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MOTTO

„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał
się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej był, a
nie więcej miał, aby poprzez wszystko, co posiada, umiał
bardziej być człowiekiem, to znaczy, ażeby umiał bardziej
być nie tylko z drugim, ale i dla drugich.”

Jan Paweł II



Podstawa prawna:
 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz.

483  ze zm.).

 Konwencja  o  Prawach  Dziecka,  przyjęta  przez  Zgromadzenie  Ogólne  Narodów
Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).

 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz.
1189).

 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943
ze zm.).

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

 Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2022/23.

 Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzelcach Wielkich.

WSTĘP
Program  wychowawczo-profilaktyczny  tworzy  spójną  całość  ze  szkolnym

zestawem programów nauczania  i  uwzględnia  wymagania  opisane w podstawie

programowej.  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 ma charakter otwarty. Będzie podlegał modyfikacjom  

     w miarę potrzeb.

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie:

diagnozy potrzeb i problemów w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem: 

-sprawozdania  z  realizacji  Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,

ankiet  przeprowadzonych  wśród  uczniów  i  rodziców  we  wrześniu  2022roku,

wniosków do realizacji w roku szkolnym 2022/2023,

-wyników  nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 

          -wniosków i  analiz  (wnioski  z  pracy  zespołów zadaniowych,  zespołów

przedmiotowych, zespołów wychowawczych).

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

1.Szkoła uznaje pierwotne i największe prawa wychowawcze rodziców w stosunku

do dzieci. 

2.Wychowanie w naszej szkole ma charakter:



a) integralny  –  obejmuje  wszystkie  sfery  osobowości  ucznia:  fizyczną,

psychiczną w tym m.in. emocjonalną i intelektualną, duchową i społeczną,

b) personalistyczny – stawia w centrum zainteresowania osobę ucznia,

c) indywidualny  –  tempo  nauczania  i  wychowanie,  dobór  treści  i  metod

uwzględnia indywidualne psychiczne możliwości ucznia.

     3.Naczelnym celem szkoły jest wychowanie człowieka zgodnie                         

z chrześcijańskim systemem wartości (z zachowaniem tolerancji religijnej) w

duchu miłości, mądrości, dyscypliny i szacunku dla innych. 

4. Ogólne cele wychowania i profilaktyki:

a) kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do           

społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej,

b)poznawanie zasad higieny i właściwych nawyków zdrowotnych,

c) wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowego    

          ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji,

e)kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej   

          współpracy, komunikowania się,

f) wdrażanie do życia w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej,

g) przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze, upowszechnianie      

czytelnictwa,

h)prowadzenie profilaktyki uzależnień,

i) kształtowanie postaw, respektowanie norm społecznych i wychowanie 

         do  wartości,

j)zapewnienie uczniom bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego

 i emocjonalnego, zapobieganie  agresywnym zachowaniom,

k)rozwijanie sprawności fizycznej,

l)poznawanie tradycji rodzinnej, szkoły, regionu, narodu i kraju,

ł) wspieranie ucznia w procesie nabywania wiedzy,

m)stwarzanie dzieciom warunków do poznania siebie i swoich mocnych 

          stron  oraz uczenie krytycznego spojrzenia na siebie w relacjach z innymi.



W  bieżącym  roku  szkolnym  najważniejsze  działania  w  pracy

wychowawczo-profilaktycznej  są ukierunkowane na:

-  integrowanie  zespołów  klasowych  po  zdalnym  nauczaniu,  budowanie

pozytywnych relacji w zespołach klasowych,

- poprawę  relacji rówieśniczych i eliminowanie z życia szkolnego agresji 

i przemocy (słownej i fizycznej),

-promocję zdrowia fizycznego i psychicznego uczniów,

-  wychowanie  do  wartości  (prawda,  dobro,  przyjaźń,  wsparcie,  szacunek,

miłość, rodzina, wzajemna pomoc, szacunek, tolerancja),

- kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i

dbałości o zdrowie,

-edukację patriotyczną, poznawanie polskiej kultury,

-wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny,

-rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne,
- promowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia.

Kryterium sukcesu – sylwetka absolwenta naszej szkoły

Uczeń kończący naszą szkołę:

 jest ciekawy świata,
 pragnie zdobywać wiedzę, rozwijać swoje talenty i zainteresowania,
 umie komunikować się z innymi,
 aktywnie i świadomie uczestniczy w życiu społecznym,
 ma poczucie własnej wartości i potrafi dokonać krytycznej samooceny,
 zna zasady zdrowego stylu życia,
 troszczy się o środowisko naturalne,
 zna, szanuje i pielęgnuje tradycje rodziny, szkoły, regionu, narodu 

i kraju,
 okazuje cześć i szacunek symbolom narodowym i religijnym,
 jest  wrażliwy na potrzeby innych,  gotowy do poświęcenia,  działa w ramach

wolontariatu,
 jest otwarty i tolerancyjny,
 jest wrażliwy na piękno, dobro i prawdę,
 potrafi się zachować kulturalnie w każdej sytuacji,
 jest zdyscyplinowany,
 zna podstawowe normy społeczne, odróżnia dobro od zła,



 wywiązuje się z powierzonych mu zdań,
 umie określić własne potrzeby,
 potrafi rozwiązywać niektóre problemy,
 jest samodzielny, umie sobie poradzić w różnych sytuacjach,
 panuje nad swoimi emocjami,
 potrafi we właściwy sposób posługiwać się nowoczesnymi technologiami,
 rozumie potrzebę uczenia się,
 potrafi pracować w grupie i rzetelnie wykonuje powierzone mu zadania,
 jest odpowiedzialny za siebie i innych,
 podejmuje świadome decyzje i stara się przewidzieć ich skutki,
 zna dobrze jeden język obcy i potrafi się nim posługiwać.

              Zadania nauczyciela w zakresie wychowania:
1. Stwarza sytuacje, w których uczeń rozwija wszystkie sfery swojej osobowości.
2. Kształci kompetencje kluczowe.
3. Jest  dla  ucznia  wzorem:  odpowiedzialności  i  samokrytycyzmu,  fachowości  

i  rzetelności,  sumienności  i  obowiązkowości  oraz  zaangażowania,  szczerości,
umiejętności przyznania się do błędu, kultury osobistej i opanowania.

4. Uczy  samodzielności,  punktualności,  dokładności,  tolerancji,  przestrzegania
obowiązujących norm, kreatywności, wytrwałości, przedsiębiorczości, itp.

