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Podstawa prawna: 

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.) – (art. 72) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 z późn. zm.) 

 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 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. 2017 r. poz. 356 z późn. zm.) 

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

działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. 2015 poz. 1249); 

tekst jednolity (Dz. U. 2020 poz. 1449) 

 Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. 1991  

nr 120 poz. 526) 

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 1982 nr 35 poz. 230); tekst 

jednolity (Dz. U. 2021 poz. 1119) 

 Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 1996 nr 10 

poz. 55); tekst jednolity (Dz. U. 2021 poz. 276) 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2005 nr 179 poz. 1485 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych  

i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 poz. 1386). 

 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej MEiN na rok szkolny 2022/2023 

 Statut Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci  

i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. 2022 poz. 645 z późn. zm.). 
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Wstęp 

 

Szkolny program wychowawczo – profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach opiera się na hierarchii 

wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści 

szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Istotą działań 

wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na 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. 

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

opisane w podstawie programowej. 

Szkolny program wychowawczo – profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych  

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

działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli. 

Program wychowawczo – profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku 

szkolnym, z uwzględnieniem: 

 wyników ankiet przeprowadzonych wśród uczniów klas I – VIII, rodziców uczniów klas I – VIII, oraz nauczycieli, 

 wyników ewaluacji wewnętrznej, 
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 wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 

 ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczo – profilaktycznego  realizowanego w roku szkolnym 2021/2022, 

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

 uwag, spostrzeżeń, wniosków nauczycieli, uczniów, rodziców 

 podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023. 

 

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju  

oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo – profilaktycznego jest 

kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły. 

 

W związku z pojawieniem się w naszej szkole dzieci pochodzenia ukraińskiego (uchodźców wojennych), w programie zostały zawarte 

planowane działania zmierzające do zaspokojenia ich potrzeb wychowawczych i profilaktycznych wraz z określeniem czynników chroniących 

ich dobrostan psychiczny w nowym otoczeniu. 
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Misja szkoły oraz promowane wartości 

 

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

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

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

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

szacunku i uczciwości jako podstawy 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. 

 

 



 

7 
 

Sylwetka absolwenta 

 

Dążeniem Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu 

społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę posiada 

następujące cechy: 

 kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności, 

 zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia, 

 szanuje siebie i innych, jest tolerancyjny i chętny do niesienia pomocy, 

 jest odpowiedzialny, 

 przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia, 

 zna i rozumie zasady współżycia społecznego, 

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

 jest samodzielny, 

 posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce  

o bezpieczeństwo własne i innych, 

 ma zbudowaną wystarczającą odporność psychiczną, aby radzić sobie z niepowodzeniami oraz w sytuacjach trudnych 

 posiada adekwatną samoocenę, wierzy w siebie, 

 ma poczucie sprawstwa, 

 potrafi samodzielnie podejmować decyzje, 

  integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole, potrafi zawierać przyjaźnie, 

 zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły. 
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Cele strategiczne programu wychowawczo - profilaktycznego  

   

I. Wzmacnianie pozytywnego klimatu szkoły oraz poczucia bezpieczeństwa w szkole. 

II. Wychowanie do wartości i dojrzałości. 

III. Przeciwdziałanie agresji i przemocy, w tym w cyberprzestrzeni. 

IV. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego uczniów, zapobieganie uzależnieniom. 

V. Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów. 

VI. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny. 

VII. Wzmacnianie kompetencji nauczycieli, profilaktyka wypalenia zawodowego. 

VIII. Promowanie zdrowego stylu życia. 

IX. Podnoszenie wiedzy ekologicznej uczniów i rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. 
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Cele szczegółowe programu profilaktyczno-wychowawczego 

 

Cel priorytetowy I : Wzmacnianie pozytywnego klimatu szkoły oraz poczucia bezpieczeństwa w szkole. 

Cele szczegółowe – 

zadania  
Formy realizacji  

Terminy  

realizacji 

Rozpoznanie 

problemów, potrzeb  

i predyspozycji uczniów 

1. Obserwacja sposobu funkcjonowania i zachowania uczniów w trakcie zajęć oraz podczas 

przerw, wycieczek, przebywania w świetlicy szkolnej, itp. 

2. Rozmowy indywidualne z uczniami 

3. Ankiety dotyczące poczucia bezpieczeństwa i samopoczucia w szkole 

Cały rok 

W miarę 

potrzeb 

Wrzesień 

Organizacja zajęć  

w ramach pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej 

1. Rodzaj oraz treści zajęć dostosowane do specyfiki problemów dziecka (wyrównawcze, 

logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, rozwijające kompetencje emocjonalno-

społeczne, wspierające rozwój ucznia zdolnego, związane z minimalizowaniem bariery 

językowej – dla dzieci ukraińskich) 

Cały rok 

Zintegrowane działania 

nauczycieli  

i specjalistów w celu 

wsparcia uczniów 

1. Spotkania zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

2. Wymiana informacji dotyczących potencjału, potrzeb i trudności uczniów, w tym dzieci 

pochodzenia ukraińskiego 

3. Uzgadnianie wspólnej ścieżki postępowania w odniesieniu do ucznia potrzebującego 

wsparcia 

W miarę 

potrzeb 

Świadome wzmacnianie 

i integracja zespołów 

rówieśniczych 

1. Zajęcia integracyjne w klasach, w szczególności: 

 w których występują trudności we wzajemnych relacjach  

 do których dołączył nowy uczeń, w tym uczeń ukraiński, w celu pomyślnego 
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włączenia ich do zespołu klasowego 

2. Dobór ćwiczeń i zabaw integracyjnych z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji  

i potrzeb uczestników (różne umiejętności, temperamenty, itp.), a także barier językowych 

3. Budowanie tożsamości klasy poprzez wspólnie zaplanowane i realizowane przedsięwzięcia, 

np. wycieczki edukacyjne 

4. Reagowanie na wykluczenie 

5. Kształtowanie postaw tolerancji i zrozumienia dla różnorodności i odmienności 

6. Kultywowanie zwyczajów klasowych 

7. Prezentowanie przez uczniów swoich pasji 

8. Organizacja pracy w zespołach/małych grupach/ parach 

 

