
1 

 

 

 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO -  PROFILAKTYCZNY 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ  

IM. KS. JÓZEFA PONIATOWSKIEGO  

W STARYCH PIEŚCIROGACH 

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 

 

 

 



2 

 

Obszar I: Rozwój społeczny 

 
CELE ZADANIA TERMIN Odpowiedzialni 

 

I. 

Budowanie 

pozytywnego obrazu 

szkoły 

 

 Zapoznanie ze Statutem Szkoły; 

 Popularyzowanie sylwetki Patrona w środowisku szkolnym 

i lokalnym: 

- organizowanie konkursów wiedzy o Patronie; 

- organizowanie uroczystości szkolnych ku czci Patrona; 

- redagowanie artykułów do gazet lokalnych o ważnych 

wydarzeniach w szkole i osiągnięciach uczniów; 

 Prowadzenie kroniki szkoły, strony internetowej, gazetki 

 szkolnej; 

 Dbanie o wystrój szkoły oraz pracowni; 

 Organizowanie wystaw prac uczniów, dyplomów  

i pucharów; 

 Poznanie historii szkoły i kultywowanie jej tradycji;  

 Nauka i utrwalanie hymnu szkoły; 

 Reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym  

i gminnym; 

 Utworzenie gablotki szkolnej zawierającej informacje 

o wydarzeniach szkolnych i wynikach w nauce; 

 Zapraszanie gości na imprezy okolicznościowe. 

 

 

Wrzesień 

 

Zgodnie  

z kalendarzem 

imprez 

 

Zgodnie z planem 

organizacji 

szkolnych 

 

Wychowawcy 

 

Opiekunowie Su 

 

 

Opiekun kroniki 

 

Opiekun strony 

internetowej 

 

Nauczyciele: 

j. polskiego,  

sztuki, historii, 

 

Bibliotekarz 

Opiekun chóru 
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II. 

Kształtowanie więzi  

z krajem ojczystym 

oraz poszanowanie  

dla dziedzictwa 

narodowego 

 

 Uroczyste obchodzenie świąt państwowych i udział 

uczniów w uroczystościach rocznicowych; 

 Stałe kształtowanie szacunku dla symboli narodowych; 

 Propagowanie znaczenia Polski w Europie i na świecie; 

 Poszerzanie wiedzy na temat Unii Europejskiej; 

- rozwijanie wiedzy na temat różnych kultur i ich wkładu w 

rozwój cywilizacji.  

 Organizowanie wycieczek krajoznawczych; 

 Rozwijanie szacunku dla miejsc pamięci narodowej; 

 Kształtowanie postaw patriotycznych. 

 

Zgodnie  

z kalendarzem 

imprez 

 

 

Cały rok szkolny 

 

Wychowawcy 

 

Nauczyciele 

j. polskiego, 

 

WOS-u, historii, 

 

Bibliotekarz 

 

Opiekun chóru 

 

III. 

Kształtowanie 

poczucia 

przynależności  

do małej ojczyzny 

 

 Kształtowanie postawy patriotyzmu wobec swojej małej 

ojczyzny;  

 Uczenie szacunku do historii i tradycji regionu; 

 Organizowanie wycieczek po najbliższej okolicy; 

 Współpraca szkoły z Nasielskim Ośrodkiem Kultury; 

 Proponowanie różnych form spędzania czasu wolnego;  

 Udział w uroczystościach i konkursach organizowanych 

przez lokalne instytucje; 

 Poznanie historii zasłużonych i wybitnych postaci regionu 

( prezentacja najwybitniejszych sylwetek mieszkańców 

gminy Nasielsk); 

 Promowanie szkoły w środowisku; 

 Przygotowanie uczniów do pełnienia ról społecznych. 

 Organizowanie i uczestniczenie w imprezach 

środowiskowych( festyn). 

 Podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz środowiska 

lokalnego, którego celem jest integracja społeczności 

szkolnej i lokalnej. 

 

 

Według 

harmonogramu 

wycieczek 

Według planu 

świetlicy szkolnej 

 

 

 

 

Według potrzeb 

 

Wychowawcy 

 

Nauczyciel historii 

 

Bibliotekarz 

 

Opiekunowie świetlicy 

 

 

Wychowawcy 

 

Nauczyciel WOS-u 

 

Bibliotekarz 

 

Pedagog 

 

Opiekun chóru 
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IV. 

Kształtowanie 

tożsamości 

europejskiej. 