5. Uczy poprawnej komunikacji i pracy w grupie.
6. Zapoznaje z zasadami kultury. Uczy troski o własne zdrowie i bezpieczeństwo.
7. Dba o poprawne wyrażanie się uczniów.
8. Bezwarunkowo akceptuje ucznia jako osobę, natomiast warunkowo jego 

postępowanie.
9. Kształtuje u ucznia poczucie własnej wartości.
10.  Stara się być autorytetem, doradcą i przewodnikiem.
11. Przygotowuje do życia w rodzinie i społeczeństwie.
12. Motywuje  uczniów  do  nauki,  zdobywania  wiedzy,  stosując  adekwatne  i

różnorodne metody i formy pracy.
13. Wspiera rodziców w procesie wychowania.
14. Wykorzystuje treści przedmiotowe do ukazywania:

 wartości  ogólnoludzkich,  które  mogą  się  stać  drogowskazem  w  życiu
człowieka,

 przykładowych postaw bohaterów literackich,  historycznych i  współczesnych
wobec ludzi, sytuacji i problemów,

 procesu podejmowania decyzji i ich skutków,

 rozwiązywania trudnych problemów życiowych i dokonywania wyborów,

 tradycji rodzinnych, regionalnych, narodowych i ich znaczenia dla tożsamości
człowieka,



 wartości rodziny  w życiu człowieka,

 piękna  przyrody,  jej  użyteczności  i  sposobów  ochrony  przed  zgubnymi
skutkami cywilizacji,

 osiągnięć człowieka będących skutkiem jego pracy i zaangażowania,

 znaczenia norm moralnych w życiu człowieka,

 zagrożeń dla  człowieka  ze  strony  przyrody  i  cywilizacji  oraz  sposobów ich
uniknięcia

 konieczności prowadzenia zdrowego trybu życia

 patriotyzmu jako nadrzędnej wartości w życiu człowieka.

Zadania wychowawcy klasy:

1. Opracowywanie planu pracy wychowawczej  na dany rok szkolny na podstawie
PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY.

2. Prowadzenie  godziny  do  dyspozycji  wychowawcy  klasy  według  ustalonej
tematyki, zgodnej z ogólnymi zadaniami wychowawczymi szkoły.

3. Diagnozowanie potrzeb i trudności uczniów oraz relacji interpersonalnych 
zachodzących w klasie.

4. Otoczenie indywidualną opieką każdego wychowanka.
5. Diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów.
6. Integrowanie klasy i dbanie o utrzymanie w niej dobrej atmosfery.
7. Udzielanie  uczniom wsparcia  psychicznego  w sytuacjach  kryzysów osobistych,

rodzinnych, szkolnych.
8. Obserwowanie, notowanie i ocenianie zachowania uczniów.
9. Organizowanie  sytuacji  wychowawczych  (imprezy  klasowe,  wycieczki,  itp.)

stwarzających  możliwość  integrowania  klasy,  kształtowania  kultury  osobistej
uczniów,  wdrażania  do  wspólnego  działania,  poszerzania  zainteresowań,  itp.
Organizowanie  (w  miarę  możliwości)  różnych  form  pomocy  dla  uczniów,  np.
pomocy koleżeńskiej w nauce, pomocy materialnej.

10. Utrzymanie partnerskiej współpracy z rodzicami uczniów i wspieranie ich 
w wychowaniu dzieci.

11. W szczególnych sytuacjach pełnienie roli mediatora pomiędzy uczniem 
a rodzicami, uczniem a nauczycielem.

12. Budowanie obrazu własnej osoby w oparciu o rzetelną samoocenę.
13. Zapoznanie rodziców i uczniów z obowiązującymi w szkole zasadami oceniania,

klasyfikowania i promowania uczniów.
14. Pełnienie  funkcji  koordynatora  lub  przewodniczącego  zespołu  ds.  Pomocy

Psychologiczno- Pedagogicznej.



Zadania pedagoga:

1. Rozpoznawanie  indywidualnych  potrzeb  uczniów  oraz  analizowanie  przyczyn
niepowodzeń szkolnych.

2. Udzielanie różnych form pomocy pedagogicznej uczniom realizującym nauczanie
indywidualne oraz indywidualny program lub tok nauki.

3. Podejmowanie  działań  na  rzecz  organizowania  opieki  i  pomocy  materialnej
uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Zadania psychologa:

1. Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i 
umożliwianie ich zaspokojenia. 

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów. 
3. Diagnozowanie  sytuacji  wychowawczych  w  celu  wspierania  rozwoju  ucznia,

określenia  odpowiednich  form  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej,  w  tym
działań  profilaktycznych,  mediacyjnych  i  interwencyjnych  wobec  uczniów  z
udziałem rodziców i nauczycieli. 

4. Organizowanie  i  prowadzenie  różnych form pomocy psychologicznej  dla  uczniów,
rodziców  i nauczycieli. 

5. Minimalizowanie  skutków  zaburzeń  rozwojowych,  zapobieganie  zaburzeniom
zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku
szkolnym i pozaszkolnym ucznia. 

6. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 

Zasady współpracy z rodzicami:

Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia 
i wychowania dzieci.

1. Wychowawcy i nauczyciele przedmiotów informują o postępach dzieci 
w nauce i zachowaniu na spotkaniach wywiadowczych organizowanych 
w połowie i na koniec pierwszego semestru i w połowie drugiego semestru.

2. Wychowawcy klas udzielają informacji o wynikach dzieci w nauce 
i zachowaniu czasie cotygodniowych dyżurów.

3. W szczególnych przypadkach wychowawcy i nauczyciel mogą udzielać informacji
telefonicznych, a także przekazać informacje listownie.

4. Na  początku  każdego  roku  szkolnego  wychowawcy  i  nauczyciele  zapoznają
rodziców:



a) ze szkolnym programem wychowawczo-profilaktycznym,
b) z planem pracy wychowawcy klasy,
c) ze szkolnymi zasadami oceniania
d) z wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów.

5. Szkoła bada opinie rodziców na temat:
a) oczekiwań wobec szkoły,
b) skuteczności realizowania zadań wychowawczo-profilaktycznych 

i edukacyjnych,
c) zasad oceniania.

6. Szkoła udziela rodzicom wsparcia w pracy opiekuńczo-wychowawczej poprzez:
a) pedagogizację – krótkie prelekcje wychowawcy na temat problemów rozwoju

dzieci i młodzieży,
b) udzielanie pomocy w rozwiązywaniu indywidualnych problemów 

wychowawczych lub rodzinnych, na życzenie rodziców, przez wychowawcę 
klasy,

c) pomoc w kontaktach z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
d) niesienie pomocy rodzicom potrzebującym (w miarę możliwości).

7. Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu szkoły poprzez:
a) udział w imprezach klasowych, szkolnych i środowiskowych
b) współorganizowanie wycieczek, imprez, uroczystości szkolnych,
c) pomoc w  upiększaniu klasy, budynku szkolnego, itp.
d) Udział w przygotowywaniu i realizowaniu programu wychowawczo-

profilaktycznego.

Samorząd Uczniowski:

1. Jest  inspiratorem  i  organizatorem  życia  kulturalnego  uczniów  szkoły,  działalności
oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi

potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem.
2. Uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły, współpracuje z Radą

Pedagogiczną, prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów.
3. Propaguje  ideę  samorządności  oraz  wychowania  w  demokracji,  dba  o  dobre  imię

i honor  szkoły  oraz  wzbogaca  jej  tradycję,  podejmuje  działania  z  zakresu
wolontariatu.



Plan działań wychowawczo- profilaktycznych dla klas I-VIII



Cele Zadania Formy realizacji
Osoby

odpowiedzialne
Termin

Mój dom, moja rodzina

 Kształtowanie  
właściwego 
stosunku  do 
dziadków, rodziców, 
rodzeństwa                
i  innych  członków  
rodziny. 

 Umacnianie  
naturalnych  więzi  
uczuciowych             
w  rodzinie.

 Dostrzeganie piękna 
tradycji świątecznych.

 Dostrzeganie  i  rozwijanie  
kulturowych  wartości   
rodzinnych  w  powiązaniu 
 z  kulturą  wspólnoty  
lokalnej.

 Kształtowanie umiejętności 
pielęgnowania   i                      
kultywowania tradycji 
rodzinnych.

 Uświadomienie znaczenia 
pozytywnych więzi i relacji     
w rodzinie, grupie społecznej   
i okazywanie szacunku 
ludziom starszym.

 Wdrażanie do kulturalnego 
zachowania się w szkole i poza
nią.

 Podtrzymywanie  tradycji  
rodzinnych.

 Określenie miejsca ucznia w 
rodzinie, prawa i obowiązki.

 Tematyka godzin z 
wychowawcą
 i wybranych przedmiotów 
oraz zajęć pozalekcyjnych.

 Imprezy, uroczystości 
okolicznościowe 
(z udziałem członków rodzin 
uczniów- w zależności od 
sytuacji epidemiologicznej)

 Organizacja imprez:

Wigilia,

Dzień  Babci i Dzień  Dziadka,

Dzień Matki,

Dzień Rodziny

 Tradycje  Bożonarodzeniowe  
      i Wielkanocne.

 Organizacja uroczystości i 
konkursów 
okolicznościowych.

 Gazetki tematyczne.

wychowawcy klas 
IV-VIII,
nauczyciele języka 
polskiego, historii,
nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej
wdż

zgodnie z 
harmonogramem  
uroczystości 
szkolnych

wychowawcy klas I-
VIII, opiekun SU

w ciągu pracy 
dydaktycznej
w ramach zajęć 
lekcyjnych

zgodnie z 
harmonogramem  
uroczystości 
szkolnych

w ciągu pracy 
dydaktycznej, 
zgodnie z planem 
pracy SU



Cele Zadania Formy realizacji
Osoby

odpowiedzialne
Termin

Moi rodzice i opiekunowie

Wspólna wizja 
wychowania rodziców 
i szkoły.
 Uzgadnianie 

przyjętych przez 
szkołę wartości 
wychowawczych z 
rodzicami.

 Realizowanie 
programu 
wychowawczo-
profilaktycznego  
szkoły we 
współdziałaniu            
z rodzicami.

 Podejmowanie 
działań związanych ze
wsparciem socjalnym 
rodzin 
potrzebujących. 

 Zaangażowanie  rodziców   
w  prace  na  rzecz szkoły.

 Udział  członków  rodziny  
w  uroczystościach  
szkolnych i  klasowych (w 
zależności od sytuacji 
epidemiologicznej)

 Współpraca  rodziców  ze  
szkołą  w celu  
zaangażowania ich w proces
dydaktyczno – 
wychowawczy.

 Współudział  szkoły  i  
rodziców  
w  rozwiązywaniu  
problemów  
wychowawczych.

 Zapewnienie  pomocy  
rodzicom 
 w  zakresie  opieki  nad  
dzieckiem.

 Współudział  rodziców          
w  organizacji  klasowych     
i szkolnych imprez.

 Systematyczne 
przekazywanie informacji 
rodzicom i nauczycielom - 
Librus, strona 
internetowa szkoły, zebrania 
klasowe, spotkania 
indywidualne, konsultacje.

 Zapoznanie  z  dokumentami
szkoły.

 Udzielanie  informacji  o  
dziecku.

 Informowanie  rodziców  o  
możliwości  korzystania  z  
usług  poradni  
psychologiczno – 
pedagogicznej  bez  
pośrednictwa  szkoły.

 Organizacja spotkań ze 
specjalistami np.: 
pedagogiem, psychologiem, 
logopedą.

wychowawcy klas I-
VIII, zgodnie z 
harmonogramem 
uroczystości 
szkolnych

zgodnie z 
harmonogramem 
konsultacji

wychowawcy klas I-
VIII, wszyscy 
nauczyciele 

wychowawcy klas I-
VIII
wychowawcy klas, 
pedagog szkolny
wychowawcy klas I-
VIII
wychowawcy klas I-
VIII

wychowawcy klas

zgodnie z 
harmonogramem  
uroczystości 
szkolnych

zgodnie z 
harmonogramem 
konsultacji
wrzesień

cały rok

cały rok

cały rok

cały rok



 Wspomaganie 
wychowawczej roli 
rodziny.

 Organizacja zajęć 
edukacyjnych wychowanie 
do życia w rodzinie.

 Kierowanie  przez  szkołę  
uczniów  do  poradni.

 Informowanie  organów  
prawnych  (policja, sąd  
rodzinny, kurator)  
o  sytuacji  dziecka.

 Zwolnienie  z  opłaty  
ubezpieczeniowej.

 Współpraca  z  Ośrodkiem  
Pomocy  Społecznej.

 Współpraca z kuratorem 
sądowym.

 Organizacja dożywiania 
dzieci na terenie szkoły.

 wdż

wychowawcy klas,
dyrektor szkoły

wychowawcy klas,
dyrektor szkoły

dyrektor, nauczyciel
wychowania do 
życia w rodzinie

cały rok

wrzesień

Zgodnie z planem 
pracy

Moja szkoła, moja klasa

 Organizacja zespołu 
klasowego po zdalnym
nauczaniu. Integracja 
zespołów klasowych. 
Budowanie 
pozytywnych relacji.

 Troska o estetykę 
klasy i szkoły.

Integracja zespołów  
klasowych.

