
 
 
 



 
 
 

  
● Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska  

Karta” (Dz. U. z 3 października 2011 poz. 1245).  

● Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz innych ustaw.  

● Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty   

          działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.  

● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego            

oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej,  

● Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Większycach 

 

 

Wstęp 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Większycach 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 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Większycach i Wewnątrzszkolnym Zasadami 

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. 

 

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

opisane w podstawie programowej.  



 
 
 

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

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

profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.  

 

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

z uwzględnieniem: 

 przepisów prawa, 

 wyników ewaluacji wewnętrznej, 

 wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 

 ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczo-profilaktycznego, 

 wniosków i analiz z pracy zespołów przedmiotowych i wychowawczych, 

 uwag, spostrzeżeń i wniosków 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 Pedagogiczna,  Rada 

Rodziców, Samorząd Uczniowski), 

 współdziałanie ze środowiskiem lokalnym, 

 współodpowiedzialność za efekty realizacji programu. 

 

I. Misja szkoły 



 
 
 

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

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

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

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

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

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

przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska  

o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców. 

 

II. Sylwetka absolwenta 

 

Dążeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Większycach jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym 

oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę, posiada 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 i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły, przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia, 

 zna i rozumie zasady współżycia społecznego,  

 jest tolerancyjny, 

 korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne, 

 jest ambitny, 

 jest kreatywny, 

 jest odważny, 

 jest samodzielny, 

 posiada 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, 

 integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole. 

 

III. 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 i światowej, 

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

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i 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       podejmowanie zachowań ryzykownych, 

3) wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które 

nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia. 

 

Działania te obejmują w szczególności: 

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

psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, 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. 

 

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

 

 wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej, 

 przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie), 

 wzmacnianie relacji pomiędzy uczniami i nauczycielami w związku z długotrwałą izolacją uczniów spowodowaną pandemią Covid-19, 

 organizacja różnorodnych atrakcji pozaklasowych integrujących społeczność szkolną, 

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

 budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, ze szczególnym uwzględnieniem promocji wycieczek jako sposobu poznania 

miejsc pamięci narodowej, 

 przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom, 

 przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, 

 troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców,  



 
 
 

 wzmocnienie edukacji ekologicznej w placówce. 

 

Zadania profilaktyczne programu to: 

 zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole, 

 znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły, 

 promowanie zdrowego stylu życia, 

 kształtowanie nawyków prozdrowotnych, 

 rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, 

papierosów, alkoholu i narkotyków), 

 eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej, 

 zapobieganie niebezpieczeństwom związanym 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. 

 

Założenia programu: 

 

1. Wszyscy nauczyciele wprowadzają do tematyki swego przedmiotu elementu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. 

2. Wszystkie zajęcia szkolne uwzględniają założenia programu wychowawczo-profilaktycznego,  

3. Nauczyciele dostosowują przekazywanie wiedzy, kształtowanie umiejętności i postaw uczniów do odpowiedniej w tym wieku aktywności 

dzieci; umożliwiają poznawanie świata w jego jedności i złożoności; wspomagają samodzielność uczenia się; inspirują do wyrażania 

własnych myśli i przeżyć; rozbudzają ciekawość poznawczą oraz motywację do dalszej edukacji. 

 

Formy oddziaływań wychowawczych: 

 

1. Zajęcia edukacyjne,  



 
 
 

2. Godziny wychowawcze,  

3. Zajęcia pozalekcyjne,  

4. Wycieczki,  

5. Imprezy i uroczystości klasowe, szkolne, środowiskowe, 

6. Udział w projektach i programach edukacyjnych,  

7. Akcje charytatywne, 

8. Szkolne i pozaszkolne konkursy tematyczne i przedmiotowe. 

 

Metody pracy wychowawczej: 

 

● Gry i zabawy,  

● Dyskusje,  

● Dramy,  

● Twórczość plastyczna, techniczna i artystyczna,  

● Metoda projektów,  

● Symulacje,  

● Warsztaty, 

● Treningi umiejętności, 

● Rozmowy, pogadanki. 