 

 

Cały rok 

Integracja uczniów 

szkoły 

1. Udział uczniów różnych klas we wspólnych projektach, konkursach, zawodach sportowych, 

wycieczkach i innych przedsięwzięciach, m.in.: 

- konkurs plastyczne, m.in. „Moja ulubiona książka z kuferka babci”, „Mój ulubiony 

nauczyciel”, „Moje ulubione zwierzątko” 

- konkurs „Mini Mister Lego” 

- akcja „Cała Polska czyta dzieciom” 

- udział w akcjach związanych z obchodami miesiąca bibliotek  

- wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego, wybory Mistera Szkoły 

2. Udział w uroczystościach i świętach szkolnych ( np. ślubowanie uczniów klasy I, Święto 

patrona szkoły, Dzień Edukacji Narodowej, wspólny opłatek, Dzień Pluszowego Misia, 

Dzień ciszy, spotkanie ze Św. Mikołajem, Koncert kolęd i pastorałek, Dzień chłopaka ) 

3. Udział w zabawach szkolnych (np. zabawa choinkowa, dyskoteka szkolna, piknik rodzinny) 

 

 

Wg 

harmonogramu 

Styczeń 

Maj/czerwiec 

Październik 

Wrzesień 

Wg 

harmonogramu 
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4. Uczestnictwo w działaniach Szkolnego Koła Caritas, wolontariatu, samorządu szkolnego 

Eliminowanie lęku  

i poczucia zagrożenia, 

obaw przed porażką  

w grupie 

1. Pobudzanie twórczości i ekspresji uczniów - w trakcie zajęć, konkursów 

2. Realizacja zadań zespołowych, np. gra dydaktyczna, krótki projekt 

3. Stosowanie innowacji pedagogicznych 

4. Budowanie relacji uczeń – uczeń, uczeń – nauczyciel 

5. Wdrażanie uczniów do wykorzystywania działań artystycznych (np. rysowanie, malowanie, 

śpiew, pamiętnik) jako sposobu radzenia sobie z kryzysem 

 

 

 

Cały rok 

Budowanie w uczniach 

pozytywnego obrazu 

środowiska szkolnego 

1. Jednakowe traktowanie 

2. Stosowanie komunikatów motywujących do pozytywnego myślenia 

3. Efektywne reagowanie w trudnych sytuacjach 

4. Okazywanie wsparcia uczniowi 

5. Stosowanie wspierającej komunikacji z uczniami 

6. Czyste, jasne i przytulne pomieszczenia szkolne (tablice informacyjne, prace dzieci, pomoce 

dydaktyczne, plakaty, itp.) 

 

 

Cały rok 

Wdrażanie uczniów do 

przestrzegania procedur 

bezpieczeństwa 

obowiązujących  

w szkole w czasie 

epidemii koronawirusa 

1. Zapoznanie uczniów, rodziców oraz wszystkich pracowników szkoły z ustalonymi zasadami 

bezpieczeństwa i higieny związanymi z ochroną przed COVID-19 

2. Zachęcanie do korzystania z dostępnych w szkole sprzętów minimalizujących ryzyko 

zakażenia (dezynfekcja rąk, pomiar temperatury) 

3. Rozdzielanie w czasie: pory obiadu, przerw międzylekcyjnych (klasy I-III)  

- dla poszczególnych klas 

4. Mobilizowanie uczniów do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego (częste mycie rąk, 

dezynfekcja, noszenie maseczek) 

Wg potrzeb 

Cały rok 
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5. Edukowanie uczniów, aby w czasie choroby pozostali w domu 

Kształtowanie 

bezpiecznych zachowań 

w szkole i środowisku 

1. Spotkania z policjantem na temat zasad zachowania bezpieczeństwa w różnych sytuacjach 

2. Współpraca z instytucjami wspomagającymi szkołę – Strażą Pożarną, Policją, MGOPS  

w Krasnobrodzie, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Zamościu, Ośrodkiem 

Interwencji Kryzysowej w Szczebrzeszynie 

3. Wpajanie zasad bezpieczeństwa w szkole poprzez apele porządkowe, dyżury nauczycieli  

i pracowników, rozmowy wychowawcze, pogadanki 

4. Apele profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa podczas ferii i wakacji 

5. Przeprowadzanie próbnych alarmów 

6. Zajęcia warsztatowe, konkursy dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 

7. Zajęcia edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa w ramach edukacji wczesnoszkolnej i podczas 

godzin wychowawczych 

8. Organizowanie konkursów dotyczących bezpieczeństwa na drodze 

9. Zajęcia praktyczne związane z bezpiecznym poruszaniem się po drodze 

10. Zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami bezpieczeństwa w szkole – obowiązującymi 

regulaminami zachowania w szkole oraz podczas rajdów i wycieczek 

11. Przygotowanie uczniów do egzaminu na kartę rowerową 

12. Zapoznawanie z procedurami postępowania w przypadku różnych zagrożeń na terenie 

szkoły 

13. Pedagogizacja rodziców w zakresie bezpieczeństwa, informowanie o miejscach uzyskiwania 

pomocy w różnych sytuacjach trudnych, sposobów postępowania w takich sytuacjach  

- za pomocą tablicy informacyjnej, konsultacji z wychowawcami  i pedagogiem.  

Zgodnie z 

ustaleniami 
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Cel priorytetowy II : Wychowanie do wartości i dojrzałości. 

  

Cele szczegółowe – 

zadania  
Formy realizacji  

Terminy  

realizacji 

Budowanie systemu 

wartości uczniów 

1. Zwracanie uwagi podczas zajęć oraz innych kontaktów z uczniami na wartości promowane 

przez szkołę, w tym na wartość prawdy, dobra i piękna 

2. Zrealizowanie w roku szkolnym godziny do dyspozycji wychowawcy poświęconej 

wartościom: dobro i prawda. 

3. Kształtowanie postawy wrażliwości i empatii. 

4. Szczególne zwrócenie uwagi na postawę otwartości i tolerancji w stosunku do uczniów 

ukraińskich, uwrażliwienie na specyfikę ich obecnej sytuacji i emocje, jakie mogą 

przeżywać. 