 

 Pogłębianie wiedzy o geografii, kulturze i historii państw 

europejskich; 

 Budzenie świadomości „Jestem Polakiem, jestem 

Europejczykiem”; 

 Kształtowanie umiejętności w nawiązywaniu kontaktów  

z kolegą z za granicy; 

 Rozwijanie umiejętności językowych uczniów; 

 Poszanowanie tradycji i kultury własnego narodu, 

ale także poszanowanie innych kultur i tradycji. 

 

 

Cały rok 

 

Wychowawcy 

 

Nauczyciele: geografii, 

historii, WOS-u, 

j.polskiego, 

j.niemieckiego, 

j.angielskiego 

 

Bibliotekarz 

 

 

Obszar II: Rozwój osobisty  
 

V. 

Indywidualizacja 

nauczania. 

 

Zgodnie z wytycznymi MEN na rok szkolny 2020/2021 

zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia 

psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom  

z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych  

i  edukacyjnych.  

 

 Program profilaktyczno- wychowawczy  z uwzględnieniem 

diagnozy potrzeb. 

 Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych 

uczniów w procesie kształcenia; ( w zakresie 

monitorowania). Analiza i ewaluacja IPET, orzeczeń i 

opinii, praca w zespołach, współpraca z PPP. 

 Organizowanie procesów edukacyjnych w sposób 

sprzyjający uczeniu się; 

Nabywanie przez uczniów wiadomości i umiejętności 

określone w podstawie programowej” (ewaluacja)  

Według planów 

zajęć 

wyrównawczych  

i rozwijających 

 

Udział  

w konkursach, 
olimpiadach 

i zawodach. 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy 

 

Nauczyciele 

Specjaliści 

 

Bibliotekarz 

 

Pedagog 

 

Opiekunowie świetlicy 

 

Opiekun chóru 
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w zakresie odpowiedzi na pytanie czy uczniowie ze SPE 

nabywają wiadomości i umiejętności z podstawy 

programowej oraz czy procesy edukacyjne sprzyjają 

uczeniu się ? 

 Organizowanie zajęć zgodnie  z przepisami prawa 

organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w 

formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w formie 

zindywidualizowanej ścieżki kształcenia” (w zakresie 

kontroli). 

 

Rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności 

uczniów - udział uczniów w kuratoryjnych konkursach, 

organizowanie olimpiad przedmiotowych w szkole, 

przedsięwzięcia oraz inicjatywy w szkole ukierunkowane na 

rozwój postaw uczniowskich. 

 

 Kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów. 

 Szkolenia nauczycieli w kierunku doskonalenia metod, 

narzędzi do pracy z uczniami, które by kształtowały 

postawy określone w priorytecie. 

 Udział uczniów w kuratoryjnych konkursach, 

organizowanie olimpiad przedmiotowych w szkole, 

przedsięwzięcia oraz inicjatywy w szkole ukierunkowane na 

rozwój postaw uczniowskich. 

 Ocenianie kształtujące: cele lekcji oraz kryteria sukcesu 

ucznia- wizualizacja po każdej lekcji, ocena jako element 

motywowania ucznia do pracy. 

 Narzędzia TIK wprowadzane na lekcjach, których celem 

jest rozwijanie samodzielności, innowacyjności  

i kreatywności uczniów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Według planu kół 

zainteresowań 

Według planów 

zajęć 

wyrównawczych 

Według planu 

świetlicy szkolnej 

Według 

harmonogramu 

wycieczek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy 

 

Nauczyciele 

specjaliści 

 

Bibliotekarz 

 

Pedagog 

 

Opiekunowie świetlicy 

 

Opiekun chóru 
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VI A. 

 Stymulowanie  

i wspieranie 

rozwoju ucznia  

z trudnościami 

dydaktycznymi. 

 

 Integrowanie uczniów na szczeblu klasowym  

i ogólnoszkolnym. 

 Budowanie relacji wychowawca – uczeń; 

 Przekazywanie uczniom informacji o osobach i instytucjach 

mogących pomóc im w trudnej sytuacji; 

 Wspieranie indywidualnego rozwoju ucznia poprzez 

różnorodne formy pracy mającymi trudności w 

 nauce);kierowanie do PPP, indywidualizacja zajęć na lekcji, 

zajęcia wyrównawcze, zajęcia logopedyczne, angażowanie 

w różne formy życia szkoły (uroczystości i akademie);  

 Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną; 

 Stworzenie szczególnych warunków  uczniom z specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi (dostosowanie wymagań 

programowych do możliwości uczniów, angażowanie  

w życie szkoły poprzez udział w uroczystościach  

i akademiach szkolnych, wycieczkach,  czynny udział 

uczniów w zajęciach  dydaktycznych i wychowawczych);  

 Motywowanie uczniów do  odpowiedzialnego traktowania 

obowiązków szkolnych, a w szczególności kontrolowanie 

obecności na zajęciach  lekcyjnych, odrabiania prac 

domowych, systematyczne przygotowanie się do zajęć 

lekcyjnych. 

