci. 

- pogadanki z grupą 

-zwracanie uwagi na problem przez 

wszystkich nauczycieli, 

-rozmowy indywidualne z rodzicami 

oraz podczas zebrań rodzicielskich 

-konkursy profilaktyczne 

- realizowanie badań i programów 

prozdrowotnych. 

Wychowawcy,  

Ochrona zdrowia swojego i innych 

w sytuacji pandemii Covid-19. 

Motywowanie i egzekwowanie 

wśród uczniów samodyscypliny w 

zakresie przestrzegania obostrzeń 

występujących w szkole. 

-zapoznanie dzieci z procedurą 

szkolną i zobowiązanie uczniów do 

przestrzegania reżimu sanitarnego 

(częste mycie rąk –po przyjściu do 

szkoły, przed jedzeniem, po 

powrocie z placu zabaw, ochrona 

podczas kichania i kaszlu oraz 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust.), 

-pogadanki z wychowawcą, - 

wzbudzanie odpowiedzialności za 

bezpieczeństwo swoje i innych. 

 

Wychowawcy,nauczyciele, dyrektor 

Działania w sytuacjach 

nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof 

i wypadków 

masowych).Kształtowanie 

świadomości występowania 

zagrożeń dla zdrowia, życia i 

bezpieczeństwa człowieka 

-udział dzieci w próbnej ewakuacji 

szkoły,  

- wdrażanie dzieci do dbałości o 

bezpieczeństwo własne oraz innych, 

wskazując, w jaki sposób uzyskać 

pomoc od osób godnych zaufania i 

służb ratunkowych, 

-pogadanki, zajęcia na temat dbania 

o bezpieczeństwo własne i innych, 

Dyrektor, wychowawcy. 

Ukazanie negatywnego wpływu 

hałasu na zdrowie fizyczne i 

psychiczne człowieka 

-pogadanki z grupą 

-konkursy profilaktyczne 

-poruszanie problemu podczas 

zebrań z rodzicami. 

Wychowawcy 

Dbanie o bezpieczeństwo swoje i 

innych. Wpajanie zasad 

bezpiecznego zachowania się w 

przedszkolu, na placu zabaw, 

- dyżury nauczycieli 

-opracowanie obowiązujących norm 

i zasad dotyczących dyscypliny i 

kultury, 

Wychowawcy  
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podczas spacerów, domu i w drodze 

do szkoły. 

-pogadanki na temat bezpiecznej 

drogi do szkoły, 

- zajęcia dotyczące zasad ruchu 

drogowego, 

-spotkania z Policją i Strażą Pożarną, 

 

Kształtowanie właściwych nawyków 

i postaw uczestnika ruchu 

drogowego. 

-prowadzenie zajęć z zakresu 

bezpieczeństwa ruchu drogowego 

-wykonanie notesu z numerami 

telefonów Policji, Straży Pożarnej, 

Pogotowia Ratunkowego, 

- spotkania z przedstawicielami 

Policji, straży Pożarnej. 

Wychowawcy 

Uświadomienie zasad bezpiecznego 

zachowania się podczas ferii i 

wakacji. 

-zajęcia na temat bezpiecznego 

zachowania się podczas ferii i 

wakacji - - realizowanie programów 

profilaktycznych, 

- spotkania z przedstawicielami 

Policji, straży Pożarnej, 

- spotkanie z przedstawicielami 

KRUS-u. 

Wychowawcy  

Cel: wspieranie rozwoju intelektualnego i poznawczego dziecka poprzez kształtowanie wrażliwości 

estetycznej, przyrodniczej, technicznej, rozbudzanie kreatywności, indywidualności, oryginalności. 

Dostrzeganie wszelkich przejawów 

samodzielności i oryginalności 

dziecka. 

- obserwacja i diagnoza 

pedagogiczna, 

- udział w kołach zainteresowań i 

konkursach, 

- indywidualna praca z dzieckiem 

zdolnym, 

-współpraca z rodzicami dzieci. 