 

 

IV. 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, 

 współpracuje z zespołem wychowawców oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań, 

 czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, 

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

szkoły, 

 nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 

 

2. Rada Pedagogiczna: 

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

 opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą Rodziców, 

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

i przestępczością, 

 uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego, 

 uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 

 

3. Nauczyciele: 

 współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu 

Wychowawczo-Profilaktycznego, 

 reagują na 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 zrealizacji 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, 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, 

 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. 

 



 
 
 

6. Rodzice: 

 współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny, 

 uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły, 

 uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę, 

 zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole, 

 współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie, 

 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, 

 Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 

 

7. Samorząd uczniowski: 

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

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem, 

 uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły, 

 współpracuje z 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, 

 podejmuje działania z zakresu wolontariatu w ramach Szkolnego Koła Caritas. 

 

V. Szczegółowe cele wychowawcze do realizacji w roku szkolnym 2022/2023 

 

OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO 

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

2. Pomoc uczniom wymagającym wsparcia w odpowiedniej formie.  



 
 
 

3. Kształtowanie postawy twórczej. 

4. Kształcenie samodzielnego formułowania i wyrażania sądów. 

5. Uczenie planowania i dobrej organizacji własnej pracy. 

 

OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO:  

1. Integracja zespołów klasowych i przedszkolnych.  

2. Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm.  

3. Rozwijanie postaw prospołecznych i zapobieganiu trudnościom w nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych. 

4. Budowanie świadomości i przynależności narodowej. 

5. Budowanie prawidłowych relacji rodzinnych. 

6. Kształtowanie świadomości o nienaruszalności cielesnej drugiego człowieka. 

 

OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO 

1. Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji działań prozdrowotnych. 

2. Promowanie zdrowego trybu życia. 

3. Przeciwdziałanie pojawianiu się wśród uczniów zachowań ryzykownych związanych z używaniem środków psychotropowych. 

 

OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO 

1. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, pewności siebie i zaradności życiowej. 

2. Prezentowanie konstruktywnych sposobów rozwijania swoich predyspozycji i pokonywania potencjalnych trudności.  

3. Przeciwdziałanie przemocy i agresji rówieśniczej w szkole oraz zachowaniom autoagresywnym. 

4. Przeciwdziałanie cyberprzemocy i kształtowanie umiejętności bezpiecznego korzystania z sieci. 

 

OBSZAR ROZWOJU DUCHOWEGO 



 
 
 

1. Wychowanie do wartości. 

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

3. Zapoznanie uczniów i rodziców z systemem wartości przyjętych w planie pracy szkoły oraz regulacjami prawa wewnątrzszkolnego.  

4. Poprawa relacji pomiędzy pracownikami szkoły i uczniami.  

 

VII. Harmonogram działań 

  



 
 
 

 

 

 

Obszar 
Cele Zadania Formy realizacji 

Osoby 

odpowiedzialne 
Termin 

IN
T

E
L

E
K

T
U

A
L

N
Y

 

Rozpoznanie  

i rozwijanie 

możliwości, 

uzdolnień  

i zainteresowań 

uczniów. 
 

Diagnoza wstępna  

i końcowa  

z poszczególnych 

przedmiotów 

Przeprowadzanie w klasach diagnoz wstępnych  

z poszczególnych przedmiotów. Analiza wyników 

oraz sformułowanie wniosków do pracy. 

Nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

Wrzesień, 

czerwiec 

Organizacja zajęć 

pozalekcyjnych. 

Organizacja zajęć pozalekcyjnych zgodnie  

z potrzebami i zainteresowaniami uczniów: 

- kółko szachowe, 

- kółko biblioteczne, 

- SKS, 

- zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty, 

- Deutsch AG, 

- zajęcia języka polskiego dla uczniów z Ukrainy 

- dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

- zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-

społeczne 

Nauczyciele 

prowadzący 

Cały rok 

szkolny 

 

 

 

 

 

 

Organizacja 

uroczystości szkolnych. 
Programy artystyczne i prezentowanie talentów na 

forum szkoły podczas uroczystości zgodnie  

z harmonogramem.  

Nauczyciele Wg 

harmonogr

amu 

Udział w różnorodnych 

formach aktywizacji 

uczniów.  

Organizacja i przygotowanie uczniów do konkursów 

wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych. 

 

Wycieczki do teatru, muzeum, galerii itp. 

