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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 2021 r. poz. 1762 ze zm.). 

✓ Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.). 

✓ Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ((tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.). 

✓ Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 

1119 ze zm.). 

✓ Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ((tekst jedn.: Dz. U. z 2020r. poz., 2050 z późn.zm.). Jest to spójne z 

Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii. 

✓ Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych  (tekst jedn.: Dz.U. 

z 2021 r. poz. 276 ze zm.). 

✓ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012r. poz.997).  

✓ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2016r. poz.895). 

✓ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013r. poz.532). 

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

i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 

narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1449). 

✓ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, 

wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym (Dz.U. z 2015r. poz. 1113). 

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

przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z 
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niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 

kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U . z 

2017r. poz. 356 z późn. Zm.) 

✓ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z 

uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: 

pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1552) 

✓ Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i 

organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022r. 

Poz. 583 i 1116). 

✓ Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 

✓ Statut Szkoły Podstawowej w Chojnie. 

 

 

Wstęp  

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej w Chojnie opiera się na hierarchii wartości 

przyjętej przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski, wynikającej 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 założeniu, 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 uwzględnia w swych 

założeniach okoliczność związaną z przyjęciem do szkoły uczniów z Ukrainy i Francji. 

 



4 

 

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

wymagania opisane w obowiązującej 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.  

 

 

Diagnoza działań wychowawczych i profilaktycznych 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących 

w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem: 

• wyników ewaluacji wewnętrznej 

• wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora 

• ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczego i programu profilaktyki 

• wniosków i analiz (zespołów klasowych i zespołów dydaktyczno-wychowawczych) 

• koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły opracowanej przez dyrektora 

• dokumentacji pedagoga szkolnego 

• informacji płynących od nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły o bieżących problemach wychowawczych  

• obserwacji zachowania uczniów: w czasie lekcji, przerw międzylekcyjnych, zawodów sportowych, apeli, uroczystości szkolnych 

wycieczek itp. 

• rozmów z Samorządem Szkolnym 

• uwag, spostrzeżeń, wniosków nauczycieli, uczniów i rodziców 
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Wnioski:  

➢ Szkoła w opinii uczniów i rodziców uważana jest za bezpieczną 

➢ Szkoła posiada wypracowane procedury postępowania w sytuacjach zagrożeń, uczniowie regularnie ćwiczą ewakuację w 

przypadku zaistnienia niebezpieczeństwa 

➢ Uczniowie biorą udział w zawodach sportowych oraz są uczestnikami wielu konkursów szkolnych i pozaszkolnych osiągając 

 przy tym sukcesy 

➢ Uczniowie biorą czynny udział w różnego rodzaju imprezach i uroczystościach na terenie szkoły i poza nią oraz są ich 

współorganizatorami 

➢ Rodzice i uczniowie chętnie wspierają akcje charytatywne na terenie szkoły, środowiska lokalnego i o charakterze globalnym  

➢ Widoczna jest działalność samorządowa na terenie klasy i szkoły 

➢ Szkoła realizuje programy profilaktyczne 

➢ Uczniowie systematycznie poszerzają swoją wiedzę z zakresu profilaktyki (tj. promowania zdrowego stylu życia, wolnego 

od używek) poprzez udział w spektaklach profilaktycznych, konkursach, warsztatach, akcjach, a także w ramach zajęć 

z wychowawcą i edukacji wczesnoszkolnej 

➢ Uczniowie uczestniczą w zajęciach, warsztatach, akcjach, konkursach, które mają za zadanie promować zdrowy styl życia, 

wolny od wszelkich używek 

➢ Uczniowie i ich rodzice mają możliwość korzystania ze wsparcia profesjonalnych instytucji współpracujących w ramach 

 programu profilaktyki 

➢ Na terenie szkoły sporadycznie pojawiają się zachowania agresywne 

➢ Nauczyciele na bieżąco analizują trudne przypadki wychowawcze i podejmują działania zaradcze 

➢ Uczniowie są wspierani przez nauczycieli, pedagoga szkolnego i pedagoga specjalnego w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych 

➢ Uczniowie mogą liczyć na pomoc nauczycieli, pedagoga szkolnego i pedagoga specjalnego w rozwiązywaniu trudności w uczeniu 

➢ Rodzice korzystają z pomocy nauczyciela przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

➢ Zdaniem rodziców nauczyciele podejmują współpracę z rodzicami 

➢ Szkoła kultywuje tradycje, kształtuje postawy patriotyczne i prawidłowe relacje międzyludzkie, buduje więzi uczuciowe, wyrabia 

umiejętność współdziałania w grupie, przygotowuje do życia w społeczeństwie 
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➢ W szkole rozpoznaje się możliwości i potrzeby rozwojowe uczniów, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia , 

podchodząc do każdego z nich w sposób zindywidualizowany 

➢ Uczniowie wykazują się własną inicjatywą w podejmowaniu różnorakich działań na terenie szkoły 

➢ Należy kłaść duży nacisk na kształtowanie umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami 

➢ Należy kształtować postawy kulturalne wśród uczniów wobec każdego człowieka, w tym szczególnie używanie zwrotów 

grzecznościowych, wychowywać do wrażliwości na prawdę i dobro i tolerancję na inne pochodzenie i niepełnosprawność 

➢ Należy wyrabiać odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych obowiązków (pracowitość, obowiązkowość i sumienność) 

➢ Należy odbudowywać i wzmacniać pozytywne relacje w grupach klasowych 

➢ W dalszym ciągu należy pracować nad motywacją uczniów do nauki 

➢ Należy prowadzić działaniu ukierunkowane na profilaktykę chorób zakaźnych, w szczególności Covid-19 

➢ Należy odbudować różne formy współpracy szkoły z rodzicami 

➢ Należy wspierać i wspomagać wychowawczą rolę rodziny, zapewnić wsparcie psychologiczno-pedagogiczne szczególnie w 

sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią 

Na podstawie rozmów z rodzicami i uczniami oraz nauczycielami i pracownikami szkoły dokonano modyfikacji Szkolnego 

Programu Wychowawczo – Profilaktycznego z roku 2021/2022 uwzględniając nowe potrzeby i priorytety oraz uwarunkowania na rok 

szkolny 2022/2023. 

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023  

✓ Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i 

piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji. 

✓ Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w 

rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 

✓ Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego 

Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej. 

✓ Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do 

zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej. 
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✓ Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego  wykorzystywania technologii 

informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności 

kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych. 

✓ Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych 

uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.  

✓ Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach 

ogólnodostępnych i integracyjnych. 

 

 

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

 

• wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej 

• wzbudzanie poczucia przynależności do grupy 

• odbudowanie i umacnianie u uczniów prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej w szkole, klasie (reintegracja)  

• utrwalanie u uczniów świadomego dbania o higienę osobistą 

• 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 

• Aklimatyzacja nowo przyjętych uczniów z Ukrainy i Francji oraz integracja z pozostałymi uczniami 

• Likwidacja stereotypów związanych z osobami z niepełnosprawnościami, zmiana negatywnych myśli i postaw 

 

 

 

Strategia wychowawczo-profilaktyczna szkoły  
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Podstawowym celem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży, w tym, 

tych które potrzebują szczególnego wsparcia (uczniowie z Ukrainy i Francji oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i 

niepełnosprawnościami) w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom ryzykownym. Ważnym elementem jego realizacji 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 

 

 

 

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, zwłaszcza Ukrainy i Francji, 

skąd pochodzą dzieci, które zostały przyjęte do szkoły, 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. Szkoła jest ,,otwarta’” i dająca przestrzeń dla dzieci 

zarówno w normie rozwojowej, ale też dla uczniów z niepełnosprawnościami i specyficznymi trudnościami w nauce, 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.  
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Misją naszej szkoły wg koncepcji jest - wychowanie i wykształcenie człowieka mądrego i dobrego, który ma prawo do odmienności 

myśli, poglądów, wyboru dróg życiowych, kreatywnego myślenia oraz poszukiwania prawdy, dobra i piękna w świecie. 