 Tematyka godzin z 
wychowawcą
 i wybranych przedmiotów 
oraz zajęć pozalekcyjnych.

 Zawarcie kontraktów 
klasowych.

 Dostrzeganie i wykorzystanie 
talentów.

 Omawianie problemów i 

wychowawcy klas I-
VIII

wszyscy nauczyciele

zgodnie z planem 
pracy



 Kształtowanie 
poczucia 
odpowiedzialności za 
własne decyzje.

 Budowanie atmosfery 
współpracy 
i koleżeństwa.

 Tworzenie 
bezpiecznego 
środowiska szkolnego.

 Doskonalenie 
umiejętności 
współżycia 
w społeczności 
klasowej i szkolnej.

 Rozwijanie 
samorządności 
uczniów.

Klasa  szkoła  jako  miejsce  
nauki w dobie pandemii.

 Poznawanie  i  
kontynuowanie  tradycji  
szkoły.

 Kształtowanie poczucia 
przynależności do 
społeczności szkolnej, 
lokalnej, regionalnej.

 Umiejętność nawiązywania 
pozytywnych kontaktów z 
rówieśnikami i dorosłymi.

 Kształtowanie postaw 
społecznych i doświadczeń 
we współżyciu oraz 
współdziałaniu 

       w grupie rówieśniczej.

 Angażowanie w życie szkoły 
oraz pomoc przy organizacji 
imprez szkolnych,  klasowych
i środowiskowych.

Ukazywanie wzorców 

konfliktów, wspólne 
poszukiwanie rozwiązań 
zamiast oceniania, osądzania.

 Gry, zabawy i wycieczki 
integracyjne.

 Urządzenie  sali  lekcyjnej.

 Pogadanka  na  temat  
przeznaczenia  i  
bezpiecznego  użytkowania  
urządzeń   znajdujących  się w
sali lekcyjnej oraz  na  terenie 
szkoły. Bezpieczeństwo w 
szkole i poza nią w czasie 
remontu placówki.

 Spotkanie z Policją 
poświęcone tematyce 
bezpieczeństwa,

 Patron  naszej  szkoły – 
przybliżenie  postaci Tadeusza
Kościuszki. Konkurs wiedzy.

 Imprezy  środowiskowe, 
integracyjne, szkolne i 
klasowe, m.in.:

-Rozpoczęcie  roku  szkolnego,

-Pożegnanie lata,

-Dzień  Edukacji  Narodowej,

-Ślubowanie klas pierwszych,

-Międzynarodowe Święto 

wychowawcy klas

wychowawcy,
nauczyciel techniki

wychowawcy klas I-
VIII
nauczyciel historii

pedagog szkolny

wychowawcy klas I-
VIII
nauczyciele 
wszystkich 
przedmiotów

2 razy w miesiącu

zgodnie z planem 
pracy

zgodnie z planem 
pracy

pażdziernik

zgodnie z 
harmonogramem 
uroczystości



osobowych, nawiązywanie 
kontaktów koleżeńskich i 
przyjacielskich.

 Dostarczenie wiedzy na 
temat emocji oraz typów 
zachowań i wpływ ich na 
stosunki międzyludzkie.

 Wdrażanie do tolerancji i 
akceptacji innych.

Rozwijanie samodzielności
 i samorządności uczniów 
poprzez wyrabianie poczucia
odpowiedzialności za 
podjęte zadania.

 Tworzenie bezpiecznego 
środowiska szkolnego.

Bibliotek Szkolnych,

-Święto Niepodległości,

-andrzejki,

-Wigilia,

-Dzień Babci i Dziadka,

-Dzień Zdrowia,

-Wiosenne przebudzenie,

-Dzień Ziemi - Myślę, więc nie 
śmiecę,

-Tydzień Sportu,

Pożegnanie klasy 8,

-Zakończenie roku szkolnego.

 Prace grupowe, dyskusje, 
burza mózgów, prace 
plastyczne, zajęcia 
warsztatowe, drama.

 Zajęcia na temat praw i 
obowiązków ucznia, 
organizacja dyżurów 
klasowych, wybory do 
samorządu klasowego.

 Zorganizowanie pomocy 
koleżeńskiej.

 Wykonanie testu 
socjometrycznego.

 Monitoring sytuacji 
wychowawczej w klasach pod

wychowawcy klas I-
VIII

wychowawcy klas I-
VIII

wychowawcy klas I-
VIII
wychowawcy klas 
pedagog

wychowawcy klas I-

w ramach zajęć

w ramach zajęć 

w ramach zajęć

wrzesień

cały rok



kątem prawidłowych relacji 
między uczniami. 

 Konsekwentne reagowanie na 
najdrobniejsze przejawy 
agresji słownej i fizycznej 
wśród uczniów.

 Zapoznanie z prawami i 
obowiązkami ucznia.

VIII, pedagog, 
psycholog

wszyscy nauczyciele

wychowawcy

cały rok

październik



Tutaj mieszkam

 Budzenie tożsamości  
z  miejscem  
zamieszkania.

 Kreowanie 
pozytywnego 
wizerunku szkoły w 
środowisku lokalnym.

 Poznawanie historii oraz 
specyfiki miejscowości 
rodzinnych miejscowości.

 Promowanie działań szkoły 
    w społeczności lokalnej.

 Wycieczki po okolicy.

 Współpraca szkoły ze 
środowiskiem lokalnym.

 Udział i organizacja 
imprez środowiskowych.

wychowawcy klas I-
III
nauczyciel historii

wychowawcy klas I-
VIII
zgodnie z 
harmonogramem 
uroczystości

zgodnie z planem 
pracy 
wychowawczo-
profilaktycznej
zgodnie z 
harmonogramem 
uroczystości

Jestem patriotą

 Kształtowanie 
postawy 
patriotycznej.

 Kształtowanie więzi
     i świadomości    
    obywatelskiej
    z krajem ojczystym.

 Zapoznanie z historią 
kraju i regionu, 
uświadomienie wartości z
nimi związanych.

 Poznawanie symboli 
Polski. Znajomość słów i 
melodii hymnu Polski.

 Wpajanie szacunku dla 
tradycji, historii i symboli
narodowych. 

 Tematyka godzin z 
wychowawcą
 i wybranych przedmiotów
oraz zajęć pozalekcyjnych.

 Wycieczki tematyczne, 
pogadanki, prace grupowe,
referaty, prezentacje.

 Uroczystości klasowe i 
szkolne, obchody świąt 
państwowych, zapoznanie 
z symbolami narodowymi, 
legendami, historią kraju. 
Dbanie o odpowiedni strój 
w czasie akademii, świąt 
szkolnych. 