5. Kształtowanie pozytywnego stosunku do narodu ukraińskiego, uświadamianie konsekwencji 

powielania uprzedzeń polsko-ukraińskich wynikających z wydarzeń historycznych 

6. Kształtowanie szacunku do siebie nawzajem poprzez wpajanie zasad dobrego wychowania  

i używania zwrotów grzecznościowych 

Cały rok 

 

Wg planów 

wychowawczych 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

1. Kształtowanie odpowiedzialności za innych poprzez działania w ramach wolontariatu, 

Szkolnego Koła Caritas, a także w akcjach charytatywnych, społecznych i ekologicznych 

2. Organizowanie pomocy koleżeńskiej 

3. Kształtowanie postawy aktywnego reagowania na dokuczanie innym dzieciom 

4. Włączanie uczniów w organizację uroczystości szkolnych 

Cały rok 
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Kształtowanie postawy 

odpowiedzialności  

oraz umiejętności 

podejmowania 

odpowiedzialnych 

decyzji 

5. Podawanie uczniom społecznych sytuacji problemowych do przeanalizowania i podjęcia 

najlepszej decyzji 

6. Analiza bajek terapeutycznych, filmów, opowiadań, lektur, tekstów źródłowych, itp. pod 

kątem motywów i okoliczności podjęcia określonych decyzji przez bohaterów tych utworów 

7. Ćwiczenie umiejętności posługiwania się przez uczniów metodą analizy SWOT w różnych 

sytuacjach problemowych rozważanych podczas lekcji 

8. Pomoc uczniom w uświadomieniu sobie pozytywnych i negatywnych konsekwencji swoich 

decyzji i działań: 

 Kiedy uczeń ma trudności w podjęciu decyzji i prosi o poradę 

 Podczas działań interwencyjnych 

 W odniesieniu do bieżących zaobserwowanych zachowań ucznia. 

Upowszechnienie  

w pracy szkoły kanonu  

i założeń edukacji 

klasycznej 

1. Poznanie zasobów i ograniczeń dziecka oraz dopasowanie metod pracy do jego charakteru  

i tempa rozwoju 

2. Dbałość o wszechstronne wychowanie intelektualne:  

 łączenie wiedzy z praktyką,  

 włączanie w omawiane zagadnienie elementów z innych dziedzin nauki,  

 dawanie możliwości doświadczania, eksperymentowania, odczucia zmysłami 

poznawanych obszarów wiedzy 

3. Nauka zasad sprawnego i pięknego wysławiania się oraz stosowania umiejętnej 

argumentacji  

4. Formowanie charakteru ucznia poprzez zaszczepianie w nim wartości moralnych oraz 

wypracowywanie podstawowych prostych sprawności, tj. porządek wokół siebie, 

Cały rok 
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systematyczność, obowiązkowość, wdrażanie do wytrwałości, cierpliwości, logiczne 

rozumowanie, panowanie nad emocjami, dzielenie się z innymi. 

5. Dążenie do bycia dla uczniów naturalnym autorytetem i wzorem do naśladowania. 

Sięganie w pracy  

z uczniami  

do dziedzictwa 

cywilizacyjnego Europy 

1. Konkursy plastyczne, recytatorskie, czytelnicze, projekty, itp. o tematyce europejskiej,  

np. projekt „Europa i ja” 

2. Uświadamianie uczniom historii pochodzenia różnych przedmiotów codziennego użytku 

3. Zwiększanie świadomości uczniów w zakresie starożytnych tradycji związanych  

z aktywnością fizyczną, igrzyskami olimpijskimi, w tym dużej wagi przywiązywanej  

do bycia sprawnym fizycznie (w myśl greckiego twierdzenia, że sport nie tylko rozwija 

ciało, lecz także kształtuje pozytywne cechy charakteru, tj. wytrwałość, uczciwość) 

4. Zaznajamianie uczniów z dziełami kultury europejskiej różnych okresów: dzieła sztuki, 

architektury, utwory literackie, muzyczne 

5. Wspieranie w rozumieniu sensu różnych ideologii i przemian społecznych w Polsce i innych 

krajach europejskich 

6. Przybliżanie uczniom ważnych wydarzeń i świąt z historii Polski, dokonań Polaków  

w różnych dziedzinach, polskich tradycji, kształtowanie postawy patriotyzmu – m.in. Dzień 

śpiewania pieśni patriotycznych, konkursy plastyczne „Kolory niepodległości”, „80-lecie 

Powstania Zamojskiego”, „Armia Krajowa oczami dziecka” 

 

 

 

 

Cały rok 
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Cel priorytetowy III : Przeciwdziałanie agresji i przemocy, w tym w cyberprzestrzeni. 

  

Cele szczegółowe – 

zadania  
Formy realizacji  

Terminy  

realizacji 

Przypominanie  

o zasadach 

bezpieczeństwa  

i normach zachowania  

w szkole i poza nią 

1. Edukacja dotycząca zasad współżycia społecznego oraz zasad zachowania się w szkole 

(Prawa i obowiązki ucznia, zasady statutowe) 

2. Monitorowanie zachowania uczniów 

3. Modelowanie konstruktywnych zachowań przez pracowników szkoły 

Cały rok 

Kształtowanie 

umiejętności 

kontrolowania swojego 

zachowania oraz brania 

odpowiedzialności  

za swoje postępowanie 

1. Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych poświęconych nauce rozwiązywania konfliktów 

 i problemów bez przemocy. 