 

 

 

II. Sylwetka absolwenta  

 

W naszej szkole dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności ludzkiej. Uczymy kochać, 

szanować i żyć kulturą, tradycją narodu polskiego oraz szanować i akceptować kulturę i tradycję innych krajów, w szczególności ojczyznę 

kolegów i koleżanek z Ukrainy i Francji.  

Wychowujemy ucznia: 

• świadomego i odpowiedzialnego 

• posiadającego wiedzę i umiejętności niezbędne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie  

• troszczącego się o swoje środowisko 

• Szanującego siebie i innych 

• Przestrzegającego zasad bezpieczeństwa i higieny życia 

• Ambitnego i kreatywnego 

• Akceptującego dzieci z deficytami rozwojowymi  

 

 

 

 

 

Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy: 
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✓ jest aktywny   - posiada zainteresowania i rozwija je na miarę swoich możliwości 
- ma swoje upodobania, jako twórca i odbiorca sztuki 
- wykazuje się samodzielnością 
- podchodzi do wyzwań ambicjonalnie 
- działa kreatywnie 

 

✓ jest ciekawy świata  - stara się poszerzać swoje wiadomości korzystając z różnych źródeł 
- lubi i chce się uczyć 
- dostrzega piękno przyrody i dba o nią 

 

✓ jest odpowiedzialny - umie podejmować działania i przewidywać ich konsekwencje 
- potrafi rozwiązywać problemy 
- cieszy się z sukcesów i potrafi akceptować porażki 
- zna swoje słabe strony i potrafi nad nimi pracować 
- umie dokonać samooceny 

                                                                       - kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności 

 
 

✓ jest otwarty   - łatwo nawiązuje kontakt z rówieśnikami 
- umie współdziałać w grupie 
- prezentuje swój punkt widzenia, ale szanuje poglądy innych 
- jest dobrym organizatorem 

 

✓ jest optymistą  - pozytywnie patrzy na świat 
- wierzy w siebie 
- mierzy wysoko 
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✓ jest prawy   - umie rozróżnić dobro od zła 
- cechuje go uczciwość i prawdomówność 
- zna normy dobrego zachowania się i według nich postępuje 
- zna symbole narodowe, regionalne i wie jak się wobec nich zachować 

 

✓ jest tolerancyjny  - rozumie, że różnice między ludźmi są czymś naturalnym, 
                                                      -akceptuje osoby z niepełnosprawnościami, 

- jest wrażliwy na potrzeby innych i gotowy do działań wolontariackich i altruistycznych 
- szanuje siebie i innych 
 
 

 

✓ jest krytyczny  - selekcjonuje i porządkuje zdobyte informacje, ocenia ich przydatność do określonego celu 
 

✓ jest świadomy  - zna swoją wartość 
- zna i respektuje prawa innych ludzi, 

  

 

 

III. Cele ogólne: 

Działalność wychowawcza 

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, 
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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) zapewnienie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka, stwarzanie przyjaznych warunków nauki 

i wychowania w szkole, 

3) 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,  

4) kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych w zakresie właściwego, zdrowego odżywania się i uprawiania sportu. 

5) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw 

prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych, 

6) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,poznawanie swojego regionu 

i kultywowanie tradycji, 

7) kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, 

8) 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, 

9) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich 

rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów, 

10) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów, 
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11) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, 

sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym, 

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

13) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych 

i prospołecznych, 

14) przestrzeganie bezpieczeństwa w szkole i poza nią. 

 

 

 

Działalność edukacyjna 

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) rozwijanie kompetencji matematycznych i cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, 

2) rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości, 

3) rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów, 

4) kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania 

i wyrażania własnych emocji, 

5) kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji 

w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, 

6) zapewnienie bezpieczeństwa w szkole, 

7) rozwijanie dojrzałych i odpowiedzialnych postaw wobec zagrożeń wynikających z kontaktu z obcymi osobami, unikanie 

zachowań ryzykownych, 

8) kształtowanie odpowiednich zachowań w ruchu drogowym, 

9) 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 
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psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych 

niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach, 

10) 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, 

11) 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 

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. 
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Działalność profilaktyczna 

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

biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych. 
 

Działania te obejmują w szczególności: 
1) przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności 

zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowe j, 
2) uświadamianie niebezpieczeństw wynikających z przejawów agresji i przemocy, wzmacnianie poczucia własnej wartości 

u uczniów, 
3) realizowanie wśród uczniów 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,  

4) 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, 

5) doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez 
uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych, 

6) 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. 
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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, 

• 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 

• uczenie dbałości o zdrowie psychiczne oraz wzmacnianie poczucia oparcia w najbliższym środowisku (rodzina, nauczyciele, 

specjaliści) w sytuacjach trudnych. 

 

 

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, 

• stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, 

opiekuńczej i innowacyjnej szkoły, 
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• współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym 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 dzieci i młodzieży 

demoralizacją i przestępczością 

• uczestniczy w realizacji i ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 

 

 

3. Nauczyciele: 

• Doskonalą umiejętności w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami, 

• 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 uczniów 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, 
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• Wzmacniają kompetencje wychowawcze 

 

 

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 z 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,  

• 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, 
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• 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. Pedagog szkolny/ pedagog specjalny/psycholog/ logopeda: 

• 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 program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 
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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, 

• podejmuje działania z zakresu wolontariatu. 
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V. Kalendarz imprez, akcji i uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2022/2023 

MIESIĄC IMPREZA/UROCZYSTOŚĆ ODPOWIEDZIALNI ZA ORGANIZACJĘ 

WRZESIEŃ - Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego Wychowawcy klas 

- Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego J. Lewandowski – opiekun SU 

- Rajd rowerowy ,,Szlakiem miodowym” A. Kowal, K. Zmuda, P. Wolski, J. Lewandowski 

- Rocznica agresji ZSRR na Polskę 17.09 Nauczyciel historii 

- Europejski Dzień Sportu Szkolnego 24.09 J. Lewandowski 

- Dzień Języków Obcych 25.09 B. Koszarek, A. Niestrawska 

- Sprzątanie świata Wychowawcy klas 

- Noc z filmem i książką M. Rybacka-Grześkowiak, A. Kowal 

- Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania D. Rapior, I. Kuśnierek, D. Smektała 

- Dzień chłopca Wychowawcy klas 

PAŹDZIERNIK - Dzień Edukacji Narodowej 14.10. J. Krenc, K. Zmuda 

- Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy I. Kuśnierek, D. Smektała 