Wychowawcy,  

Stworzenie możliwości 

eksponowania swojej wiedzy i 

zdolności. 

-zajęcia w ramach wychowania 

przedszkolnego, 

-udział w konkursach, apelach, 

imprezach klasowych 

Wychowawcy  

Zindywidualizowane wspomaganie 

rozwoju każdego dziecka stosownie 

do jego potrzeb i możliwości. 

-współpraca z instytucjami 

działającymi na rzecz pomocy 

dziecku i rodzinie, 

-rozmowy indywidualne 

wychowawcy z dzieckiem i 

rodzicami, 

-rozpoznawanie potencjału dziecka, 

- zajęcia wspierające i wyrównujące 

szanse edukacyjne, 

-pomoc specjalistów szkolnych. 

Wychowawcy 

Motywowanie i systematyczne 

wspieranie mechanizmów uczenia 

się dziecka umożliwiające podjęcie 

nauki na dalszym etapie 

edukacyjnym. 

-stosowanie aktywizujących metod 

pracy z dzieckiem angażujących 

wiele zmysłów, 

-opracowanie systemu pochwał i 

nagród za zaangażowanie i sumienną 

pracę na zajęciach, 

-zachęcanie do aktywności i 

wypowiedzi na forum grupy. 

Wychowawcy 
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Budowanie wrażliwości estetycznej 

dziecka poprzez tworzenie sytuacji 

edukacyjnych związanych z mową 

człowieka, zachowaniem, ruchem, 

środowiskiem, ubiorem, muzyką, 

tańcem, śpiewem, teatrem, plastyką. 

-realizowanie treści programowych,   

- pogadanki,  

-zwracanie uwagi na kulturę osobistą 

dziecka, kulturę słowa, prawidłowy 

sposób komunikacji z innymi, 

-promowanie właściwych postaw 

koleżeńskich i prospołecznych, 

opracowanie kodeksów grupowych 

obejmujących zasady dotyczące 

dyscypliny, kultury, szacunku, 

prawidłowego zachowania się 

wobec innych, 

-udział w akcjach społecznych, 

ekologicznych, 

- wyjścia do teatru, muzeum, kina, 

- występy szkolne, 

- udział w programie „Mały miś w 

świecie wielkiej literatury:. 

Wychowawcy 

Rozwijanie wrażliwości na wartości 

związane ze środowiskiem 

przyrodniczym. Kształtowanie 

postaw proekologicznych, 

świadomego postępowania i 

odpowiedzialności za stan 

środowiska naturalnego 

-udział w wyjściach i wycieczkach 

turystyczno-krajoznawczych i 

edukacyjnych, 

-zachęcanie dzieci do konkursów o 

tej tematyce  

- realizowanie treści z edukacji 

przyrodniczej, 

-codzienne wyjścia na świeże 

powietrze, 

-realizowanie treści związanych z 

ochroną środowiska naturalnego w 

ramach edukacji przyrodniczej, 

-pogadanki na ten temat  

- angażowanie dzieci w działania na 

rzecz poprawy jakości środowiska 

poprzez udział w lokalnych i 

szkolnych akcjach i inicjatywach 

proekologicznych, 

-udział w konkursach związanych z 

tą tematyką, 

- udział w akcjach społecznych 

„Kubusiowi przyjaciele natury” oraz 

„Gang fajniaków”. 

Wychowawcy  

Rozwijanie umiejętności i 

podejmowanie różnorodnych działań 

technicznych. 

-eksponowanie na forum klasy 

wytworów pracy dzieci, 

-zajęcia i zabawy konstrukcyjno- 

techniczne w ramach podstawy 

programowej, 

-udział w konkursach plastyczno-

technicznych o różnorodnej 

tematyce. 

Wychowawcy  

Cel: wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka 

Tworzenie sytuacji sprzyjających 

budowaniu prawidłowych relacji 

- praca w grupach podczas zajęć, 

-swobodna zabawa pod opieką 

Wychowawcy, nauczyciele 
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społecznych nauczyciela 

-wyjścia i wycieczki klasowe, 

-organizowanie okolicznościowych 

imprez klasowych. 