2. Stosowanie metod mediacji, „Wspólnej sprawy” podczas rozwiązywania konfliktów 

rówieśniczych 

3. Prowadzenie indywidualnych  zajęć w zakresie radzenia sobie ze złością i innymi trudnymi 

emocjami dla uczniów przejawiających agresywne zachowania 

4. Rozwijanie postaw proaktywności, odpowiedzialności, honoru i empatii 

Cały rok 

Wczesne reagowanie  

na przejawy agresji  

i przemocy w szkole 

1. Obserwacja uczniów w trakcie bieżącej pracy 

2. Działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach konfliktowych, rozmowy indywidualne  

z uczniem 

3. Wyczulenie nauczycieli na przejawy wykluczania osoby z grupy, podejmowanie procedury 

przeciwdziałania wykluczeniu na wczesnym etapie występowania 

Cały rok 
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4. Dbałość o dobrze zintegrowany, wspierający się zespół klasowy poprzez realizowanie 

wspólnych celów, działań, projektów, wycieczek 

5. Uwrażliwianie uczniów na potrzebę pomocy osobom, którym dzieje się krzywda (m.in. 

dokuczanie, wykluczanie – również w mediach społecznościowych) 

Nauka bezpiecznego  

i odpowiedzialnego 

poruszania się  

w cyberprzestrzeni 

1. Korzystanie z dostępnych projektów oraz rekomendowanych programów profilaktycznych  

w celu edukacji dzieci i młodzieży (np. projekt „Owce w sieci”, program „Asy Internetu”) 

2. Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu – gazetki, pogadanki, zajęcia edukacyjne itp.  

3. Budowanie świadomości na temat własnej prywatności i ochrony prywatnych treści 

4. Kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach 

społecznościowych (m.in. lekcje wychowawcze, informatyka, zajęcia z pedagogiem 

szkolnym, bieżąca praca z uczniami) 

5. Edukacja dotycząca odpowiedzialności za działanie w sieci, m.in. poprzez: 

 poruszanie tej problematyki na lekcjach wychowawczych, informatyki,  

z pedagogiem szkolnym  

 spotkanie z funkcjonariuszem policji mające na celu uświadomienie uczniom, jakie 

zachowania w sieci są niedozwolone i karalne 

6. Uświadamianie krzywd emocjonalnych spowodowanych hejtem, mową nienawiści w sieci, 

wykluczaniem osób w mediach społecznościowych, udostępnianiem cudzych zdjęć, filmów  

Cały rok 

Rozwijanie świadomości 

rodziców i nauczycieli 

na temat zagrożeń  

w sieci  

1. Szkolenie wewnętrzne dla nauczycieli oraz rodziców 

2. Edukacja rodziców w zakresie działań dozwolonych i niedozwolonych w Internecie – 

spotkanie z funkcjonariuszem policji. 

Wg ustaleń 
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Cel priorytetowy IV : Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego uczniów, zapobieganie uzależnieniom. 

  

Cele szczegółowe – 

zadania  
Formy realizacji  

Terminy  

realizacji 

Wzmacnianie 

pozytywnej samooceny, 

wiary we własne 

możliwości, motywacji 

wewnętrznej 

1. Docenianie uczniów za wysiłek, za udział w zajęciach i projektach dodatkowych 

2. Wspieranie rozwoju pasji i zainteresowań 

3. Zajęcia psychoedukacyjne dotyczące poczucia własnej wartości, obrazu siebie, mocnych 

stron 

4. Koncentrowanie się na predyspozycjach ucznia i korzystanie z jego zasobów wewnętrznych 

5. Praca indywidualna z uczniem przejawiającym zaniżoną samoocenę, wycofanym, 

depresyjnym, lękowym 

6. Przekazywanie uczniom pozytywnego modelu nauki i aktywności – jako wartości samych  

w sobie (uczę się, żebym był mądry) 

7. Uruchamianie motywacji wewnętrznej uczniów do nauki poprzez m.in. 

 dawanie uczniom możliwości wyboru (sposobu uczenia się, prac domowych, itp.) 

 dawanie możliwości osiągnięcia sukcesu, poczucia bycia kompetentnym 

 dbałość o zaspokojenie potrzeby sensu uczniów – przekazywanie uczniom znaczenia 

nauczanych treści, aby uczeń rozumiał, po co uczy się danego materiału 

Cały rok 

Dbanie o pozytywne 

relacje z rówieśnikami 

1. Zajęcia integracyjne, wycieczki, wyjścia edukacyjne 

2. Umożliwienie uczniom ukraińskim udziału we wspólnych wycieczkach i wyjazdach,  

m.in. poprzez zachęcanie do udziału, wsparcie finansowe związane z kosztami wyjazdu  

3. Pozytywne wyrażanie się o uczniach przy innych dzieciach 

Cały rok 
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Wzmacnianie 

odporności psychicznej 

uczniów 

1. Nauka radzenia sobie ze stresem, porażką – zajęcia z psychologiem, pedagogiem 

specjalnym, zajęcia do dyspozycji wychowawcy 

2. Stopniowanie trudności zadań 

3. Nauka umiejętności samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach społecznych – powierzanie 

drobnych zadań, za których wykonanie uczeń będzie odpowiedzialny, zachęcanie  

do samodzielnego rozwiązywania drobnych konfliktów rówieśniczych 

4. Udzielanie wsparcia psychologicznego uczniom ukraińskim (w postaci porad, konsultacji, 

radzenia sobie ze stresem i traumą, radzenia sobie z lękiem, niepewnością, stratą – według 

potrzeb) 

Cały rok 

Rozwój kompetencji 

emocjonalno-

społecznych 

1. Stymulowanie empatii i inteligencji emocjonalnej, angażowanie w działania na rzecz innych 

(ludzi, zwierząt, przyrody), uczestnictwo w działaniach wolontariatu 

2. Ćwiczenie przyjmowania perspektywy drugiego człowieka – podczas zajęć lekcyjnych  

w omawianych tematach, w relacjach rówieśniczych 

3. Zwiększanie kompetencji w zakresie efektywnej komunikacji – zajęcia psychoedukacyjne, 

bieżące porady dla uczniów ze strony pracowników szkoły 

4. Rozwój samorządności uczniowskiej, wspieranie tworzenia przez uczniów różnych 

inicjatyw społecznych, edukacyjnych 

5. Budowanie umiejętności radzenia sobie ze złością i wyrażania własnych emocji 

(rozwiązywanie sporów bez agresji, asertywność, relaksacja, kontrola złości) 

6. Specjalistyczne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla uczniów 

przejawiających trudności w tym zakresie 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

Wg planu 

psychologa 
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Uświadamianie uczniom 

i rodzicom zagrożenia 

uzależnieniami 

behawioralnymi  

i od substancji 

psychoaktywnych 

1. Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów oraz rodziców na temat uzależnienia od Internetu, 

smartfona, jedzenia) 