- Dzień Papieski D. Rapior 

- Puchar Jesieni; Szkółka Wędkarska P. Wolski 

- Akcja ,,Dokarmiamy ptaki” D. Rapior 

- Noc Zawodowców P. Wolski, M. Rybacka-Grześkowiak 

- Powiatowy Rajd Rowerowy 
A. Kowal, K. Zmuda, P. Wolski, J. Lewandowski 

 

LISTOPAD - Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka Pedagog szkolny, Pedagog specjalny 

- Dzień Pluszowego Misia A. Niestrawska 
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- Międzynarodowy Dzień Tolerancji I. Kuśnierek, D. Smektała 

- Dzień życzliwości 
I. Kuśnierek, D. Smektała, wychowawcy klas IV-

VIII 

- Akcja „Znicz 2021” Opieka nad miejscami pamięci 

narodowej -sprzątanie, zapalanie zniczy, składanie kwiatów 
Wychowawcy klas 

- Akademia z okazji Dnia Niepodległości; 10.11. Nauczyciel historii 

- „Śniadanie daje moc” Międzynarodowy Dzień Zdrowego 

Jedzenia 
I. Kuśnierek, D. Smektała, D. Rapior 

- Dzień Zdrowego Śniadania J. Lewandowski, M. Rybacka-Grześkowiak 

- Andrzejki klas I - III Wychowawcy 

- Dyskoteka andrzejkowa klas IV-VIII M. Rybacka-Grześkowiak, J. Lewandowski 

- „Kartka dla seniora” D. Rapior 

GRUDZIEŃ - Dzień niepełnosprawności-gazetka D. Rapior 

- Międzynarodowy Dzień Wolontariusza; 5.12. 

 

D. Rapior 

 

- Dar serca –akcja charytatywna na rzecz mieszkańców DPS 

w Osieku 
M. Rybacka -Grześkowiak 

- „Mikołajki” Samorząd Uczniowski, wychowawcy klas I-III 

- Wigilie klasowe Wychowawcy 

- Boże Narodzenie z babcią i dziadkiem 04.12. połączony z 

kiermaszem 

M. Rybacka -Grześkowiak, A. Kowal, K. Zmuda,  

J. Lewandowski, D. Rapior 

- Akcja „Paczka dla seniora” D. Rapior 

- Konkurs „Mój najpiękniejszy anioł” D. Rapior 

STYCZEŃ - WOŚP E. Świerzewska 
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- Bal karnawałowy klas I-III I. Kuśnierek, D. Smektała, D. Rapior 

 - Poznajemy bliżej region, tradycje i zwyczaje-Rogale 

poznańskie 
I. Kuśnierek, D. Smektała 

- Walentynki I. Kuśnierek, D. Smektała 

- Dzień Bezpiecznego Internetu D. Smektała 

MARZEC - Powitanie wiosny na sportowo I-III I. Kuśnierek, D. Smektała, J. Lewandowski 

- Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa 21.03. Pedagog szkolny, Pedagog specjalny 

- Powitanie wiosny IV-VIII - Opiekunowie Samorządu i wychowawcy 

- Dzień poezji I.Kuśnierek, D. Smektała 

- Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci I. Kuśnierek 

- Żegnamy zimę -witamy wiosnę. Inscenizacja pt. ,O odwilży, 

o kichaniu i o wiosny powitaniu’’ (dla dzieci przedszkolnych) 
D. Rapior 

KWIECIEŃ - Światowy Dzień Świadomości Autyzmu; 1.04. D. Rapior 

- Szkolny konkurs z j. angielskiego B. Koszarek, A. Niestrawska 

- „Zajączek wielkanocny” upominek dla Seniora D. Rapior 

- „Kartka dla seniora” D. Rapior 

- Spotkanie z członkami zespołu,,Chojnioki” 
D. Rapior 

 

- Światowy Dzień Zdrowia D. Rapior 

- Dzień Ziemi D. Rapior 

MAJ - Apel upamiętniający Święta Majowe Nauczyciele historii 

- Dzień Flagi I. Kuśnierek, D. Smektała 
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- Tydzień Bibliotek 
I. Kuśnierek, D. Smektała, Piotr Wolski, 

nauczyciele j. polskiego klas IV-VIII 

- Zawód strażak -wycieczka do OSP w Chojnie D. Rapior 

CZERWIEC - Dzień Rodziny 04.06. Wszyscy nauczyciele 

 - Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego Wychowawczy klas 
CAŁY ROK - Wycieczki szkolne, biwaki, warsztaty  Według potrzeb 

- Konkursy, występy, wystawy 

 
Według potrzeb 

- Działania wolontariastyczne we współpracy z Pasieką 

Smakulskich 
M. Rybacka-Grześkowiak 

- Projekt ABC Empatii- likwidacja barier i stereotypów 

związanych z osobami z niepełnosprawnościami, a także 

zmianę myślenia i negatywnych postaw. 

Wychowawcy klas I-III 

 

 

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

OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO 

1. Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów. 
2. Zwiększenie udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych w roku szkolnym. 
3. Wszyscy uczniowie wymagający wsparcia uzyskają pomoc w odpowiedniej formie.  

OBSZAR ROZWOJU MORALNEGO 

1. Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących norm i wartości. 
2. Wychowawcy zapoznają uczniów i rodziców z systemem wartości przyjętych w koncepcji pracy szkoły oraz regulacjami prawa 

wewnątrzszkolnego.  
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3. Utrzymywanie poprawnych relacji pomiędzy członkami społeczności szkolnej.  

OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO:  

1. Integracja zespołów klasowych.  
2. Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm.  
3. Rozwijanie postaw prospołecznych i działań w zakresie wolontariatu.  
4. Wdrażanie nowych uczniów w realia i tradycje Szkoły Podstawowej w Chojnie. 

OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO 

1. Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych. 
2. W wychowawcy przeprowadzą zajęcia na temat profilaktyki chorób zakaźnych, w szczególności Covid-19. 
3. Budowanie świadomości uczniów na temat zależności pomiędzy odpowiednim stylem życia a zdrowiem. 

OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO 

1. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby. 
2. Kształtowanie umiejętności samooceny i rozpoznawania swoich predyspozycji.  
3. Uczniowie potrafią wskazać swoje mocne i słabe strony, potrafią wskazać konstruktywne sposoby rozwijania swoich 

predyspozycji i pokonywania potencjalnych trudności.  
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VII. Harmonogram działań w klasach I – III 

 

SFERA INTELEKTUALNA 

ZADANIA FORMA REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMINY 

Rozpoznanie możliwości, 

uzdolnień i 

zainteresowań uczniów. 

Przeprowadzanie w klasach: 

Diagnoz: 

Kl.1   

- Diagnoza na rozpoczęcie roku szkolnego. 

- Diagnoza umiejętności sportowych. 

- Diagnoza umiejętności czytania ze zrozumieniem. 

- Diagnoza tempa czytania. 

Kl. 2  

- Diagnoza wstępna - Sprawdź co pamiętasz! 

wychowawcy  

  

 

W ciągu roku 
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- Diagnoza matematyczna 

- Diagnoza umiejętności czytania ze zrozumieniem 

Kl. 3  

- Ogólnopolski test kompetencji trzecioklasisty. 

- Diagnoza umiejętności czytania ze zrozumieniem 

  

Obserwacje uczniów podczas bieżącej pracy. 

Rozwijanie 

zainteresowań i zdolności 

uczniów. 

Prowadzenie zajęć rozwijających: 

Kl. 1 Edukacja regionalna – Bliższe ojczyzny. 