 

Nauczyciele 

koordynatorzy  

Wg 

harmonogr

amu 



 
 
 

Udział w projektach, programach i akcjach 

edukacyjnych: 

- Europejski Dzień Języków, 

- Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, 

- Dzień Ziemi, 

- Zdrowo jemy nie tyjemy, 

- Dzień Lasu, 

- sportowy projekt SportKluby, 

- Dzień Nowoczesnych Technologii,  

- Code Week, 

- Dzień Bezpiecznego Internetu, 

- „Dwujęzyczna Opolszczyzna”, 

- „Zdrowo i Sportowo”, 

- „Uczymy Dzieci Programować”, 

- „Emocje”. 

 

Przeprowadzenie lekcji wychowawczej na temat: 

„Jak rozwijać swoje zainteresowania?” 

 

Rozwijanie 

kompetencji 

czytelniczych oraz 

upowszechnianie 

czytelnictwa u dzieci  

i młodzieży szkolnej 

oraz zapewnienie 

dostępu do kanonu i 

założeń edukacji 

klasycznej oraz 

dziedzictwa 

cywilizacyjnego 

Europy  

Udział w konkursach i programach promujących 

czytelnictwo: 

- konkurs na najładniejszą zakładkę do książki, 

- pasowanie na czytelnika,  

- „czytamy swoim kolegom i koleżankom”, 

- projekt przedszkolny „Mały Miś w Świecie 

Wielkiej Literatury” oraz „Magiczna moc bajek”, 

- Akcja „Zaczynamy dzień od czytania”. 

- prowadzenie dzienniczków lektur w klasach I-III, 

- prowadzenie lekcji bibliotecznych. 

 

Multidyscyplinarne podejście do dorobku cywilizacji 

europejskiej według treści zawartych w podstawie 

Nauczyciele, 

bibliotekarz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na 

bieżąco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

programowej poszczególnych przedmiotów ze 

szczególnym uwzględnieniem historii, religii, wiedzy 

o społeczeństwie, języka polskiego.  

 

Organizacja „Olimpiady” w ramach Dnia Sportu z 

uwzględnieniem zasad i dyscyplin nawiązujących do 

idei starożytnych, klasycznych Igrzysk Olimpijskich 

 

 

Przygotowanie „Kącika łaciny” z sentencją łacińską 

na każdy miesiąc oraz jej pochodzeniem i 

znaczeniem. 

 

 

 

 

Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

 

 

Zespół 

humanistyczny 

 

 

 

 

Czerwiec 

2023 

 

 

 

Cały rok 

szkolny 

Pomoc uczniom 

wymagającym 

wsparciu  

w odpowiedniej 

formie. 

Monitorowanie 

postępów w nauce 

ucznia, wczesne 

wykrywanie trudności 

w nauce i problemów 

wychowawczych, 

podjęcie działań 

zmierzających do 

udzielenia adekwatnej 

pomocy. Realizacja 

działań naprawczych. 

Wskazywanie dróg uzyskiwania pomocy  

w sytuacjach dysfunkcyjności środowiska 

rodzinnego – współpraca z PPPP. 

 

Rozmowy z rodzicami – uświadomienie 

konieczności przeprowadzenia badań w PPPP. 

 

Poznanie indywidualnych potrzeb i zainteresowań 

uczniów – zapoznanie się z opinią i orzeczeniem 

PPPP, opracowanie arkuszy dostosowania wymagań 

edukacyjnych. 

 

Prowadzenie zajęć, logopedycznych, korekcyjno-

kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych 

dla uczniów ze specyficznymi trudnościami 

edukacyjnymi zgodnie z zaleceniami poradni PPPP. 

 

Prowadzenie zajęć w ramach wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka. 

 

Nauczyciele 

terapeuci, 

wychowawcy 

klas, 

nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

Cały rok 

szkolny 



 
 
 

Indywidualizacja  procesu nauczania. Stała opieka 

nad uczniami wymagającymi większej uwagi  

i wsparcia. 

 

Semestralna i końcoworoczna ocena efektywności 

udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

 

Współpraca z logopedą i psychologiem. 