 Udział w konkursach 

wychowawcy klas
IV-VIII
nauczyciel 
historii,
nauczyciele 
języka polskiego, 
muzyki, 
nauczyciele 
edukacji 
wczesnoszkolnej
zgodnie z 
harmonogramem 
uroczystości

nauczyciele 
języka polskiego, 

zgodnie z planem pracy 
dydaktycznej

zgodnie z harmonogramem 
uroczystości



 Zapoznanie z 
dziedzictwem polskiej 
kultury.

 Troska o Miejsca Pamięci
Narodowej.

 Upamiętnianie ważnych 
rocznic.

 Poznawanie wzorców 
osobowych – patron 
szkoły.

 Poznawanie polskiego 
dziedzictwa narodowego

recytatorskich.

 Rocznice :83. rocznica 
wybuchu II wojny 
światowej, 17 września- 
rocznica napaści Rosji na 
Polskę, ,,Święto 
Niepodległości”, 
„Konstytucja 3 Maja”.

 Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych

 Konkursy recytatorskie

 Wyjazd do kina na film 
Orlęta. Gordno’44

 Narodowe Czytanie. 
Ballady i romanse Adama 
Mickiewicza.

 Udział pocztu 
sztandarowego w 
uroczystościach 
państwowych, szkolnych, 
środowiskowych.

 Wycieczki w ramach 
programu Poznaj Polskę, 

historii

nauczyciel
historii, 
nauczyciele-
zgodnie z 
harmonogramem 
uroczystości
wychowawcy klas

K. Zydroń

E. Stec

E. Stec

E. Stec
gazetki 
okolicznościowe

wychowawcy 
klas, nauczyciel 
historii

wychowawcy klas
I-VII, 

zgodnie  z planem pracy

zgodnie z harmonogramem 
uroczystości

marzec

zgodnie z harmonogramami 
konkursów nadsyłanych do 
szkoły
lekcje j. polskiego, 

cały rok

listopad



Ja i inni

 Postrzeganie siebie i 
komunikacja  
z rówieśnikami.

 Działalność 
wolontariacka.

 Zwracanie uwagi na 
kulturę osobistą i 
kulturę języka.

 Kształtowanie 
postawy tolerancji  i 
akceptacji dla innych,
integracji uczniów w 
oparciu o dialog i 
współdziałanie.

 Wyrabianie  
właściwego  stosunku
do  osób  
niepełnosprawnych. 

 Gotowość do 
niesienia pomocy 

 Kształtowanie 
umiejętności samooceny. 
Określanie mocnych i 
słabych stron charakteru.

 Kształtowanie 
poszanowania zdania 
innych.

 Poznawanie i stosowanie 
zasad savoir vivre’u.

 Umiejętne zachowanie się
podczas lekcji, apelu, 
wyjścia.

 Nauka odpowiedniego 
zachowania w środkach 
komunikacji publicznej i 
instytucjach użyteczności 
publicznej.

 Wpajanie zasad 
komunikacji w grupie.

 Kształtowanie poczucia 
tolerancji dla osób o 
innych poglądach, innej 

 Tematyka godzin z 
wychowawcą
 i wybranych przedmiotów
oraz zajęć pozalekcyjnych.

 Rozmowy indywidualne z 
wychowawcą. 

 Autoprezentacja prac, 
samoocena w czasie zajęć.

 Pogadanki dotyczące zasad
savoir vivre’u. Projekt 
wychowawczy dla klas I-
VIII

 Obserwacja zachowania 
uczniów.

 Tworzenie kodeksów 
klasowych nt. zachowania 
się na lekcji, podczas 
uroczystości szkolnych, na
przerwie, na przystanku 
autobusowym.

 Stosowanie zwrotów 
grzecznościowych, praca 
w grupach, wspólne 
rozwiązywanie konfliktów,

wychowawcy klas
IV-VIII, wszyscy 
nauczyciele 

wychowawcy klas
I-VIII, wszyscy 
nauczyciele

wychowawcy klas
I-VIII

wychowawcy klas
I-VIII, wszyscy 
nauczyciele
wychowawcy klas
nauczyciele 
wszystkich 
przedmiotów

wszyscy 
nauczyciele

prelekcje, 
spotkania z 

w ramach zajęć lekcyjnych

w ramach zajęć lekcyjnych

IX-II

wrzesień

w ramach zajęć lekcyjnych

w ramach zajęć



innym. Wolontariat. 
Akcje charytatywne.

 Profilaktyka agresji i 
przemocy w szkole.

religii, 
niepełnosprawnych, innej 
rasy.

 Doskonalenie 
umiejętności rozróżniania
zachowań agresywnych, 
uległych i asertywnych.

 Sposoby radzenia sobie ze
stresem, złością, 
konfliktami w grupie, 
odrzuceniem itp.

 Przeciwdziałanie agresji 
w szkole oraz 
przekazywanie 
uczniom wiedzy na temat 
odpowiedzialności 
prawnej 
nieletnich.

 Eliminowanie zagrożeń 
związanych z 
zachowaniami
ryzykownymi uczniów.

 Sposoby radzenia sobie w
sytuacjach trudnych i 
szukania pomocy.

 Dostarczenie wiedzy na 
temat praw i obowiązków 
człowieka, dziecka, 
ucznia.

pogadanki.

 Warsztaty, filmy 
edukacyjne, gry i zabawy 
psychologiczne, 
pogadanki, dyskusje.

 Organizacja spotkań z 
Policją nt. 
Odpowiedzialności karnej 
w sieci, Bezpieczeństwa w 
szkole i poza nią.

 Zajęcia dotyczące 
komunikacji, tolerancji.

 Nauka technik 
asertywnych, 
rozwiązywania sytuacji 
konfliktowych.

 Lekcje przypominające  

Prawa i Obowiązki Dziecka 
oraz ucznia.

 Zajęcia edukacyjne, lekcje 
wychowawcze, zajęcia z 
pedagogiem.

 Organizowanie akcji 
charytatywnych na rzecz 

psychologiem, 
pedagogiem

prelekcje Policji – 

pedagog szkolny

wychowawcy klas
I-VIII

wychowawcy, 
nauczyciele,
 pedagog szkolny

wychowawcy klas
I-VIII

opiekun Koła 
Wolontariatu

listopad

W ramach zajęć

wg ustaleń

w ramach zajęć

w ramach zajęć lekcyjnych

cały rok
Zgodnie z planem pracy Koła 
Wolontariatu.



 Uświadomienia znaczenia
wartości takich jak: 
przyjaźni, miłość, 
szacunek, tolerancja itd. 

 Uwrażliwienie na 
potrzeby innych.

osób potrzebujących, 
domów pomocy społecznej
np:

-Kontynuacja  Adopcji Serca.