Kl. 2 Ortofrajda, czyli pisana i malowana ortografia. 

Kl. 3 Edukacja informatyczna – Kodowanie ważna sprawa, 

to nauka i zabawa. 
wychowawcy 

zgodnie z 

harmonogramem 

zajęć 

Propagowanie działań kulturotwórczych - wyjazdy do 

muzeum, teatru, kina itd.  
w ciągu roku 

Udział w życiu kulturalnym wsi (gminy, powiatu). w ciągu roku 

Udział w przygotowaniu programów artystycznych na 

uroczystości szkolne i środowiskowe. 
wychowawcy  

zgodnie z 

kalendarzem 

szkolnych 

uroczystości 
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Szkolenia rady pedagogicznej w ramach WDN koordynator WDN 

zgodnie z 

harmonogramem rad 

szkoleniowych 

Przeprowadzenie przez nauczycieli zajęć lekcyjnych            

z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy. 
nauczyciele cały rok szkolny 

Rozwijanie kompetencji 

czytelniczych i 

upowszechnianie 

czytelnictwa wśród 

uczniów. 

Lekcje biblioteczne. 
wychowawcy 

bibliotekarz 
cały rok 

Udział w ogólnopolskim programie „Tydzień Bibliotek”. 

wychowawcy 

bibliotekarz 

zaproszeni goście 

maj 

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. 

wychowawcy, 

rodzice 

  

wrzesień 

Organizacja konkursów czytelniczych. 
wychowawcy 

  

wg harmonogramu 

działań 

Dzień Poezji 

Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci 

I.Kuśnierek 

D.Smektała 
marzec 
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Rozszerzenie działań propagujących czytelnictwo o 

propozycje działań podawanych przez uczniów oraz 

wyrabianie nawyku częstego sięgania po książkę. 

  

 

wychowawcy 

  

w ciągu roku 

Rozwijanie umiejętności 
rozpoznawania własnych 

uzdolnień. 

Pobudzanie aktywności umysłowej uczniów, wyobraźni, 

fantazji poprzez stosowanie nowoczesnych metod pracy. 

 

wychowawcy 

  

cały rok 

Motywowanie uczniów do wykorzystania swoich 

uzdolnień w dalszej pracy.  Przyzwyczajanie uczniów do 

samodzielnego rozwiązywania problemów, z 

wykorzystaniem posiadanej wiedzy. 

Kształcenie pomysłowości, krytycyzmu, szybkości 

podejmowania decyzji. 

Przygotowanie uczniów do konkursów klasowych, 

gminnych, powiatowych, ogólnopolskich. 

  

Udział w konkursach wg ofert napływających do szkoły. 

Wdrażanie uczniów do rozwijania swoich umiejętności 

poprzez korzystanie z dodatkowych źródeł, tj.: różne 

pozycje książkowe, internet, słowniki, programy 

multimedialne. 

Wdrażanie do pracy metodą projektów. 
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Kształtowanie postawy 

twórczej. 

Prezentowanie talentów na forum klasy, szkoły i 

społeczności lokalnej. 
wychowawcy 

wg harmonogramu 

Udział w konkursach plastycznych, muzycznych - wg ofert 

napływających do szkoły. 
w ciągu roku 

SFERA MORALNA 

ZADANIA FORMA REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMINY 

Kształtowanie szacunku 

do ludzi, wrażliwości na 

potrzeby drugiego 

człowieka, prawidłowe 

rozumienie wolności 

jednostki oparte na 

poszanowaniu osoby 

ludzkiej. 

Przeprowadzenie lekcji nt. tolerancji, przezwyciężania 

stereotypów i uprzedzeń, uwrażliwienia na przejawy 

dyskryminacji. 
wychowawcy,  

pedagog 

cały rok 

Zapoznanie – przypomnienie uczniom o prawach dziecka   

i prawach człowieka. 
cały rok 

Działalność charytatywna Szkolnego Koła Caritasu. 
opiekun Szkolnego 

Koła Caritas 

cały rok  

Współpraca z Parafialnym Caritasem. ?  

Wolontariat szkolny. 

  

  

opiekun Samorządu 

Szkolnego, 

wychowawcy  

Udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych (np. 

WOŚP). 

opiekun Samorządu 

Szkolnego,  
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opiekun SKC,  

nauczyciele kl. I-III 

Rozwój poszanowania 

dziedzictwa narodowego 

i kształtowanie 

świadomości narodowej. 

Wskazywanie 

autorytetów i wzorców 

moralnych. 

Świętowanie rocznic i wydarzeń patriotycznych. 

  

Dzień Flagi 

Wychowawcy     

I.Kuśnierek, 

D.Smektała 

zgodnie z 

kalendarzem 

uroczystości i 

harmonogramem 

zajęć 
Lekcje nt. patriotyzmu. 

Poznanie kultury 

rodzimej, zaznajamianie z 

kulturą regionu. 

Wycieczki piesze, autokarowe: 

wychowawcy cały rok 
Zajęcia z wykorzystaniem eksponatów znajdującej się         

w Szkolnej Izbie Regionalnej. 

Spotkania z ciekawymi ludźmi tworzącymi kulturę 

regionu. 

Kl. 1 – Program Edukacji Regionalnej pt.: „Bliżej Ojczyzny” D. Rapior cały rok 

Poznanie dorobku 

kulturalnego Europy, 

świata, wykształcenie 

postawy tolerancji i 

szacunku dla innych 

narodów, kultur, religii. 

Lekcje poświęcone tej tematyce 

  

Otoczenie szczególną opieką uczniów obcojęzycznych 

wychowawcy, 

opiekun Szkolnego 

Koła Europejskiego 

cały rok 
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Uczenie właściwego 

pojęcia tolerancji, odwagi 
w reagowaniu na 
niesprawiedliwość, 
krzywdę drugiego 

człowieka, agresję. 

Ankieta diagnozująca potrzeby, zagrożenia, problemy 

uczniów. 

pedagog szkolny 

wychowawcy 
wrzesień  

Pogadanki z pedagogiem szkolnym - (według potrzeb). 

Pogadanki z psychologiem - (według potrzeb). 

pedagog szkolny 

psycholog 
cały rok 

Lekcje poświęcone tej tematyce. wychowawcy cały rok 

Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy 

      I.Kuśnierek      

D.Smektała 

 

październik 

 Dzień Życzliwości 

  

      I.Kuśnierek      

D.Smektała 
listopad 

  

SFERA FIZYCZNA 

ZADANIA FORMA REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMINY 

Promowanie zdrowego 

stylu życia 

Bieg po zdrowie wychowawcy   wrzesień 

Udział w akcji ogólnopolskiej ,,Śniadanie daje moc”.  

  

Festiwal sałatek. 

 

wychowawcy                     
listopad 
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 I. Kuśnierek 

D.Smektała 

Wystawa w klasach jesiennych cudaczków wykonanych z 

warzyw i owoców. 

I.Kuśnierek,                  

D.Smektała,                          
listopad 

Realizacja projektu „Warzywa na widelcu” – cykl 

warsztatów kulinarnych z uczniami – kl. 2 i 3. 