 

Według potrzeb 

 

 

Dyrektor 

 

Wychowawcy 

 

Pedagog 

 

Bibliotekarz 

 

 

 

VI B.  

Stymulowanie  

wspieranie ucznia 

zdolnego. 

 

 Organizowanie olimpiad i konkursów przedmiotowych; 

 Działalność kół zainteresowań; 

 Indywidualne konsultacje i w zdobywanie literatury, 

informacji w przygotowaniu do konkursów; 

 Organizowanie wyjazdów do kina, teatru i innych ośrodków 

kultury i sztuki; 

 Promocja ucznia zdolnego poprzez umieszczanie informacji  

osiągnięciach w prasie, podczas spotkań z rodzicami, 

podczas apeli, stypendia motywacyjne. 

 

Cały rok 

  

 

Wychowawcy 

Pedagog 

Wychowawcy 

Nauczyciele  

j. polskiego  

i informatyki, 

Bibliotekarz 
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VI C.  

Wyrównywanie szans 

rozwoju społecznego 

 

 

 Pomoc psychologiczna i pedagogiczna w szkole; 

 Wnioskowanie o pomoc do MOPS o dofinansowanie 

obiadów, książek, 

 Zapomogi losowe; 

 Wnioskowanie o wgląd w sytuację rodziny. 

 

 

Cały rok 

 

Wychowawcy 

Pedagog 

Wychowawcy 

Nauczyciele  

j. polskiego  

i informatyki 

 

Bibliotekarz 

 

VI D.  

Rozwijanie 

zainteresowań 

czytelniczych 

 

 

 Wzbogacanie oferty literatury i materiałów w bibliotece; 

 Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji 

czytelniczych;  

 Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i 

młodzieży;  

 Stwarzanie warunków do samodzielnego zdobywania 

wiedzy poprzez aktywizowanie uczniów do korzystania  

z biblioteki; 

 Przeprowadzanie lekcji bibliotecznych; 

 Prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem: rozmowy 

o książkach, udzielanie porad w wyborach czytelniczych, 

gry i konkursy literackie; 

 Udział w akcjach „Cała Polska czyta dzieciom”. 

 

 

Cały rok 

 

 

Wychowawcy 

Pedagog 

Nauczyciele  

języka polskiego  

i informatyki 

 

Bibliotekarz 

VI E.  

Podnoszenie efektów 

kształcenia poprzez 

uświadamianie wagi 

edukacji i wyników 

egzaminów 

zewnętrznych 

 

 Lekcje wychowawcze poświęcone technikom nauki  

i planowania i dobrej organizacji pracy, 

 Rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych 

uzdolnień, 

 Konkursy z nagrodami, 

 Nagrody za najwyższą średnią,  

 Nagrody za najlepszą frekwencję. 

 

 

Cały rok 

 

 

Wychowawcy, 

Pedagog, 

Nauczyciele 

przedmiotowi  

 

Bibliotekarz. 
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Obszar III: Profilaktyka  
 

 

VII. 

Kształtowanie 

sprawności 

fizycznej oraz 

nawyków 

dbałości 

o zdrowie 

 

 

 

 

 Rozwijanie właściwej postawy wobec zdrowia i życia jako 

najważniejszych wartości – doskonalenie i wzmacnianie 

zdrowia fizycznego.  

 Uświadomienie uczniom roli aktywności fizycznej w 

osiąganiu i utrzymaniu prawidłowej postawy. 

  Zwracanie uwagi na przestrzeganie prawidłowej postawy 

ciała na zajęciach lekcyjnych. 

 Zachęcanie uczniów do systematycznego wysiłku 

fizycznego na zajęciach z wychowania fizycznego, 

  Organizowanie  konkursów sprawnościowych, wycieczek; 

 Pogłębianie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania. 

 Przestrzeganie przed konsekwencjami niewłaściwego 

odżywiania, min. chorób związanych z niewłaściwym 

odżywianiem – anoreksja, bulimia, nadwaga , nadciśnienie.  

 Współpraca z SANEPiD. 

 Rozwijanie umiejętności psychospołecznych – jak radzić 

sobie ze stresem; 

 Realizacja treści związanych z zasadami udzielania 

pierwszej  pomocy przedmedycznej i zorganizowanie 

spotkania z ratownikiem medycznym. 