-zbiórka makulatury na misje

-Zakrętki dla Szymona,

- Góra Grosza,

- Kredkobranie.

Nauka i ja

 Rozwijanie 
samodzielności 

w zdobywaniu wiedzy, 
informacji i 
umiejętności.

 Wspieranie uczniów 
zdolnych w 
rozwijaniu ich 
umiejętności.

 Rozwijanie 
kreatywności, 
przedsiębiorczości, 
innowacyjności 
uczniów.

 Wdrażanie do 
systematyczności
 i obowiązkowości.

 Nauczenie samodzielnego
korzystania z różnych 
źródeł informacji, 
słowników, encyklopedii i
pomocy szkolnych.

 Udział w konkursach 
rozwijających 
umiejętność logicznego 
myślenia.

 Pogłębianie umiejętności 
samodzielnego 

 Ośrodki tematyczne, 
tematyka godzin z 
wychowawcą
 i wybranych przedmiotów
oraz zajęć pozalekcyjnych.

 Uczestnictwo w 
konkursach tematycznych i
przedmiotowych, 
nagradzanie uczniów 
wykazujących się 
obowiązkowością
 i systematyczną pracą. 

 Zajęcia pozalekcyjne (koło
plastyczne, muzyczne, 
informatyczne).

wychowawcy klas
I-VIII, 
nauczyciele 
języka polskiego, 
nauczyciele 
informatyki

nauczyciele 
poszczególnych 
przedmiotów

nauczyciele 
poszczególnych 
przedmiotów

cały rok

zgodnie z planem pracy i 
harmonogramem konkursów

cały rok



 Pomoc uczniom ze 
specyficznymi 
trudnościami w 
nauce.

 Wspieranie uczniów 
w zdalnym nauczaniu.

 Rozwijanie 
umiejętności 
podstawowych i 
przekrojowych 
uczniów.

korzystania z biblioteki, 
pomocy dydaktycznych, 
Internetu (jako źródła 
wiedzy).

 Kształtowanie nawyku 
właściwego odbioru i 
wykorzystywania 
komputera, Internetu, 
multimediów. 

 Wykorzystanie pomocy 
dydaktycznych –
Laboratoria przyszłości.

 Nauka bezpiecznego 
korzystania 
z Internetu.

 Uczenie posługiwania się 
nowoczesnymi 
technologiami 
informacyjnymi
 i komunikacyjnymi.

 Higiena nauki. 
Organizacja warsztatu 
pracy ucznia.

 Kształtowanie 
doskonalenia technik 
uczenia się i przyswajania
wiedzy. Trening 
umiejętności 
codziennych.

 Zajęcia wspomagające z j. 
polskiego, matematyki i j, 
angielskiego) dla uczniów 
klas IV-VIII.

 Zajęcia  z wykorzystaniem
pomocy, ciekawych 
dydaktycznych gier 
planszowych, kart 
logicznego myślenia, 
drukarki 3D, gogli 
wirtualnej rzeczywistości 
itd.

 Różnorodne metody i 
formy pracy.

 Zajęcia w pracowni 
komputerowej. 

 Indywidualne konsultacje 
z nauczycielami, godzina 
dotępności.

 Udział w konkursach 
szkolnych, konkursach 
przedmiotowych i 
tematycznych 
oraz projektach 
zewnętrznych.

 Nagrody książkowe, 
wyróżnienia, pochwała 
wychowawcy, pochwała 
dyrektora.

nauczyciele 
poszczególnych 
przedmiotów

nauczyciele 
poszczególnych 
przedmiotów

nauczyciele 
informatyki

nauczyciele 
wszystkich 
przedmiotów

Nauczyciele 
przedmiotów, z 
których 
organizowane są 
konkursy i 
olimpiady

cały rok

cały rok

w ramach zajęć

w ramach zajęć

zgodnie z harmonogramem 
konsultacji

cały rok, zgodnie z 
harmonogramem

zgodnie  z harmonogramem 
konkursów

zgodnie z planem pracy



 Praca  z  uczniem  
uzdolnionym  poprzez  
dobór  odpowiednich 
metod i form 
rozwijających 
zainteresowania uczniów.

 Rozwijanie umiejętności i
zainteresowań.

 Wyrównywanie 
deficytów w nauce.

 Kierowanie na badania do 
Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej. 

 Terapia pedagogiczna        
i  logopedyczna, zajęcia 
wyrównawcze, 
korekcyjno-
kompensacyjne, 
rewalidacja i nauczanie 
indywidualne. 

 Bezinteresowna pomoc 
koleżeńska w nauce.

 Otoczenie indywidualną 
opieką uczniów z 
problemami w nauce.

 Lekcje rozwijające 
umiejętność obsługi 
wybranych programów 
komputerowych dla 
uczniów i rodziców.

wszyscy 
nauczyciele

wychowawcy klas
IV-VIII

wychowawcy, 

wychowawcy 
klas, pedagog
pedagog, 
logopeda, 
nauczyciele 
specjaliści, 
nauczyciele 
prowadzący 
zajęcia 
indywidualne, 
nauczyciel 
wspomagający

wychowawcy kl. 

cały rok

wrzesień

wrzesień

w miarę potrzeb



I-VIII

nauczyciele 
informatyki,



Jestem odbiorcą i twórcą kultury

 Rozwijanie  
zainteresowań  
filmem, sztuką  
teatralną.

 Wyrabianie  nawyku  
uczestniczenia  
w  konkursach  
artystycznych  i 
innych 
organizowanych w  
szkole i   poza  nią.

 Udział  uczniów  w  
konkursach  plastycznych,
recytatorskich  oraz  
szkolnych  
przedstawieniach  
teatralnych i koncertach.

 Uczestnictwo  w  życiu  
kulturalnym  poprzez  
kontakt  ze  sztuką  i  
filmem.

(w zależności od sytuacji 
epidemiologicznej)

 Tematyka godzin z 
wychowawcą
 i wybranych przedmiotów
oraz zajęć pozalekcyjnych.

 Zabawa w teatr, gry 
dramowe.

 Uczestniczenie  w  
konkursach  plastycznych, 
recytatorskich  oraz  
szkolnych  
przedstawieniach  
teatralnych.