I.Kuśnierek,                 

D.Smektała,                          

cały rok 

Zajęcia o zdrowym stylu odżywiania się oraz znaczeniu 

ruchu w życiu człowieka. 

wychowawcy, 

zaproszeni goście  

Spożywanie wspólnych posiłków, przypomnienie zasad ich 

przegotowania i spożywania. 
wychowawcy 

Piramida zdrowego odżywiania – profilaktyka nadwagi i 

otyłości wśród dzieci. 
wychowawcy 

Zasady higieny osobistej – zwrócenie szczególnej uwagi na 

zmianę stroju przed i po zajęciach wychowania fizycznego 

w zależności od pory roku. 

wychowawcy 

Spotkania z pielęgniarką (higiena osobista, higiena 

otoczenia, nawyki prozdrowotne). 
pielęgniarka 

Dbamy o z ząbeczki – zapobiegamy próchnicy – fluoryzacja. 
wychowawcy, 

pielęgniarka 

Realizacja programów rządowych: 

• ,,Szklanka mleka” 

wychowawcy 
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• ,,Owoce w szkole”. 

Wykonanie wspólnie z dziećmi gazetek promujących 

zdrowy styl życia. 
wychowawcy 

Degustacja przetworów warzywnych i owocowych. 
I.Kuśnierek,                 

D.Smektała,                          

Hodowanie własnych ziół i warzyw. 
I.Kuśnierek,                 

D.Smektała,                          

Realizacja edukacyjnego programu „Ratujmy i uczmy 

ratować” 
I.Kuśnierek,                 

D.Smektała,                          

  Powitanie wiosny na sportowo. wychowawcy marzec 

Kształtowanie 

umiejętności organizacji 
własnej pracy, 
wypoczynku i czasu 

wolnego poprzez 

planowanie.  

Przeciwdziałanie 
zjawiskom 

niedostosowania 

społecznego wśród 
uczniów. 

Praktyczne sposoby zarządzania czasem – pogadanki, 

lekcje w formie warsztatów: opracowanie planu dnia 

ucznia, rola snu w rozwoju dziecka, czystość, estetyka 

miejsca pracy i odpoczynku, wietrzenie pomieszczeń oraz 

ćwiczenia rozluźniające w czasie pracy. 

wychowawcy, 

pedagog 

cały rok Działalność edukacyjna przeciw nałogom; 

filmy, pogadanki z zakresu wychowania zdrowotnego.                     

  

wychowawcy 

Cykl zajęć ,,Bezpieczeństwo w mediach i sieci’, 

„Niebezpieczeństwo gier komputerowych, ,, Zagrożenia 

wychowawcy 

nauczyciel 

informatyki, 
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wynikające z programów telewizyjnych przedstawiających 

przemoc, agresję”, „Cyberprzemoc”. 

Współpraca z higienistką. 
wychowawcy, 

higienistka 

Współpraca z Sanepidem wychowawcy 

Współpraca z GOPS-em. pedagog 

Udział w konkursach tematycznych wg ofert. wychowawcy 
cały rok 

Udział w spektaklach profilaktycznych. wychowawcy  

Rozwijanie sprawności 

fizycznej. 

Udział w zawodach sportowych. 

wychowawcy cały rok 

Udział w sportowych imprezach środowiskowych 

promujących aktywny styl życia. 

Włączenie się w akcje ogólnopolskie propagujące ruch na 

świeżym powietrzu, np. ,,Cała Polska biega”. 

Dbanie o bezpieczeństwo 

własne i innych 

Cykl pogadanek dotyczących bezpieczeństwa w czasie 

wolnym od nauki szkolnej. 

wychowawcy cały rok Wzmocnienie dyżurów nauczycielskich, spotkania z 

pielęgniarką, policją, pedagogiem i rozmowy z 

wychowawcami. 
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Udział w konkursach plastycznych dotyczących 

bezpieczeństwa dzieci na wsi – współpraca z KRUS-em 

SFERA SPOŁECZNA 

ZADANIA FORMA REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMINY 

Kształtowanie 
przekonania o 
społecznym wymiarze 

istnienia osoby ludzkiej, a 

także o społecznym 
aspekcie bycia uczniem 
szkoły.  

Omówienie zasad statutu szkoły i regulaminów szkolnych. wychowawcy 

zgodnie z 

harmonogramem 

zajęć 

Lekcje poświęcone tej tematyce.  

Propozycje zajęć: 

✓ Respektowanie norm i reguł postępowania w grupie 

społecznej (rodzinie, klasie, społeczności lokalnej). 

✓ Współpraca w grupie, wymienianie się pomysłami i 

doświadczeniami. 

✓ Uwzględnianie godności i dobra innych osób. 
✓ Okazywanie szacunku każdemu człowiekowi. 

nauczyciele 

Udział w wydarzeniach kulturalnych. 
wychowawcy 

 i nauczyciele 

Uczenie działania 

zespołowego, tworzenia 

klimatu dialogu                                

i efektywnej współpracy, 

umiejętności słuchania 

Warsztaty z zakresu komunikacji społecznej, pracy w 

zespole, funkcjonowania wśród innych, analizy sytuacji 

problemowych i możliwości ich konstruktywnego 

rozwiązywania. 

pedagog szkolny, 

wychowawcy 
cały rok 

Praca metodą projektu, praca w grupach. wychowawcy  cały rok 
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innych i rozumienia ich 

poglądów. 

Uczenie zasad 

samorządności i 

demokracji. 

Wybory do samorządu uczniowskiego/wybory 

samorządów klasowych, bieżąca kontrola ich działalności. 

  
wrzesień, cały rok 

Lekcje poświęcone tej tematyce. Propozycje zajęć: 

✓ Zespołowe rozwiązywanie problemów. 

✓ Posługiwanie się technologią (poczta elektroniczna, 

forum, portal edukacyjny itp.) 

✓ Realizacja zadania w grupie metodą projektu. 

zgodnie z 

programem zajęć 

Tworzenie klasowych kodeksów. Spisanie klasowego 

kontraktu. 
wrzesień 

Doskonalenie kultury 

bycia 

Zajęcia ,,Dobrych Manier” prowadzone przez 

wychowawców, pedagoga szkolnego. 

Propozycje tematów: 

✓ Przestrzeganie kultury życia codziennego. 

✓ Właściwe zachowanie w różnych miejscach i w 

różnych sytuacjach (teatr, kino, muzeum itp. 

wychowawcy  
zgodnie z 

programem zajęć 

Kształtowanie postawy 

szacunku wobec 

środowiska naturalnego. 

Udział w akcjach charytatywnych na rzecz zwierząt: 

Zbiórka karmy dla zwierzyny leśnej.  
wychowawcy  

cały rok 

  Wycieczki krajoznawcze. 

Promowanie ekologii w ramach współpracy z KZGRL. 

Sprzątanie Świata. wychowawcy wrzesień 
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Zwiększenie współpracy z 

rodzicami w zakresie 

kontroli  

obowiązku szkolnego 

oraz w zakresie integracji 

ze szkołą. 

Analiza frekwencji uczniów. 

wychowawcy, 

nauczyciele 

cały rok szkolny, 

 e-dziennik 

Systematyczne informowanie rodziców o absencji uczniów 

- wywiadówki, indywidualne spotkania z rodzicami. 

Włączenie rodziców do współpracy ze szkołą i 

systematycznego monitorowania postępów i zachowania 

uczniów przez e-dziennik. 