 

Wykorzystywanie TIK podczas lekcji oraz zajęć 

dodatkowych. Rozwijanie umiejętności 

podstawowych i przekrojowych uczniów z 

wykorzystaniem pomocy dydaktycznych 

zakupionych w ramach projektu „Laboratoria 

przyszłości” 

Kształtowanie 

postawy twórczej. 

 

Stosowanie 

różnorodnych, w tym 

aktywizujących form 

pracy na lekcjach, 

realizowanie treści  

z wykorzystaniem 

metody projektu. 

 

Tworzenie przez uczniów prac plastycznych, 

plakatów, prezentacji multimedialnych, albumów, 

zielników. 

 
Udział w programach edukacyjnych i konkursach 

zgodnie z harmonogramem na bieżący rok szkolny. 

 

Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych 

metod dydaktycznych – Escape Room. 

 

Organizacja „Wieczoru Naukowców” z 

wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach 

projektu „Laboratoria przyszłości” 

 

Wystawy prac plastyczno-technicznych uczniów, 

wykonanych między innymi przy użyciu wydruków 

3D 

Nauczyciele Cały rok 

szkolny 



 
 
 

Kształcenie 

samodzielnego 

formułowania  

i wyrażania sądów. 

Interpretacja własna tematów plastycznych  

i literackich. 

 

Dyskusje panelowe, tworzenie drzew decyzyjnych, 

map myśli. 

 

Wprowadzenie elementów retoryki na lekcjach  

j. polskiego. 

 

Wystąpienia publiczne przed klasą i szkołą, 

kształtowanie umiejętności autoprezentacji. 

 

Tworzenie filmików przedstawiających własne 

zainteresowania uczniów. 

 

Udział uczniów w redagowaniu gazetki szkolnej, 

pisanie artykułów, reportaży, komentarzy. 

Uczenie planowania  

i dobrej organizacji 

własnej pracy. 

Pogadanki na lekcjach wychowawczych dotyczące 

prawidłowego gospodarowania czasem wolnym. 

 

Przedstawienie metod i strategii uczenia się na 

zajęciach poszczególnych przedmiotów. 

 

Przedstawienie zasad ergonomicznego wykorzystania 

przestrzeni wokół ucznia. 

S
P

O
Ł

E
C

Z
N

Y
 

Integracja 

zespołów 

klasowych  

i przedszkolnych 

Realizacja klasowych  

i przedszkolnych 

planów działań 

wychowawczych oraz 

harmonogramu 

uroczystości i imprez 

szkolnych. 

Wspólne świętowanie w klasach  

i ze społecznością szkolną różnego rodzaju 

uroczystości (np. klasowe wigilie, andrzejki, 

urodziny kolegów i koleżanek, karnawał, apele 

szkolne). 

 

Nauczyciel, 

wychowawcy 

Wg 

potrzeb 



 
 
 

 Organizacja klasowych wycieczek i przedsięwzięć 

integracyjnych: 

- wyjścia do kina, 

- wyjazdy na lodowisko, 

- wyjazdy do parku wodnego, parku linowego. 

 

Organizacja jednodniowych i kilkudniowych 

wycieczek szkolnych.  

 

Organizacja szkolnych i międzyszkolnych zawodów 

sportowych.  

 

Tworzenie bezpiecznej i przyjaznej atmosfery  

w szkole poprzez organizacje: Dnia Sportu, Dnia 

Pustej Klasy itp. 

Rozumienie  

i respektowanie 

obowiązujących 

norm. 

Zapoznanie uczniów  

i rodziców  

z dokumentami 

regulującymi 

funkcjonowanie 

placówki. 

Zapoznanie uczniów i rodziców ze statutem 

placówki, PZO z poszczególnych przedmiotów oraz 

procedurami i regulaminami w niej obowiązującymi. 

 

 

 

Nauczyciele wrzesień 

Przestrzeganie norm  

i zasad obowiązujących 

w szkole 

Pogadanki na lekcjach wychowawczych ze 

szczególnym naciskiem na zaznajomienie uczniów  

z ich prawami i obowiązkami. 

 

Dbanie o kulturę języka i przeciwdziałanie agresji 

słownej. 

 

Organizacja Dnia Języka Ojczystego. 

 

Wpajanie szacunku do tradycji, historii i symboli 

narodowych. 