2. Edukacja dla uczniów dotycząca wartości zdrowia, możliwości poszukiwania pomocy 

(osoby bliskie, specjaliści, telefony zaufania) 

3. Edukacja dla rodziców w zakresie prawidłowości i nieprawidłowości rozwoju dziecka oraz 

innych czynników ryzyka i chroniących przed uzależnieniami 

Cały rok 

 

Wspieranie działań 

alternatywnych ucznia 

1. Budowanie bazy zajęć rozwijających zainteresowania uczniów 

2. Zachęcanie do angażowania się w akcje społeczne prowadzone w szkole i w najbliższej 

okolicy 

3. Poznawanie powodów, dla których dany uczeń wchodzi w zachowania ryzykowne  

i zaspokajanie tych potrzeb w konstruktywny sposób 

 

Cały rok 

Wzrost dostępności  

i jakości wsparcia 

udzielanego uczniom 

1. Zwiększenie ilości oraz czasu dostępności specjalistów na terenie szkoły: psychologa, 

pedagoga, pedagoga specjalnego, logopedy 

2. Zwiększenie dostępności nauczycieli na terenie szkoły poprzez wyznaczone godziny 

konsultacji dla uczniów i rodziców 

3. Samodoskonalenie się nauczycieli i specjalistów w zakresie kompetencji miękkich 

Cały rok 
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Cel priorytetowy V : Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów. 

 

Cele szczegółowe – 

zadania  
Formy realizacji  

Terminy  

realizacji 

Podnoszenie poziomu 

umiejętności 

podstawowych 

1. Kształtowanie umiejętności tworzenia i prawidłowego rozumienia informacji słownej  

i pisemnej, a także skutecznego komunikowania się z innymi – m.in. poprzez analizę  

i interpretację tekstów, budowanie wypowiedzi słownych, tworzenie różnych form tekstu 

pisanego, pracę w grupach, angażowanie do dyskusji, naukę zasad komunikacji i zachowania 

społecznego 

2. Rozwijanie zdolności komunikowania się w obcych językach, zarówno rozumienia treści jak 

i wyrażania swoich myśli – m.in. poprzez naukę języków obcych w różnych kontekstach,  

z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy, wzmacnianie pewności siebie uczniów  

w posługiwaniu się językiem obcym 

3. Uczenie umiejętności wykorzystywania myślenia matematycznego, logicznego  

i przestrzennego do rozwiązywania codziennych problemów 

4. Kształtowanie umiejętności wykorzystywania istniejącego zasobu wiedzy do wyjaśniania 

świata przyrody, do wyciągania logicznych wniosków, do tworzenia rozwiązań 

zaspokajających ludzkie potrzeby oraz chroniących środowisko – poprzez edukację 

przyrodniczą i bliskie doświadczanie świata przyrody i nauki, ćwiczenie myślenia 

przyczynowo-skutkowego, naukę wnikliwej obserwacji otoczenia, dawanie możliwości 

twórczego rozwiązywania sytuacji problemowych 

Cały rok 
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Rozwijanie umiejętności 

przekrojowych 

1. Możliwie najwcześniejsze przygotowywanie dzieci do świadomego i kreatywnego 

korzystania z technologii cyfrowych; wykraczanie poza odtwórcze zastosowania wyłącznie 

do celów rozrywkowych, nauka programowania (m.in. z użyciem robotów, klocków  

do nauki kodowania), krytycznego myślenia, edukacja związana z cyberbezpieczeństwem 

2. Psychoedukacja w zakresie efektywnego uczenia się oraz zarządzania czasem, kształtowanie 

nawyków prozdrowotnych, zadania wymagające poradzenia sobie ze złożonością, 

angażowanie w działania na rzecz innych, nauka zwracania uwagi na własny dobrostan 

ucznia 

3. Edukacja poszerzająca rozumienie mechanizmów społecznych, gospodarczych, prawnych  

i politycznych, wpajanie wartości obywatelskich oraz stwarzanie okazji do angażowania się 

w życie społeczne 

4. Ćwiczenie umiejętności krytycznego myślenia i kompleksowego rozwiązywania 

problemów, kreatywnego poszukiwania rozwiązań, podejmowania inicjatywy, wspieranie 

wytrwałości 

5. Rozbudzanie świadomości i wrażliwości na kulturę, sztukę, dawanie okazji do własnej 

ekspresji twórczej; kształtowanie rozumienia różnorodności kulturowej – m.in. poprzez 

wycieczki do miejsc kultury, tworzenie własnych wytworów, udział w inscenizacjach, 

motywowanie do czytania, analizowanie i interpretacja znaczenia dzieł kultury i sztuki 

6. Ćwiczenie umiejętności efektywnej pracy w zespole, osiągania kompromisu, grupowego 

dążenia do wspólnego celu, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za efekt wspólnej 

pracy 

7. Kształtowanie umiejętności sprawnego adaptowania się do zmian, nowych zadań, ról, 

Cały rok 
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warunków lub priorytetów – m.in. poprzez różnorodność podawanych zadań, zmienianie 

składu grup, angażowanie do pełnienia różnych ról w środowisku szkolnym 

8. Kształtowanie umiejętności przywódczych poprzez dawanie możliwości planowania działań 

zmierzających do określonego celu, wspieranie w skutecznym osiągnięciu celu, 

motywowanie do odpowiedzialnego działania w interesie grupy 

9. Kształtowanie postawy otwartej na odmienność i nastawionej na współpracę, ćwiczenie 

umiejętności patrzenia na problem z różnych perspektyw 

10. Rozwijanie kreatywności, wspieranie innowacyjności – poprzez otwartość na nowe 

niestandardowe pomysły i odpowiedzi wykraczające poza schematy, dawanie możliwości 

generowania różnorodnych rozwiązań; proponowanie uczniom do wykonywania zadań 

nierutynowych i wymagających zdolności twórczego myślenia 

11. Wzmocnienie systemu rozwoju zdolności wszystkich uczniów z uwzględnieniem ich 

różnorodnych mocnych stron i potrzeb, w tym systemu wsparcia dla uczniów i studentów 

szczególnie uzdolnionych 

Wspieranie nauczycieli  

w rozwijaniu 

kompetencji kluczowych 

uczniów   

1. Propozycje szkoleń dotyczących twórczych i nowatorskich metod pracy z uczniami 

2. Zachęcanie nauczycieli do opracowywania innowacji pedagogicznych 

3. Doskonalenie umiejętności wykorzystywania przez nauczycieli nowych technologii w pracy 

z uczniami 

4. Zachęcanie nauczycieli do organizowania dla uczniów zadań, które będą wymagały od nich 

samodzielności, decyzyjności oraz kreatywnego i krytycznego myślenia 

Cały rok 

 

 



 

24 
 

 

Cel priorytetowy VI: Wspomaganie wychowawczej roli rodziny. 