Wzmacnianie poczucia przynależności do rodziny „Święto 

rodziny” 

  

 I.Kuśnierek,                 

D. Smektała, 

P.Wolski                

Cały rok 

czerwiec 

Współudział rodziców w organizacji imprez klasowych i 

szkolnych. 

  

wychowawcy 

cały rok 

SFERA EMOCJONALNA 

ZADANIA FORMA REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMINY 

Nauka nabywania 

świadomości własnych 

słabych i mocnych stron, 

kształtowanie 

samoakceptacji, 

budowanie poczucia 

własnej wartości. 

Warsztaty dla uczniów prowadzone przez pedagoga 

szkolnego. 

Wychowawcy, 

pedagog  
wg potrzeb 

Lekcje poświęcone tej tematyce. 

  

Lekcje poświęcone empatii 

wychowawcy  
zgodnie z 

programem zajęć 
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Kształcenie umiejętności 

rozwiązywania 
problemów bez użycia 
siły. 

Lekcje związane z kształtowaniem prawidłowych relacji 

uczeń-uczeń, uczeń-nauczyciel, uczeń-rodzic. 
wychowawcy  cały rok 

Pogadanki dotyczące radzenia sobie ze stresem i 

rozpoznawania własnych emocji. 

wychowawcy 

pedagog 

zgodnie z tematyką 

zajęć 

Likwidacja barier i 
stereotypów związanych 
z osobami 
niepełnosprawnymi, a 

także zmianę myślenia i 
negatywnych postaw 

Warsztaty dla uczniów 
Wychowawcy klas  

I-III 
Cały rok 

 

 

 

VIII. Harmonogram działań w klasach IV – VIII 

SFERA INTELEKTUALNA 

ZADANIA FORMA REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMINY 

Rozpoznanie możliwości, 

uzdolnień i zainteresowań 

uczniów. 

Przeprowadzanie w klasach przedmiotowych diagnoz, 
ankiet wstępnych, obserwacje podczas bieżącej pracy. 

nauczyciele, 

wychowawcy 
IX-X 

Przeprowadzenie w wybranych klasach specjalistycznych 
testów diagnostycznych (np. testów inteligencji 
wielorakich, preferencji sensorycznych, stylów uczenia się) 

Wychowawcy, 
nauczyciele 

IX-XI 
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Rozwijanie zainteresowań 
i zdolności uczniów 

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, 
warsztatów, konkursów itp. 

Nauczyciele, 
opiekunowie kół 
zainteresowań 

zgodnie 

z harmonogramem 

zajęć 

Wyjazdy do muzeum, teatru, kina itd. 
nauczyciele historii, 

języka polskiego 
w ciągu roku 

Udział w życiu kulturalnym wsi (gminy, powiatu). 
wychowawcy 
nauczyciele 

w ciągu roku 

Przygotowanie programów artystycznych na uroczystości 
szkolne i środowiskowe. 

wychowawcy 
nauczyciele 

zgodnie 
z kalendarzem 

szkolnych 
uroczystości 

Prowadzenie przez nauczycieli zajęć lekcyjnych 
z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy. 

Dyrektor 

zgodnie z terminami 
obserwacji lekcji 
w planie nadzoru 
pedagogicznego 

Rozwijanie kompetencji 
czytelniczych i 
upowszechnianie 
czytelnictwa wśród 
uczniów. 

Realizacja projektów edukacji czytelniczej. 
nauczyciele 
j. polskiego 

wg harmonogramu 

działań 

Lekcje biblioteczne. Bibliotekarz wg harmonogramu  

Udział w ogólnopolskim programie ,,Tydzień Bibliotek”. 
Nauczyciele j. 

polskiego 
i bibliotekarz 

Maj 

Organizacja i udział w konkursach czytelniczych. 
nauczyciele i 
bibliotekarz w ciągu roku 

Poranki czytelnicze na świetlicy opiekun świetlicy 

Rozwijanie umiejętności 
rozpoznawania własnych 

uzdolnień. 

Zajęcia z orientacji zawodowej w klasach VII i VIII. 

wychowawcy, 

pedagog szkolny, 

doradca zawodowy 

zgodnie 
z harmonogramem 

zajęć w klasach 

Pobudzanie aktywności umysłowej uczniów, wyobraźni, 

fantazji. 
wszyscy nauczyciele w ciągu roku 
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Motywowanie uczniów do wykorzystania swoich uzdolnień 

w dalszej pracy. 

Przyzwyczajanie uczniów do samodzielnego rozwiązywania 

problemów, z wykorzystaniem posiadanej wiedzy. 

Doskonalenie koncentracji uwagi. 

wszyscy nauczyciele w ciągu roku 

Kształcenie pomysłowości, krytycyzmu, szybkości 

podejmowania decyzji. 

Przygotowanie uczniów do konkursów. 

Wdrażanie uczniów do rozwijania swoich umiejętności 

poprzez korzystanie z dodatkowych źródeł, tj.: różne 

pozycje książkowe, Internet, słowniki, programy 

multimedialne. 

Wdrażanie do pracy metodą projektów. 

Kształtowanie postawy 
twórczej 

Prezentowanie talentów na forum szkoły. wszyscy nauczyciele 

cały rok Udział w konkursach plastycznych, muzycznych. nauczyciele plastyki, 
muzyki i inni Warsztaty plastyczne, wokalne, taneczne. 

Kształcenie 
samodzielnego 
formułowania i wyrażania 
sądów. 

Warsztaty w klasach VII – VIII. 
wychowawcy, 

nauczyciele  
j. polskiego 

w ciągu roku 
szkolnego 

Podnoszenie efektów 

kształcenia poprzez 

uświadamianie wagi 

edukacji i wyników 

egzaminów zewnętrznych. 

Lekcje wychowawcze i przedmiotowe poświęcone tej 
tematyce. 

wychowawcy, 

nauczyciele 

zgodnie z 

harmonogramem 

zajęć 

Prowadzenie zajęć wspomagających zgodnie z wytycznymi 
MEN 

Nauczyciele 

zgodnie z 

harmonogramem 

zajęć 

Nagrody za najwyższe średnie i frekwencję. Wychowawcy Czerwiec 
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Uczenie planowania i 

dobrej organizacji własnej 

pracy. 

Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce. 
pedagog szkolny, 

wychowawcy 

zgodnie z 

harmonogramem 

zajęć 

Praktyczne sposoby zarządzania czasem na warsztatach 
prowadzonych przez pedagoga szkolnego. 

pedagog szkolny w ciągu roku szk. 

SFERA MORALNA 

ZADANIA FORMA REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMINY 

Kształtowanie szacunku 
do ludzi, wrażliwości na 

potrzeby drugiego 

człowieka, prawidłowe 

rozumienie wolności 

jednostki oparte na 

poszanowaniu osoby 

ludzkiej. 

Zapoznanie uczniów z prawami dziecka i prawami 
człowieka. 

wychowawcy, 

nauczyciele, pedagog 

zgodnie z terminami 
podanymi w planach 

wychowawczych 

Działalność charytatywna Szkolnego Koła Caritasu i 
współpraca z Parafialnym Caritasem 

opiekun Szkolnego 

Koła Caritas 

zgodnie z 
harmonogramem 

działań  

Wolontariat szkolny. Udział w ogólnopolskich akcjach 
charytatywnych (np. WOŚP). 