 Zorganizowanie Dnia Sportu Szkolnego. 

 

 

Według planów 

pracy: 

LOP 

PCK 

ŻAK 

Pedagoga szkolnego 

 

 

Wychowawcy 

 

Nauczyciel biologii 

 

Nauczyciele wych. fiz. 

 

Pedagog 

 

Opiekunowie PCK 

 

  



9 

 

 

VII A.  

Zapobieganie 

uzależnieniom 

 

 Ukazanie prawnych i moralnych skutków posiadania, 

używania i rozprowadzania środków uzależniających tj:  

narkotyków, alkoholu, papierosów, dopalaczy, środków 

dopingujących. 

 Spotkania dla uczniów i rodziców z udziałem zaproszonych 

specjalistów (np. prawnik, policjant, lekarz, pielęgniarka, 

psycholog, pracownik ośrodka terapii uzależnień PKRPA; 

 Wykonanie gazetek klasowych; 

 Omawianie problematyki na lekcjach wychowawczych;  

 Realizacja wybranych programów profilaktycznych; 

 Projekcja filmów profilaktycznych o przyczynach i 

skutkach brania używek;  

 Zapoznanie uczniów, nauczycieli i rodziców z instytucjami 

udzielającymi pomocy; 

 spektakle z udziałem uczniów tematyce profilaktycznej,  

 Kontrola boiska, łazienek, okolic szkoły przez nauczycieli 

dyżurujących; 

 W przypadku stwierdzenia posiadania lub używania 

środków psycho-aktywnych szybka interwencja  

i natychmiastowe powiadomienie rodziców lub prawnych 

opiekunów (według odpowiednich procedur); 

 Uczenie podejmowania decyzji ze szczególnym 

uwzględnieniem umiejętności odmawiania (warsztaty 

asertywności). 

 Udział w konkursach. 

 Przeprowadzać zajęcia dotyczące profilaktyki uzależnień: 

od papierosów, alkoholu, Internetu, narkotyków i 

dopalaczy: 

 Realizowanie tematów dotyczących przeciwdziałania 

dopalaczom i substancjom psychoaktywnym; 

 Współpraca z pracownikami Stacji Sanitarno – 

Epidemiologicznej w zakresie rozpropagowywania ulotek, 

 

Cały rok 

 

 

Wychowawcy 

 

Nauczyciel biologii 

 

Nauczyciele wych. fiz. 

 

Pedagog 

 

Opiekunowie PCK 
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plakatów , przeprowadzania pogadanek; 

 Organizowanie szkoleń i warsztatów dla nauczycieli  

i specjalistów dotyczących zagrożeń substancjami 

psychoaktywnymi, 

 Organizowanie  spotkań i warsztatów z uczniami 

dotyczących zagrożeń substancjami psychoaktywnymi. 

 Organizowanie spotkań i warsztatów z rodzicami 

dotyczących zagrożeń substancjami psychoaktywnymi. 

 

 

VII B. 

Przekazywanie wiedzy 

na temat 

alternatywnych 

sposobów spędzania 

czasu wolnego 

 

 

 Upowszechnianie materiałów informacyjnych: plakatów, 

broszur, ulotek. 

 Przeprowadzenie ankiet w celu oszacowania rozmiaru 

zjawiska zażywania tzw. Dopalaczy i innych substancji 

psychoaktywnych. 

 Uświadomienie uczniom negatywnych skutków 

nieodpowiedzialnego korzystania z komputera 

 dyskusje o negatywnym wpływie gier i programów 

komputerowych ukazujących przemoc i agresję; 

 Uświadamianie uczniom zagrożeń płynących z sieci 

internetowej (rozmowy na czacie, wymiana adresów i 

telefonów z nieznajomymi, spotkania w  „realu”); 

 Przeprowadzenie ankiet nt. korzystania z komputera i 

Internetu; 

 prelekcje dla rodziców;  

 Ostrzeganie uczniów przed oglądaniem niewłaściwych 

programów TV; 

 Propagowanie świadomego wybierania programów TV 

poprzez pogadanki na ten temat; 

 Przeprowadzanie ankiet na temat jakości i ilości 

oglądanych programów TV; 

 Przestrzeganie uczniów przed zgubnym wpływem reklam. 

 

Cały rok 

 

 

Dyrektor 

 

Wychowawcy 

 

Pedagog 

 

Bibliotekarz 
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VII C.  

Podniesienie 

świadomości  

uczniów dotyczącej 

skutków 

niebezpiecznych 

zabaw 

 

 

 Pogadanki na temat bezpiecznych zabaw: 

zachowania się nad wodą, w lesie, na placu zabaw, podczas 

zabawy w domu, w kontakcie z przedmiotami 

mechanicznymi. 