Kształtowanie umiejętności 

rozumienia emocji, uczuć własnych i 

innych ludzi. 

- pogadanki z wychowawcą 

-udział w akcjach charytatywnych, 

-zajęcia o tematyce związanej z 

tolerancją, 

- przedstawienie kodeksu praw 

dziecka, 

- organizowanie pomocy 

koleżeńskiej, 

- przeprowadzenie w grupie 

innowacji pedagogiczne. 

Wychowawcy, nauczyciele 

Kształtowanie postawy empatii i 

wrażliwości na potrzeby innych, 

odpowiedzialności za grupę, do 

której jednostka przynależy. 

- tworzenie kodeksów grupowych 

-praca w grupach na lekcjach, 

podejmowanie klasowych inicjatyw 

zespołowych 

-organizowanie pomocy 

koleżeńskiej dla tych, którzy jej 

potrzebują  

-udział w akcjach charytatywnych, 

zbiórkach dla najbardziej 

potrzebujących poza szkołą oraz 

przeprowadzanie akcji na terenie 

szkoły. 

Wychowawcy, nauczyciele 

Motywowanie dzieci do właściwego 

postępowania i reagowania na 

przejawy negatywnych zachowań. 

-stosowanie na co dzień grupowych 

reguł i ustaleń, 

- rozmowy indywidualne z 

rodzicami prowadzone przez 

wychowawcę oraz innych 

nauczycieli 

-rozmowy motywacyjne z dziećmi 

prowadzone przez wychowawcę, 

- zajęcia i zabawy dydaktyczne. 

Wychowawcy, nauczyciele 

Dbanie o kulturę osobistą dziecka, w 

tym kształtowanie postawy szacunku 

dla innych. 

-pogadanki na temat kultury słowa 

-wyróżnianie za wysoką kulturę 

osobistą, 

- zajęcia dydaktyczne,,  

- pogadanki z grupą, 

-praca warsztatowa, uczenie 

pozytywnych wzorców zachowań. 

Wychowawcy, nauczyciele 

Integrowanie oddziału 

przedszkolnego ze społecznością 

szkolną. 

-uroczystości oraz imprezy szkolne i 

klasowe również z udziałem 

rodziców,  

- zajęcia integracyjne,  

- wycieczki  i wyjścia klasowe do 

obiektów kultury, wycieczki 

turystyczne, edukacyjne. 

Wychowawcy, nauczyciele 
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KLASY I- VIII 

 

                                                           

Cel: wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, 

patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, 

sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia 

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI ZA 

REALIZACJĘ 

Budzenie dumy z dorobku, tradycji i 

kultury ojczystej 

-kształtowanie postaw patriotycznych, 

szacunku dla historii i tradycji, 

symbolów narodowych 

-zapoznanie uczniów z prawami i 

obowiązkami obywateli zawartymi w 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

- zapoznanie z historią i tradycjami 

symboli narodowych 

-zapoznanie z sylwetkami sławnych 

Polaków. 

-uroczystości szkolne, 

środowiskowe (Święto 

Niepodległości, 3 Maja),konkursy, 

wystawy, gazetki, wycieczki do 

miejsc Pamięci Narodowej, „Żywe” 

lekcje historii; 

- udział w Ogólnopolskiej akcji 

BohaterOn- Włącz Historię 

Wychowawcy, nauczyciele(wg 

kalendarza imprez) 

Aktywizacja uczniów w życiu szkoły: 

 

− wybory do SU 

-wybory samorządu klasowego, 

przydział czynności,  

- współuczestniczenie uczniów w 

przygotowywaniu imprez 

klasowych,  

-wdrażanie do podejmowania zadań 

i odpowiedzialności za ich 

realizację 

-wspólne organizowanie imprez 

klasowych, niektórych zajęć, 

dekoracji klasy 

-samopomoc koleżeńska, opieka 

nad klasopracownią, 

odpowiedzialność za ład i porządek 

w miejscu pracy. 