 Organizowanie wyjazdów  
do  kina, teatru i muzeów.
(w zależności od sytuacji 
epidemiologicznej)

 Wspólne  przygotowanie  
dekoracji  i  scenografii  na
różnego  rodzaju  imprezy 
szkolne. (w zależności od 
sytuacji 
epidemiologicznej)

wychowawcy klas
I-VIII
nauczyciele 
języka polskiego
i muzyki

nauczyciele 
edukacji 
wczesnoszkolnej, 
n-le języka 
angielskiego, 
nauczyciele 
języka polskiego
i muzyki

wychowawcy klas
I-VIII

nauczyciel 
plastyki

w ramach zajęć lekcyjnych

w ramach zajęć lekcyjnych
zgodnie z kalendarzem 
konkursów

zgodnie z planami  pracy 
nauczycieli

cały rok



Zaczynam od książki

 Rozwijanie  
zainteresowań  
czytelniczych.

 Z komputerem za pan
brat. Wyrabianie 
właściwego  nawyku  
korzystania  
z  różnych  źródeł  
informacji.

 Kształtowanie 
osobowości zdolnej 
do krytycznego 
myślenia.

 Udostępnianie kanonu
i założeń edukacji 
klasycznej.

 Spotkania czytelnicze dla 
klas I-III.

 Udział uczniów w 
działaniach 
proponowanych przez 
bibliotekę szkolną.

 Nagradzanie 
systematycznego 
czytelnictwa.

 Propagowanie i 
wdrażania zasad 
bezpiecznego korzystania 
z komputera, programów 
multimedialnych i 
Internetu.

 Poznanie zasad 
funkcjonowania mediów i
rozróżniania fikcji            
i rzeczywistości w 
informacjach 
przekazywanych przez 
media.

 Kształtowanie 
umiejętności 
formułowania 

 Udział w programie 
„Czytanie ma moc”

 Tematyka godzin z 
wychowawcą
 i wybranych przedmiotów
oraz zajęć pozalekcyjnych.

 Współpraca nauczycieli z 
biblioteką szkolną.

 Gazetki tematyczne.

 Konkursy pięknego 
czytania. 

 Testy sprawdzające 
umiejętność czytania ze 
zrozumieniem

 Szkolne  konkursy 
czytelnicze.

 Gminny Konkurs 
Mitologiczny.

 Pasowanie na czytelnika 
uczniów klas I.

 Zajęcia w pracowni 
komputerowej.

 Nadzór nad bezpiecznym 
dostępem do Internetu.

nauczyciele j. 
polskiego, 
wychowawcy klas
I-III

wychowawcy klas
I-III, 

wychowawcy
nauczyciele
bibliotekarz

nauczyciele klas 
I-III
nauczyciele 
wszystkich 
przedmiotów

bibliotekarz

D. Jaszczowska,  
bibliotekarz

bibliotekarz

bibliotekarz
wszyscy 
nauczyciele
bibliotekarz

wrzesień

zgodnie z tematyką zajęć

zgodnie z tematyką zajęć

zgodnie z planem pracy 
biblioteki szkolnej

w ciągu pracy dydaktyczno-
wychowawczej

wiosna

zgodnie z planem pracy 
biblioteki szkolnej

kwiecień -maj

zgodnie z planem pracy 
biblioteki szkolnej

czerwiec

w ramach zajęć



i wypowiadania 
niezależnych opinii.

 Korzystanie  z  
encyklopedii  i  
programów  
multimedialnych, 
wykorzystanie  ich  na  
zajęciach.

 Udział uczniów w „Dniu 
Bezpiecznego Internetu”.

wszyscy
nauczyciele
nauczyciele 
informatyki

cały rok
cały rok

listopad

Świat jest piękny, bogaty i różnorodny

 Życie w najbliższym 
środowisku.

 Wyrabianie  u  
uczniów  wrażliwości  
na  piękno  naszej  
planety.

 Wzmacnianie 
edukacji 
ekologicznej, 
rozwijanie 
postawy 
odpowiedzialności 
za 
środowisko 
naturalne.

 Kształtowanie 
osobowości zdolnej do

 Poznanie najbliższego 
środowiska 
i specyfiki swojego 
regionu.

 Ukazywanie związku 
człowieka
 z przyrodą. 

 Wdrażanie do dbałości o 
estetykę
 i czystość otoczenia.

 Krajobraz i przyroda  
naszego  regionu.

 Dostarczanie wiedzy na 
temat sposobów 
przeciwdziałania 
degradacji środowiska.

 Kształtowanie 

 Tematyka godzin        
z wychowawcą
 i wybranych 
przedmiotów oraz 
zajęć pozalekcyjnych.

 Wycieczki 
krajoznawcze              
i turystyczne, gazetki 
tematyczne, spotkania 

z ciekawymi ludźmi.

 Wycieczki rowerowe, 
piesze i rajdy. 

 Wspieranie akcji 
ekologicznych:

Sprzątanie Świata 
-"Wszystkie śmieci są 
Nasze”,  Dnia Ziemi.

wychowawcy klas
I-VIII, 
nauczyciele 
przyrody, chemii, 
geografii

wychowawcy klas
IV-VIII

wychowawcy klas
I-III
wychowawcy klas
nauczyciel 
chemii, przyrody, 
geografii
nauczyciele 
przyrody, chemii

zgodnie z planem pracy 
dydaktycznej

wiosna

w ramach pracy

w ramach pracy dydaktycznej, 

wrzesień
kwiecień



krytycznego myślenia. wrażliwości na 
zagrożenia środowiska i
los istot żywych.

 Konkursy o tematyce 
ekologicznej, 
inscenizacje, 
pogadanki.

 Pogadanki, wystawy, 
gazetki, konkursy o 
tematyce 
ekologicznej.

 Udział w akcjach 
społecznych na rzecz 
środowiska, zwierząt.

 Segregowanie śmieci i
zbiórka surowców 
wtórnych oraz baterii.

 Zbiórka  zakrętek na 
cele charytatywne.

wychowawcy klas
I-VIII

wychowawcy klas
I-VIII

nauczyciel 
przyrody, biologii

cały rok

cały rok

Żyję bezpiecznie i zdrowo

 Kształtowanie  
właściwych  
nawyków  
zdrowotnych- 
aktywność fizyczna, 
przeciwdziałanie 
otyłości i chorobom 

 Promocja zdrowego stylu 
życia-zasady zdrowego 
odżywiania się.

 Zapewnienie  opieki  
służb  medycznych  nad  
rozwojem  fizycznym  
dziecka.

 Ośrodki tematyczne w 
klasach I-III dotyczące 
higienicznego 
przygotowywania 
posiłków, spożywania 
zdrowych pokarmów.

 Udział w programie 

wychowawcy klas
I-III

wychowawcy klas

zgodnie z planem pracy

wychowawcy klas I-III



cywilizacyjnym.

 Kształtowanie 
poczucia 
odpowiedzialności za 
własne decyzje.

 Wyrabianie  poczucia 
odpowiedzialności  za
bezpieczeństwo  
własne  i  innych.