 Udział w konkursach organizowanych przez instytucje 

 Uświadomienie uczniom niebezpieczeństwa płynącego z 

niewłaściwego korzystania środków łatwopalnych, 

urządzeń elektrycznych i gazowych; 

 Kształtowanie umiejętności praktycznego działania w 

sytuacjach zagrożenia; 

 Podejmowanie właściwych decyzji udzielania pierwszej 

pomocy 

 Wykonanie gazetek ściennych o bezpiecznych 

zachowaniach. 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

Wychowawcy 

 

Nauczyciel biologii 

 

Nauczyciele wych. fiz. 

 

Pedagog 

 

Opiekunowie PCK 

 

 

 

Obszar IV: Bezpieczeństwo 
 

 

VIII. 

Budowanie poczucia 

bezpieczeństwa  

w szkole. 

A.Podejmowanie 

działań 

zapobiegających 

zachorowaniu i 

rozprzestrzenianiu się 

wirusa Covid 19. 

 Działania w zakresie wsparcia uczniów oraz adaptacji w szkole 

po 6 miesięcznej nieobecności. 
 Przygotowanie uczniów do ewentualnych zajęć zdalnego 

nauczania. 
 Opracowanie wewnętrznych procedur związanych  

z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa covid 19 

zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami.  

 Umieszczenie procedur na stronie internetowej  szkoły 

celem zapoznania się uczniów i rodziców.  

 Zapoznanie uczniów  przez wychowawców z procedurami 

na godzinie z wychowawca i rodziców na zebraniach  

z rodzicami. 

 

Wrzesień 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor 

 

Pedagog 

 

Nauczyciele  

Dyżurujący 

 

Pracownicy  

obsługi szkoły 
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 Rozwieszenie w widocznych miejscach instrukcji na temat 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa.  

 Kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym 

wdrażanie ich do przestrzegania zachowań higienicznych, 

bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych.   

 Reagowanie na każdy  sygnał nieprzestrzegania procedur  

i wyciąganie konsekwencji.  

 Informowanie uczniów o celu istnienia i sposobie 

funkcjonowania monitoringu w szkole; 

 Przedstawienie młodzieży procedur postępowania w 

przypadku łamania zasad bezpieczeństwa (zasad BHP, 

zasad p-poż, regulaminu szkoły, regulaminami pracowni  

i wycieczek);  

 Integracja uczniów na poziomie klas i międzyklasowym 

(imprezy szkolne, uroczystości, warsztaty); 

 Budowanie relacji opartych na zaufaniu między uczniem, 

 a pracownikiem szkoły; 

 Uczenie umiejętnego zachowania się w sytuacjach 

zagrażających zdrowiu  i życiu (pierwsza pomoc 

przedmedyczna); 

 Zapoznanie uczniów i ich rodziców ze strategiami 

postępowania wobec uczniów przejawiających negatywne 

zachowania; 

 Poznanie systemu rodzinnego i środowiska, w którym 

przebywa uczeń(wywiad, ankieta) 

 Działalność opiekuńczo wychowawcza świetlicy szkolnej. 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor 

 

Pedagog 

 

Nauczyciele 

dyżurujący 

 

Pracownicy  

obsługi szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. 

Zwalczanie przejawów 

agresji 

 

 

 Propagowanie wzorów i postaw godnych do naśladowania ; 

 Monitorowanie poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole 

poprzez ankiety i obserwacje; 

 Diagnozowanie występowania agresji w szkole, klasie; 

 

Cały rok 

 

Dyrektor 

 

Wychowawcy 

 

Pedagog 
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 Poznanie  przyczyn agresji i jej rodzajów; 

 Wyrabianie postawy radzenia sobie z własną i cudzą 

agresją; 

 Organizowanie zajęć, pogadanek, warsztatów związanych  

z agresją; 

 Postępowanie zgodne procedurami względem dzieci 

zachowującymi się agresywnie; 

 Współpraca z policją, Sądem dla Nieletnich, kuratorami  

Sadowymi, MOPS, Poradnią Psychologiczno- 

Pedagogiczną.  

 Opracowanie harmonogramu dyżurów nauczycielskich. 

 Zorganizowanie Dnia Bez Przemocy. 

 

Nauczyciele 

przedmiotowi 

 

Nauczyciele 

dyżurujący 

 

Pracownicy  

obsługi szkoły. 

 

 

X.  

Monitorowanie 

Frekwencji uczniów 

na lekcji. 