Wychowawcy, opiekunowie 

pracowni, opiekun SU 
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Uświadomienie znaczenia 

pozytywnych więzi i relacji w rodzinie 

i grupie społecznej. 

-pogadanki, warsztaty,  

-  organizacja Dnia Dziecka, Babci, 

Dziadka,Dzień Seniora, piknik 

rodzinny 

- pomoc dzieciom z rodzin ubogich, 

-współpraca z instytucjami 

wspomagającymi szkołę w 

działaniach na rzecz dziecka i 

rodziny. 

Nauczyciele 

1. Stwarzanie uczniom możliwości 

współdecydowania o klasie i szkole. 

2. Pogłębienie znajomości i rozumienia 

zasad zawartych w Deklaracji Praw 

Człowieka i Konwencji Praw Dziecka. 

3. Zapoznanie uczniów z zasadami 

funkcjonowania demokratycznego 

państwa. 

4. Uczenie zasad demokracji poprzez 

stosowanie metod aktywnego nauczania 

-praca w samorządzie klasowym i 

szkolnym, opieka nad pracownią, 

terenem szkolnym, organizowanie 

imprez klasowych i szkolnych 

-pogadanki na godzinach z 

wychowawcą na temat Deklaracji 

Praw Człowieka i Konwencji Praw 

Dziecka 

-Dzień Patrona. 

Wychowawcy, opiekunowie SU, 

nauczyciele 

Cel: wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etniczne 

Świadomość własnej tożsamości i 

dziedzictwa narodowego, regionalnego 

lub etnicznego: 

-dostrzeganie i rozumienie wartości 

swego języka ojczystego, tradycji i 

kultury, świadomość swojej tożsamości 

narodowej i regionalnej, 

-poznawanie elementów przyrody, 

historii, kultury materialnej i duchowej 

spuścizny narodowej i regionalnej. 

-czytanie ze zrozumieniem tekstów 

literackich oraz informacyjnych, 

recytacje, wyjścia do teatru, kina, 

muzeum, na wystawy, wycieczki 

-udział w świętach narodowych, 

patriotycznych, uroczystościach na 

regionalnym, lokalnym, 

-wyjścia do teatru, kina, muzeum, 

na wystawy, 

-udział w konkursach. 

Wychowawcy, opiekunowie 

sztandaru szkoły 

Cel: formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób, budowanie 

pozytywnych relacji i prawidłowej komunikacji z innymi. 

Budowanie więzi klasowych, 

integrowanie całej społeczności 

szkolnej 

-uroczystości oraz imprezy szkolne 

i klasowe również z udziałem 

rodziców, np. Piknik Szkolny, 

- zajęcia integracyjne w klasach,  

- wycieczki i wyjścia klasowe do 

obiektów kultury, wycieczki 

turystyczne, edukacyjne, - zajęcia w 

ramach świetlicy szkolnej, 

- udział uczniów w kołach 

zainteresowań. 

Nauczyciele, Wychowawcy 

Dbanie o kulturę osobistą ucznia, 

używania słów i zwrotów 

grzecznościowych, kulturalnego 

-pogadanki na temat kultury słowa,  

-wyróżnianie za wysoką kulturę 

osobistą a dyscyplinowanie za 

Wychowawcy, nauczyciele 

j.polskiego 
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zachowania wobec innych, 

(eliminowania wulgaryzmów i 

niestosownego słownictwa),w tym 

postawy szacunku wobec osób 

dorosłych, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły. 

niewłaściwe zachowanie poprzez 

udzielanie upomnień, wpisy do 

dziennika  

- zajęcia w kołach zainteresowań, 

udział w konkursach recytatorskich, 

ortograficznych, polonistycznych, 

teatralnych 

- pogadanki na godzinach 

wychowawczych 

-praca warsztatowa, uczenie 

pozytywnych wzorców zachowań. 

Kształtowanie postawy empatii i 

wrażliwości na potrzeby innych, 

wyrabianie poczucia odpowiedzialności 

za grupę, do której jednostka 

przynależy. 