Nauczyciele Cały rok 

szkolny 



 
 
 

 

Przygotowywanie i udział w apelach  

i uroczystościach szkolnych związanych ze świętami 

państwowymi, religijnymi i lokalnymi. 

Prowadzenie działań 

profilaktycznych 

związanych 

bezpieczeństwem  

w szkole i poza nią, 

nauka  

o bezpieczeństwie, 

Prelekcje o zagrożeniach, niebezpieczeństwach 

zagrażających również życiu i zdrowiu. 

 

Działania wychowawcze, pogadanki na lekcjach 

wychowawczych. 

 

Nauka pierwszej pomocy. 

 

Próbne ewakuacje na terenie placówki. 

 

Dyżury nauczycieli podczas przerw. 

 

Poruszanie tematyki na lekcjach BRD i EDB. 

 

Spotkania z policjantem. 

 

Udział w akcjach ogólnopolskich związanych  

z bezpieczeństwem.  

 

Działalność koordynatora do spraw bezpieczeństwa 

(badania ankietowe dotyczące poczucia 

bezpieczeństwa w placówce). 

Nauczyciel, 

koordynator do 

spraw 

bezpieczeństwa  

Cały rok 

szkolny 

Przeciwdziałanie 

pojawianiu się wśród 

uczniów zachowań 

ryzykownych 

związanych  

z używaniem oraz 

Organizacja spotkania z psychologiem: 

„Cyberprzemoc – jak bezpiecznie poruszać się  

w sieci?” 

 

Nauka netykiety. 

 

Nauczyciele, 

wychowawcy, 

psycholog 

szkolny 

Na 

bieżąco 



 
 
 

nadużywaniem 

nowoczesnych 

technologii 

komunikacyjno-

informacyjnych 

Organizacja Dnia Bezpiecznego Internetu, Dnia 

Nowoczesnych Technologii. 

 

Lekcje wychowawcze poświęcone prezentacji 

zagrożeń związanych z nadużywaniem Internetu oraz 

negatywnego wpływu narzędzi ekranowych na 

zdrowie młodych ludzi. 

 

Nauka alternatywnych form spędzania wolnego 

czasu z naciskiem na formy aktywne. 

 

Kształtowanie postaw bezpiecznego korzystania  

z TIKu. 

 

Wzmacnianie kompetencji rodzicielskich – „Jak 

sprawdzić dzieci w sieci?”. 

Kształtowanie postawy 

szacunku wobec 

środowiska 

naturalnego. 

Udział w akcjach ekologicznych: 

- Sprzątanie świata 

- Listy do Ziemi 

- Sprzątanie  ścieżki rowerowej 

- Obchody Dnia Ziemi 

- zbiórki surowców wtórnych oraz elektrośmieci 

(makulatury, baterii itp.) 

- Obchody Dnia Drzewa, Dnia Lasów, Dnia 

Oceanów. 

 

Udział w projekcie przedszkolnym: 

- „Ekokulturalne Przedszkole”, 

- „Z darami natury świat nie jest ponury”, 

- „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. 

Nauczyciele 

przedmiotowcy, 

nauczyciele 

przedszkola 

Wg 

harmonogr

amu 

Kształtowanie 

świadomości  

Budowanie poczucia własnej wartości  

z wykorzystaniem bajkoterapii. 

Wychowawcy Na 

bieżąco 



 
 
 

o nienaruszalności 

cielesnej drugiego 

człowieka. 

 

Tematyczne scenki dramowe ukazujące różnice 

pomiędzy przemocą a karaniem, zachowania  

w sytuacji naruszenia nietykalności osobistej. 

 

Ochrona praw dziecka w sytuacjach niewydolności 

rodziny poprzez współpracę z instytucjami 

wspierającymi rodzinę  - GOPS, Policja, Sąd 

Rodzinny. 

Rozwijanie postaw 

prospołecznych  

i zapobieganie 

trudnościom 

Kształtowanie postaw 

prospołecznych oraz 

wrażliwości na cudzą 

krzywdę, prawdę, dobro 

i piękno 

Funkcjonowanie Szkolnego Koła Caritas: 

- zbiórki charytatywne 

- rozpoznanie potrzeb i pomoc osobom starszym. 

- działalność na rzecz uchodźców z Ukrainy 

 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym. 