Eliminowanie 

nieusprawiedliwionych 

nieobecności 

            

       

   Bieżąca kontrola obecności uczniów na lekcjach. 

 Budowanie u ucznia pozytywnej motywacji do chodzenia 

do szkoły; 

 Diagnozowanie przyczyn nieobecności uczniów w szkole 

(ankieta, wywiad, arkusz obserwacji prowadzony przez 

wychowawców); 

 Współpraca z rodzicami w zakresie obowiązku szkolnego; 

 Organizowanie indywidualnych spotkań  rodziców, dziecka 

i wychowawcy;  

 Współpraca z władzami lokalnymi odpowiedzialnymi za 

       egzekwowanie realizacji obowiązku szkolnego; 

 Wdrażanie procedur w przypadku permanentnego 

opuszczania zajęć, pomimo podjętych wcześniej działań. 
 

 

Cały rok 

 

Wychowawcy 

 

Pedagog 

 

Nauczyciele 

przedmiotowi 
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Obszar V: Wartości  
 

XI. 

Kształtowanie 

hierarchii 

wartości oraz 

motywów 

zachowań, 

umiejętność 

ich oceny 

Zgodnie z priorytetami MEN podejmowanie działań 

wychowawczych szkoły mających na celu wychowanie do 

wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. 

 

 Święta Patriotyczne w szkole ze szczególnym 

zaangażowaniem uczniów. 

 Akcje, inicjatywy, konkursy, przedsięwzięcia kształtujące 

postawy. Udział szkoły w konkursach patriotycznych oraz 

organizacja konkursów szkolnych plastycznych, literackich 

i historycznych.  

 Działania w zakresie wsparcia uczniów oraz adaptacji  

w szkole po 6 miesięcznej nieobecności. Mile widziany jest 

udział w klas w zewnętrznych inicjatywach online,  

w zakresie budowania postaw. 

Programy wychowawców klas w zakresie przeciwdziałania 

wulgaryzmom- wnioski z ewaluacji. 

 Rozwijanie właściwej postawy wobec zdrowia i życia jako 

najważniejszych wartości. 

 Kształtowanie ogólnie przyjętej hierarchii wartości; 

 Rozwijanie umiejętności samooceny; 

 Zrozumienie i odróżnienie pojęć: idol, autorytet; 

 Kształtowanie postaw tolerancji wobec otoczenia; 

Organizowanie przedstawień z udziałem uczniów.   

 Rozwijanie takich cech jak: pracowitość, 

odpowiedzialność, prawdomówność, rzetelność  

i wytrwałość.   

 Kształtowanie prospołecznych postaw uczniów i rozwijanie 

pozytywnego systemu wartości w klasie.                

Cały rok 

Według pracy 

pedagoga 

Dyrektor 

 

Pedagog 

 

Nauczyciele 

dyżurujący 

 

Pracownicy  

obsługi szkoły  
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XII. 

Kształtowanie 

kultury 

osobistej 

 

 Podnoszenie poziomu znajomości zasad dobrego 

zachowania wśród uczniów i środowisku (konkursy, 

prelekcje, pogadanki, ankiety, zabawy); 

 Wyrabianie szacunku dla osób dorosłych; 

 Dbanie o higienę osobistą  i strój uczniowski; 

 Wyrabianie postawy odpowiedzialności za mienie szkolne  

i cudzą własność; 

 Wpajanie zasady odpowiedzialnego traktowania 

obowiązków szkolnych; 

 Propagowanie kultury słowa wśród uczniów; 

 Przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania 

społecznego w relacji z rówieśnikami i dorosłymi – 

zapoznanie z zasadami savoir – vivre ( zachowanie  

w relacjach oficjalnych i prywatnych, zasady grzeczności – 

strój, makijaż, maniery; . 

 Zorganizowanie konkursu: „Uczeń z klasą”. 
 

 

Cały rok 

Według planu pracy 

PCK, świetlicy 

 

Wychowawcy 

 

Pedagog 

 

Opiekunowie 

świetlicy 

 

Opiekunowie 

PCK 

 

XIII. 

Kształtowanie 

naturalnej 

akceptacji  

i odmienności 

drugiego 

człowieka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Umożliwienie uczniom niepełnosprawnym pełnego 

rozwoju społecznego wspólnie z rówieśnikami; 

 Udział w akcjach na rzecz potrzebujących ludzi; 

 Rozwijanie umiejętności akceptacji dla trudności  

i ograniczeń innych ludzi; 

 Integrowanie uczniów na szczeblu klasowym  

i ogólnoszkolnym; 

 Rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole, 

 Wykształcenie postawy tolerancji i szacunku do innych 

narodów, kultur, religii, 

 Współpraca MOPS, PCPR, PEFRON; 

 Zapoznanie i przestrzeganie praw człowieka i praw 

dziecka. 