Nauczyciele 
zgodnie 

z harmonogramem 
działań  

Rozwój poszanowania 
dziedzictwa narodowego i 
kształtowanie 

Świętowanie rocznic i wydarzeń patriotycznych. Nauczyciele 

zgodnie z 

kalendarzem 

uroczystości 
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świadomości narodowej. 
Wskazywanie 
autorytetów i wzorców 
moralnych 

Lekcje poświęcone patriotyzmowi. Nauczyciele w ciągu roku 

Opieka nad miejscami pamięci narodowej. Nauczyciele 
zgodnie z 

harmonogramem 

Poznanie kultury 
rodzimej, zaznajamianie z 
kulturą regionu. 

Wycieczki piesze, rowerowe, autokarowe. Nauczyciele zgodnie 

z opracowanym 

planem przez 

wychowawców 

i nauczycieli 

Zajęcia z wykorzystaniem eksponatów znajdującej się 

w Szkolnej Izbie Regionalnej. Nauczyciele 

Tematyczne lekcje wychowawcze, zajęcia lekcyjne 
poświęcone tej tematyce. 

wychowawcy, 

nauczyciele 

zgodnie 

z harmonogramem 

zajęć 

Spotkania z ciekawymi ludźmi tworzącymi kulturę regionu. 
nauczyciele, 

wychowawcy 

zgodnie 
z opracowanym 

kalendarzem 
wydarzeń 

Poznanie dorobku 
kulturalnego Europy, 
świata, kształcenie 
postawy tolerancji i 
szacunku dla innych 
narodów, kultur, religii. 

Lekcje poświęcone tej tematyce. Nauczyciele zgodnie 

z harmonogramem 

Wycieczki, wyjścia. Nauczyciele 
zgodnie 

z harmonogramem 

Uczenie właściwego 

pojęcia tolerancji, odwagi 

w reagowaniu na 

niesprawiedliwość, 

krzywdę drugiego 
człowieka i agresję. 

Ankieta diagnozująca potrzeby, zagrożenia, problemy 
uczniów. 

pedagog szkolny 
zgodnie 

z harmonogramem 

Warsztaty organizowane przez pedagoga szkolnego, 
psychologa. 

pedagog szkolny, 

psycholog 

zgodnie 

z harmonogramem  

Lekcje poświęcone tej tematyce. 
wychowawcy 
nauczyciele 

zgodnie 

z harmonogramem 

Szkolny Dzień Życzliwości. Wychowawcy Listopad 
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Podnoszenie poziomu 
kultury osobistej oraz 

przeciwdziałanie różnym 
formom agresji w szkole i 

poza nią.  

Zajęcia warsztatowe na godzinach wychowawczych 
dotyczących: 

1) skutków wyśmiewania, obrażania i oszczerstw pod 
adresem rówieśników oraz nauczycieli i innych osób 
w mediach społecznościowych; 

2) kulturalnych zachowań uczniów wobec nauczycieli i 
odwrotnie; 

3) podniesienia stopnia kultury osobistej w szkole i 
poza nią. 

Wychowawcy cały rok szkolny 

SFERA FIZYCZNA 

ZADANIA FORMA REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMINY 

Promowanie zdrowego 
stylu życia. 

Szkolny Dzień Sportu.  
nauczyciele  

wych. Fizycznego 
Zgodnie z 

harmonogramem 

Wyjazdy na wydarzenia sportowe. (mecze siatkówki, 
koszykówki czy piłki nożnej). 

nauczyciele 

wych.fizycznego 
zgodnie 

z harmonogramem 

Zajęcia o zdrowym odżywianiu się oraz znaczeniu ruchu w 
życiu człowieka. 

nauczyciele biologii, 

przyrody, 

wych. fizycznego, 

wychowawcy 

zgodnie 

z harmonogramem 

Udział w akcjach i realizacja programów promujących 
zdrowy styl życia 

koordynatorzy 

działań 

prozdrowotnych, 

wychowawcy 

Listopad 
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Spotkania z pielęgniarką/zajęcia z wdżwr (higiena osobista, 

higiena otoczenia, nawyki prozdrowotne, problemy okresu 

dojrzewania itp.). 

pielęgniarka, 

nauczyciel wdżwr 

zgodnie 

z harmonogramem 

„Sekcja rowerowa”: 
                  - Organizacja wycieczek rowerowych. 
                  - Uczestnictwo w rajdach, zlotach itd. 

wychowawcy 
klas V-VIII 

cały rok szkolny 

Kształtowanie 

umiejętności organizacji 

własnej pracy, 
wypoczynku i czasu 

wolnego poprzez 

planowanie.  

Przeciwdziałanie 
zjawiskom 

niedostosowania 

społecznego wśród 

uczniów. 
 

Działalność edukacyjna przeciw nałogom.  
Filmy, pogadanki z zakresu wychowania 
zdrowotnego i szkodliwości palenia papierosów, 
picia alkoholu itd. 

pedagog szkolny, 
nauczyciele 

wychowania 
fizycznego, policja, 

straż pożarna 

zgodnie 

z harmonogramem 

Cykl zajęć ,,Bezpieczeństwo w mediach i sieci’ 

,,Niebezpieczeństwo gier komputerowych”,,,Zagrożenia 

wynikające z programów telewizyjnych przedstawiających 

przemoc, agresję”, ,,Cyberprzemoc”. 

nauczyciel 

informatyki, 

wychowawcy 

 

wg harmonogramu 
i w razie potrzeb 

Współpraca z pielęgniarką. 
nauczyciele, 

wychowawcy 

cały rok szkolny 
Współpraca z Sanepidem, GOPS-em w Pakosławiu  

i PCPR-em w Rawiczu. 

koordynatorzy 
działań 

prozdrowotnych, 
pielęgniarka, 

pedagog, 
wychowawcy 

Udział w konkursach tematycznych i spektaklach 

profilaktycznych. 
Nauczyciele 

Rozwijanie sprawności 
fizycznej. 

Udział w zawodach sportowych. 
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Spotkania ze sportowcami i działaczami sportowymi. 

nauczyciele 
wychowania 
fizycznego 

zgodnie 

z harmonogramem 

Udział w sportowych imprezach środowiskowych 
promujących aktywny styl życia 

Włączenie się w akcje ogólnopolskie propagujące ruch na 
świeżym powietrzu. 

SFERA SPOŁECZNA 

ZADANIA FORMA REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMINY 

Kształtowanie 
przekonania o 
społecznym wymiarze 
istnienia osoby ludzkiej, a 
także o społecznym 
aspekcie bycia uczniem 
szkoły. 

Omówienie zasad statutu szkoły i regulaminów szkolnych. 

wychowawcy, 
wszyscy nauczyciele 

zgodnie 

z harmonogramem 

Lekcje wychowawcze i przedmiotowe poświęcone tej 
tematyce. 

Propozycje zajęć: 
✓ Respektowanie norm i reguł postępowania w grupie 

społecznej (rodzinie, klasie, społeczności lokalnej). 
✓ Współpraca w grupie, wymienianie się pomysłami i 

doświadczeniami. 
✓ Uwzględnianie godności i dobra innych osób. 
✓ Okazywanie szacunku każdemu człowiekowi. 
✓ Prawne konsekwencje przemocy słownej i fizycznej. 

Udział w wydarzeniach kulturalnych. 
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Uczenie działania 
zespołowego, tworzenia 
klimatu dialogu i 
efektywnej współpracy, 
umiejętności słuchania 
innych i rozumienia ich 
poglądów. Uczenie zasad 
samorządności i 
demokracji. 