 

Organizacja akcji „Góra Grosza”, zbiórka karmy do 

schroniska dla zwierząt, zbiórka nakrętek dla osób 

potrzebujących,. 

 

Współpraca z psychologiem szkolnym w ramach 

indywidualnych i grupowych spotkań uzdalniających 

do odpowiedzialnych decyzji i wzmacniających 

zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży 

„Trening Umiejętności Społecznych” 

Opiekun 

Szkolnego Koła 

Caritas oraz 

Samorządu 

Uczniowskiego 

 

 

 

 

 

 

Psycholog 

szkolny 

Na 

bieżąco 

Prelekcje dla uczniów, 

rodziców i nauczycieli 

dotyczące 

funkcjonowania 

młodych ludzi 

Przeprowadzenie lekcji wychowawczych „Jak radzić 

sobie ze stresem?”, „Narkotyki, alkohol, złe 

towarzystwo”. 

 

Wzmacnianie kompetencji rodzicielskich poprzez 

prelekcję na następujące tematy: 

Psycholog 

szkolny, 

wychowawcy 

Wg 

potrzeb 



 
 
 

„Jak samodzielnie nadrabiać z dzieckiem braki  

w nauce?” 

„Jak sprawdzić dzieci w sieci?”. 

 

Organizacja spotkania uczniów z psychologiem 

szkolnym na wybrany temat:  

- „Radzenie sobie z negatywnymi emocjami” 

- „Problemy wieku dorastania”. 

Budowanie 

świadomości  

i przynależności 

narodowej 

Świętowanie  

i kultywowanie rocznic 

i wydarzeń 

patriotycznych 

Nauka hymnu państwowego, właściwa postawa  

w czasie hymnu oraz uroczystości państwowych  

i szkolnych. 

 

Wpajanie szacunku do tradycji, historii i symboli 

narodowych. 

 

Organizacja Akademii z okazji Święta Odzyskania 

Niepodległości, Uchwalenie Konstytucji 3 maja oraz 

inne. 

 

Udział w projektach i programach o tematyce 

historycznej i patriotycznej. 

 

Organizacja wycieczek jednodniowych do miejsc 

związanych z historią Polski i pamięcią narodową:  

- Oświęcim,  

- Góra Świętej Anny, 

- Muzeum Ziemi Kozielskiej,  

- zielona szkoła 

Wychowawcy, 

nauczyciel 

historii 

Wg 

harmonogr

amu 

Promowanie zasad 

demokracji  

i samorządności wśród 

uczniów 

Zorganizowanie wyborów do samorządu 

uczniowskiego i samorządów klasowych. 

 

Tworzenie kodeksów klasowych. 

Wychowawcy, 

opiekun 

Samorządu 

Uczniowskiego 

Wrzesień, 

maj 



 
 
 

 

Wybór reprezentantów do Młodzieżowej Rady 

Gminy. 

 

Wybór szkolnego rzecznika praw ucznia. 

 

Przedstawienie rodzicom oraz uczniom ich praw  

i obowiązków. 

 

Organizowanie obchodów Dnia Europy. 

Aktywny udział  

w życiu społeczności 

szkolnej i lokalnej. 

Poszerzanie wiadomości o historii wsi, gminy, 

powiatu, województwa, regionu poprzez wycieczki 

edukacyjne i krajoznawcze, spotkania z ciekawymi 

ludźmi, współpraca z DFK w Większycach, GOK 

Reńska Wieś, udział w konkursach np. gwary śląskiej 

„Śląskie Beranie”, współpraca z OSP w Większycach 

i Poborszowie. 

 

Współpraca z Radą Rodziców podczas organizacji 

imprez lokalnych np. kiermasz bożonarodzeniowy, 

festyn rodzinny. 

Nauczyciele Wg 

harmonogr

amu 

Budowanie 

prawidłowych 

relacji rodzinnych 

Kształtowanie postawy 

szacunku wobec 

członków rodziny, osób 

dorosłych i starszych 

Obchody Dnia Matki, Dnia Ojca, Dnia Babci, Dnia 

Dziadka. 

 

Wysyłanie kartek z życzeniami świątecznymi do 

seniorów i osób samotnych. 

 

Lekcje wychowawcze dotyczące roli ucznia  

w rodzinie i jego obowiązków rodzinnych. 