 Wskazywanie 
ujemnych skutków 
nałogów (papierosy, 
alkohol, narkotyki, 
dopalacze)

 Kształtowanie 
nawyku dbania o 
własne zdrowie ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
zachowań 
prozdrowotnych oraz 
promocja 
szczepień

 Zapewnianie uczniom

poczucia 
bezpieczeństwa 
fizycznego i 
psychicznego.

 Kształtowanie 
właściwych nawyków 
zdrowotnych    i 
higienicznych

 Dostosowanie ławek i 
krzeseł do potrzeb 
uczniów.

 Uświadomienie zagrożeń 
związanych z nałogami    
i uzależnieniami.

 Budowanie poczucia 
odpowiedzialności za 
własne zdrowie. 

 Kształtowanie 
zdrowotnego i 
bezpiecznego stylu życia.

 Zapoznanie z tematyką 
problemów okresu 
dorastania i 
odpowiedzialności za 
własne decyzje. 

 .Zachowania 
prozdrowotne w okresie 
pandemii, znaczenie 
szczepień w profilaktyce 
chorób zakaźnych.

 Zapewnienie 

„Czyściochowa 
akademia”

 Omówienie zagadnień w 
formie  godzin z 
wychowawcą
 i wybranych 
przedmiotów oraz zajęć 
pozalekcyjnych. 
Tematyka poświęcona 
uświadomieniu związku 
między jakością 
pożywienia, a dobrym 
samopoczuciem- piramida
zdrowego żywienia. 

 Realizacja programu 
edukacji antynikotynowej 
„Nie pal przy mnie 
proszę”dla klas I-III

 i  „Znajdź właściwe 
rozwiązanie”- dla klas IV-
VIII

Program „Trzymaj 
formę”-kształtowanie 
właściwych nawyków 
prozdrowotnych dla klas 
V-VIII

 Okresowe  badania  
uczniów.

 Spotkanie z pielęgniarką  

I-III

wychowawcy klas
IV-VIII, 
nauczyciele 
przyrody, 
biologii, 
nauczyciel chemii

Wychowawcy 
klas I-VIII
M. Książek, D. 
Laska

Wychowawcy 
klas V-VIII

pielęgniarka 
szkolna

zgodnie z planem pracy

Zgodnie z założeniami, 
harmonogramem

Zgodnie z założeniami,            
harmonogramem

cały rok



bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz 
odpoczynku między 
lekcjami – procedury w 
czasie 
pandemii.

 Zachowanie zasad 
bezpiecznego poruszania 
się po drogach i ulicach 
ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na 
bezpieczną drogę do 
szkoły.

 Kształtowanie gotowości i
umiejętności udzielania 
pierwszej pomocy w 
nagłych wypadkach.

 Dostarczenie informacji 
na temat form pomocy i 
instytucji jej 
udzielających 
w sytuacjach 
kryzysowych.

 Uwrażliwienie na 
bezpieczne formy 
spędzania czasu 
wolnego.

- Dbam o higienę , Wpływ
hałasu na zdrowie i 
funkcjonowanie ucznia.

 Profilaktyka chorób 
zakaźnych, znaczenie 
szczepień – spotkanie z 
pielęgniarką w ramach 
Tygodnia Walki z 
Chorobami Zakaźnymi.

 Udział w programie 
„Umiem pływać” klas I- 
III.

 Udział w akcji 
Pożegnanie lata i 
Wiosenne przebudzenie- 
przygotowanie zdrowych 
sałatek i kanapek, Dzień 
Zdrowia,

 Udział w zawodach 
sportowych
 i zajęciach 
pozalekcyjnych.

 Przygotowanie gazetek 
tematycznych w klasach, 
pogadanki, filmy 
edukacyjne, wycieczki 
szkolne, zajęcia sportowe.

 Pierwsza pomoc.

 Przygotowanie do 

pielęgniarka 
szkolna
wychowawcy klas
I-VIII

dyrektor,
wychowawcy 
klas,

wychowawcy klas

wychowawcy klas
I-VIII, M. 
Książek
SKS, 

wychowawcy klas
I-VIII
nauczyciel 
wychowania 
fizycznego

wychowawcy 
klas
 nauczyciel 
wychowania 
fizycznego, 
, nauczyciel edb
wychowawcy klas
I-VIII, nauczyciel 

październik- listopad

wrzesień

jesień/wiosna

wrzesień/ październik
maj

cały rok
zgodnie z harmonogramem 
zawodów

w ramach zajęć

w ramach zajęć



szkolnych                i 
gminnych konkursów 
dotyczących promocji 
zdrowia.

 Ośrodki tematyczne w 
klasach I-III  poświęcone  
bezpieczeństwu  na  
drogach,  terenie obiektu 
szkolnego.

 Klub Bezpiecznego 
Puchatka, Kubusiowi 
Przyjaciele Natury,

 Tematyka godzin 
wychowawczych w 
klasach IV-VIII.

 Bezpieczne wykonywanie
eksperymentów na lekcji 
chemii i fizyki.

 Spotkania z 
przedstawicielami Policji i
Straży Pożarnej dotyczące
bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym.

 Próbna ewakuacja, trening
zachowania w sytuacjach 
zagrożenia – OSP Strzelce
Wielkie.

 Zapoznanie uczniów i 
przypomnienie numerów 

przyrody
wychowawcy klas
I-III

M. Klich
wychowawcy klas
IV-VIII

nauczyciel chemii
nauczyciel fizyki

wychowawcy klas
I-III

nauczyciele fizyki
i chemii
wychowawcy klas
I-VIII
pedagog szkolny

nauczyciel 
wychowania 
fizycznego

w ramach zajęć lekcyjnych

w ramach zajęć lekcyjnych

w ramach zajęć

wrzesień

wrzesień/ styczeń

w ramach zajęć

w ramach zajęć

zgodnie z ustaleniami

w ramach zajęć lekcyjnych



alarmowych, sposobów 
wzywania pomocy.

 Egzamin na kartę 
rowerową w klasie IV.

 Lekcje z psychologiem, 
pedagogiem  zgodnie z 
potrzebami zespołów 
klasowych.

nauczyciel 
techniki

psycholog
wychowawcy

kwiecień

cały rok



Ewaluacja programu:

1. Cel ogólny ewaluacji:

a) ocena skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego

b) doskonalenie podejmowanych działań wychowawczo-profilaktycznych

2. Metody ewaluacji: 

a) obserwacja zachowań uczniów 

b) analiza dokumentacji

c) rozmowy z rodzicami, nauczycielami, uczniami, pracownikami szkoły

d) wymiana spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli

e) ankiety skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli

Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną
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