 

Według planu PCK 

 

Plany wychowawcze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor 

 

Wychowawcy 

 

Pedagog szkolny 

 

Opiekunowie PCK 
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XIV. 

Rozwijanie 

umiejętności 

wypowiadania 

się i wyrażania 

własnych 

poglądów 

 

 Prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi uczniów; 

 Tworzenie sytuacji sprzyjających swobodnemu 

wypowiadaniu się, dyskusji; 

 Rozwijanie umiejętności argumentowania  

      własnego zdania; 

 Kształtowanie umiejętności słuchania wypowiedzi innych 

osób; 

 Rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów; 

 Rozwijanie postaw tolerancji; 

 Promowanie czytelnictwa. 

 Debata na temat własnych wartości i wolontariatu. 

 Poznanie zasad właściwej komunikacji 

 Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w 

kontekście analizy wpływów rówieśników i mediów 

 Promowanie wolontariatu w szkole 

 

Cały rok 

 

Wychowawcy 

 

 Nauczyciele 

przedmiotów 

 

Pedagog 

 

Bibliotekarz  

 

 

XV. 

Umacnianie więzi 

rodziców ze szkołą 

 

 

 Podejmowanie współpracy z rodzicami w działaniach 

      profilaktycznych; 

 Zachęcanie rodziców do aktywnego udziału w życiu szkoły 

(współorganizowanie imprez, wycieczek, spotkań); 

 Komunikowanie o osiągnięciach i problemach uczniów 

(wyniki w nauce, zachowanie, egzaminy); 

 Zapoznanie rodziców z dokumentami szkoły (,zasadami 

oceniania zachowania,); 

 Zachęcanie do wspierania wychowawcy i nauczycieli w 

podejmowanych przez nich działaniach wychowawczych; 

 Wyróżnianie rodziców za wzorowe wychowanie dzieci 

( listy gratulacyjne, podziękowania); 

 

 

 

Zgodnie  

z kalendarzem 

imprez 

 

 

Dyrektor 

 

Wychowawcy 

 

Pedagog 
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XV A. 

1. Uświadomienie 

rodzicom 

zagrożeń w rozwoju 

młodego 

pokolenia 

 

 

 Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu ich problemów  

z dziećmi; 

 Spotkanie z rodzicami poświęcone zagrożeniom młodzieży: 
− przestępczością 

− narkomanią 

− agresją i przemocą  

 i omówienie sytuacji w naszej   szkole;  

 Zapoznanie rodziców z procedurami postępowania  

w sytuacji podejrzenia ucznia o branie środków 

psychoaktywnych; 

 Uczulenie rodziców na odpowiednie organizowanie  

i  kontrolowanie czasu wolnego dzieci. 

 

 

Zgodnie 

 z programami PCK 

Wychowawców 

Pedagoga szkolnego 

 

 

Wychowawcy 

 

Pedagog szkolny 

 

Dyrektor 

 

 

XV B. 

Współpraca  

z rodzicami 

uczniów 

sprawiających 

problemy 

wychowawcze  

w szkole 

 

 

 

 

 

 

 Zachęcanie do zapoznania się z poradnikiem dla rodziców 

„Cyberprzemoc – włącz blokadę na nękanie”, który został 

opracowany wspólnie przez Ministerstwo Cyfryzacji i 

Akademię NASK w ramach kampanii „Nie zagub dziecka 

w sieci”; 

 Organizowanie systematycznych spotkań z rodzicami tych 

uczniów w celu usuwania bądź osłabienia negatywnych 

wpływu ze strony rodziców 

            ( porady, konsultacje); 

 Zwiększenie odpowiedzialności rodziców na sposób 

informowania i dokumentacji zwolnień dziecka  

i usprawiedliwiania nieobecności w szkole. 

 

Zgodnie z planami 

pracy pedagoga, 

wychowawców 

 

 

Dyrektor 

 

Wychowawcy 

 

Pedagog szkolny 
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XV C. 

Wspieranie rozwoju 

uczniów 

mających trudności  

w nauce  

 

 

 Zapoznanie rodziców z prawną odpowiedzialnością za 

niezrealizowanie przez dziecko obowiązku szkolnego. 

 Wsparcie moralne dla rodziców; 

 Wskazanie instytucji, w których mogą szukać pomocy. 