 

Nauczyciele, 

psycholog 

szkolny 

Na 

bieżąco 



 
 
 

Organizacja spotkania z psychologiem szkolnym na 

temat „Dziecko w niepełnej rodzinie – ustalanie 

granic”. 

 

Wskazywanie strony internetowej szkoły i szkolnego 

fanpage’a na Facebooku jako źródła informacji temat 

funkcjonowania dziecka w szkole. 

F
IZ

Y
C

Z
N

Y
 

Kształtowanie 

umiejętności 

podejmowania  

i realizacji działań 

prozdrowotnych. 

Tworzenie warunków 

niezbędnych do 

prawidłowego rozwoju 

fizycznego uczniów 

Dostosowanie sprzętu szkolnego do wzrostu dzieci – 

dokonanie pomiaru dzieci. 

 

Stosowanie przerw śródlekcyjnych. 

 

Wdrażanie do aktywnego wypoczynku i rekreacji – 

turnieje i zawody sportowe. 

 

Prowadzenie fluoryzacji. 

 

Pogadanki na temat dostosowania ubioru do pogody 

oraz sposobów unikania chorób. 

 

Działalność Szkolnego Klubu Sportowego. 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

wychowania-

fizycznego, 

pielęgniarka 

szkolna 

Na 

bieżąco 

Promowanie 

zdrowego trybu 

życia 

Udział  

w ogólnopolskich 

edukacyjnych 

programach 

promujących zdrowie 

Udział w programie: 

- „Zdrowe wspólne drugie śniadanie”, 

- „Trzymaj formę”, 

-„Umiem pływać”,  

- „Zdrowo i sportowo”, 

- „Emocja”. 

Nauczyciele 

koordynatorzy 

Wg 

harmonogr

amu 

Edukacja zdrowotna Organizacja spotkania z dietetykiem. 

 

Organizacja spotkania dla dziewcząt VI-VIII  

z położną środowiskową. 

 

Wychowawcy, 

pielęgniarka 

szkolna, 

nauczyciele 

Na 

bieżąco 



 
 
 

Spotkanie z pielęgniarką szkolną – pogadanki na 

temat szkodliwości używek, wad postawy oraz 

COVID- 19. 

 

Udział w zawodach sportowych i pozalekcyjnych 

zajęciach sportowych. 

 

Organizacja wyjazdu na „białą szkołę” – 

doskonalenie bądź nauka jazdy na nartach 

 

Zapoznanie z konsekwencjami nie przestrzegania 

przyjętych dla danego wieku zwyczajowych norm  

i wymagań, które wiążą się z negatywnymi skutkami 

dla zdrowia fizycznego i psychicznego dziecka  

i otoczenia. 

 

Wspieranie uczniów, którzy ze względu na sytuację 

rodzinną, środowiskową, czy biologiczną są  

w znacznym stopniu narażeni na ryzyko zachowań 

ryzykownych - Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej 

dziecka przez wychowawcę, dyrektora, 

poinformowanie odpowiednich instytucji. 

 

wychowania 

fizycznego 

 

 

 

 

 

 

E
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Kształtowanie 

pozytywnego 

obrazu własnej 

osoby, pewności 

siebie i zaradności 

życiowej 

Aktywizowanie 

uczniów, motywowanie 

i zachęcanie do udziału 

w różnych formach 

działań pozalekcyjnych 

w szkole i poza nią. 

Prezentacja talentów podczas różnych uroczystości 

szkolnych i konkursów. 

Działalność w organizacjach szkolnych, udział  

w kołach zainteresowań umożliwiających uczniom 

rozwijanie talentów. 

Nauczyciele Cały rok 

szkolny 



 
 
 

Promowanie sukcesów uczniów poprzez system 

nagród, stypendia, dyplomy. 

Organizacja warsztatów, angażowanie uczniów  

w organizację wydarzeń, imprez. 

 

Uczenie samodzielności i zaradności poprzez 

organizację wycieczek i wyjazdów. 

Prezentowanie 

konstruktywnych 

sposobów 

rozwijania swoich 

predyspozycji  

i pokonywania 

potencjalnych 

trudności 

Działania 

wychowawcze 

poświęcone 

umiejętności radzenia 

sobie ze stresem oraz 

emocjami 

Spotkanie z psychologiem – „Radzenie sobie  

z negatywnymi emocjami i stresem” 

„Problemy wieku dorastania”. 