Warsztaty z zakresu komunikacji społecznej, pracy w 
zespole, funkcjonowania wśród innych, analizy sytuacji 
problemowych i możliwości ich konstruktywnego 
rozwiązywania. 

pedagog szkolny 

zgodnie 

z harmonogramem 

zajęć 

Praca metodą projektu, praca w grupach. Nauczyciele cały rok szkolny 

Wybory do samorządu uczniowskiego/wybory 
samorządów klasowych, bieżąca kontrola ich działalności, 
wybory opiekuna samorządu uczniowskiego. 

opiekun samorządu 

szkolnego, 

wychowawcy klas 

zgodnie 

z programem zajęć 

w I semestrze 

Lekcje wychowawcze i przedmiotowe poświęcone tej 
tematyce. 

Propozycje zajęć: 
✓ Zespołowe rozwiązywanie problemów. 
✓ Posługiwanie się technologią (poczta elektroniczna, 

forum, portal edukacyjny itp.) 
✓ Realizacja zadania w grupie metodą projektu. 

wychowawcy, 
nauczyciele 

cały rok szkolny 

Tworzenie klasowych kodeksów. Spisanie klasowego 
kontraktu. 

Wychowawcy Wrzesień 

Nabywanie umiejętności 
korzystania z narzędzi i 
zasobów cyfrowych. 

Korzystanie z usługi OFFICE 365 firmy Microsoft: 
• Do bezpiecznej komunikacji wszystkich członków 

społeczności szkolnej, 
• do wymiany informacji i materiałów edukacyjnych, 
• do doskonalenia kreatywności, 
• tworzenia i analizowania ankiet dot.  spraw 

szkolnych i wychowawczych. 
 

Wrażanie do wyszukiwania i wykorzystywania materiałów 
edukacyjnych z różnych bezpiecznych źródeł 
internetowych. 
 

wychowawcy, 
nauczyciele 

cały rok szkolny 
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Zachęcanie do tworzenia i udostępniania własnych 
materiałów edukacyjnych. 

Doskonalenie kultury 

bycia. 

Zajęcia ,,Dobrych Manier” prowadzone przez 
wychowawców, pedagoga szkolnego. 
Propozycje tematów: 

✓ Przestrzeganie kultury życia codziennego. 

✓ Właściwe zachowanie w różnych miejscach i 

w różnych sytuacjach (teatr, kino, muzeum itp.) 

pedagog szkolny,   
wychowawcy klas 

zgodnie 

z programem zajęć 

Kształtowanie postawy 

szacunku wobec 

środowiska naturalnego. 

Udział w projektach i akcjach ekologicznych. 
Opiekunowie SU, 

wychowawcy, 
nauczyciele 

cały rok szkolny 

Udział w akcjach charytatywnych np. zbiórka karmy dla 
zwierzyny leśnej.  

Nauczyciele cały rok szkolny 

Wycieczki krajoznawcze. 
wychowawcy, 

nauczyciele 
cały rok szkolny 

Kształtowanie aktywnej 

postawy wobec przyszłej 
pracy zawodowej oraz 

wymagań rynku pracy. 

Współpraca z Urzędem 

Pracy oraz innymi 
instytucjami w celu 

uzyskania informacji o 

sytuacji na lokalnym 

rynku pracy. 

Warsztaty dla klas VII i VIII prowadzone przez doradcę 
zawodowego. 

doradca zawodowy, 

wychowawcy 

kl. VII i VIII 

cały rok 

Przeprowadzenie diagnozy predyspozycji zawodowych. 
Zapoznanie się z ofertą edukacyjną szkół 
ponadpodstawowych. 
Nauka poszukiwania pracy, analizy ofert, wypełniania 
dokumentów związanych z podjęciem pracy zawodowej, 
przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej przed 
podjęciem pracy. 

Wycieczki do zakładów pracy i spotkania z lokalnymi 
przedsiębiorcami. 

Zwiększenie współpracy 
z rodzicami w ramach 
wspomagania 

Zajęcia edukacyjne w ramach godzin wychowania do życia 
w rodzinie na temat roli rodziny w życiu młodego 
człowieka. 

pedagog, 
wychowawcy, 

nauczyciele 
cały rok szkolny 

Bieżąca analiza zachowań, osiągnięć i frekwencji uczniów. 
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wychowawczej roli 
rodziny 

Systematyczne i bieżące informowanie rodziców o 
zaobserwowanych zmianach w zachowaniach uczniów. 

Zachęcanie rodziców do zgłaszania swoich problemów 
i obaw. Okazywanie rodzicom wsparcia w trudnych 
sytuacjach. Wspólne poszukiwanie rozwiązań z 
nastawieniem na szybką i skuteczną pomoc. 

Włączenie rodziców do współpracy ze szkołą,bezpośrednie 

kontakty nauczycieli i wychowawców z rodzicami.  

SFERA EMOCJONLNA 

ZADANIA FORMA REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMINY 

Nauka nabywania 

świadomości własnych 

słabych i mocnych stron, 

kształtowanie 

samoakceptacji, 

budowanie poczucia 

własnej wartości. 

Warsztaty dla uczniów prowadzone przez specjalistów z 
PPP w Rawiczu, pedagoga szkolnego, psychologa. 

pedagog szkolny, 

psycholog i inni 

specjaliści 

zgodnie 

z konkretnymi 

terminami dla 

poszczególnych klas 

Lekcje poświęcone tej tematyce. 
wychowawcy klas, 

nauczyciele 
cały rok 

Kształcenie umiejętności 

rozwiązywania 

problemów bez użycia 

siły. 

Zajęcia poświęcone tej tematyce w klasach IV- VIII. pedagog szkolny w ciągu roku 

Lekcje wychowawcze z wykorzystaniem filmu o agresji i jej 
unikaniu. 

wychowawcy klas 
 

według potrzeb 

Lekcje wychowawcze oraz warsztaty dla uczniów związane 
z kształtowaniem prawidłowych relacji uczeń-uczeń, uczeń-
nauczyciel, uczeń-rodzic. 

Nauczyciele 

cały rok Pogadanki dotyczące radzenia sobie ze stresem i 
rozpoznawania własnych emocji. wychowawcy, 

pedagog,psycholog Nabywanie przez dzieci umiejętności komunikowania się ,, 
rozmowy w dobrym tonie’’ 
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IX. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego 

Wszystkie zaplanowane działania będą podlegały ewaluacji i będą zależne od sytuacji epidemiologicznej w regionie. 

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji 

i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja może być przeprowadzana na podstawie:  

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

2) analizy dokumentacji, 

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

4) rozmów z rodzicami i uczniami, 

5) wymiany spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli. 

Ewaluacja programu przeprowadzana zostanie przez zespół ds. ewaluacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego powołany przez 

dyrektora szkoły. Z wynikami prac zespołu w formie efektów i wniosków zostanie zapoznana Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców. 

 

 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny na rok szkolny 2022/2023 opracowały:  

Renata Pawlak, Joanna Krenc, Danuta Smektała, Iwona Kuśnierek  

 

 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny na rok szkolny 2022/2023 został uchwalony przez Radę Rodziców w 

porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Chojnie w dniu …………………………………………………………………... 
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