 

Cały rok 

Dyrektor 

 

Wychowawcy 

 

Pedagog szkolny 

 

Nauczyciele specjaliści 

 

 

XV D. 

Kształtowanie   

w rodzicach 

poczucia 

odpowiedzialności  

w organizowaniu życia 

szkolnego.  

 

 

 Spotkania indywidualne z rodzicami; 

 Udzielanie konsultacji o formach pomocy uczniom; 

            udzielanie wskazówek do pracy w domu z uczniami    

            nauczania specjalnego( dzieci z orzeczeniami). 

 Zachęcanie rodziców do organizowania wspólnych 

klasowych imprez, wycieczek, dyskotek, uroczystości  

i imprez szkolnych, kiermaszy, aukcji, zabawy 

karnawałowej; 

 

 

Cały rok 

 

Dyrektor 

Wychowawcy 

Pedagog szkolny 

Nauczyciele specjaliści 

Nauczyciele 

przedmiotowi 

 

XV E. 

Pomoc rodzicom 

znajdującym się   

w trudnej sytuacji 

finansowej 

 

 

 Pomoc w redagowaniu pism urzędowych; 

 Kierowanie do odpowiednich instytucji i fundacji; 

 Składanie wniosków o dofinansowanie i wniosków  

o stypendia socjalne i zapomogi. 

 

 

Według potrzeb 

 

Dyrektor 

Wychowawcy 

Pedagog szkolny 

 

 

XVI. 

Kształtowanie 

aktywnej postawy 

wobec przyszłej pracy 

zawodowej oraz 

wymagań rynku 

pracy. 

   

Wyzwalanie aktywności uczniów w kierunku samopoznania  

 i samooceny; 

 Pomoc uczniom w pogłębianiu wiedzy o interesujących ich 

zawodach; 

 Zapraszanie rodziców – przedstawicieli różnych zawodów 

na lekcje wychowawcze; 

 

Według planów 

wychowawczych 

Według planu 

pedagoga szkolnego 

 

Wychowawcy 

 

Pedagog 

 

Nauczyciele WOS-u 
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 Przeprowadzanie warsztatów w klasach trzecich, mających 

na celu udzielenie pomocy w wyborze zawodu; 

 Zapoznanie uczniów ze strukturą szkolnictwa; 

 Kształtowanie potrzeby poznawania swoich predyspozycji  

i stanu zdrowia z wymaganiami konkretnego zawodu; 

 Zorganizowanie wycieczki na giełdę szkół; 

 Organizowanie spotkań z  przedstawicielami szkół 

ponadgimnazjalnych; 

 Spotkania z uczniami szkół ponadgimnazjalnych; 

 Uwzględnianie treści dotyczących świadomego planowania 

kariery zawodowej oraz zapoznanie z sytuacją na rynku 

pracy; 

 Kształtowanie umiejętności gromadzenia dokumentów 

wymaganych w różnych instytucjach – list motywacyjny, 

życiorys, podanie; 

 Współpraca z Urzędem Pracy oraz instytucjami w celu 

uzyskania informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy. 

 Udział w zajęciach z doradztwa zawodowego. 

Nauczyciele  

j. polskiego 

 

Nauczyciel doradztwa 

zawodowego 

 

XVII. 

Kształtowanie 

właściwego stosunku 

młodzieży do przyrody 

 

 Pogłębianie wiedzy o środowisku przyrodniczym, potrzebie 

i sposobach jego ochrony; 

 Wyrabianie nawyku ochrony środowiska naturalnego 

poprzez udział w akcjach i konkursach ekologicznych; 

 Motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska i 

rozwijanie zainteresowań ekologią. 

 Wycieczki szkolne. 

 

 

Według planu LOP 

 

Nauczyciel biologii 

 

Wychowawcy 

 

Nauczyciel świetlicy 
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Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 

 

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej  

i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów. 

2. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem 

zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. 

3. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne 

korzystanie z technologii cyfrowych. 

4. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. 

 

Podstawa prawna: 

 

1. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020, poz.910); 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. ze zm. z 20 stycznia 2018 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 2015r. poz.1249 oraz Dz. U. z 2018 r. poz. 214); 

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

oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (Dz. U. z 2017r. poz. 356); 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla 

publicznych szkół (Dz. U. z 2020 r.,poz.1008); 

5. Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra 

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

i placówkach; 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno– 

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz.1280) 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. 2019 poz. 325;) 

7. Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989r. (Dz.U. z 1991r.  

nr 120, poz. 526); 
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8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18.08.2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu 

oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. 

poz. 1249 ze zm.); 

9. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020; 

10. Statut Szkoły. 