  

Cele szczegółowe – 

zadania  
Formy realizacji  

Terminy  

realizacji 

Współpraca z rodzicami 

w zakresie wychowania 

dziecka 

1. Dzielenie się obserwacjami dotyczącymi aktualnego funkcjonowania dziecka pomiędzy 

nauczycielami a rodzicami 

2. Ustalanie wspólnej linii postępowania wobec ucznia przejawiającego trudności 

3. Uzgadnianie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia 

4. Indywidualne konsultacje i porady dla rodziców w sytuacji doświadczania trudności 

wychowawczych 

5. Kontrola frekwencji uczniów 

6. Współpraca z rodzicami uczniów ukraińskich w zakresie rozwiązywania ewentualnych 

trudności dydaktycznych bądź wychowawczych ich dzieci. 

Wg potrzeb 

Cały rok 

Wzmacnianie 

kompetencji 

wychowawczych 

rodziców 

1. Zajęcia edukacyjne Wychowanie do życia w rodzinie – dbałość o ich właściwą organizację  

i realizację 

2. Pogadanki psychoedukacyjne (style rodzicielskie, komunikowanie się w rodzinie, 

zachowania buntownicze) 

3. Krótkie informacje lub filmy w e-dzienniku, plakaty na korytarzu szkolnym 

Cały rok 

Udział rodziców  

w życiu szkoły 

1. Włączanie rodziców w organizację imprez szkolnych 

2. Udział rodziców w podejmowaniu decyzji na poziomie klasy i szkoły (m.in. Rada 

Rodziców) 

Cały rok 
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3. Uwzględnianie opinii rodziców w planowaniu pracy szkoły i wychowawców (ankiety  

dla rodziców dotyczące potrzeb i problemów występujących w szkole) 

4. Zbieranie i uwzględnianie opinii i propozycji rodziców 

5. Angażowanie rodziców we współpracę ze szkołą w obszarze działań wolontariatu  

i respektowania norm społecznych 

Budowanie w uczniach 

poczucia wartości 

rodziny 

1. Organizowanie konkursów plastycznych, literackich – dotyczących rodziny 

2. Wykonywanie drzewa genealogicznego 

3. Podejmowanie działań promujących rodzinę (Piknik Rodzinny, Dzień Matki, Dzień Ojca, 

Dzień Babci i Dziadka) 

Wg 

harmonogramu 

Współpraca  

z instytucjami 

zewnętrznymi 

wspierającymi rodzinę 

1. Współpraca z MGOPS, policją, lekarzem rodzinnym 

2. Uczestniczenie w pracach grupy roboczej w realizacji procedury „Niebieska Karta” 

3. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną 

Wg potrzeb 
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Cel priorytetowy VII : Wzmacnianie kompetencji nauczycieli, profilaktyka wypalenia zawodowego. 

  

Cele szczegółowe – 

zadania  
Formy realizacji  

Terminy  

realizacji 

Profilaktyka wypalenia 

zawodowego 

1. Wymiana doświadczeń  na temat sposobów radzenia sobie z trudnymi zachowaniami 

ucznia, z utrzymaniem dyscypliny w klasie 

2. Wsparcie ze strony innych nauczycieli i specjalistów w trudnościach wychowawczych  

w pracy z klasą (np. zajęcia tematyczne z pedagogiem dla klasy, indywidualne konsultacje  

i porady) 

Wg potrzeb 

Doskonalenie 

kompetencji nauczycieli  

do pracy z uczniami 

przybyłymi z zagranicy, 

w szczególności  

z Ukrainy 

1. Wyszukiwanie sprawdzonych metod pracy z uczniami zagranicznymi 

2. Dobór odpowiednich form i metod pracy do konkretnych trudności ucznia z zagranicy 

3. Tworzenie przyjaznego środowiska edukacyjnego 

4. Uwrażliwienie nauczyciela na trudne przeżycia uczniów ukraińskich związane z 

przymusową migracją, utratą bliskich, rozdzieleniem rodziny, doświadczeniem traumy 

wojennej, widokiem zniszczeń i ludzkiego cierpienia 

5. Poszerzenie wiedzy nauczycieli w aspekcie różnic kulturowych oraz związanych z 

organizacją systemu szkolnictwa w kraju, z którego przybył uczeń 

Cały rok 

Rozwijanie umiejętności 

nauczycieli w zakresie 

wykorzystywania 

technologii 

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie innowacyjnych i prostych  

w obsłudze narzędzi online – poprzez szkolenia i kursy tematyczne 

2. Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami z okresu nauki zdalnej w zakresie 

kreatywnego wykorzystywania narzędzi cyfrowych 

Cały rok 
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informacyjno-

komunikacyjnych w 

procesach edukacyjnych 

3. Wewnątrzszkolne szkolenie dotyczące korzystania z gogli VR oraz obsługi drukarki 3D 

zakupionych w ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” 