 

Lekcja wychowawcza na temat „Jak radzić sobie ze 

stresem?” 

 

Spotkanie z psychologiem szkolnym dla nauczycieli 

na temat radzenia sobie z emocjami, stresem  

i wypaleniem zawodowym. 

Wychowawcy, 

psycholog 

szkolny 

Na 

bieżąco 

Przeciwdziałanie 

przemocy i agresji 

rówieśniczej  

w szkole oraz 

zachowaniom 

autoagresywnym 

Kształtowanie postawy 

asertywności oraz 

uczenie sposobów 

radzenia sobie  

z sytuacjami trudnymi. 

Rozmowy wspierające i kształtujące właściwe 

zachowania, uczenie sposobów radzenia sobie  

z sytuacjami trudnymi, stresowymi oraz 

krytycznymi, wskazywanie pozytywnych wzorców 

zachowań. 

 

Omawianie tematyki agresji i przemocy, wyrażania 

emocji zajęcia grupowe profilaktyczne w ramach 

współpracy z PPPP. 

 

Zwracanie podczas dyżurów nauczycieli szczególnej 

uwagi na miejsca podwyższonego ryzyka. 

 

Nauczyciele  Cały rok 

szkolny  



 
 
 

Budowanie porozumienia uczeń – uczeń, uczeń – 

nauczyciel, uczeń – rodzic – zatwierdzenie 

kontraktów. 

 

Kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć, 

radzenie sobie ze złością: prowadzenie treningu 

umiejętności reagowania w różnych sytuacjach. 

 

Reagowanie na wszelkie przejawy agresji, 

interwencje nauczycielskie wobec uczniów 

stosujących przemoc. 

 

Wyrabianie umiejętności mówienia „nie”  

w sytuacjach zagrażających zdrowiu i 

bezpieczeństwu dziecka . 

 

Kształtowaniu charakteru, uczenie asertywności.  

 

Zaznajamianie uczniów z pojęciem asertywności. 

Uczenie podejmowania właściwych decyzji. 

 

 

 

 

D
U

C
H

O
W
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Wychowanie do 

wartości. 

Kształtowanie postawy 

moralnej uczniów: 

ukazywanie prawdy, 

uczenie altruizmu, 

rzetelności, 

wytrwałości, 

uczciwości, 

poszanowania mienia 

Organizowanie uroczystości z udziałem rodziców, 

osób starszych, emerytów, zaproszonych gości. 

 

Organizowanie pomocy charytatywnej. 

 

Pogadanki, dyskusje, dramy na lekcjach 

wychowawczych. 

 

Wychowawcy, 

opiekun 

Szkolnego Koła 

Caritas,  

Na 

bieżąco 



 
 
 

własnego i cudzego, 

uczenie szacunku do 

drugiego człowieka 

Wskazywanie autorytetów i wzorców moralnych na 

lekcjach historii, religii. 

 

Wychowanie do odpowiedzialnego uczestnictwa  

w życiu społecznym. 

Dbanie o piękną mowę 

ojczystą  

i przeciwdziałanie 

używaniu 

wulgaryzmów wśród 

uczniów 

Konkursy czytelnicze, ortograficzne, pisarskie. 

 

Wyjazdy do kina, teatru. 

 

Nauka rozwiązywania konfliktów rówieśniczych  

w sposób spokojny i kulturalny. 

Nauczyciele 

poloniści, 

wychowawcy 

Wg 

harmonogr

amu 

Poprawa relacji 

pomiędzy 

pracownikami 

szkoły i uczniami 

Wpajanie szacunku do 

nauczycieli  

i pracowników szkoły 

Dzień życzliwości i dobrych uczynków. 

 

Wspólne przeżywanie uroczystości szkolnych, apeli 

(w tym Dzień sportu, Dzień Edukacji Narodowej). 

Wychowawcy  Wg 

harmonogr

amu 

Działania mające na 

celu integrację zespołu 

klasowego. 

Organizacja pozalekcyjnych działań integrujących 

środowisko rówieśnicze. 

 

 

Wychowawcy  Wg 

potrzeb 

 