-tworzenie koleżeńskich kodeksów 

klasowych 

-praca w grupach na lekcjach, - 

organizowanie pomocy koleżeńskiej 

dla tych, którzy jej potrzebują w 

klasach 

-udział w akcjach charytatywnych, 

zbiórkach dla najbardziej 

potrzebujących poza szkołą oraz 

przeprowadzanie akcji na terenie 

szkoły np. akcja Zaczytani.org 

-działanie w organizacjach 

szkolnych: Samorządzie Szkolnym, 

Szkolnym Kole Wolontariatu 

Wychowawcy, opiekunowie SU, 

opiekunowie Szkolnego Koła 

Wolontariatu 

Dbanie o poszanowanie mienia 

wspólnego, estetykę klasy, szkoły i 

otoczenia. 

-rozmowy na ten temat na godzinie 

wychowawczej,  

- egzekwowanie przez nauczycieli, 

personel szkolny porządku w klasie, 

na korytarzach szkolnych 

-podejmowanie inicjatyw i akcji 

przez uczniów w ramach lekcji 

przyrody, związanych z dbaniem o 

czystość otoczenia i środowiska 

- działania w ramach Ligii Ochrony 

Przyrody (LOP) 

Nauczyciele, opiekun LOP 

Propagowanie wśród uczniów postawy 

dezaprobaty dla zachowań 

agresywnych. 

-pogadanki, konkursy dotyczące 

zjawiska przemocy 

-zajęcia integracyjne i 

wychowawcze w klasach 

-ukazywanie społecznie 

akceptowanych postaw przez 

wykorzystanie wzorców literackich 

i filmowych  

-stosowanie określonych sankcji 

Nauczyciele 
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wobec sprawców przemocy 

-spotkanie z policjantem, 

przedstawicielem MOPS-u  

-ustalenie zasad współżycia w 

klasie, szkole i poza nią,  

- opracowanie kontraktów 

klasowych. 

 

Reagowanie na wszelkie przejawy 

nagannych zachowań wśród uczniów w 

szkole. 

-rozmowy dyscyplinujące, 

profilaktyczne z uczniem  

-uwagi w dzienniku  

- informowanie rodziców, rozmowy 

indywidualne z rodzicami  

- spotkania i pogadanki z 

przedstawicielami Policji. 

Nauczyciele 

Kształtowanie poczucia szacunku i 

tolerancji dla innych. 

-poruszanie tematyki szacunku, 

tolerancji, koleżeństwa podczas 

godzin wychowawczych, 

-nagradzanie za postawy 

koleżeńskie wobec innych. 

Wychowawcy 

Cel: wspieranie rozwoju intelektualnego np. poprzez rozwijanie kompetencji takich jak: kreatywność, 

innowacyjność i przedsiębiorczość; rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, 

argumentowania i wnioskowania; rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki. 

Rozwijanie nawyków samokształcenia i 

stałego doskonalenia się. Umożliwienie 

dostępu do informacji o otaczającej 

rzeczywistości. 

-zajęcia pozalekcyjne, koła 

zainteresowań, udział w konkursach 

-lekcje przedmiotowe, godziny 

wychowawcze, koła zainteresowań, 

konkursy, apele. 

Nauczyciele 

Dostrzeganie u wychowanków 

wszelkich przejawów samodzielności, 

przedsiębiorczości i odpowiedzialności. 

-lekcje przedmiotowe, koła 

zainteresowań,  

-realizowanie programów i 

projektów zachęcanie uczniów do 

wzięcia w nich udziału 

Nauczyciele 

Kształtowanie umiejętności 

wykorzystywania technologii 

informatycznych (posługiwanie się 

komputerem i podstawowymi 

urządzeniami 

cyfrowymi).Przygotowanie uczniów do 

dokonywania świadomych i 

odpowiedzialnych wyborów w trakcie 

korzystania z zasobów dostępnych w 

Internecie. 

-wykorzystywanie umiejętności 

informatycznych na zajęciach z 

różnych przedmiotów do pracy nad 

tekstem, wykonywaniu obliczeń, 

przetwarzaniu informacji i jej 

prezentacji w różnych postaciach, 

programowania, posługiwania się 

aplikacjami komputerowymi, 

-pogadanki na godzinach 

wychowawczych  

–ukazanie zagrożeń płynących ze 

środków multimedialnych,  

Wychowawcy, nauczyciele 

informatyki 
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- zajęcia dotyczące przeciwdziałania 

przemocy w Internecie, 

uzależnienia od komputera, 

świadomego korzystania z 

komputera. 

Pomoc uczniom o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych. Stwarzanie 

uczniom równych szans rozwoju 

intelektualnego. 

-współpraca z rodzicami w 

rozwijaniu potencjału uczniów, 

-współpraca z lokalnymi 

instytucjami wspierającymi rozwój 

dziecka, 

-rozpoznanie potencjału ucznia  

- badania diagnostyczne  

-współpraca z Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną, 

poradniami specjalistycznymi i 

innymi instytucjami działającymi na 

rzecz pomocy dziecka i rodzinie 

 

-realizowanie Rządowych 

Programów pomocowych MEN-

wyprawka szkolna i innych,  

dożywianie, dofinansowanie do 

podręczników. 

Wychowawcy, nauczyciele(pomoc 

psychologiczno - pedagogiczna) 

Zapoznanie z zasadami, metodami i 

technikami efektywnego uczenia się. 

-zajęcia pozalekcyjne: koła 

zainteresowań,  

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,  

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

-pomoc specjalistów; psychologa, 

pedagoga, logopedy,  konsultacje 

-zajęcia wyrównujące szanse 

edukacyjne  

− zespół ds. pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej, IPET, karty 

dostosowań 

− innowacja pedagogiczna – 

klasa VII- „Nauka moja 

pasją – metody uczenia i 

zapamiętywania”. 

 

Wychowawcy, nauczyciele 

Motywowanie uczniów do 

wywiązywania się z obowiązków 

szkolnych w sytuacji nauczania 

zdalnego, czy hybrydowego. Określenie 

wymagań i oczekiwań wobec uczniów, 

- przygotowanie uczniów do 

możliwości takiej pracy poprzez 

przeprowadzenie pogadanek na 

godzinach wychowawczych, 

lekcjach przedmiotowych, 

Wychowawcy 
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motywowanie do systematycznej i 

sumiennej pracy. Wspieranie zwłaszcza 

uczniów z problemami w nauce. 

- omówienie problemów i trudności 

zgłaszanych przez uczniów 

wynikających z tego typu 

nauczania. 

Współpraca z rodzicami w zakresie 

egzekwowania od ucznia pracy w 

formie zdalnej. Wspieranie rodziców 

uczniów z niepowodzeniami szkolnymi 

w tego typu nauczaniu. 

-kontakt osobisty z rodzicem przez 

dziennik elektroniczny librus lub 

inne komunikatory. 

Nauczyciele 

Cel: zachęcanie do aktywnego i zdrowego stylu życia 

Promowanie zdrowego stylu życia i 

aktywności fizycznej. 

-zajęcia warsztatowe, pogadanki, 

-zajęcia sportowe w ramach SKS, 

- udział w akcjach i kampaniach 

społecznych, 

- organizacja dni sportu, 

- wspólne przygotowywanie 

zdrowych posiłków, 

- udział w konkursach i zawodach 

sportowych. 

Nauczyciel w-f, wychowawcy 

Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz 

zagrożeniom związanym z zażywaniem 

środków i substancji odurzających, 

substancji psychotropowych, środków 

zastępczych oraz nowych substancji 

psychoaktywnych. 

-szkolenia i warsztaty dla 

nauczycieli oraz specjalistów na 

temat rozpoznawania i 

konsekwencji zażywania substancji 

psychotropowych, środków 

zastępczych oraz nowych substancji 

psychoaktywnych 

-szkolenia dla rodziców na temat 

środków odurzających i innych 

substancji psychoaktywnych 

-pogadanki dla uczniów o 

szkodliwości zażywania środków i 

substancji odurzających, substancji 

psychotropowych, środków 

zastępczych oraz innych substancji 

psychoaktywnych 

-nawiązanie współpracy z Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną, w 

tym poradniami specjalistycznymi,  

Policją, i innymi organizacjami 

zajmującymi się zapobieganiem 

narkomanii i uzależnieniom, 

realizowanie programów 

profilaktycznych i promocji 

zdrowia, 

- realizowanie przez nauczycieli na 

Specjaliści 
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lekcjach przedmiotowych i 

godzinach wychowawczych treści 

związanych ze zgubnym wpływem 

uzależnień i nałogów na życie 

człowieka oraz szkodliwością 

zażywania substancji 

psychoaktywnych, promowanie 

zdrowego stylu życia, 

- realizowanie projektów 

edukacyjnych i społecznych, 

angażowanie uczniów w działania 

na rzecz szkoły oraz innych 

podmiotów, podejmowanie 

inicjatyw związanych z 

wolontariatem i pomocą 

charytatywną sprzyjających 

rozwijaniu postaw prospołecznych i 

aktywnemu uczestnictwu uczniów 

w życiu społecznym. 

Praca nad budowaniem 

odpowiedzialności za własne zdrowie. 

Motywowanie uczniów do podnoszenia 

sprawności fizycznej i akcentowanie 

potrzeby aktywnego spędzania wolnego 

czasu oraz właściwego i zdrowego 

sposobu odżywiania się. 

- pogadanki w ramach godzin 

wychowawczych z klasą oraz zajęć 

przedmiotowych, 

-imprezy szkolne: apele o tej 

tematyce, 

-rozmowy indywidualne z 

uczniami, 

- udział w akcjach społecznych. 

Wychowawcy, Nauczyciele 

(wg.kalendarza imprez) 

Dbanie o higienę osobistą i estetykę 

wyglądu wśród uczniów. 

- realizowanie programów w 

ramach profilaktyki prozdrowotnej 

w szkole  

-pogadanki z uczniami na godzinie 

wychowawczej 

-zwracanie uwagi na problem przez 

wszystkich nauczycieli 

-rozmowy indywidualne z 

rodzicami oraz podczas zebrań 

rodzicielskich 

-konkursy profilaktyczne 

-realizowanie badań i programów 

prozdrowotnych. 

Pielęgniarka, nauczyciele 

Ukazanie negatywnego wpływu hałasu 

na zdrowie fizyczne i psychiczne 

człowieka. 

-pogadanki na godzinie 

wychowawczej, lekcje przyrody 

-konkursy profilaktyczne 

- realizowanie programów 

profilaktycznych i prozdrowotnych 
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badania. 

Cel: Kształtowanie postaw związanych z ochroną środowiska i działań proekologicznych 

Budowanie postaw proekologicznych, 

świadomego postępowania i 

odpowiedzialności za stan środowiska 

naturalnego 

-realizowanie treści programowych 

na lekcjach przedmiotowych, takich 

jak przyroda, biologia, chemia, 

fizyka, 

-pogadanki na ten temat na 

godzinach wychowawczych, 

-udział uczniów w akcjach i 

inicjatywach proekologicznych, 

realizowanie programów i 

projektów z tym związanych, 

-apele i konkursy o tej tematyce, 

-wyjścia do instytucji zajmujących 

się promowaniem i prowadzeniem 

różnorodnych działań 

proekologicznych. 

Wychowawcy, nauczyciele – 

przyrody, biologii, chemii, fizyki 

Cel: wdrażanie treści kształcenia z zakresu bezpieczeństwa państwa, organizacji działań ratowniczych, 

edukacji zdrowotnej i pierwszej pomocy. 

Działania w sytuacjach 

nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof i 

wypadków masowych).Kształtowanie 

świadomości występowania zagrożeń 

dla zdrowia, życia i bezpieczeństwa 

człowieka. 

- pogadanki z wychowawca, 

- próbna ewakuacja w szkole, 

− zajęcia  i filmy edukacyjne 

− próbna ewakuacja 

− realizacja zajęć z EDB 

− pokaz pierwszej pomocy 

− spotkanie z ratownikiem 

medycznym, pielęgniarką 

Wychowawcy, nauczyciel EDB, 

pielęgniarka, 

Ochrona zdrowia swojego i innych w 

sytuacji pandemii Covid-

19.Motywowanie i egzekwowanie 

wśród uczniów samodyscypliny w 

zakresie przestrzegania obostrzeń 

występujących w szkole. 

-zapoznanie uczniów z procedurą 

szkolną i zobowiązanie ich do 

przestrzegania reżimu sanitarnego, 

(noszenie maseczek w ciągach 

komunikacyjnych, częste mycie lub 

dezynfekowanie rąk, ochrona 

podczas kichania i kaszlu oraz 

unikanie dotykania oczu, nosa i 

ust.), 

-pogadanki z uczniami na 

godzinach wychowawczych i 

lekcjach przedmiotowych, 

- wzbudzanie odpowiedzialności za 

bezpieczeństwo swoje i innych. 

Wychowawcy, nauczyciele 

Podstawy pierwszej pomocy. Zdolność 

rozpoznawania potencjalnych źródeł 

zagrożeń. Rozwijanie umiejętności 

udzielania pierwszej pomocy. 

- spotkania, prelekcje, wykłady z 

policjantami, strażakami, 

ratownikami medycznymi, 

psychologami itp. 

Nauczyciel EDB, pielęgniarka, 

ratownik medyczny 
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Rozumienie znaczenia podejmowania 

tego typu działań 

- udział w konkursach, których 

zakres jest zbieżny z problematyką, 

− edukacja dla bezpieczeństwa 

− pokaz pierwszej pomocy – 

spotkanie z ratownikiem 

medycznym 

 

Wpajanie zasad bezpiecznego 

zachowania się w szkole, na placu 

szkolnym, domu i w drodze do szkoły. 

-dyżury nauczycieli 

-opracowanie na godzinach 

wychowawczych norm zachowań 

dotyczących dyscypliny i kultury 

- pogadanki na temat bezpiecznej 

drogi do szkoły 

-spotkania z Policją 

Nauczyciele 

Kształtowanie właściwych nawyków i 

postaw uczestnika ruchu drogowego. 

-prowadzenie zajęć z zakresu 

bezpieczeństwa ruchu drogowego – 

spotkanie z dzielnicowym 

- zajęcia na temat bezpiecznego 

zachowania się podczas ferii i 

wakacji, 

- spotkanie z Policjantem. 

Wychowawcy, dzielnicowy 

Cel: wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji. 

Pomoc uczniom w rozpoznawaniu ich 

cech osobowości, zdolności, mocnych 

stron, umiejętności i predyspozycji. 

-ankiety, testy badające zdolności i 

preferencje zawodowe, 

-współpraca z poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną w 

tym zakresie, 

- zajęcia z doradztwa zawodowego. 

Nauczyciel doradztwa 

zawodowego, 

pomoc psychologiczno-

pedagogiczna  

Wspieranie uczniów w zaplanowaniu 

ich dalszej ścieżki edukacyjnej, wyboru 

szkoły ponadpodstawowej, dalszego 

kierunku kształcenia, czy zawodu 

-pomoc szkolnego doradcy 

zawodowego 

-spotkania z zaproszonymi gośćmi 

-kierowanie na badania do Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej 

-udostępnianie informacji 

edukacyjnych i zawodowych przez 

szkolnego doradcę zawodowego 

-wskazywanie osobom 

zainteresowanym (młodzieży, 

rodzicom, nauczycielom) źródeł 

dodatkowej, rzetelnej informacji na 

temat ofert szkół). 

Nauczyciel doradztwa 

zawodowego, 

pomoc psychologiczno-

pedagogiczna  
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 *Ze względu na sytuację epidemiczną program wychowawczo – profilaktyczny w czasie roku szkolnego  2020/2021 może być 

modyfikowany. 

 

                                                                                               

  

 