Wzmacnianie innych 

kompetencji nauczycieli 

1. Udział w szkoleniach w zakresie wspierającej komunikacji z uczniami i rodzicami 

2. Udział w treningach/warsztatach umiejętności wychowawczych 

3. Udział w szkoleniu zewnętrznym na temat indywidualizacji zajęć i procesu edukacyjnego 

4. Udoskonalanie formy bieżącej informacji o możliwościach doskonalenia zewnętrznego  

za pomocą komunikatorów, na spotkaniach zespołów, poprzez komunikaty w pokoju 

nauczycielskim 

5. Motywowanie  nauczycieli do stosowania w trakcie zajęć następujących metod pracy: praca 

w parach/grupach, zadania problemowe, miniprojekty edukacyjne, projekty przedmiotowe  

i interdyscyplinarne, lekcje w terenie 

6. Wymiana dobrych pomysłów na temat efektywnych i kreatywnych metod pracy 

7. Konsultacje z pedagogiem i innymi nauczycielami dotyczące poznania motywów, potrzeb, 

przyczyn postępowania ucznia oraz sposobów pracy z uczniem posiadającym specjalne 

potrzeby edukacyjne 

8. Współpraca nauczycieli w zakresie pracy z uczniami ukraińskimi oraz poruszania z dziećmi 

tematyki wojny – wskazówki dotyczące tego, w jaki sposób rozmawiać z dziećmi o wojnie, 

wymiana doświadczeń, materiałów dydaktycznych, udział w spotkaniach pedagogów  

i szkoleniach tematycznych 

Cały rok 
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Cel priorytetowy VIII : Promowanie zdrowego stylu życia. 

  

Cele szczegółowe – 

zadania  
Formy realizacji  

Terminy  

realizacji 

Kształtowanie postawy 

dbałości o zdrowie 

1. Pogadanki, projekcje filmów promujących zdrowy styl życia (racjonalne odżywianie  

i zdrowa aktywność sportowa)  

2. Uświadamianie uczniom szkodliwości zbyt długiego przebywania przed ekranami  dla ich 

zdrowia fizycznego i psychicznego  

Cały rok 

Promowanie zasad 

zdrowego odżywiania 

1. Udział w programach: „Śniadanie daje moc”, „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka”  

2. Zajęcia edukacyjne dotyczące zdrowego odżywiania w ramach poszczególnych 

przedmiotów, zajęć świetlicowych, godzin wychowawczych 

3. Wspólne przygotowywanie posiłków z wykorzystaniem sprzętu AGD zakupionego  

w ramach rządowego programu „Labolatoria przyszłości” 

4. Spotkania z pielęgniarką, pogadanki z pedagogiem szkolnym 

5. Plakaty na korytarzu szkolnym 

Cały rok 

Wdrażanie   

do korzystania   

z różnych form 

aktywności fizycznej 

1. Zajęcia pozalekcyjne podnoszące sprawność i promujące aktywność fizyczną uczniów 

2. Organizacja „Dnia Sportu” z udziałem rodziców 

3. Udział w imprezach sportowo – rekreacyjnych (zawody, rajdy, wycieczki, turnieje, wyjazdy 

na basen, lodowisko, piknik rodzinny) 

4. Udział w zajęciach pozalekcyjnych z zakresu piłki nożnej, siatkowej itp.  

5. Czas na własne hobby 

Cały rok 

Kwiecień 

Cały rok 

 

Cały rok 

Cały rok 
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6. Rajd pieszy i rowerowy po Roztoczu 

7. Zawody w tenisa stołowego o Puchar Radnej Hutek i Kaczórek 

8. Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Szkoły 

9. Konkurs pt. Roztocze Step Challenge/Roztoczańskie Wyzwanie Krokowe  

10. Konkurs sportowy: Która z dyscyplin sportowych podoba ci się najbardziej i dlaczego? 

11. Mistrzostwa Szkoły w unihokeju 

12. Konkurs żonglerki różnymi piłkami 

Wg ustaleń 

Grudzień 

Styczeń 

Maj 

Grudzień 

Styczeń – luty 

Luty 

Wdrażanie  

do przestrzegania zasad 

higieny osobistej  

i otoczenia 

1. Fluoryzacja i profilaktyka próchnicy zębów 

2. Dostosowanie sprzętu szkolnego do wzrostu i potrzeb uczniów, wg zasad ergonomii 

3. Zajęcia edukacyjne dotyczące higieny ciała i ubioru realizowane na lekcjach przyrody, 

podczas zajęć edukacji zintegrowanej, WDŻ 

4. Spotkania z pielęgniarką, pogadanki z pedagogiem szkolnym 

5. Bilans uczniów – wczesne wykrywanie wad postawy 

6. Kształtowanie postawy dbałości o otoczenie, pozostawiania po sobie porządku 

Wg planu pielęgniarki 

 

Wrzesień 

Cały rok 

Wdrażanie  

do przestrzegania zasad 

higieny pracy umysłowej 

1. Zajęcia edukacyjne dotyczące higieny pracy umysłowej w ramach poszczególnych 

przedmiotów, godzin wychowawczych, edukacji wczesnoszkolnej, WDŻ 

2. Poznanie strategii efektywnego uczenia się oraz odpoczynku 

3. Poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem, napięciem 

Wg potrzeb 

Profilaktyka chorób,  

w tym COVID-19 

1. Wietrzenie sal lekcyjnych 

2. Regularne przebywanie dzieci na świeżym powietrzu 

3. Edukacja rodziców oraz uczniów, aby dzieci, które są przeziębione, pozostawały w domu 

 

Cały rok 

 

 



 

30 
 

 

Cel priorytetowy IX : Podnoszenie wiedzy ekologicznej uczniów i rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

  

Cele szczegółowe – 

zadania  
Formy realizacji  

Terminy  

realizacji 

Angażowanie uczniów  

w działania na rzecz 

poprawy jakości 

środowiska, rozwijanie 

proekologicznych 

nawyków i zachowań 

1. Udział w akcji “Sprzątanie świata”  

2. Obchody Dnia Ziemi 

3. Zajęcia edukacyjne dotyczące segregacji śmieci i recyklingu.  

4. Dzień Czystego Powietrza 

5. Projekt: gra terenowa „Roztocze – moja ojczyzna” 

Wrzesień 

Kwiecień 

Cały rok 

Listopad 

Wg ustaleń 

Rozbudzanie 

zainteresowania 

kwestiami związanymi  

z ochroną środowiska 

(ochrona powietrza, 

gospodarka 

niskoemisyjna, zmiany 

klimatu, 

zanieczyszczenia 

tworzywami 

sztucznymi) 

1. Pogadanki na lekcjach biologii, przyrody, geografii, chemii, fizyki 

2. Udział w konkursach, projektach 

 

Cały rok 

Cały rok 
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 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 wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, 

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

wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły, 

 współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, 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. 
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2. Rada pedagogiczna: 

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

  opracowuje projekt programu wychowawczo – profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z radą rodziców, 

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

i przestępczością, 

  uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego, 

  uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego. 

 

3. Nauczyciele: 

 współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji szkolnego programu 

wychowawczo – profilaktycznego, 

  reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia, 

  reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów, 

  przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją  

i przestępczością, 

  udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 

  kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, 

  rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach, 

 wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia. 
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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/opiekunów 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, w tym uczniów pochodzenia ukraińskiego 

  rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców, 

  dbają o dobre relacje uczniów w klasie oraz konstruktywne włączenie uczniów ukraińskich do zespołu klasowego 

  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 swoich kompetencji wychowawczych. 
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5. Zespół wychowawców: 

 opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy  

z instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, 

nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych, 

 analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze, 

 ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy, 

 przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły, 

 inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły. 

 

6. Pedagog szkolny/psycholog: 

 diagnozuje środowisko wychowawcze, 

 zapewnia uczniom pomoc psychologiczną  lub pedagogiczną w odpowiednich formach, 

 obejmuje wsparciem uczniów ukraińskich w trudnej sytuacji życiowej, współpracuje w tym zakresie z innymi nauczycielami  

i specjalistami oraz z rodzicami dzieci, 

 współpracuje z rodzicami uczniów potrzebujących 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. 
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7. Pedagog specjalny: 

 diagnozuje środowisko wychowawcze, 

 rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów, 

 opracowuje działania mające na celu aktywne i pełne uczestnictwo uczniów w życiu szkoły, 

 zapewnia pomoc pedagogiczną w odpowiednich formach, 

 pomaga uczniom, nauczycielom, rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

 uczestniczy w pracach zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w szczególności w zakresie opracowywania IPET dla 

uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

 zapewnia pomoc psychologiczno – pedagogiczną uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

 współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno – wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze 

profilaktycznym, w tym z poradnią psychologiczno – pedagogiczną. 

 

8. 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 uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo – profilaktyczny szkoły. 
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9. Samorząd uczniowski: 

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

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem, 

 uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły, 

 współpracuje z zespołem wychowawców i radą pedagogiczną, 

 prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów, 

 reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego, 

 propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji, 

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

 może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 
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Zasady ewaluacji programu wychowawczo – profilaktycznego. 

 

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

skuteczności programu wychowawczo – profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez: 

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

2) analizę dokumentacji, 

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

4) rozmowy z rodzicami, 

5) wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, 

6) analizy przypadków. 

 

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół wychowawców szkoły podstawowej. Zadaniem zespołu jest 

opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie 

zapoznana rada pedagogiczna. 
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Kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2022/2023 
 

Lp. Nazwa uroczystości Odpowiedzialny Termin 

1 Rozpoczęcie roku szkolnego E. Zub , ks. A. Sokół 1. 09. 2022 r. 

2 
Święto Patrona Szkoły -Ślubowanie pierwszaków 

M. Pasieczna 29.09.2022 r. 

3 Święto Patrona Szkoły Zaproszenia: nauczyciele informatyki 

Część artystyczna: K. Buczak, J. Kowalik 

 dekoracja:  E. Adamowicz  J. Cieplak, M. Kuniec msza ks. A. Sokół 

30.09.2022 r. 

4 Dzień Edukacji Narodowej Samorząd Uczniowski- opiekun A. Szkałuba 13. 10. 2022 r. 

5 Święto Odzyskania Niepodległości J. Socha, K. Lalik, J. Kowalik 14. 11. 2022 r. 

6 Wspólny Opłatek E. Adamowicz ks. A. Sokół 22. 12. 2022 r. 

 Choinka szkolna  

7 Oddziały przedszkolne Klasy I- IV Klasy V- VIII  

13.01.2023 r. 

15.00 – 18.00 

K. Nowosad, B. Gelmuda, 

D. Pryciuk, B. Palonka 

J. Cieplak, J. Kowalik 

14.01.2023 r. 

11.00 – 15.00 

M. Pasieczna, A. Szkałuba, 

E. Adamowicz, K. Lalik 

 M. Czekirda, E. Wlaź 

14.01.2023 r. 

15.00 – 21.00 

K. Szkałuba, M. Szmidt, 

K. Buczak, D. Flis, 

W. Lewandowski, M. Pilipczuk- Robak 
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8 Rocznica bitwy pod Lasowcami Anna Szkałuba, J. Kowalik 04. 02. 2023 r. 

9 Święto Kobiet M. Szmidt, D. Flis 08. 03. 2023 r. 

10 Dzień Ziemi Magdalena Pilipczuk – Robak, W. Lewandowski 20. 04. 2023 r. 

11 Święto Konstytucji 3 Maja K. Buczak, J. Kowalik 04. 05. 2023 r. 

12 Rocznica Urodzin Jana Pawła II K. Nowosad, M. Pasieczna 19. 05. 2023 r. 

13 Turniej o Puchar Kaczórek K. Szkałuba, J. Kowalik 26. 05. 2023 r. 

14 Festiwal Ekologiczny J. Kowalik, E. Adamowicz, M. Czekirda, D. Flis, B. Gelmuda, 31. 05. 2023 r. 

15 Dzień Dziecka i Sportu M. Szmidt, K. Szkałuba, A. Szkałuba D. Pryciuk,  B. Gelmuda 01. 06. 2023 r. 

16 Piknik Rodzinny M. Pasieczna, K. Nowosad, J. Cieplak, M. Szmidt, B. Palonka, E. Wlaź, 

D. Pryciuk , M. Margol 

07. 06. 2023 r. 

17 Zakończenie roku szkolnego 

 

D. Flis, K. Buczak,  ks. Artur Sokół 

E. Zub 

23. 06. 2023 r. 

 


