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„Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: dopiero pilna 

praca go obrobi i wartość mu wielką nada”.  

Stanisław Staszic, Pisma filozoficzne i społeczne, Warszawa 1954. 



I. WPROWADZENIE  

Wychowanie jest procesem, który odbywa się w każdym momencie życia człowieka. 

Pierwszymi, więc wychowawcami swoich dzieci są rodzice Nauczyciele wspomagają ich 

wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby 

drugiego człowieka, żyje nie tylko z drugim, ale i dla drugich.  

Wychowanie to proces wspomagania dziecka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni 

dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.  

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami 

zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i 

likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.  

Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z 

wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. 

Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane 

jest doświadczenie.  

Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych 

uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania o 

charakterze wychowawczym i profilaktycznym.  

Chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, panował w niej klimat sprzyjający pracy uczniów 

i nauczycieli. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli kulturalni, odpowiedzialni, 

komunikatywni, kreatywni i empatyczni, aby panowało poczucie przynależności do grupy 

(klasy, szkoły), którą łączą więzi koleżeństwa i przyjaźni.  

 Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin z 

wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, 

psychologiem, pielęgniarką i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu 

zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.  

 

II.  ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE  

1.  Wychowanie do wartości: bezpieczeństwo, kreatywność, odpowiedzialność, 

szacunek, tolerancja, uczciwość, wiara w siebie, wiara w miłość, lojalność, nauka, 

zrozumienie, wspólnota, piękno, sprawiedliwość, mądrość, przyjaźń, wiedza, 

poważanie, tradycja, wolność, pasja, niezależność, prawość, rodzina, rozwój, 

prawda, porządek, patriotyzm.  

2. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród 

dzieci.  

3. Rozwijanie kompetencji informatycznych i językowych dzieci.  



4. Kształtowanie postaw: obywatelskich, poszanowania tradycji i kultury własnego 

narodu, poszanowania dla innych kultur i tradycji oraz zapobieganie wszelkim 

przejawom dyskryminacji.  

5. Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych, w tym kształtowanie postaw 

ponoszenia odpowiedzialności za siebie i innych, umiejętność adekwatnego 

wyrażania emocji, doskonalenie umiejętności dbania o własny rozwój, 

samorozwój, samodyscyplinę oraz samokontrolę z uwzględnieniem motywacji do 

nauki.  

 

Zakładamy, że w wyniku systematycznego, skorelowanego i spójnego oddziaływania 

wychowawczo-profilaktycznego uda się nam przygotować uczniów do zgodnego współżycia 

z ludźmi. Będziemy dążyć do tego, żeby nasi wychowankowie byli: uczciwi, wiarygodni, 

odpowiedzialni, wytrwali, wrażliwi na krzywdę innych, kreatywni, przedsiębiorczy, aby nie 

stosowali przemocy słownej, fizycznej i psychicznej, mieli wysoką kulturę osobistą i gotowość 

do uczestnictwa w kulturze. Ważne jest też, aby uczniowie przestrzegali zasad zdrowego stylu 

życia, nie ulegali nałogom, kształtowali postawy obywatelskie, postawy poszanowania tradycji 

i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji, 

pogłębiali świadomość ekologiczną, poznawali dziedzictwo kulturowe naszego narodu, 

Europy i świata i rozwijali swoje zainteresowania i pasje. Wszelkie działania realizowane 

będą stacjonarnie w szkole, a w przypadku konieczności hybrydowo lub zdalnie.  

 

 

III. OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE  

 

• Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (art. 28 ust. 1, art. 54  ust. 3-4, art. 70 ust. 1 ) 

• .Powszechna Deklaracja Praw Człowieka  

• Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526, z  późn. zm., 

art. 33 ). 

• Ustawa z dnia 5 lipca 2018r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. 

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

• Ustawa z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty ( Dz. U. z 2020, poz. 1237) 

• Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 

1982 r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2002. Nr 147,poz.1231;Dz.U.z 20017 r. Nr 70, poz.473) 



• Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 20015 r. ( Dz.U. z 2005 r.,       Nr 179, 

poz.1485 z późniejszymi zmianami; Dz.U z 2006 r. poz.47 i 48; Dz.U.  z 2016 r. Nr 66 poz. 

469;Nr 120 poz. 826) 

• Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. ( tekst jednolity: 

Dz.U. z 2002 R. Nr 11, poz. 109 z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z 

dnia 9 listopada 1995 r. ( tekst jednolity : D.Uz. Nr 10 z 1996 r., poz. 55 z późniejszymi 

zmianami: 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz.770; 1999 r.                  Nr 96,poz. 1107;2013 

r. Nr 229, poz. 2274) 

• Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 23 lipca 2008          ( Dz.U. 

z 2008 r. Nr 180 poz 1106).Ustawia o ochronie zdrowia psychicznego                     z dnia 19 

sierpnia 1994 r. ( Dz.U. Nr 111, poz. 535, z późniejszymi zmianami – Dz.U. