
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolny Program  

Wychowawczo- Profilaktyczny  

w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku 

w Siennicy Różanej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Spis treści: 

I. Wstęp. 

II. Misja szkoły. 

III. Sylwetka absolwenta. 

IV. Cele ogólne. 

V. Czynniki chroniące i czynniki ryzyka. 

VI. Struktura oddziaływań wychowawczych. 

VII. Szczegółowe cele wychowawcze do realizacji w roku szkolnym 2020/2021. 

VIII. Uroczystości związane ze świętami państwowymi, religijnymi i tradycją szkoły. 

IX. Harmonogram działań. 

X. Zasady ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego. 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Kalendarz uroczystości szkolnych dla klas I – III na rok szkolny  2020/2021. 

2. Kalendarz uroczystości i działań edukacyjnych w roku szkolnym 2020/2021 w Szkole 

Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej. 

3. Treści wychowawczo – profilaktyczne do realizacji podczas godzin będących w 

dyspozycji wychowawcy, z podziałem na etapy edukacyjne. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Podstawa prawna: 

• Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, 

poz. 483 ze zm.). 

• Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. 

• Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526). 

• Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 

1943 ze zm.). 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). 

• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 

1189). 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. 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 i stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły 

specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 

policealnej. 

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

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym. 

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

zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach. 

• Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu 

i form prowadzenia  w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 



wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 

narkomanii. 

• Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2020/2021. 

 

 

I. Wstęp 

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej  

w Siennicy Różanej opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez Radę Pedagogiczną, 

Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. 

Treści Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego są spójne ze Statutem Szkoły 

 i wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych 

szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest 

zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać 

zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji 

dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie 

wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów 

w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej  

i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu 

profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. 

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny tworzy spójną całość ze szkolnym 

zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej. 

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia 

oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, 

uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są 

działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.  

Program Wychowawczo- Profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb  

i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem: 

• wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 

• ewaluacji Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki realizowanych w roku 

szkolnym 2019/2020, 

• wniosków i analiz z pracy zespołów wychowawczych, zespołów zadaniowych, zespołów 

przedmiotowych, 



• innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły – uwagi, spostrzeżenia, wnioski 

nauczycieli, uczniów, rodziców. 

Podstawowym celem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego jest 

wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, 

ryzykownym. Ważnym elementem realizacji Programu Wychowawczo- Profilaktycznego jest 

kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły. 

 

 

Podstawowe zasady realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego 

obejmują: 

• powszechną znajomość założeń programu przez uczniów, rodziców i wszystkich 

pracowników szkoły, 

• zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji 

zadań określonych w programie, 

• respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji 

organów szkoły (Dyrektor, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski), 

• współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji  

i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),  

• współodpowiedzialność za efekty realizacji programu, 

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

 

II. Misja szkoły 

 

 

„Prawdziwa cywilizacja nie polega na sile,  

ale jest owocem zwycięstwa nad samym sobą, 

nad mocami niesprawiedliwości, egoizmu i nienawiści, 

które są zdolne zniekształcić prawdziwe oblicze człowieka.” 



/Św. Jan Paweł II/ 

 

Jesteśmy placówką, która w trosce o wszechstronny rozwój ucznia realizuje zadania 

wynikające z kształcącej, wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły. 

         Staramy się o to, aby nasi uczniowie aktywnie i twórczo uczestniczyli w pracy szkoły, 

uczyli się w niej samorządności, kształtowania adekwatnej samooceny, empatii, tolerancji, 

otwartości, szacunku wobec siebie i innych, pozytywnego stosunku do życia. 

Wychowanie traktujemy jako proces wspomagania rozwoju dziecka i dlatego we wszystkich 

działaniach uwzględniamy istotne sfery funkcjonowania człowieka: 

• potrzeby, stanowiące motor rozwoju; 

• świadomość, wytyczającą kierunki rozwoju; 

• uczucia, będące drogą do powstawania nowych umiejętności; 

• komunikację, jako sposób wyrażania siebie i przyswajania doświadczeń. 

 

         Proces dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczy opieramy o ścisłą współpracę 

z rodzicami, władzami gminy, kościoła i szeroko rozumianym środowiskiem społecznym, by 

wspólnie rozwijać zainteresowania uczniów i zapobiegać przemocy i nałogom. 

         Promujemy uczniów zdolnych. Zapewniamy im pomoc merytoryczną nauczycieli  

oraz nieograniczony dostęp do informacji. Wspieramy indywidualny rozwój każdego ucznia. 

Dzięki aktywnej działalności samorządu szkolnego umożliwiamy młodzieży angażowanie się 

w życie szkoły, jednocześnie przygotowując do pełnienia ważnych ról społecznych 

w przyszłości. 

        Czym wyróżnia się nasza szkoła? Jesteśmy trwale związani ze środowiskiem lokalnym. 

Społeczność szkolna chętnie podejmuje się działań na rzecz gminy i jej mieszkańców. 

Chcemy, by nasi uczniowie poznawali tradycje i obyczaje swojej miejscowości, kultywowali 

je, a w przyszłości stali się uczciwymi obywatelami. Dążymy do tego, by być szkołą jak 

najbardziej przyjazną środowisku lokalnemu. 

 

III. Sylwetka absolwenta 

 



Dążeniem Szkoły Podstawowej w Siennicy Różanej jest przygotowanie uczniów  

do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych 

decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę                 

ma  następujące cechy: 

• kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności, 

• zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia, 

• szanuje siebie i innych, 

• jest odpowiedzialny, 

• zna historię, kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły, przestrzega 

zasad bezpieczeństwa i higieny życia, 

• zna i rozumie zasady współżycia społecznego,  

• jest tolerancyjny, rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym  

i pożądanym; w każdym stara się dostrzec coś dobrego i zrozumieć go, 

• korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia  

i technologie informatyczne, 

• jest ambitny, 

• jest kreatywny, 

• jest odważny, 

• jest samodzielny, 

• ma wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, 

podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych, 

• szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy, 

• jest odporny na niepowodzenia, nie reaguje wrogo na krytykę, 

• integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole, 

• dba o własny wygląd i higienę osobistą, 

• lubi ruch i chętnie uprawia sport w najróżniejszych jego odmianach, 

• zna zasady zdrowego trybu życia oraz stara się ich przestrzegać. 

 

 

IV. Cele ogólne 



Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu 

promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym 

na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 

1) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy  

i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania 

zachowań prozdrowotnych, 

2) psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, 

osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia  

i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, 

kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej 

kondycji psychicznej, 

3) społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu 

społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm 

społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności 

wypełniania ról społecznych, 

4) aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu 

wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia. 

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności: 

1) współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, 

umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta, 

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność  

za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu, a decyzje  

w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych, 

3) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu 

wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu 

życia oraz zachowań proekologicznych, 

4) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością 

lokalną, 

5) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych 

relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków 

i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, 

w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami, 



6) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania 

podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami  

oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów, 

7) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców  

oraz rodziców lub opiekunów, 

8) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału  

w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu 

uczniów w życiu społecznym, 

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

a także światowej, 

10) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu 

modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych. 

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu 

wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli  

i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. 

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności: 

1) poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat 

prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, 

rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,  

a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania 

w tego typu przypadkach, 

2) rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów, 

3) kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, 

radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji, 

4) kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków  

w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających 

prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, 

5) prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli  

i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej, 



6) doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki 

używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, 

nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia 

psychicznego wieku rozwojowego. 

 

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych 

informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców na temat 

zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, 

substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych 

skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli 

i wychowawców oraz innych pracowników szkoły. 

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności: 

1) dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom  

lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych 

i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, 

substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych, 

2) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów  

i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych, 

3) przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz 

nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych 

z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii, 

4) informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów  

o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców  

oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia 

narkomanią. 

 

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki 

uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. 



 

 

Działalność profilaktyczna obejmuje: 

1) wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym 

stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań 

ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych, 

2) wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, 

środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na 

zachowania ryzykowne, 

3) wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy 

używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, 

nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań 

ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby 

wymagające leczenia. 

 

 

Działania te obejmują w szczególności: 

1) realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów 

programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych  

do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, 

rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym 

Programie Przeciwdziałania Narkomanii, 

2) przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia jako 

alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby,  

w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności  

i satysfakcji życiowej, 

3) kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, 

substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych 

zachowań ryzykownych, 



4) doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej 

interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów  

i wychowanków zachowań ryzykownych, 

5) włączanie, w razie potrzeby, w Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny,  

o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu 

przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, 

środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych. 

 

 

V. Czynniki chroniące i czynniki ryzyka. 

 

          W projektowaniu działań profilaktycznych uwzględnia się specyfikę okresu 

rozwojowego uczniów, ich doświadczenia, wpływy, którym podlegają, a także normy 

społeczne, które obowiązują w danej grupie. 

        W szkole podstawowej odbiorcami są przede wszystkim dzieci w wieku 6 – 14 lat (okres 

przedszkolny i wczesnoszkolny oraz okres wczesnej adolescencji). 

  

      W okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym dzieci zaczynają doznawać intensywnego 

oddziaływania świata zewnętrznego, uczą się nawiązywania relacji z osobami spoza rodziny, 

bazują na osobistym doświadczeniu, nabywają wiele sprawności. Myślenie ma charakter 

konkretny. W dziedzinie używania substancji psychoaktywnych należałoby utrwalać w nich 

dobre postawy, szczególnie abstynencję, która jest u nich najbardziej wskazana. 

  

Działania profilaktyczne  skierowane do uczniów w tym okresie rozwojowym : 

 

a) wykorzystywanie metod aktywizujących dostosowanych do możliwości dzieci 

(piosenki, gry zespołowe i dydaktyczne, zajęcia plastyczne, bajka, fabuła, drama – 

dzieci zawsze w roli pozytywnej); 

b) promowanie zdrowia, prawidłowego żywienia i zdrowych nawyków; 

c) wykształcanie umiejętności dostrzegania różnicy między pożywieniem, lekami, 

trucizną i środkami odurzającymi; 

d) dostarczanie i utrwalanie wiedzy, że od środków odurzających można się uzależnić; 

e) dostarczanie informacji o tym,  jak unikać potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów, 

substancji i osób; 



f) zapoznanie z możliwością i potrzebą szukania pomocy w trudnych sytuacjach             

u odpowiedzialnych dorosłych; 

g) informowanie dorosłych o wszystkim, co zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci; 

h) wytworzenie przekonania, że każdy człowiek jest osobą niepowtarzalną                        

i wartościową; 

i) stworzenie optymalnych warunków do tworzenia więzi z rówieśnikami, wykształcenie 

postaw opiekuńczych w stosunku do młodszych; 

j) pozwolenie na  doświadczanie, że własny rozwój jest wielką przygodą i że najlepiej 

się ją przeżywa w poczuciu bezpieczeństwa, obecności bliskich, w pełni zdrowia          

i wolności od środków psychoaktywnych. 

 

W kolejnym etapie rozwoju tzn. w klasach 4 – 8 szkoły podstawowej, nasilają się wpływy 

rówieśnicze. Zdarza się eksperymentowanie z alkoholem i tytoniem, a niekiedy z innymi 

środkami odurzającymi.  

 

Działania profilaktyczne  skierowane do uczniów w tym okresie rozwojowym : 

 

a) informowanie o osobistej odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności prawnej; 

b) informowanie o różnych obiektach uzależnienia (Internet, TV, telefon, gry itp.); 

c) uświadamianie wpływu zażywania środków psychoaktywnych na rozwój i zdrowie 

człowieka (bez straszenia); 

d) zapoznanie z pojęciem uzależnienia oraz informacją o instytucjach pomagających 

osobom uwikłanym w ten problem; 

e) informowanie o zasadach moralnych i prawnych obowiązujących względem używania 

substancji psychoaktywnych; 

f) ukazanie wpływu reklamy i jej działania na człowieka, 

g) nauczanie asertywności (presja rówieśnicza i sposoby przeciwstawiania się jej). 

 

      Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny opiera się na diagnozie środowiska, 

czyli rozpoznaniu potrzeb i prognozie w zakresie problemów, a także w aspekcie diagnozy 

czynników chroniących i czynników ryzyka. 

     Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy 

potrzebę uprzedzającej interwencji oraz wobec którego można zastosować środki zaradcze. 

Często przedmiotem profilaktyki staje się samo zachowanie problemowe np. zachowanie 



agresywne, spożycie alkoholu przez nieletniego, palenie papierosów, wagary itp. Jest to 

zachowanie nazwane ryzykownym czyli niosącym ryzyko negatywnych konsekwencji 

zarówno dla zdrowia fizycznego i psychicznego osoby, jak i dla jej otoczenia społecznego. 

 

Inaczej, zachowanie ryzykowne to podejmowanie działań, bądź ich zaniechanie narażające 

na szkody jednostkę lub jej otoczenie, dotyczące w szczególności: 

 

a) zażywania substancji psychoaktywnych, 

b) szkodliwych nawyków, 

c) naruszania norm, 

d) zaniedbań wobec siebie i innych. 

Zachowania ryzykowne mogą być podejmowane ze szkodą dla siebie, ze szkodą dla innych 

oraz ze szkodą dla siebie i innych. 

 

Poprzez podejmowanie zachowań ryzykownych młody człowiek: 

a) zaspokaja najważniejsze potrzeby (miłości, akceptacji, uznania, bezpieczeństwa, 

przynależności), 

b) realizuje ważne cele rozwojowe (określenie własnej tożsamości, uzyskanie niezależności 

od dorosłych), 

c) radzi sobie z przeżywanymi trudnościami (redukcja lęków, frustracji). 

 

     Jedne zachowania ryzykowne pociągają za sobą inne zachowania ryzykowne. Stąd im 

wcześniej jest podjęta działalność profilaktyczna, tym większe prawdopodobieństwo 

opóźnienia wieku występowania zachowań problemowych. 

 

Czynniki chroniące i czynniki ryzyka 

      Zachowanie człowieka jest wypadkową wielu czynników tkwiących w samej jednostce 

lub w jej otoczeniu. Czynniki wewnętrzne tkwiące w jednostce to np. przekonania, 

samokontrola, samodyscyplina, temperament, przejęte wzorce zachowań, postawy. Czynniki 

zewnętrzne to np. środowisko rodzinne, wykształcenie rodziców, zachowania religijne, grupy 

rówieśnicze. Niektóre z nich sprzyjają występowaniu zachowań problemowych 

(ryzykownych), inne zaś hamują (chronią) ich pojawianie się. Funkcjonowanie człowieka 

zależy od dwóch rodzajów czynników: 

a) czynników chroniących, 



b) czynników ryzyka. 

Im więcej, im bardziej szkodliwe i im dłużej działają czynniki ryzyka, tym więcej i częściej 

występują zachowania ryzykowne. 

Zadaniem profilaktyki jest zatem eliminowanie i osłabianie czynników ryzyka,                        

a wzmacnianie czynników chroniących. 

 

 

Czynniki chroniące  

(indywidualne cechy  i zachowania uczniów, 

cechy środowiska społecznego, efekty ich 

wzajemnego współdziałania, których 

występowanie zwiększa odporność na 

działanie czynników ryzyka) 

Czynniki ryzyka  

(indywidualne cechy  i zachowania uczniów, 

cechy środowiska społecznego i efekty ich 

wzajemnego współdziałania, które wiążą się 

z wysokim prawdopodobieństwem 

wystąpienia zachowań ryzykownych 

stanowiących zagrożenie dla ich 

prawidłowego rozwoju, zdrowia, 

bezpieczeństwa lub funkcjonowania 

społecznego) 

Czynniki szkolne: 

- poczucie przynależności, 

- pozytywny klimat szkoły, 

- prospołecznie nastawiona grupa    

rówieśnicza, 

- wymaganie od uczniów 

odpowiedzialności i udzielania sobie 

wzajemnej pomocy, 

- zdecydowany brak akceptacji przez 

szkołę dla przemocy. 

 

Inne pozaszkolne czynniki chroniące to: 

- wsparcie rodziny na różnych 

poziomach funkcjonowania dziecka, 

- przynależność do organizacji 

społecznościowych, 

- dostępność do zajęć pozaszkolnych, 

- brak społecznej akceptacji dla 

zachowań odbiegających od norm, 

- właściwe wzorce i postawy rodziców, 

- pozytywne wzory i postawy 

rówieśników, 

- monitorowanie zachowania dzieci 

przez rodziców, 

- uczestnictwo w praktykach 

religijnych, 

- cechy indywidualne ucznia: 

uzdolnienia, wysoka samoocena, 

Czynniki szkolne: 

- przemoc rówieśnicza, 

- odrzucenie przez rówieśników, 

- brak kontroli nad własnym 

zachowaniem, 

- destrukcyjna grupa rówieśnicza, 

- niepowodzenia szkolne. 

  

    

Inne pozaszkolne czynniki ryzyka to: 

 

Sfera psychologiczna: 

- nadmierna nieśmiałość i wrażliwość, 

- chroniczne napięcie i niepokój, 

- niska samoocena, 

- brak odporności na stres i problemy, 

- niski poziom asertywności. 

Sfera społeczna 

- środowisko sąsiedzkie, 

- środowisko rówieśnicze, 

- dostępność substancji odurzających, 

- moda na zażywanie środków 

odurzających. 

Sfera rodzinna: 

- brak wyraźnego i konsekwentnego 

systemu wychowawczego, 

- niskie kompetencje rodziców (brak 

reguł postępowania), 



asertywność, optymizm itp. 

 

- brak rygorów i kontroli lub bardzo 

surowa dyscyplina, nadopiekuńczość, 

- wysoki poziom konfliktów w 

rodzinie, niskie wsparcie ze strony 

rodziców, 

- brak lub osłabienie więzi 

emocjonalnej z rodziną, złe relacje na 

linii rodzic – dziecko, 

- zaburzenia w pełnieniu ról matki i 

ojca; nieobecność ojca w domu, 

- tolerancja rodziców wobec używania 

przez dzieci alkoholu i innych 

substancji odurzających, 

- występowanie nałogów w rodzinie, 

- rozwód, separacja, utrata rodziców, 

- brak czytelnych granic i norm. 

 

     Bardzo ważnym elementem diagnozy było określenie zagrożeń występujących  

w szkole. Wyniki przeprowadzonego badania mogą wskazywać na to, iż wszystkie badane 

grupy podobnie widzą występujące w szkole potencjalne zagrożenia. Często nauczyciele 

postrzegają niektóre sytuacje jako bardziej niebezpieczne niż uczniowie oraz ich rodzice. 

Głównymi czynnikami ryzyka związanymi z naszą szkołą są: 

- przemoc rówieśnicza, postawy agresywne (zwykle są to konflikty słowne w relacjach 

uczeń– uczeń), 

- brak kontroli nad własnym zachowaniem, 

- zbyt częste i długie  korzystanie z telefonów, tabletów, smartfonów, Internetu, 

- trudności w nauce, 

- spożywanie napojów energetycznych. 

 

 

Czynnikami chroniącymi  naszej szkoły są: 

- pozytywny klimat szkoły, 

- poczucie bezpieczeństwa na terenie szkoły, 

- prospołecznie nastawiona grupa rówieśnicza, 

- wymaganie od uczniów odpowiedzialności i udzielania sobie wzajemnej pomocy, 

- zdecydowany brak akceptacji przez szkołę dla przemocy, 

- wsparcie emocjonalne rodziców, szczególnie matek, 

- zaufanie wobec wychowawców, nauczycieli, 

- kontrola rodzicielska. 

 

Szczegółowy raport z przeprowadzonych badań jest odrębnym dokumentem, na podstawie 

którego opracowano Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny na rok szkolny 

2020/2021. 

 



 

Na podstawie przeprowadzonych badań, poniżej przedstawiono zadania na rok szkolny 

2020/2021: 

 

Zadania w pracy wychowawczej: 

• wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej, 

• przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej 

(szkole, klasie), 

• wzbudzanie poczucia przynależności do grupy, 

• promowanie wolontariatu, 

• rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości, 

• budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, 

• przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom, 

• przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, 

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

 

Zadania profilaktyczne: 

• zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole, 

• znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły, 

• promowanie zdrowego stylu życia, 

• kształtowanie nawyków prozdrowotnych, 

• udzielanie i organizowanie pomocy w szkole  w zakresie profilaktyki uzależnień, 

• rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków 

psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu  

i narkotyków), 

• zwiększenie w ciągu roku ilości zajęć z policjantem, specjalistą ds. uzależnień oraz 

pedagogiem szkolnym, 

• zwrócenie uwagi na szkodliwość spożywania napojów energetycznych, 

• eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej, 

• niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów 

komórkowych i telewizji, 



• wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych 

doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną 

tożsamość, 

• uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem. 

 

 

 

VI. Struktura oddziaływań wychowawczych 

 

1. Dyrektor szkoły: 

• stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole, 

• sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy 

poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

• inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań  

w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, 

organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji 

uczniów, 

• stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń  

i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form 

działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły, 

• współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, oraz Samorządem 

Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań, 

• czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, 

• nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad 

oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły, 

• nadzoruje realizację Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

 

2. Rada Pedagogiczna: 



• uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie 

działań profilaktycznych, 

• opracowuje projekt Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego i uchwala 

go w porozumieniu z Radą Rodziców, 

• opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli  

w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, 

• uczestniczy w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 

• uczestniczy w ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

 

3. Nauczyciele: 

• współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, 

uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 

• reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają 

zagrożenie dla ucznia, 

• reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów, 

• przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania  

w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, 

• udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 

• kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, 

• rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach  

w nauce na swoich zajęciach, 

• wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia. 

 

4. Wychowawcy klas: 

• diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, 

• rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów, 

• na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych  

w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy 

wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę 

funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów, 



• przygotowują sprawozdanie realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski  

do dalszej pracy, 

• zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym  

i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły, 

• są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone  

przez przewodniczącego zespołu, 

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

procedurami, 

• współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, 

pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych 

potrzebach, 

• wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji, 

• rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców, 

• dbają o dobre relacje uczniów w klasie, 

• podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym 

zachowaniom podopiecznych, 

• współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz 

dzieci i młodzieży, 

• prowadzą edukację w ramach godzin wychowawczych na temat: zdrowia, zmian 

klimatycznych, ochrony środowiska, finansów i prawa, 

• podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych. 

 

5. Zespół wychowawców: 

• opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży 

demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami 

działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania 

nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych, 

• analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze, 

• ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, 

w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy, 

• przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej  

i profilaktycznej szkoły, 



• inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły. 

 

6. Pedagog szkolny: 

• diagnozuje środowisko wychowawcze, 

• zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach, 

• współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej 

lub stałej opieki, 

• zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, 

• współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, 

udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów, 

• współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły 

i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym                               

z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,  

 

7. Rodzice: 

• współtworzą Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny, 

• uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły, 

• uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę, 

• zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole, 

• współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie, 

• dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, 

• Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolny Program 

Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły. 

 

8. Samorząd Uczniowski: 

• jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności 

oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami  

i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem, 

• uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły, 



• współpracuje z zespołem wychowawców i Radą Pedagogiczną,  

• prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,  

• reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego, 

• propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji, 

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

• może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 

 

 

VII. Szczegółowe cele wychowawcze do realizacji w roku szkolnym 

2020/2021 

OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO 

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

2. Zwiększenie udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych.  

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

 

 

OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO 

1. Integracja zespołów klasowych. Przeprowadzenie zajęć integracyjnych w klasach I. 

2. Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm.  

3. Rozwijanie postaw prospołecznych i działań w zakresie wolontariatu.  

• Samorząd Uczniowski wyłoni radę wolontariatu, 

• rada wolontariatu opracuje program szkolnego wolontariatu. 

OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO 

1. Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych. 

2. W I semestrze wszyscy wychowawcy przeprowadzą co najmniej 2 godziny zajęć 

sprzyjających kształtowaniu postaw prozdrowotnych. 

3. 100% uczniów jest świadomych zależności pomiędzy odpowiednim stylem życia  

a zdrowiem. 



OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO 

1. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby. 

2. Przeprowadzenie zajęć  w klasach gimnazjalnych na temat umiejętności samooceny  

i rozpoznawania swoich predyspozycji.  

3. 100% uczniów potrafi wskazać swoje mocne i słabe strony.  

OBSZAR ROZWOJU DUCHOWEGO 

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

2. Do 30.09.2020 r. wychowawcy zapoznają uczniów i rodziców z systemem wartości 

przyjętych w koncepcji pracy szkoły oraz regulacjami prawa wewnątrzszkolnego.  

 

- Uroczystości związane ze świętami państwowymi, religijnymi i tradycją szkoły: 

 

1. Uroczystości szkolne- stałe: 

 

• Rozpoczęcie roku szkolnego, 

• Dzień Edukacji Narodowej, 

• Święto Niepodległości 

• Jasełka, 

• Dzień Wiosny,  

• Rocznica Konstytucji 3 Maja, 

• Piknik Rodzinny, 

• Zakończenie roku szkolnego, 

 

2. Uroczystości klasowe:         

 

Dzień Chłopaka, andrzejki, mikołajki, klasowe Wigilie, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka; 

 

3. Zajęcia tematyczne w klasach związane z obchodzonymi świętami; 

 

VIII. Harmonogram działań 



Klasy I-III 

SFERA DUCHOWA i EMOCJONALNA  

Cel: 

Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, 

altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postepowania  

i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia. 

Zadania  Sposoby realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Termin realizacji 

Budzenie dumy 

z dorobku tradycji 

i kultury ojczystej: 

- zapoznanie z symbolami 

narodowymi, 

- poznawanie najbliższej 

okolicy, stolicy i innych 

miast polskich, swojej 

miejscowości, sylwetek 

sławnych Polaków. 

 

- pogadanki, 

wycieczki, udział 

w uroczystościach 

szkolnych i lokalnych  

o wymowie 

patriotycznej, filmy, 

audycje telewizyjne 

i inne; 

 

Wychowawcy 

klas I-III 

 

Cały rok szkolny 

Aktywizacja uczniów 

w życiu szkoły: 

- wdrażanie do 

podejmowania zadań 

i odpowiedzialności  

za ich realizację, 

- wspólne organizowanie 

imprez klasowych, 

niektórych zajęć, dekoracji 

klasy, 

- samopomoc koleżeńska, 

opieka nad 

- wybory samorządu 

klasowego, przydział 

czynności, 

współuczestniczenie 

uczniów  

w przygotowywaniu 

imprez klasowych, 

udział w akcjach 

charytatywnych, 

wolontariat, pomoc 

słabszym, 

niepełnosprawnym, 

 

 

Wychowawcy 

klas I-III, 

pielęgniarka 

szkolna, 

Szkolna Rada 

Wolontariatu 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 



klasopracownią, 

odpowiedzialność za ład  

i porządek w miejscu 

pracy. 

chorym, pogadanki  

z pielęgniarką, 

realizacja programów 

zdrowotnych; 

Uświadomienie znaczenia 

pozytywnych więzi 

i relacji  

w rodzinie i grupie 

społecznej: 

- omówienie praw  

i obowiązków dziecka  

w rodzinie, 

- wzmacnianie więzi 

emocjonalnej z rodziną, 

- przekazywanie systemów 

wartości związanych  

z rodziną, 

- szczególna opieka  

nad dziećmi z rodzin 

dysfunkcyjnych 

i zagrożonych patologią, 

- zapoznanie 

z podstawowymi prawami 

ucznia, dziecka, 

człowieka; przekazanie 

informacji o tym, gdzie 

szukać pomocy np. 

w sytuacjach naruszania 

nietykalności, przemocy 

itp., 

- wdrażanie do współpracy 

jako formy zapobiegania 

zachowaniom 

- pogadanki, 

warsztaty, 

organizowanie Dnia 

Dziecka, Matki, Ojca, 

Babci, Dziadka, Dni 

Rodziny itp.; 

-dofinansowanie 

obiadów przez GOPS, 

pomoc dzieciom 

z rodzin ubogich, 

dysfunkcyjnych; 

- współpraca  

z instytucjami 

wspomagającymi 

szkołę w działaniach 

na rzecz dziecka 

i rodziny; 

- zajęcia świetlicowe, 

dodatkowe zajęcia 

edukacyjne , pomoc 

psychologiczno-

pedagogiczna 

skierowana do 

uczniów i rodziców 

- opracowanie 

klasowych kodeksów. 

 

 

 

Wychowawcy 

klas I-III, 

pedagog, 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 



agresywnym, 

- kształtowanie 

umiejętności zachowania 

się w sytuacjach trudnych , 

umiejętności 

opanowywania emocji, 

zapoznanie uczniów 

z podstawowymi 

informacjami o życiu 

emocjonalnym człowieka; 

zajęcia uczące form 

przeciwdziałania 

przemocy i budowania 

atmosfery szacunku 

i współpracy, 

- realizowanie funkcji 

opiekuńczo-

wychowawczej  szkoły . 

 

SFERA SPOŁECZNA 

 

Cel: 

Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej 

i etnicznej 

 

Świadomość własnego 

dziedzictwa narodowego, 

regionalnego lub 

etnicznego.Rozwijanie 

poczucia tożsamości 

narodowej lub etnicznej, 

szacunku do języka, 

- czytanie ze 

zrozumieniem tekstów 

literackich  

oraz informacyjnych, 

recytacje; 

-wyjazdy do teatru, 

kina, muzeum, na 

 

Wychowawcy 

klas I-III, 

nauczyciele 

 

 

Cały rok szkolny 



kultury i tradycji. 

Kształtowanie postawy 

otwartości wobec innych 

kultur i szacunku dla ich 

dorobku. 

wystawy, wycieczki, 

udział w świętach 

narodowych, 

patriotycznych; 

Tworzenie sytuacji 

sprzyjających rozwojowi 

zainteresowań uczniów 

i ich świadomego 

uczestnictwaw kulturze. 

- udział w konkursach, 

olimpiadach; 

Wychowawcy 

klas I-III, 

nauczyciele 

 

Cały rok szkolny 

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; 

 

- zajęcia integracyjne  

w klasach; 

 

 

- wycieczki i wyjścia 

klasowe; 

 

 

 

- zajęcia w ramach 

świetlicy szkolnej; 

 

- udział uczniów 

w zajęciach 

dodatkowych; 

Wychowawcy 

klas I-III, 

nauczyciele 

 

 

Pedagog 

 

 

 

Wychowawcy 

klas I-III, 

nauczyciele 

 

 

Nauczyciele 

świetlicy 

 

Nauczyciele 

 

 

Zgodnie 

z harmonogramem 

uroczystości 

szkolnych   

 

W ramach potrzeb 

cały rok szkolny 

 

 

Zgodnie 

z klasowym 

planem 

wychowawczym 

 

Cały rok szkolny 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 



 

 

  

Dbanie o kulturę osobistą 

ucznia, używanie słów 

i zwrotów 

grzecznościowych, 

kulturalne zachowanie 

wobec innych 

(eliminowanie 

wulgaryzmów 

i niestosownego 

słownictwa), w tym 

postawy szacunku wobec 

osób dorosłych, 

nauczycieli i innych 

pracowników szkoły. 

- pogadanki na temat 

kultury słowa; 

 

- wyróżnianie za 

wysoką kulturę 

osobistą  

a dyscyplinowanie  

za niewłaściwe 

zachowanie zgodnie 

z zapisem w Statucie 

Szkoły; 

 

 

- konkursy, plakaty 

propagujące kulturę 

osobistą; 

 

- udział w konkursach 

recytatorskich, 

ortograficznych, 

polonistycznych, 

teatralnych; 

 

Wychowawcy 

klas I-III 

 

Wychowawcy 

klas I-III 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy 

klas I-III, 

nauczyciele 

 

 

Wychowawcy 

klas I-III, 

nauczyciele 

 

W miarę potrzeb 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W miarę potrzeb 

 

 

 

Cały rok szkolny 

Motywowanie uczniów  

do właściwego 

zachowania poprzez 

przestrzeganie systemu 

nagród i kar. 

- stosowanie na co 

dzień klasowych reguł 

i ustaleń oraz 

obowiązującego  

w szkole systemu 

nagród  

i kar zawartego 

w Statucie Szkoły; 

Wszyscy 

pracownicy 

szkoły 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 



 

- rozmowy 

indywidualne  

z rodzicami 

prowadzone przez 

wychowawcę  

oraz innych 

nauczycieli; 

 

- spotkania 

indywidualne 

z rodzicami 

prowadzone przez 

pedagoga szkolnego; 

 

- rozmowy 

motywacyjne  

z uczniami 

prowadzone przez 

pedagoga szkolnego; 

 

 

Wychowawcy 

klas I-III, 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

Pedagog szkolny 

 

 

 

 

Pedagog szkolny 

 

W miarę potrzeb 

 

 

 

 

 

 

 

W miarę potrzeb 

 

 

 

 

 

W miarę potrzeb 

Kształtowanie postaw 

empatii i wrażliwości  

na potrzeby innych, 

wyrabianie poczucia 

odpowiedzialności za 

grupę, do której 

jednostka należy. 

- tworzenie 

koleżeńskich 

kodeksów klasowych; 

 

- praca w grupach  

na lekcjach, 

podejmowanie 

klasowych inicjatyw 

zespołowych; 

 

- udział w akcjach 

charytatywnych; 

Wychowawcy 

klas I-III 

 

 

Wychowawcy 

klas I-III, 

nauczyciele 

 

 

 

Wychowawcy 

klas I-III, 

W miarę potrzeb 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

W miarę potrzeb 



nauczyciele 

Dbanie o poszanowanie 

mienia wspólnego, 

estetykę klasy, szkoły 

i otoczenia. 

- podejmowanie 

inicjatyw związanych 

z dbaniem  

o czystość otoczenia; 

 

Wychowawcy 

klas I-III, 

nauczyciele 

 

Cały rok szkolny 

Motywowanie uczniów  

do nauki i wywiązywania 

się  

z obowiązków szkolnych. 

- pochwały przy 

klasie; 

 

 

- organizowanie 

pomocy 

psychologiczno – 

pedagogicznej 

uczniom mającym 

problemy  

z nauką; 

 

- zachęcanie do 

udziału  

w konkursach, 

olimpiadach; 

Wychowawcy 

klas I-III, 

nauczyciele 

 

 

Wychowawcy 

klas I-III, 

pedagog szkolny 

 

 

 

 

 

Wychowawcy 

klas I-III, 

nauczyciele 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

W ramach potrzeb 

Kształtowanie poczucia 

szacunku i tolerancji dla 

innych. 

- poruszanie tematyki 

szacunku, tolerancji, 

koleżeństwa; 

 

- nagradzanie za 

postawy koleżeńskie 

wobec innych; 

Wychowawcy 

klas I-III, 

pedagog 

 

Wychowawcy 

klas I-III, 

nauczyciele 

 

W miarę potrzeb 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

SFERA INTELEKTUALNA 

 



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; 

 

 

Wychowawcy 

klas I-III, 

nauczyciele 

 

W miarę potrzeb 

Stwarzanie możliwości 

eksponowania swojej 

wiedzy, zdolności, 

umiejętności  

i zainteresowań. 

- zajęcia z edukacji 

wczesnoszkolnej, koła 

zainteresowań, 

konkursy, uroczystości 

szkolne; 

Wychowawcy 

klas I-III, 

nauczyciele 

 

Cały rok szkolny 

Dostrzeganie  

u wychowanków 

wszelkich przejawów 

samodzielności, 

przedsiębiorczości  

i odpowiedzialności. 

- nagradzanie przez 

wychowawcę, 

nauczycieli tego typu 

postaw; 

Wychowawcy 

klas I-III, 

nauczyciele 

 

Cały rok szkolny 

Inspirowanie uczniów  

do samodzielnego 

rozwiązywania 

problemów, 

wykonywania projektów, 

prezentacji. 

- zajęcia z edukacji 

wczesnoszkolnej, koła 

zainteresowań, 

realizowanie 

programów  

i projektów, 

zachęcanie uczniów do 

wzięcia  

w nich udziału; 

Wychowawcy 

klas I-III, 

nauczyciele 

 

Cały rok szkolny 



Kształtowanie 

kompetencji językowych. 

Odbiór utworów 

literackich i innych 

tekstów kultury. 

- opracowywanie 

tekstów, utworów 

literackich, analiza, 

pobudzanie do 

dyskusji; 

Wychowawcy 

klas I-III 

 

Cały rok szkolny 

Zachęcanie  

do indywidualnych prób 

twórczych. 

- prowokowanie  

do indywidualnych 

wypowiedzi ustnych, 

recytacji tekstów; 

 

- praca w zespole  

nad zagadnieniem, 

problemem; 

Wychowawcy 

klas I-III 

 

 

 

Wychowawcy 

klas I-III 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

W miarę potrzeb  

Kształtowanie 

umiejętności rozumienia, 

wykorzystywania 

i refleksyjnego 

przetwarzania tekstów. 

Rozwijanie kompetencji 

i zainteresowań 

czytelniczych. 

- udział w konkursach, 

olimpiadach; 

 

- zajęcia w bibliotece 

szkolnej lub 

w Centrum Kultury 

w Siennicy Różanej, 

lekcje czytelnicze, 

konkursy; 

Wychowawcy 

klas I-III 

 

Nauczyciele 

bibliotekarze,  

bibliotekarze 

z Centrum 

Kultury 

Cały rok szkolny 

 

 

Cały rok szkolny 

Kształtowanie 

umiejętności 

wykorzystywania 

technologii 

informatycznych. 

- wykorzystywanie 

umiejętności 

informatycznych  

na zajęciach z różnych 

przedmiotów do pracy  

z tekstem, 

wykonywania 

obliczeń, 

przetwarzania 

informacji i jej 

prezentacji w różnych 

Wychowawcy 

klas I-III, 

nauczyciele 

 

Cały rok szkolny 



postaciach; 

Przygotowanie uczniów  

do dokonywania 

świadomych 

i odpowiedzialnych 

wyborów w trakcie 

korzystania  

z zasobów dostępnych  

w Internecie, telewizji  

i telefonów 

komórkowych, 

uwrażliwienie na 

problem naruszenia 

godności osobistej 

innych. 

- konkursy; 

- pogadanki na 

zajęciach; 

- ukazanie zagrożeń 

płynących ze środków 

multimedialnych, 

zajęcia dotyczące 

przeciwdziałania 

przemocy 

w Internecie, 

uzależnieniom  

od komputera, 

świadomego 

korzystania 

z komputera; 

- rozmowy 

indywidualne  

z uczniami; 

- pogadanki dla 

rodziców, warsztaty ze 

specjalistą; 

Wychowawcy 

klas I-III, 

nauczyciele,  

pedagog 

 

 

W miarę potrzeb 

Cel: 

Rozwiązywanie i przeciwdziałanie problemom edukacyjnym, emocjonalnym uczniów 

 

 

Diagnozowanie trudności   

w uczeniu się: 

- rozpoznanie zakresu 

i skali zjawiska, 

- przeprowadzenie 

wstępnej diagnozy lub 

skierowanie  

- zajęcia prowadzone 

przez specjalistów; 

- dostrzeganie  

i wspieranie mocnych 

stron ucznia; 

- współpraca  

z instytucjami 

Wychowawcy 

klas I-III, 

pedagog, 

nauczyciele 

 

 

W miarę potrzeb 



na badania do Poradni 

Psychologiczno – 

Pedagogicznej, 

- przeprowadzenie 

wywiadu  

z rodzicem lub opiekunem 

- analiza wytworów 

ucznia. 

pomocowymi; 

Zindywidualizowane 

wspomaganie rozwoju 

każdego ucznia, 

stosownie  

do jego potrzeb 

i możliwości. 

- rozpoznanie 

potencjału ucznia; 

- współpraca 

z Poradnią 

Psychologiczno-

Pedagogiczną, 

poradniami 

specjalistycznymi 

i innymi instytucjami 

działającymi na rzecz 

pomocy dziecku  

i rodzinie; 

- realizowanie 

rządowych programów 

pomocowych MEN, 

stypendia szkolne, 

dożywianie itp.; 

- udzielanie pomocy 

psychologiczno - 

pedagogicznej: koła 

zainteresowań, zajęcia 

dydaktyczno – 

wyrównawcze, zajęcia 

korekcyjno – 

kompensacyjne, 

Wychowawcy 

klas I-III, 

nauczyciele, 

pedagog 

 

 

Cały rok szkolny 



logopedyczne 

- pomoc specjalistów: 

pedagoga, logopedy; 

konsultacje; 

 

SFERA FIZYCZNA 

 

Cel: 

Zachęcanie do aktywnego i zdrowego stylu życia 

Wzbogacanie wiedzy 

dotyczącej zdrowego 

stylu życia oraz zagrożeń 

dla zdrowia: 

- propagowanie wiedzy 

dotyczącej zdrowego stylu 

życia (higieny pracy, nauki  

i odpoczynku, odżywiania 

się, 

- uświadamianie skutków 

zagrożeń cywilizacyjnych, 

- rozpowszechnianie 

wiedzy dotyczącej 

konstruktywnych metod 

radzenia sobie  

ze stresem. 

- konkursy; 

- pogadanki; 

- imprezy szkolne; 

- rozmowy 

indywidualne  

z uczniami; 

 

Wychowawcy 

klas I-III, 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego, 

pedagog 

 

Cały rok szkolny 

Motywowanie uczniów  

do podnoszenia 

sprawności fizycznej 

i akcentowanie potrzeby 

aktywnego spędzania 

wolnego. 

- konkursy; 

- olimpiady 

międzyklasowe (np. 

zawody z okazji Dnia 

Dziecka); 

- udział klas II 

w zajęciach na basenie  

 

Wychowawcy 

klas I-III, 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego, 

pedagog 

 

 

Cały rok szkolny 



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; 

- spotkania 

indywidualne 

z rodzicami; 

- realizowanie 

programów w ramach 

profilaktyki 

prozdrowotnej 

w szkole przez 

pielęgniarkę szkolną; 

- udział w programie 

„Szklanka mleka”, 

„Owoce i warzywa 

w szkole” 

Wychowawcy 

klas I-III, 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego, 

pedagog, 

pielęgniarka 

szkolna 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

Wyrobienie nawyków  

i umiejętności 

sprzyjających 

zachowaniu zdrowia: 

- uświadamianie znaczenia 

higieny osobistej, 

- kształtowanie nawyków 

higienicznych 

w odniesieniu do własnego 

ciała, ubioru  

i środowiska jako warunku 

dobrego samopoczucia  

i zdrowia, 

- promowanie aktywnych  

i atrakcyjnych form 

- pogadanki 

z uczniami; 

- zwracanie uwagi  

przez wszystkich 

nauczycieli na 

promowanie zdrowego 

stylu życia; 

- rozmowy 

indywidualne 

z rodzicami oraz 

podczas zebrań; 

- konkursy 

profilaktyczne; 

- realizowanie badań  

i programów 

Wychowawcy 

klas I-III, 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego, 

pedagog, 

pielęgniarka 

szkolna 

 

 

 

 

W miarę potrzeb 



zagospodarowania czasu 

wolnego,  

- działanie na rzecz 

własnego zdrowia, 

sprawności fizycznej, 

prawidłowej postawy 

poprzez uprawianie sportu  

i propagowanie aktywnych 

form wypoczynku na 

świeżym powietrzu, 

- propagowanie zasad 

udzielania pierwszej 

pomocy. 

 

prozdrowotnych przez 

pielęgniarkę szkolną; 

- pokazy udzielania 

pierwszej pomocy; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ 

 

Cel: 

Doskonalenie warunków bezpiecznego funkcjonowania ucznia w szkole i poza nią 

 

Zwiększenie poziomu 

bezpieczeństwa ucznia  

w szkole: 

- ochrona uczniów przed 

skutkami niepożądanych 

działań ludzi z zewnątrz, 

- wdrażanie uczniów  

do przestrzegania procedur  

i przepisów związanych  

z bezpieczeństwem, 

- zajęcia 

z wychowawcą; 

- rozmowy z uczniami; 

- zajęcia warsztatowe; 

- współpraca  

z pracownikami 

niepedagogicznymi 

szkoły; 

- rozmowy 

indywidualne  

Wychowawcy 

klas I-III, 

nauczyciele, 

pedagog, 

wychowawcy 

świetlicy, Policja 

 

 

 

 

W miarę potrzeb 



- eliminowanie zagrożeń 

pożarowych, 

- zapewnienie 

bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz odpoczynku 

między lekcjami, 

- przeciwdziałanie agresji  

w szkole, 

- eliminowanie zagrożeń 

związanych 

z zachowaniami 

ryzykownymi uczniów. 

z uczniami; 

Ukształtowanie 

umiejętności 

samodzielnego, 

codziennego dbania o 

własne bezpieczeństwo: 

- zaznajamianie 

z przepisami bhp, drogami 

ewakuacyjnymi, 

- zaznajamianie  

i systematyczne 

przypominanie zasad 

bezpiecznego poruszania 

się po drogach, 

podróżowania, 

nawiązywania znajomości, 

wypoczynku nad wodą 

itp., 

- zaznajamianie 

z zasadami bezpiecznego 

korzystania  

z Internetu, 

- zajęcia 

z wychowawcą; 

- zajęcia  

z przedstawicielem 

Straży Pożarnej; 

- zajęcia  

z przedstawicielem 

Policji, 

- udział w próbnej 

ewakuacji; 

- zajęcia ze specjalistą  

od zagrożeń płynących  

z korzystania 

z Internetu; 

Wychowawcy 

klas I-III, 

nauczyciele, 

pedagog, Policja, 

Straż Pożarna 

 

 

 

 

W miarę potrzeb  



Eliminowanie z życia 

szkoły agresji: 

- doskonalenie 

umiejętności 

rozpoznawania 

i nazywania zachowań 

agresywnych, 

- kształtowanie postaw 

odrzucających przemoc  

oraz umiejętności 

nieagresywnego, 

asertywnego 

zachowywania się  

w sytuacjach 

konfliktowych  

i problemowych, 

- monitorowanie nasilenia 

zjawiska agresji w szkole. 

- zajęcia 

z wychowawcą; 

- zajęcia 

z pedagogiem; 

- udział w konkursach; 

 

Wychowawcy 

klas I-III, 

pedagog, 

nauczyciele 

 

 

Cały rok szkolny 

Cel: 

Wspieranie nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 

ryzykownych  

i konfliktowych 

Wpojenie wiedzy 

niezbędnej  dla 

podejmowania  

w sytuacjach trudnych 

trafnych decyzji: 

- doskonalenie 

umiejętności 

rozpoznawania czynników 

ryzyka i właściwego 

oceniania poziomu 

zagrożenia, 

- zajęcia 

z wychowawcą; 

- konsultacje 

pedagoga; 

- rozmowy z uczniami; 

- zajęcia świetlicowe; 

 

Wychowawcy 

klas I-III, 

pedagog, 

nauczyciele 

świetlicy 

 

 

W miarę potrzeb 



 

Wspieranie rozwoju 

autonomii i umiejętności 

dbania o własne dobro: 

- kształtowanie 

odpowiedzialności za 

własne zdrowie, 

- stymulowanie rozwoju 

samoakceptacji  

i samokontroli, 

- wspieranie rozwoju 

niezależności od opinii 

grupy  

i odporności  

na nieakceptowaną presję 

rówieśniczą. 

- zajęcia 

z wychowawcą; 

- konsultacje 

pedagoga; 

- rozmowy z uczniami; 

- zajęcia świetlicowe; 

 

Wychowawcy 

klas I-III, 

pedagog, 

nauczyciele 

świetlicy 

 

 

Cały rok szkolny 

Cel: 

Eliminowanie zagrożeń utraty zdrowia i szans rozwojowych przez uzależnienia 

 

 

Propagowanie wiedzy 

podnoszącej efektywność 

działań profilaktycznych: 

- aktywne uczestniczenie  

w lokalnych i krajowych 

akcjach edukacyjnych, 

- podnoszenie kompetencji 

rodziców (opiekunów)  

w zakresie mechanizmów 

powstawania uzależnień, 

metod zapobiegania, 

rozpoznawania objawów 

zażywania środków 

- pogadanki; 

- szkolenia 

przeprowadzone  

przez specjalistę; 

- zajęcia 

z pedagogiem; 

Dyrektor szkoły,  

wychowawcy 

klas I-III, 

pedagog 

 

W miarę potrzeb 



uzależniających 

i właściwych sposobów 

reagowania. 

 

Ukształtowanie 

pożądanych społecznie 

postaw wobec zagrożeń 

cywilizacyjnych: 

- promowanie aktywnych  

i atrakcyjnych form 

zagospodarowania czasu 

wolnego, 

- propagowanie wiedzy 

dotyczącej zdrowego 

odżywiania, 

- rozpowszechnianie 

wiedzy dotyczącej metod 

radzenia sobie ze stresem, 

- propagowanie 

wiadomości dotyczących 

zagrożeń cywilizacyjnych, 

w tym związanych 

z korzystaniem  

z Internetu, nawiązywania 

znajomości przez Internet, 

ujawniania swoich danych 

bądź danych innych osób, 

przestrzegania praw 

autorskich publikacji, 

- kreowanie modelu 

absolwenta,  

- promowanie zdrowego 

stylu życia. 

- obserwacje; 

- zajęcia 

z wychowawcą; 

- eksponowanie 

publikacji; 

- zajęcia prowadzone 

przez specjalistów; 

- szkolne, rejonowe 

konkursy 

profilaktyczne; 

- filmy; 

Wychowawcy 

klas I-III, 

pedagog, 

nauczyciele 

informatyki 

 

 

Cały rok szkolny 



Cel: 

Rozpoznawanie zagrożeń występujących w środowisku i przeciwdziałanie tym 

zagrożeniom 

 

 

Rozpoznanie skali 

i natężenia zagrożeń 

występujących  

w środowisku ucznia: 

- monitorowanie nasilenia 

zjawiska agresji w szkole,  

- monitorowanie (w miarę 

możliwości) występowania  

w szkole zachowań 

ryzykownych takich jak: 

palenie papierosów, 

spożywanie napojów 

alkoholowych, 

wagarowanie, zachowania 

o charakterze 

przestępczym, 

- ocenianie stopnia 

realizacji  

i efektywności programu 

wychowawczo – 

profilaktycznego, 

- rozpoznawanie 

rozmiarów zagrożeń 

w środowisku, rodzinie, 

szkole. 

- zbieranie informacji  

na temat uczniów; 

- wywiady 

środowiskowe; 

- współpraca z Policją  

i Sądem Rodzinnym; 

- współpraca 

z Poradnią 

Psychologiczno – 

Pedagogiczną; 

- konsultacje 

pedagoga; 

Wychowawcy 

klas I-III, 

pedagog, 

przedstawiciele 

instytucji 

współpracujących 

ze szkołą 

 

 

 

W miarę potrzeb 

Udzielanie pomocy 

w sytuacji trudnej: 

- udzielanie pomocy 

- zbieranie informacji  

na temat uczniów; 

- wywiady 

Wychowawcy 

klas I-III, 

pedagog, 

W miarę potrzeb 



uczniom zagrożonym 

przemocą  

w rodzinie, 

- wskazywanie 

specjalistycznych 

ośrodków  

i instytucji pomocowych, 

- współpraca z Policją, 

Sądem Rodzinnym 

i innymi instytucjami 

zgodnie  

z obowiązującymi 

przepisami. 

środowiskowe; 

- współpraca z Policją  

i Sądem Rodzinnym; 

- współpraca 

z Poradnią 

Psychologiczno – 

Pedagogiczną; 

- konsultacje 

pedagoga; 

przedstawiciele 

instytucji 

współpracujących 

ze szkołą 

 

 

 

 

KLASY IV-VIII 

 

SFERA DUCHOWA i EMOCJONALNA  

Cel: 

Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, 

altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postepowania  

i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia. 

Zadania  Sposoby realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Budzenie dumy z dorobku 

tradycji i kultury 

ojczystej: 

- kształtowanie postaw 

patriotycznych, szacunku  

dla historii i tradycji, 

symboli narodowych, 

- pogadanki, wycieczki, 

udział 

w uroczystościach 

szkolnych i lokalnych  

o wymowie 

patriotycznej, filmy, 

audycje telewizyjne 

Wychowawcy 

klas, 

nauczyciele 

historii, 

nauczyciele 

języka polskiego 

 

 

Cały rok 

szkolny 



- zapoznanie uczniów  

z prawami i obowiązkami 

obywatelskimi obywateli 

zawartymi w Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

- zapoznanie z historią  

i tradycjami symboli 

narodowych, 

- zapoznanie z sylwetkami 

sławnych Polaków. 

i inne; 

 

- wystawy, gazetki; 

 

- wycieczki do miejsc 

pamięci narodowej; 

 

- „żywe” lekcje historii; 

Aktywizacja uczniów 

w życiu szkoły: 

- stwarzanie uczniom 

możliwości 

współdecydowania o klasie  

i szkole, 

- pogłębienie znajomości  

i rozumienia zasad 

zawartych  w Deklaracji 

Praw Człowieka  

i Konwencji Praw Dziecka, 

- zapoznanie uczniów   

z zasadami funkcjonowania 

demokratycznego państwa, 

- uczenie zasad demokracji 

poprzez stosowanie metod 

aktywnego nauczania, 

- wykorzystywanie 

wyborów samorządowych  

i parlamentarnych  

do zapoznawania się  

z zasadami demokracji  

i uczenia się kultury 

- praca w samorządzie 

klasowym i szkolnym; 

- opieka nad pracownią, 

terenem szkolnym; 

- organizowanie imprez 

klasowych i szkolnych; 

Wychowawcy,  

opiekun SU 

 

 

 

Cały rok 

szkolny 



politycznej. 

Uświadomienie znaczenia 

pozytywnych więzi 

i relacji  

w rodzinie i grupie 

społecznej: 

- omówienie praw  

i obowiązków dziecka  

w rodzinie, 

- wzmacnianie więzi 

emocjonalnej z rodziną, 

- przekazywanie systemów 

wartości związanych  

z rodziną, 

- szczególna opieka  

nad dziećmi z rodzin 

dysfunkcyjnych 

i zagrożonych patologią, 

- wdrażanie do współpracy, 

jako formy zapobiegania 

zachowaniom agresywnym, 

- kształtowanie 

umiejętności zachowania 

się w sytuacjach trudnych , 

umiejętności 

opanowywania emocji, 

zapoznanie uczniów  

z podstawowymi 

informacjami o życiu 

emocjonalnym człowieka; 

zajęcia uczące form 

przeciwdziałania przemocy  

i budowania atmosfery 

- pogadanki, warsztaty; 

- imprezy klasowe  

i szkolne; 

 

-dofinansowanie 

obiadów przez GOPS, 

pomoc dzieciom 

z rodzin ubogich, 

dysfunkcyjnych; 

 

- współpraca 

z instytucjami 

wspomagającymi 

szkołę w działaniach na 

rzecz dziecka i rodziny; 

 

- zajęcia świetlicowe, 

dodatkowe zajęcia 

edukacyjne , pomoc 

psychologiczno-

pedagogiczna 

skierowana do uczniów 

i rodziców; 

 

- opracowanie 

klasowych kodeksów. 

 

Wychowawcy 

klas, 

Pedagog,  

nauczyciele 

Cały rok 

szkolny 



szacunku i współpracy, 

- realizowanie funkcji 

opiekuńczo-wychowawczej  

szkoły . 

 

SFERA SPOŁECZNA 

 

Cel: 

Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej  

i etnicznej 

 

Świadomość własnego 

dziedzictwa narodowego, 

regionalnego  

lub etnicznego. 

Rozwijanie poczucia 

tożsamości narodowej lub 

etnicznej, szacunku do 

języka, kultury  

i tradycji. 

Kształtowanie postawy 

otwartości wobec innych 

kultur i szacunku dla ich 

dorobku. 

- czytanie  

ze zrozumieniem 

tekstów literackich 

oraz informacyjnych, 

recytacje, godzina 

wychowawcza; 

 

-wyjazdy do teatru, 

kina, muzeum, na 

wystawy, wycieczki, 

udział  

w świętach 

narodowych, 

patriotycznych, 

uroczystościach  

na szczeblu 

państwowym, 

regionalnym, lokalnym; 

Wychowawcy 

klas,  

nauczyciele 

Cały rok 

szkolny 

Tworzenie sytuacji 

sprzyjających rozwojowi 

zainteresowań uczniów 

- udział w konkursach, 

olimpiadach; 

Wychowawcy 

klas, 

nauczyciele 

Cały rok 

szkolny 



i ich świadomego 

uczestnictwa w kulturze. 

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; 

 

- zajęcia integracyjne  

w klasach; 

 

- wycieczki i wyjścia 

klasowe; 

 

- zajęcia w ramach 

świetlicy szkolnej; 

 

- udział uczniów  

w zajęciach 

dodatkowych; 

 

 

Wychowawcy 

klas,  

nauczyciele, 

pedagog,  

nauczyciele 

świetlicy 

 

 

 

 

W miarę 

potrzeb cały rok 

szkolny 

 

 

 

 

Dbanie o kulturę osobistą 

ucznia, używanie słów  

i zwrotów 

grzecznościowych, 

kulturalne zachowanie 

wobec innych 

(eliminowanie 

wulgaryzmów  

i niestosownego 

- pogadanki na temat 

kultury słowa; 

 

- wyróżnianie za 

wysoką kulturę osobistą  

a dyscyplinowanie  

za niewłaściwe 

zachowanie zgodnie  

z zapisem w Statucie 

Wychowawcy 

klas,  

nauczyciele 

 

 

Cały rok 

szkolny 

 

 

 

 

 

 



słownictwa), w tym 

postawę szacunku wobec 

osób dorosłych, 

nauczycieli i innych 

pracowników szkoły. 

Szkoły; 

 

- konkursy, plakaty 

propagujące kulturę 

osobistą; 

 

- udział w konkursach 

recytatorskich, 

ortograficznych, 

polonistycznych, 

teatralnych; 

 

- pogadanki na 

godzinach 

wychowawczych; 

 

 

Motywowanie uczniów  

do właściwego zachowania 

poprzez przestrzeganie 

systemu nagród i kar. 

- stosowanie na co 

dzień klasowych reguł 

i ustaleń oraz 

obowiązującego  

w szkole systemu 

nagród  

i kar zawartego  

w Statucie Szkoły; 

 

- rozmowy 

indywidualne  

z rodzicami 

prowadzone przez 

wychowawcę  

oraz innych 

nauczycieli; 

 

Wszyscy 

pracownicy 

szkoły 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy 

klas, 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

Cały rok 

szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

W miarę 

potrzeb 

 

 

 

 

 

 



- spotkania 

indywidualne 

z rodzicami 

prowadzone przez 

pedagoga szkolnego; 

 

- rozmowy 

motywacyjne 

 z uczniami 

prowadzone przez 

pedagoga szkolnego; 

 

Pedagog szkolny 

 

 

 

 

Pedagog szkolny 

W miarę 

potrzeb 

 

 

 

 

W miarę 

potrzeb 

Kształtowanie postaw 

empatii i wrażliwości  

na potrzeby innych, 

wyrabianie poczucia 

odpowiedzialności za 

grupę, do której jednostka 

należy. 

- tworzenie 

koleżeńskich kodeksów 

klasowych; 

 

- praca w grupach  

na lekcjach, 

podejmowanie 

klasowych inicjatyw 

zespołowych; 

 

- udział w akcjach 

charytatywnych; 

 

- działanie  

w organizacjach 

szkolnych: 

Samorządzie 

Uczniowskim; 

 

- organizowanie 

pomocy koleżeńskiej 

Wychowawcy 

klas  

 

 

Wychowawcy 

klas,  

nauczyciele 

 

 

 

Wychowawcy 

klas, 

nauczyciele 

 

Opiekun SU 

 

 

 

 

Wychowawcy 

klas 

W miarę 

potrzeb 

 

 

Cały rok 

szkolny 

 

 

 

 

W miarę 

potrzeb 

 

 

Cały rok 

szkolny 

 

 

 

 

W miarę 



dla tych, którzy tej 

potrzebują; 

 

 

potrzeb 

Dbanie o poszanowanie 

mienia wspólnego, 

estetykę klasy, szkoły 

i otoczenia. 

- rozmowy na ten temat 

na godzinie 

wychowawczej, 

egzekwowanie  

przez nauczycieli, 

pracowników obsługi 

porządku w klasie,  

na korytarzach 

szkolnych; 

 

- podejmowanie 

inicjatyw i akcji przez 

uczniów  

w ramach lekcji 

przyrodniczych  

związanych z dbaniem  

o czystość otoczenia; 

 

Wychowawcy 

klas, 

nauczyciele, 

pracownicy 

obsługi 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele 

przedmiotów 

przyrodniczych 

Cały rok 

szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

W miarę 

potrzeb 

Motywowanie uczniów  

do nauki i wywiązywania 

się  

z obowiązków szkolnych. 

- pochwały przy klasie; 

 

 

 

- nagradzanie na 

apelach  

i uroczystościach 

szkolnych za postępy  

w nauce, udział 

w konkursach, 

olimpiadach, 

Wychowawcy 

klas, 

nauczyciele 

 

Wychowawcy 

klas, 

dyrektor 

 

 

 

 

Cały rok 

szkolny 

 

 

Cały rok 

szkolny 

 

 

 

 



systematyczne 

uczęszczanie do szkoły, 

zawodach i turniejach 

sportowych; 

 

 

- organizowanie 

pomocy 

psychologiczno – 

pedagogicznej uczniom 

mającym problemy  

z nauką; 

- zachęcanie do udziału  

w konkursach, 

olimpiadach; 

 

 

 

 

 

Wychowawcy 

klas, 

nauczyciele  

 

 

 

 

Nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

W miarę 

potrzeb 

 

 

 

 

 

W miarę 

potrzeb 

Kształtowanie poczucia 

szacunku i tolerancji  

dla innych. 

- poruszanie tematyki 

szacunku, tolerancji, 

koleżeństwa; 

 

- nagradzanie za 

postawy koleżeńskie 

wobec innych; 

Wychowawcy 

klas, 

pedagog 

 

 

Wychowawcy 

klas, 

nauczyciele 

W miarę 

potrzeb 

 

 

 

Cały rok 

szkolny 

Propagowanie wśród 

uczniów postawy 

dezaprobaty dla 

zachowań agresywnych. 

- pogadanki, konkursy 

dotyczące zjawiska 

przemocy; 

 

- ukazywanie 

społecznie 

akceptowanych postaw 

przez wykorzystanie 

wzorców literackich  

i filmowych; 

Wychowawcy 

klas, 

pedagog 

 

 

Wychowawcy 

klas, 

nauczyciele 

języka polskiego 

 

W miarę 

potrzeb 

 

 

 

W miarę 

potrzeb 

 

 

 



 

- spotkanie 

z policjantem lub 

kuratorem sądowym; 

 

- zajęcia integracyjne  

i wychowawcze  

w klasach; 

 

 

Wychowawcy 

klas, 

pedagog 

 

Wychowawcy 

klas, 

pedagog 

 

 

 

W miarę 

potrzeb 

 

 

Cały rok 

szkolny 

Reagowanie na wszelkie 

przejawy nagannych 

zachowań wśród uczniów  

w szkole. 

- rozmowy 

dyscyplinujące, 

profilaktyczne 

z uczniem; 

 

- informowanie 

rodziców, rozmowy 

indywidualne  

z rodzicami; 

Wychowawcy 

klas, 

pedagog, 

nauczyciele 

 

Wychowawcy 

klas, 

pedagog 

W miarę 

potrzeb 

 

 

 

W miarę 

potrzeb 

Uświadomienie rodzicom 

wagi zjawiska przemocy  

i agresji. 

- warsztaty dla 

rodziców, pogadanki 

podczas zebrań 

z rodzicami; 

Wychowawcy 

klas, 

pedagog 

W miarę 

potrzeb 

 

SFERA INTELEKTUALNA 

 

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 - zajęcia pozalekcyjne, Wychowawcy Cały rok 



samokształcenia i stałego 

doskonalenia się. 

Umożliwienie dostępu  

do informacji o 

otaczającej rzeczywistości. 

koła zainteresowań, 

udział w konkursach; 

 

 

klas, 

nauczyciele 

szkolny 

Stwarzanie możliwości 

eksponowania swojej 

wiedzy, zdolności, 

umiejętności  

i zainteresowań. 

-lekcje przedmiotowe, 

koła zainteresowań, 

konkursy, uroczystości 

szkolne; 

Wychowawcy 

klas, 

nauczyciele 

Cały rok 

szkolny 

Dostrzeganie  

u wychowanków 

wszelkich przejawów 

samodzielności, 

przedsiębiorczości  

i odpowiedzialności. 

- nagradzanie przez 

wychowawcę, 

nauczycieli tego typu 

postaw; 

Wychowawcy 

klas, 

nauczyciele 

Cały rok 

szkolny 

Inspirowanie uczniów  

do samodzielnego 

rozwiązywania 

problemów, wykonywania 

projektów, prezentacji. 

- koła zainteresowań, 

realizowanie 

programów  

i projektów, zachęcanie 

uczniów do wzięcia  

w nich udziału; 

Wychowawcy 

klas, 

nauczyciele 

Cały rok 

szkolny 

Kształtowanie 

kompetencji językowych. 

Odbiór utworów 

literackich i innych 

tekstów kultury. 

- opracowywanie 

tekstów, utworów 

literackich, analiza, 

pobudzanie do dyskusji; 

Wychowawcy 

klas, 

nauczyciele 

języka polskiego 

 

 

Cały rok 

szkolny 

Zachęcanie  

do indywidualnych prób 

twórczych. 

- prowokowanie  

do indywidualnych 

wypowiedzi ustnych, 

recytacji tekstów; 

 

Wychowawcy 

klas, 

nauczyciele 

 

 

Cały rok 

szkolny 

 

 

 



- praca w zespole  

nad zagadnieniem, 

problemem; 

 

Wychowawcy 

klas, 

nauczyciele 

 

W miarę 

potrzeb  

Kształtowanie 

umiejętności rozumienia, 

wykorzystywania 

i refleksyjnego 

przetwarzania tekstów. 

Rozwijanie kompetencji 

i zainteresowań 

czytelniczych. 

- udział w konkursach, 

olimpiadach; 

 

- zajęcia w bibliotece 

szkolnej lub w Centrum 

Kultury w Siennicy 

Różanej, lekcje 

czytelnicze, konkursy; 

Wychowawcy 

klas I-III 

 

Nauczyciele 

bibliotekarze, 

bibliotekarze  

z Centrum 

Kultury 

Cały rok 

szkolny 

 

 

Cały rok 

szkolny 

Kształtowanie 

umiejętności 

wykorzystywania 

technologii 

informatycznych. 

- wykorzystywanie 

umiejętności 

informatycznych  

na zajęciach z różnych 

przedmiotów do pracy  

z tekstem, 

wykonywania obliczeń, 

przetwarzania 

informacji i jej 

prezentacji w różnych 

postaciach; 

Wychowawcy 

klas,  

nauczyciele, 

nauczyciele 

informatyki 

 

Cały rok 

szkolny 

Przygotowanie uczniów  

do dokonywania 

świadomych 

i odpowiedzialnych 

wyborów w trakcie 

korzystania  

z zasobów dostępnych  

w Internecie, telewizji 

 i telefonów 

komórkowych, 

- konkursy; 

- pogadanki na 

zajęciach; 

- ukazanie zagrożeń 

płynących ze środków 

multimedialnych, 

zajęcia dotyczące 

przeciwdziałania 

przemocy w Internecie, 

uzależnieniom  

Wychowawcy 

klas, 

nauczyciele, 

pedagog 

W miarę 

potrzeb 



uwrażliwienie na problem 

naruszenia godności 

osobistej innych. 

od komputera, 

świadomego 

korzystania 

z komputera; 

- rozmowy 

indywidualne  

z uczniami; 

- pogadanki dla 

rodziców, warsztaty ze 

specjalistą;  

Zapoznanie z zasadami, 

metodami i technikami 

efektywnego uczenia się. 

- pogadanki na 

godzinach 

wychowawczych, 

lekcjach 

przedmiotowych, 

warsztaty; 

Wychowawcy 

klas, 

pedagog, 

pracownicy PP-P 

W miarę 

potrzeb 

Cel: 

Rozwiązywanie i przeciwdziałanie problemom edukacyjnym, emocjonalnym uczniów 

 

 

Diagnozowanie trudności   

w uczeniu się: 

- rozpoznanie zakresu 

i skali zjawiska, 

- przeprowadzenie wstępnej 

diagnozy lub skierowanie  

na badania do Poradni 

Psychologiczno – 

Pedagogicznej, 

- przeprowadzenie wywiadu  

z rodzicem lub opiekunem 

- analiza wytworów ucznia. 

- zajęcia prowadzone 

przez specjalistów; 

- dostrzeganie  

i wspieranie mocnych 

stron ucznia; 

- współpraca  

z instytucjami 

pomocowymi; 

Wychowawcy 

klas, 

pedagog, 

nauczyciele 

 

Zindywidualizowane - rozpoznanie Wychowawcy Cały rok 



wspomaganie rozwoju 

każdego ucznia, stosownie  

do jego potrzeb 

i możliwości. 

potencjału ucznia; 

- współpraca z Poradnią 

Psychologiczno-

Pedagogiczną , 

poradniami 

specjalistycznymi 

i innymi instytucjami 

działającymi na rzecz 

pomocy dziecku  

i rodzinie; 

- realizowanie 

rządowych programów 

pomocowych MEN, 

stypendia szkolne, 

dożywianie itp.; 

- udzielanie pomocy 

psychologiczno - 

pedagogicznej: koła 

zainteresowań, zajęcia 

dydaktyczno – 

wyrównawcze, zajęcia 

korekcyjno – 

kompensacyjne, 

logopedyczne 

- pomoc specjalistów: 

pedagoga, logopedy; 

konsultacje; 

klas, 

nauczyciele, 

pedagog 

szkolny 

 

SFERA FIZYCZNA 

 

Cel: 

Zachęcanie do aktywnego i zdrowego stylu życia 

Wzbogacanie wiedzy - konkursy; Wychowawcy Cały rok 



dotyczącej zdrowego stylu 

życia oraz zagrożeń  

dla zdrowia: 

- propagowanie wiedzy 

dotyczącej zdrowego stylu 

życia (higieny pracy, nauki  

i odpoczynku, odżywiania 

się, 

- uświadamianie skutków 

zagrożeń cywilizacyjnych, 

- rozpowszechnianie 

wiedzy dotyczącej 

konstruktywnych metod 

radzenia sobie  

ze stresem. 

- pogadanki; 

- imprezy szkolne; 

- rozmowy 

indywidualne  

z uczniami; 

 

klas, 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego, 

pedagog 

szkolny 

Motywowanie uczniów  

do podnoszenia 

sprawności fizycznej 

i akcentowanie potrzeby 

aktywnego spędzania 

wolnego. 

- konkursy; 

- olimpiady 

międzyklasowe, 

międzyszkolne, turnieje 

sportowe; 

- zajęcia SKS; 

Wychowawcy 

klas, 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego, 

pedagog 

Cały rok 

szkolny 

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; 

- spotkania 

indywidualne 

z rodzicami; 

- realizowanie 

programów w ramach 

profilaktyki 

prozdrowotnej w szkole 

Wychowawcy 

klas, 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego, 

pedagog, 

pielęgniarka 

szkolna 

 

Cały rok 

szkolny 



przez pielęgniarkę 

szkolną; 

- udział w programie 

„Szklanka mleka”, 

„Owoce i warzywa  

w szkole”; 

Wyrobienie nawyków  

i umiejętności 

sprzyjających zachowaniu 

zdrowia: 

- uświadamianie znaczenia 

higieny osobistej, 

- kształtowanie nawyków 

higienicznych 

w odniesieniu do własnego 

ciała, ubioru  

i środowiska jako warunku 

dobrego samopoczucia  

i zdrowia, 

- promowanie aktywnych  

i atrakcyjnych form 

zagospodarowania czasu 

wolnego,  

- działanie na rzecz 

własnego zdrowia, 

sprawności fizycznej, 

prawidłowej postawy 

poprzez uprawianie sportu  

i propagowanie aktywnych 

form wypoczynku na 

świeżym powietrzu, 

- propagowanie zasad 

udzielania pierwszej 

- pogadanki z uczniami; 

- rozmowy 

indywidualne  

z rodzicami oraz 

podczas zebrań; 

- konkursy 

profilaktyczne; 

- realizowanie badań  

i programów 

prozdrowotnych 

 przez pielęgniarkę 

szkolną; 

- pokazy udzielania 

pierwszej pomocy; 

 

Wychowawcy 

klas, 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego, 

nauczyciele 

wychowania  

do życia 

w rodzinie, 

pedagog, 

pielęgniarka 

szkolna 

 

W miarę 

potrzeb 



pomocy, 

 

 

PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ 

 

Cel: 

Doskonalenie warunków bezpiecznego funkcjonowania ucznia w szkole i poza nią 

 

Zwiększenie poziomu 

bezpieczeństwa ucznia  

w szkole: 

- ochrona uczniów przed 

skutkami niepożądanych 

działań ludzi z zewnątrz, 

- wdrażanie uczniów  

do przestrzegania procedur  

i przepisów związanych  

z bezpieczeństwem, 

- eliminowanie zagrożeń 

pożarowych, 

- zapewnienie 

bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz odpoczynku 

między lekcjami, 

- przeciwdziałanie agresji  

w szkole, 

- eliminowanie zagrożeń 

związanych 

z zachowaniami 

ryzykownymi uczniów. 

- zajęcia 

z wychowawcą; 

- rozmowy z uczniami; 

- zajęcia warsztatowe; 

- współpraca  

z pracownikami 

niepedagogicznymi 

szkoły; 

- rozmowy 

indywidualne  

z uczniami; 

Wychowawcy 

klas, 

nauczyciele, 

pedagog, 

wychowawcy 

świetlicy, 

Policja  

W miarę 

potrzeb 

Ukształtowanie 

umiejętności 

samodzielnego, 

- zajęcia 

z wychowawcą; 

- zajęcia  

Wychowawcy 

klas, 

nauczyciele, 

W miarę 

potrzeb  



codziennego dbania o 

własne bezpieczeństwo: 

- zaznajamianie 

z przepisami bhp, drogami 

ewakuacyjnymi, 

- zaznajamianie  

i systematyczne 

przypominanie zasad 

bezpiecznego poruszania 

się po drogach, 

podróżowania, 

nawiązywania znajomości, 

wypoczynku nad wodą itp., 

- zaznajamianie z zasadami 

bezpiecznego korzystania  

z Internetu, 

z przedstawicielem 

Straży Pożarnej; 

- zajęcia  

z przedstawicielem 

Policji, 

- udział w próbnej 

ewakuacji; 

- zajęcia ze specjalistą  

od zagrożeń płynących  

z korzystania 

z Internetu; 

pedagog, 

Policja, 

Straż Pożarna 

Eliminowanie z życia 

szkoły agresji: 

- doskonalenie umiejętności 

rozpoznawania i nazywania 

zachowań agresywnych, 

- kształtowanie postaw 

odrzucających przemoc  

oraz umiejętności 

nieagresywnego, 

asertywnego zachowywania 

się  

w sytuacjach konfliktowych  

i problemowych, 

- monitorowanie nasilenia 

zjawiska agresji w szkole. 

- zajęcia 

z wychowawcą; 

- zajęcia z pedagogiem; 

- udział w konkursach; 

 

Wychowawcy 

klas, 

pedagog, 

nauczyciele 

Cały rok 

szkolny 

Cel: 

Wspieranie nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 



ryzykownych  

i konfliktowych 

Wpojenie wiedzy 

niezbędnej  dla 

podejmowania  

w sytuacjach trudnych 

trafnych decyzji: 

- doskonalenie umiejętności 

rozpoznawania czynników 

ryzyka i właściwego 

oceniania poziomu 

zagrożenia, 

 

- zajęcia 

z wychowawcą; 

- konsultacje pedagoga; 

- rozmowy z uczniami; 

- zajęcia świetlicowe; 

 

Wychowawcy 

klas, 

pedagog, 

nauczyciele 

świetlicy 

W miarę 

potrzeb 

Wspieranie rozwoju 

autonomii i umiejętności 

dbania o własne dobro: 

- kształtowanie 

odpowiedzialności za 

własne zdrowie, 

- stymulowanie rozwoju 

samoakceptacji  

i samokontroli, 

- wspieranie rozwoju 

niezależności od opinii 

grupy  

i odporności  

na nieakceptowaną presję 

rówieśniczą. 

- zajęcia 

z wychowawcą; 

- konsultacje pedagoga; 

- rozmowy z uczniami; 

- zajęcia świetlicowe; 

 

Wychowawcy 

klas, 

pedagog, 

nauczyciele 

świetlicy 

Cały rok 

szkolny 

Doskonalenie umiejętności  

w osobistym działaniu: 

-wykorzystywanie 

nadarzających się okazji  

do praktycznego 

- zajęcia 

z wychowawcą: 

- konsultacje pedagoga; 

- eksponowanie 

publikacji; 

Wychowawcy 

klas, 

pedagog 

W miarę 

potrzeb 



zastosowania wiedzy  

o technikach opierania się 

niepożądanym wpływom, 

- kształtowanie 

umiejętności proszenia o 

pomoc  

i rozpowszechnianie 

informacji o instytucjach, 

osobach, które udzielają 

wsparcia młodzieży. 

- rozmowy z uczniami; 

Podniesienie kompetencji 

wychowawczych 

rodziców(opiekunów): 

- kształtowanie pożądanych 

postaw i zachowań 

rodziców wobec zagrożeń 

związanych  

z sytuacjami ryzykownymi, 

- wzbogacenie wiedzy  

o prawidłowościach 

rozwoju psychofizycznego 

w okresie dorastania, 

- podnoszenie umiejętności 

rozpoznawania sytuacji  

i zachowań ryzykownych. 

- pogadanki z rodzicami  

w trakcie zebrań 

-konsultacje pedagoga; 

-warsztaty dla 

rodziców; 

Wychowawcy 

klas, 

pedagog 

W miarę 

potrzeb 

Cel: 

Eliminowanie zagrożeń utraty zdrowia i szans rozwojowych przez uzależnienia 

 

 

Propagowanie wiedzy 

podnoszącej afektywność 

działań profilaktycznych: 

- aktywne uczestniczenie  

- pogadanki; 

- szkolenia 

przeprowadzone  

przez specjalistę; 

Dyrektor szkoły, 

wychowawcy 

klas, 

pedagog 

W miarę 

potrzeb 



w lokalnych i krajowych 

akcjach edukacyjnych, 

- podnoszenie kompetencji 

rodziców (opiekunów)  

w zakresie mechanizmów 

powstawania uzależnień, 

metod zapobiegania, 

rozpoznawania objawów 

zażywania środków 

uzależniających 

i właściwych sposobów 

reagowania. 

 

- zajęcia z pedagogiem; 

Ukształtowanie 

pożądanych społecznie 

postaw wobec zagrożeń 

cywilizacyjnych: 

- promowanie aktywnych  

i atrakcyjnych form 

zagospodarowania czasu 

wolnego, 

- propagowanie wiedzy 

dotyczącej zdrowego 

odżywiania, 

- rozpowszechnianie 

wiedzy dotyczącej metod 

radzenia sobie ze stresem, 

- propagowanie wiadomości 

dotyczących zagrożeń 

cywilizacyjnych, w tym 

związanych z korzystaniem  

z Internetu, nawiązywania 

znajomości przez Internet, 

- obserwacje; 

- zajęcia 

z wychowawcą; 

- eksponowanie 

publikacji; 

- zajęcia prowadzone 

przez specjalistów; 

- szkolne, rejonowe 

konkursy 

profilaktyczne; 

- filmy; 

Wychowawcy 

klas, 

pedagog, 

nauczyciele 

informatyki 

Cały rok 

szkolny 



ujawniania swoich danych 

bądź danych innych osób, 

przestrzegania praw 

autorskich publikacji, 

- kreowanie modelu 

absolwenta,  

- promowanie zdrowego 

stylu życia. 

Cel: 

Rozpoznawanie zagrożeń występujących w środowisku i przeciwdziałanie tym 

zagrożeniom 

 

 

Rozpoznanie skali 

i natężenia zagrożeń 

występujących  

w środowisku ucznia: 

- monitorowanie nasilenia 

zjawiska agresji w szkole,  

- monitorowanie (w miarę 

możliwości) występowania  

w szkole zachowań 

ryzykownych takich jak: 

palenie papierosów, 

spożywanie napojów 

alkoholowych, 

wagarowanie, zachowania o 

charakterze przestępczym, 

- ocenianie stopnia 

realizacji  

i efektywności programu 

wychowawczo – 

profilaktycznego, 

- zbieranie informacji  

na temat uczniów; 

- wywiady 

środowiskowe; 

- współpraca z Policją  

i Sądem Rodzinnym; 

- współpraca z Poradnią 

Psychologiczno – 

Pedagogiczną; 

- konsultacje pedagoga; 

Wychowawcy 

klas, 

pedagog, 

przedstawiciele 

instytucji 

współpracujących 

ze szkołą. 

 

W miarę 

potrzeb 



- rozpoznawanie rozmiarów 

zagrożeń w środowisku, 

rodzinie, szkole. 

Udzielanie pomocy 

w sytuacji trudnej: 

- udzielanie pomocy 

uczniom zagrożonym 

przemocą  

w rodzinie, 

- wskazywanie 

specjalistycznych ośrodków  

i instytucji pomocowych, 

- współpraca z Policją, 

Sądem Rodzinnym i innymi 

instytucjami zgodnie  

z obowiązującymi 

przepisami. 

- zbieranie informacji  

na temat uczniów; 

- wywiady 

środowiskowe; 

- współpraca z Policją  

i Sądem Rodzinnym; 

- współpraca z Poradnią 

Psychologiczno – 

Pedagogiczną; 

- konsultacje pedagoga; 

Wychowawcy 

klas, 

pedagog, 

przedstawiciele 

instytucji 

współpracujących 

ze szkołą 

 

W miarę 

potrzeb 

 

DORADZTWO ZAWODOWE 

 

Cel: 

Wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej 

edukacji 

Pomoc uczniom  

w rozpoznawaniu ich cech 

osobowości, zdolności, 

mocnych stron, 

predyspozycji 

i umiejętności. 

- ankiety, testy badające 

zdolności i preferencje 

zawodowe; 

- współpraca z PP-P  

w tym zakresie; 

Wychowawca, 

nauczyciel 

odpowiadający  

za doradztwo 

zawodowe 

Cały rok 

szkolny 

Przekazanie informacji 

edukacyjnych o 

zawodach, niezbędnych 

kwalifikacjach na 

- gazetki; 

- spotkania  

z zaproszonymi gośćmi, 

specjalistami 

Wychowawca, 

nauczyciel 

odpowiadający  

za doradztwo 

Cały rok 

szkolny 



poszczególnych 

stanowiskach pracy, 

wymaganiach rynku 

pracy. 

i doradcami 

zawodowymi 

pracującymi w Poradni 

Psychologiczno – 

Pedagogicznej, 

Urzędzie Pracy; 

zawodowe 

Wspieranie uczniów  

w zaplanowaniu ich 

dalszej ścieżki 

edukacyjnej, wyboru 

szkoły 

ponadpodstawowej, 

dalszego kierunku 

kształcenia, czy zawodu. 

- pomoc szkolnego 

doradcy zawodowego; 

- spotkania  

z zaproszonymi gośćmi; 

- udostępnianie 

informacji 

edukacyjnych  

i zawodowych  

przez szkolnego 

doradcę zawodowego; 

- wskazywanie osobom 

zainteresowanym 

(młodzieży, rodzicom, 

nauczycielom) źródeł 

dodatkowej, rzetelnej 

informacji na temat 

ofert szkół; 

Wychowawca, 

nauczyciel 

odpowiadający  

za doradztwo 

zawodowe 

Cały rok 

szkolny 

Kształtowanie 

umiejętności pracy 

w zespole, 

komunikatywności, 

zaangażowania. 

- prowadzenie 

grupowych zajęć 

aktywizujących, 

wspierających uczniów  

w świadomym 

planowaniu kariery  

i podjęciu roli 

zawodowej; 

Wychowawca, 

nauczyciel 

odpowiadający  

za doradztwo 

zawodowe 

Cały rok 

szkolny 

 

 



 

 

 

Zasady ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat 

prowadzonych działań w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności Szkolnego 

Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:  

1) obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian, 

2) analizę dokumentacji, 

3) przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, 

4) rozmowy z rodzicami, 

5) wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, 

6) analizę przypadków. 

Działania wychowawcze i profilaktyczne po dokładnej analizie sprawozdań wychowawców 

będą corocznie modyfikowane w miarę potrzeb. 

 

 

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców 

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy 

Różanej w dniu 29.09.2020r.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 1 

Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych 

w klasach I-III 

w roku szkolnym 2020/2021 

 

 

L.p. Zadania/przedsięwzięcie Sposób realizacji Termin 

realizacji 

Odpowiedzialni za 

realizację 

1. 

 

 

Uroczyste rozpoczęcie 

roku szkolnego 

2020/2021 

- spotkania uczniów z 

wychowawcami 

 

wrzesień 

 

 

wychowawcy klas 

 

 

 

2. 

 

 

Dzień Chłopaka 

 

- przygotowanie 

upominków i życzeń 

 

wrzesień 

 

 

wychowawcy klas 

 

 

3. 

 

 

Ślubowanie klas 

pierwszych 

 

- uroczysta akademia* 

 

październik 

 

 

M. Niewiadomska 

J. Łukasik 

 

4. 

 

 

 

Dzień Papieski 

 

 

- wystawa prac  

uczniów 

 

 

październik 

 

 

 

M. Berbeć 

A. Popek 

J. Łukasik 

 

5. 

 

Halloween 

-  wykonanie prac 

plastycznych 

 

październik 

 

Ż. Kucharska 



    

 

6. 

 

 

 

Pamiętamy o zmarłych 

 

 

-  pogadanka 

- prezentacja       

  multimedialna 

 

październik 

 

 

 

M. Berbeć 

A. Popek 

J. Łukasik 

 

7. 

 

Narodowe Święto 

Niepodległości Polski 

- wystawa prac 

plastycznych 

- pogadanka o 

symbolach i 

bohaterach 

narodowych 

 

listopad 

 

wychowawcy klas 

 

 

8. 

 

 

Dzień Misia 

 

- wspólne czytanie 

książek, których 

bohaterem jest miś* 

- wykonanie prac 

plastycznych 

 

listopad 

 

wychowawcy zajęć 

świetlicowych 

 

9.  

 

Andrzejki 

 

- zabawy 

andrzejkowe* 

 

listopad 

 

wychowawcy zajęć 

świetlicowych 

wychowawcy klas 

 

10. 

 

Mikołajki 

 

- przygotowanie 

prezentów* 

 

grudzień 

 

wychowawcy klas 

 

11. 

 

 

 

 

 

Czekamy na Boże 

Narodzenie* 

 

 

- wspólne ubieranie 

choinki na korytarzu 

szkolnym 

- wystawa ręcznie 

robionych ozdób 

choinkowych 

- jasełka  

grudzień wychowawcy klas 

 

 

M. Niewiadomska 

 

 



 

 

 

M. Berbeć 

A.  Popek 

 

12. 

 

Pomagamy innym 

 

- udział w akcjach 

charytatywnych 

grudzień  

styczeń 

wychowawcy klas 

Samorząd 

Uczniowski 

 

13. 

 

Dzień Babci i Dziadka 

- przygotowanie 

upominków i życzeń 

styczeń wychowawcy klas 

 

 

14. 

„Nasze ulubione książki  

i książeczki” 

 

 

- wystawa prac 

plastycznych 

styczeń M. Saluk 

J. Łukasik 

 

15. 

 

Dzień Bezpiecznego 

Internetu 

- pogadanka 

- spotkanie  

z pedagogiem 

luty wychowawcy klas 

 

16. 

 

Mistrz Ortografii - konkurs luty wychowawcy klas 

 

17. 

 

Dzień Kobiet - przygotowanie 

upominków i życzeń 

 

marzec wychowawcy klas 

 

18. Pierwszy Dzień Wiosny - wystawa prac 

plastycznych 

 

marzec wychowawcy klas 

 

19. Zwyczaje wielkanocne - prezentacja prac  

 tj. palmy, pisanki, 

stroiki 

kwiecień M. Berbeć 

A. Popek 

J. Łukasik 



wychowawcy klas 

20. Dzień Ziemi 

 

- konkurs wiedzy 

ekologicznej 

 

kwiecień J. Łukasik 

21. Matematyka na szóstkę 

 

- szkolny konkurs 

przedmiotowy 

kwiecień M. Niewiadomska 

wychowawcy klas 

 

22 Narodowe Święto – 

rocznica uchwalenia 

Konstytucji Trzeciego 

Maja* 

- wystawa prac 

plastycznych 

- pogadanka o 

symbolach i 

bohaterach 

narodowych 

maj wychowawcy klas 

wychowawcy 

świetlicy 

23 Dzień Matki  - przygotowanie 

upominków i życzeń 

- uroczysta akademia* 

maj wychowawcy klas 

 

24 Dzień Dziecka* - wspólne zabawy 

i  konkursy  

czerwiec wychowawcy klas 

 

25 Zakończenie roku 

szkolnego* 

- część artystyczna, 

pożegnanie  klasy 

trzeciej 

czerwiec wychowawcy klas 

drugich 

 

* w  przypadku czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zadanie zostanie 

zrealizowane w innej formie. 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH 

I DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH 

w roku szkolnym 2020/2021 

w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku  

w Siennicy Różanej 

 

kl. IV - VIII 

 

WRZESIEŃ 

Nazwa przedsięwzięcia Forma 

realizacji 

Osoby odpowiedzialne 

1.  Rozpoczęcie roku szkolnego. 

 

 

 

2. Tydzień samorządności – wybory do Rady SU i opiekuna  

SU. 

 

3. Prezentacja nowej Rady Samorządu Uczniowskiego. 

 

4. Dzień Chłopaka. 

 

Dekoracja 

przed 

wejściem 

 

Wybory  

 

 

Gazetka  

 

Akcja  

 

Ż. Kucharska, A. 

Mróz 

 

 

A. Popek 

 

 

SU 

 

Wychowawcy, SU 

 

PAŹDZIERNIK 

1. Dzień Edukacji Narodowej.  

 

2. Porządkowanie grobów żołnierzy, nauczycieli na cmentarzu 

parafialnym. 

 

3. Dzień Papieski. 

 

 

4. „Październik miesiącem bibliotek szkolnych”. 

Inscenizacja  

 

Akcja 

 

 

Gazetka, 

wystawa 

A.Proskura 

M. Berbeć, I. Chwała 

 

M. Berbeć, A. Popek  

 

 

M. Saluk 



 

 

 

5. Dzień Języków Obcych. 

 

 

 

6. Światowy Dzień Żywności. 

 

 

 

 

7. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. 

 

 

 

akcja 

 

 

konkursy 

klasowe 

 

 

prezentacja, 

ulotki, 

plakaty, 

gazetka 

 

akcja 

 

 

 

Ż. Kucharska, A. 

Szymaniak, A. 

Proskura 

 

D. Koguciuk, M. 

Domańska, M. 

Kaźmierczak 

 

 

M. Domańska, R. 

Banach, A. Miszczuk, 

P. Kucharski 

LISTOPAD 

1. Narodowe Święto Niepodległości. 

 

 

2. Szkolne andrzejki. 

 

 

3. Szkolny Konkurs „Mistrz mnożenia”. 

 

 

 

 

4. Dzień Postaci Bajkowych 

Gazetka, 

inscenizacja 

 

Gazetka, akcje 

klasowe 

 

konkurs 

 

 

 

akcja 

I.  Chwała 

 

 

opiekun SU, 

wychowawcy 

 

A. Miszczuk, R. 

Banach, M. 

Domańska, P. 

Kucharski 

 

M. Rudzka, A. Mróz, 



A. Trajda 

GRUDZIEŃ 

1. Jasełka Bożonarodzeniowe. 

 

 

2.Międzynarodowy Dzień Wolontariatu. 

 

 

3. Klasowy festiwal kolęd. 

 

4.Świąteczna kartka do kolegi z Niemiec. 

 

5. Szkolny Turniej Piłki Siatkowej 

Inscenizacja  

 

 

Akcja  

 

 

Festiwal  

 

Konkurs 

 

Turniej  

M. Berbeć, A. Popek,  

 

 

 D. Koguciuk, M. 

Suseł 

 

 

 

B.Brzezińska 

 

A. Szymaniak 

 

 

J. Radelczuk, B. 

Świeboda 

 

 

STYCZEŃ 

1. Podsumowanie I semestru. 

 

 

 

2. Konkurs plastyczny uczniów klas 4-6 „Moja choinka” 

 

3. Szkolny Turniej Tenisa Stołowego. 

 

 

4. Światowy Dzień Transplantologii. 

 

 

Prezentacja 

wydarzeń 

szkolnych 

 

Konkurs 

 

Turniej 

 

 

Prezentacje, 

SU 

 

 

 

B.Brzezińska 

 

J. Radelczuk,  

B. Świeboda 

 

M. Domańska, D. 

Koguciuk 



gazetka 

LUTY 

 

1. Dzień Bezpiecznego Internetu. 

 

 

 

 

 

2. Powiatowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej. 

 

 

3. Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Powstaniu Styczniowym. 

 

4. Walentynki po angielsku. 

 

 

Akcja  

 

 

 

 

 

Konkurs  

 

 

Konkurs  

 

Akcja  

 

B.Brzeznińska, A. 

Proskura, A. 

Miszczuk, 

wychowawcy 

 

 

I.Chwała 

 

 

I.Chwała 

 

Ż. Kucharska,  

A. Proskura 

MARZEC 

1. Konkurs „Wędrujemy po mapie świata”. 

 

2. Dzień Wiosny i Samorządności. 

 

3. Konkurs polsko – ukraiński „Lwiątko”. 

 

4. Dzień irlandzki – Dzień św. Patryka. 

 

 

5. Światowy Dzień Liczby π. 

 

 

 

Konkurs  

 

Akcja 

 

Konkurs  

 

Akcja  

 

 

Akcja  

R. Malczewska 

 

opiekun SU 

 

B. Brzezińska 

 

Ż. Kucharska, A. 

Proskura 

 

A. Miszczuk, R. 

Banach, M. 

Domańska, P. 



 

6. Światowy Dzień Logopedy. 

 

7. Światowy Dzień Wody. 

 

 

 

 

Gazetka  

 

Akcja  

Kucharski 

M. Kaźmierczak 

 

M. Kaźmierczak, M. 

Domańska 

 

KWIECIEŃ 

1. Światowy Dzień Zdrowia.  

 

 

 

2. Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych. 

 

 

3. Konkurs dla klas „Tropami zwierząt”. 

 

 

4. Konkurs dla klas VII, VIII „Budowa człowieka i jego   

zdrowie”. 

 

5. Dzień Ziemi. 

 

Akcja  

 

 

 

Akcja 

 

 

Konkurs 

 

 

Konkurs 

 

 

Konkurs  

 

  

 M. Domańska, D. 

Koguciuk 

 

 

Ż. Kucharska, A. 

Proskura 

 

M. Kaźmierczak 

 

 

M. Kaźmierczak 

 

 

B.Brzezińska 

MAJ 

1. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

 

Inscenizacja  I. Chwała, A. Mróz 

 



2. Konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych. 

 

3. Międzynarodowy Dzień Różnorodności Kulturowej. 

 

4. Dzień Różnorodności Biologicznej. 

 

Konkurs 

 

Akcja  

 

Akcja  

A.Szymaniak 

 

M. Rudzka, A. Mróz 

 

M. Kaźmierczak 

 

 

CZERWIEC 

1. Dzień Sportu Szkolnego, Dzień Dziecka. 

 

 

2. Podsumowanie roku szkolnego. 

 

3. Uroczystość pożegnania klasy VIII. 

 

 

4. Uroczystość zakończenia roku szkolnego. 

Turnieje 

 

 

Prezentacja 

 

Inscenizacja  

 

 

Inscenizacja  

 

J. Radelczuk,  

B. Świeboda 

 

opiekun SU 

 

A.Miszczuk, B. 

Świeboda 

 

Ż. Kucharska, A. 

Mróz 

 

 

W przypadku wprowadzenia zdalnej formuły nauczania, wszystkie zaplanowane 

konkursy są przeprowadzane na etapie szkolnym. 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

 

Tabela nr 1. Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji w klasach I–III 

 

OBSZAR  ZADANIA – KLASY I–III 

Zdrowie – edukacja  

zdrowotna 

 • zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie 

własne  i innych, kształtowanie umiejętności kreowania 

środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia; 

  • zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania 

się, higieny osobistej i aktywności fizycznej; 

  • przygotowanie do podejmowania działań mających na celu 

zdrowy styl życia w aspekcie fizycznym i psychicznym; 

  • kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne 

zdrowie;  

  • rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz 

ochrony przyrody w swoim środowisku; 

  • kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, 

rozumowania przyczynowo - skutkowego; 

  • uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie 

ludzi, zwierząt i roślin; 

  • kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, 

umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach 

zwycięstwa i porażki.  

Relacje – 

kształtowanie  postaw 

społecznych 

 

 
• kształtowanie podstawowych umiejętności 

komunikacyjnych; rozwijanie umiejętności formułowania 

prostych wniosków na podstawie obserwacji i własnych 

doświadczeń; 

  • kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących 

reguł; 

  • kształtowanie umiejętności nawiązywania                            

i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania 

ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem 

obowiązujących norm i reguł kultury osobistej; 

  • przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania 

zachowania własnego i innych ludzi;  

  • zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami 

wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej 

społeczności, rodziny i kraju; 

  • rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań 

mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym, 

umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów. 

Kultura – wartości, 

normy, wzory 

  • kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się 

w różnych sytuacjach społecznych, dbałość o język             



zachowań i kulturę wypowiadania się; 

  • kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji 

wychowawczych, odróżniania dobra od zła;  

 • kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, 

poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także 

poszanowania innych kultur i tradycji, określanie swojej 

przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi 

dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku 

rodzinnym, szkolnym i lokalnym, uczestniczenie w życiu 

kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego 

oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą 

społeczność;  

  • kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt       

z dziełami literackimi i wytworami kultury, zapoznanie      

z wybranymi dziełami architektury i sztuk plastycznych 

należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa 

kultury, wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką 

dla dzieci; 

  • kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, 

niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, 

wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego 

oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu 

zapobiegania dyskryminacji; 

  • inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz 

pracy zespołowej, wspomaganie działań służących 

kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia;  

  • przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach codziennych 

wymagających umiejętności praktycznych, budzenie 

szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów; 

  • przygotowanie do podejmowania działań mających na celu 

identyfikowanie i rozwijanie własnych zainteresowań; 

  • wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek do 

symboli i tradycji narodowych oraz tradycji związanych z 

rodziną, szkołą i społecznością lokalną; 

  • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji     

w różnych formach ekspresji; 

  • kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, 

podtrzymywanie ciekawości poznawczej, rozwijanie 

kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania 

odpowiedzialności za swoje decyzje i działania; 

  • kształtowanie świadomości odmienności osób 

niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, tradycji 

kulturowej oraz ich praw. 

Bezpieczeństwo – 

profilaktyka 

zachowań 

  • zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa      

w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie 

właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia      



ryzykownych  

(problemowych) 

 

 

i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych;  

• kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania   

i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, korzystania 

z technologii informacyjno-komunikacyjnych, 

kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy 

przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz 

niebezpieczeństw wynikających z anonimowości 

kontaktów, respektowanie ograniczeń dotyczących 

korzystania z komputera, Internetu i multimediów; 

• przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania   

z narzędzi i urządzeń technicznych, bezpiecznego 

organizowania zajęć ruchowych i poruszania się po 

drogach; 

  • przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków 

komunikacji, zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom 

problemowym; 

  • kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku 

wokół siebie,   w miejscu nauki  i zabawy. 



 

Tabela nr 2. Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji podczas godzin do dyspozycji wychowawcy w klasach IV–VIII 

OBSZARY ZADANIA 

 Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII Klasa VIII 

• Zdrowie – 

edukacja  

zdrowotna 

• Nabycie 

podstawowej 

wiedzy na temat 

stresu. 

• Inspirowanie 

młodzieży do 

myślenia o własnej 

motywacji do 

działania. 

• Nabywanie 

umiejętności 

gromadzenia           

i porządkowania 

wiedzy o sobie.  

• Kształtowanie 

postaw otwartych 

na poszukiwanie 

pomocy oraz 

porady, kiedy 

zaczynają się 

trudności i kiedy 

wybór jest ważny    

i trudny. 

• Kształtowanie 

postaw 

prozdrowotnych 

poprzez 

promowanie 

aktywnego i 

zdrowego stylu 

życia.   

• Kształtowanie        

• Zachęcanie 

uczniów do pracy 

nad własną 

motywacją oraz 

analizą 

czynników, które 

ich demotywują. 

• Kształtowanie 

umiejętności 

podejmowania       

i realizacji 

zachowań 

prozdrowotnych.  

• Prezentowanie 

sposobów 

pokonywania 

własnych słabości 

oraz akceptowania 

ograniczeń i 

niedoskonałości.  

• Kształtowanie 

postaw 

prozdrowotnych 

poprzez 

promowanie 

aktywnego i 

zdrowego stylu 

życia.   

• Kształtowanie      

u wychowanków 

świadomości 

korelacji 

• Kształtowanie 

umiejętności 

rozpoznawania 

własnych cech 

osobowości. 

• Kształtowanie 

konstruktywnego 

obrazu własnej 

osoby, np. 

świadomości 

mocnych i słabych 

stron. 

• Rozwijanie 

właściwej postawy 

wobec zdrowia      

i życia jako 

najważniejszych 

wartości. 

Doskonalenie         

i wzmacnianie 

zdrowia 

fizycznego. 

• Kształtowanie 

postaw 

prozdrowotnych 

poprzez 

promowanie 

aktywnego             

i zdrowego stylu 

życia.   

• Kształtowanie       

u wychowanków 

• Kształtowanie 

postawy 

proaktywnej, w 

której uczeń 

przejmuje inicjatywę, 

ale też 

odpowiedzialności za 

swoje działania, 

decyzje. 

• Kształtowanie 

umiejętności 

świadomego 

wyznaczania sobie 

konkretnych celów. 

• Rozwijanie 

umiejętności 

hierarchizacji zadań. 

• Podnoszenie 

poczucia własnej 

wartości poprzez 

określanie osobistego 

potencjału. 

• Kształtowanie 

świadomości 

własnego ciała          

z uwzględnieniem 

zmian fizycznych      

i psychicznych w 

okresie dojrzewania. 

• Kształtowanie 

postaw 

prozdrowotnych 

• Kształtowanie 

postawy uczniów 

nastawionej na 

rozwiązania – 

charakteryzującej się 

samoświadomością, 

wyobraźnią, 

kreatywnością. 

• Kształtowanie 

umiejętności 

wyznaczania sobie 

celów krótko             

i długoterminowych. 

• Rozwijanie 

umiejętności 

ustalania priorytetów, 

uwzględniając 

kryteria ważności       

i pilności. 

• Rozwijanie 

umiejętności oceny 

własnych 

możliwości. 

• Kształtowanie 

świadomości 

dotyczącej 

wykorzystania ruchu 

w życiu człowieka 

jako skutecznego 

sposobu dbania         

o zdrowie 

psychiczne. 



 

u wychowanków 

świadomości 

korelacji pomiędzy 

stylem życia a 

zdrowiem, 

szczególnie w 

okresie epidemii.  

• Nauka 

odpowiedzialności 

za własne zdrowie i 

zdrowie innych 

osób z naszego 

otoczenia. 

• Kształtowanie 

nawyków 

higienicznych i 

przestrzegania 

procedur 

sanitarnych 

dotyczących 

przeciwdziałania 

epidemii SARS-

CoV-19 

• Kształtowanie 

umiejętności 

racjonalnego 

korzystania z 

urządzeń 

mobilnych, w 

szczególności 

przejścia szkoły na 

naukę zdalną. 

 

pomiędzy stylem 

życia a zdrowiem, 

szczególnie w 

okresie epidemii.  

• Nauka 

odpowiedzialności 

za własne zdrowie 

i zdrowie innych 

osób z naszego 

otoczenia. 

• Kształtowanie 

nawyków 

higienicznych i 

przestrzegania 

procedur 

sanitarnych 

dotyczących 

przeciwdziałania 

epidemii SARS-

CoV-19 

• Kształtowanie 

umiejętności 

racjonalnego 

korzystania z 

urządzeń 

mobilnych, w 

szczególności 

przejścia szkoły na 

naukę zdalną. 

 

świadomości 

korelacji 

pomiędzy stylem 

życia a zdrowiem, 

szczególnie w 

okresie epidemii.  

• Nauka 

odpowiedzialności 

za własne zdrowie 

i zdrowie innych 

osób z naszego 

otoczenia. 

• Kształtowanie 

nawyków 

higienicznych i 

przestrzegania 

procedur 

sanitarnych 

dotyczących 

przeciwdziałania 

epidemii SARS-

CoV-19 

• Kształtowanie 

umiejętności 

racjonalnego 

korzystania z 

urządzeń 

mobilnych, w 

szczególności 

przejścia szkoły na 

naukę zdalną. 

 

poprzez promowanie 

aktywnego i 

zdrowego stylu 

życia.   

• Kształtowanie u 

wychowanków 

świadomości 

korelacji pomiędzy 

stylem życia a 

zdrowiem, 

szczególnie w 

okresie epidemii.  

• Nauka 

odpowiedzialności za 

własne zdrowie i 

zdrowie innych osób 

z naszego otoczenia. 

• Kształtowanie 

nawyków 

higienicznych i 

przestrzegania 

procedur sanitarnych 

dotyczących 

przeciwdziałania 

epidemii SARS-

CoV-19 

• Kształtowanie 

umiejętności 

racjonalnego 

korzystania z 

urządzeń mobilnych, 

w szczególności 

przejścia szkoły na 

naukę zdalną. 

 

• Kształtowanie 

postaw 

prozdrowotnych 

poprzez promowanie 

aktywnego i 

zdrowego stylu 

życia.   

• Kształtowanie u 

wychowanków 

świadomości 

korelacji pomiędzy 

stylem życia a 

zdrowiem, 

szczególnie w 

okresie epidemii.  

• Nauka 

odpowiedzialności za 

własne zdrowie i 

zdrowie innych osób 

z naszego otoczenia. 

• Kształtowanie 

nawyków 

higienicznych i 

przestrzegania 

procedur sanitarnych 

dotyczących 

przeciwdziałania 

epidemii SARS-

CoV-19 

• Kształtowanie 

umiejętności 

racjonalnego 

korzystania z 

urządzeń mobilnych, 

w szczególności 

przejścia szkoły na 

naukę zdalną. 

 



 

• Relacje – 

kształtowanie 

postaw społecznych 

• Kształtowanie 

umiejętności 

właściwej 

komunikacji, 

stanowiącej 

podstawę 

współdziałania. 

• Kształtowanie 

umiejętności 

asertywnego 

wyrażania 

własnych potrzeb. 

• Rozwijanie 

wrażliwości na 

potrzeby i trudności 

innych ludzi. 

• Kształtowanie 

postawy szacunku   

i zrozumienia 

wobec innych osób. 

• Rozwijanie 

zdolności do 

inicjowania i 

podtrzymywania 

znaczących 

głębszych relacji. 

• Budowanie 

atmosfery 

wzajemnego 

szacunku w 

społeczności 

szkolnej. 

 

• Rozwijanie 

umiejętności 

rozumienia 

innych, która 

sprzyja efektywnej 

współpracy. 

• Wyzwalanie chęci 

do działania na 

rzecz innych osób 

w celu poprawy 

ich sytuacji 

(wolontariat). 

• Rozwijanie 

poczucia 

przynależności do 

grupy (samorząd 

uczniowski, klub, 

drużyna, 

wspólnota).  

• Kształtowanie 

otwartości na 

doświadczenia 

innych ludzi, ich 

sposobów 

rozwiązywania 

problemów, na 

nową wiedzę. 

• Rozwijanie 

świadomości 

dotyczącej roli 

osób znaczących i 

autorytetów. 

• Kształtowanie 

umiejętności 

współpracy w 

dążeniu do 

osiągnięcia celu. 

• Uwrażliwianie na 

różne obszary 

ludzkich 

problemów            

i potrzeb poprzez 

krzewienie 

potrzeby 

udzielania pomocy 

(wolontariat). 

• Rozwijanie 

umiejętności 

komunikacyjnych: 

wyrażanie 

własnych opinii, 

przekonań             

i poglądów. 

• Rozwijanie 

świadomości roli   

i wartości rodziny 

w życiu 

człowieka. 

• Rozwijanie 

samorządności. 

 

• Kształtowanie 

umiejętności 

wchodzenia w 

interakcje z ludźmi   

w sposób 

zapewniający 

zadowolenie obydwu 

stron.  

• Kształtowanie 

umiejętności 

szukania inspiracji, 

rozwijanie własnej 

kreatywności. 

• Rozwijanie 

odpowiedzialności za 

siebie i innych 

(wolontariat). 

 

• Rozwijanie 

umiejętności 

poszukiwania takich 

rozwiązań, które 

stwarzają korzyści 

dla obydwu stron. 

• Rozwijanie 

umiejętności 

dostrzegania 

pozytywnych 

aspektów działania 

zespołowego poprzez 

docenienie różnic 

zdań i wiedzy, 

doświadczeń, 

specjalizacji, 

kompetencji.  

• Rozwijanie  potrzeby 

ciągłego 

doskonalenia siebie 

jako jednostki, 

członka rodziny         

i społeczeństwa.  

 

• Kultura – wartości, 

normy i wzory 

zachowań 

 

• Zapoznanie z rolą 

zainteresowań w 

życiu człowieka. 

• Uwrażliwianie na 

kwestie moralne, 

• Rozwijanie 

zainteresowań i 

pasji uczniów. 

• Budowanie 

samoświadomości 

• Rozwój 

zainteresowań, 

poszerzenie 

autonomii i 

samodzielności 

• Popularyzowanie 

alternatywnych form 

spędzania czasu 

wolnego.  

• Rozwijanie 

• Popularyzowanie 

wiedzy o różnicach 

kulturowych oraz 

rozwijanie 

umiejętności 



 

np. mówienia 

prawdy, 

sprawiedliwego 

traktowania. 

• Kształtowanie 

pozytywnego 

stosunku do 

procesu 

kształcenia. 

• Kształtowanie 

potrzeby 

uczestnictwa         

w kulturze. 

 

dotyczącej praw, 

wartości, 

wpływów oraz 

postaw. 

• Rozwijanie 

umiejętności 

wyrażania 

własnych emocji.  

• Rozwijanie 

umiejętności 

właściwego 

zachowania się     

z uwzględnieniem 

sytuacji i miejsca. 

 

• Rozwijanie 

umiejętności 

krytycznego 

myślenia w 

kontekście analizy 

wpływów 

rówieśników         

i mediów na 

zachowanie. 

• Dokonywanie 

analizy postaw, 

wartości, norm 

społecznych, 

przekonań             

i czynników które 

na nie wpływają. 

• Rozwijanie 

szacunku dla 

kultury i dorobku 

narodowego. 

 

pozytywnego 

stosunku do procesu 

kształcenia i 

samokształcenia, 

zaangażowania w 

zdobywanie wiedzy   

i umiejętności. 

• Rozwijanie takich 

cech jak: 

pracowitość, 

odpowiedzialność, 

prawdomówność, 

rzetelność i 

wytrwałość. 

• Umacnianie więzi ze 

społecznością 

lokalną. 

korzystania z niej    

w kontakcie              

z przedstawicielami 

innych narodowości. 

• Popularyzowanie 

wiedzy i rozwijanie 

świadomości na 

temat zasad 

humanitaryzmu. 

• Rozwijanie poczucia 

odpowiedzialności 

społecznej poprzez 

podejmowanie 

działań na rzecz 

lokalnej 

społeczności. 

• Bezpieczeństwo – 

profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych 

(problemowych) 

 

• Redukowanie 

agresywnych 

zachowań poprzez 

uczenie sposobów 

rozwiązywania 

problemów.  

• Budowanie 

atmosfery 

otwartości               

i przyzwolenia na 

dyskusję. 

• Uświadamianie 

zagrożeń 

wynikających         

z korzystania          

z nowoczesnych 

technologii 

• Rozwijanie 

umiejętności 

prowadzenia 

rozmowy w 

sytuacji konfliktu 

– podstawy 

negocjacji              

i mediacji. 

• Rozwijanie 

umiejętności 

identyfikowania 

przyczyn 

własnego 

postępowania. 

• Dokonywanie 

analizy wpływu 

nastawienia do 

• Dostarczanie 

wiedzy na temat 

osób i instytucji 

świadczących 

pomoc w trudnych 

sytuacjach.  

• Budowanie 

atmosfery 

wsparcia                

i zrozumienia      

w sytuacji 

problemowej oraz 

promowanie 

rzetelnej wiedzy 

mającej na celu 

zredukowanie 

lęku. 

• Rozwijanie postaw 

opartych na 

odpowiedzialności za 

dokonywane wybory 

i postępowanie.  

• Dostarczenie wiedzy 

z zakresu prawa 

dotyczącego 

postępowania           

w sprawach 

nieletnich. 

• Przeciwdziałanie 

ryzykownym 

zachowaniom 

seksualnym. 

• Rozwijanie 

umiejętności 

• Propagowanie 

wiedzy na temat 

prawnych                   

i moralnych skutków 

posiadania, 

zażywania                 

i rozprowadzania 

środków 

psychoaktywnych. 

• Rozwijanie 

umiejętności 

wykorzystywania 

elementów 

negocjacji i mediacji 

w sytuacji 

rozwiązywania 

konfliktów. 



 

informacyjnych. 

• Zwiększanie 

wiedzy na temat 

środków 

uzależniających      

i zagrożeń z nimi 

związanych. 

• Rozwijanie 

umiejętności troski 

o własne 

bezpieczeństwo    

w relacjach z 

innymi. 

 

siebie i innych na 

motywację do 

podejmowania 

różnorodnych 

zachowań. 

• Rozwijanie 

poczucia osobistej 

odpowiedzialności

, zachęcanie do 

angażowania się   

w prawidłowe       

i  zdrowe 

zachowania. 

• Doskonalenie 

umiejętności 

rozpoznawania 

symptomów 

uzależnienia od 

komputera i 

Internetu. 

 

• Rozwijanie 

umiejętności 

radzenia sobie       

z własnymi 

negatywnymi 

emocjami oraz      

z zachowaniami 

agresywnymi. 

• Kształtowanie 

przekonań 

dotyczących 

znaczenia 

posiadanych 

informacji, 

których 

wykorzystanie 

pomaga w 

redukowaniu lęku 

w sytuacjach 

kryzysowych. 

• Rozwijanie 

świadomości 

dotyczącej prawa 

do prywatności,    

w tym do ochrony 

danych 

osobowych oraz 

ograniczonego 

zaufania do osób 

poznanych w sieci. 

reagowania              

w sytuacjach 

kryzysowych, 

niesienia pomocy 

dotkniętym nimi 

osobom oraz 

minimalizowania ich 

negatywnych 

skutków. 

• Rozwijanie 

umiejętności 

lepszego rozumienia 

siebie poprzez 

poszukiwanie            

i udzielanie 

odpowiedzi na 

pytania: Kim jestem? 

Jakie są moje cele      

i zadania życiowe? 

 

• Rozwijanie 

umiejętności 

podejmowania 

działań zgodnych ze 

zweryfikowanymi 

źródłami wiedzy. 

• Utrwalanie 

umiejętności oceny 

konsekwencji 

podejmowanych 

działań dla siebie       

i dla innych – 

określanie 

alternatywnych 

rozwiązań problemu. 

• Rozwijanie 

umiejętności 

prowadzenia 

rozmowy w sytuacji 

konfliktu – podstawy 

negocjacji i mediacji. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


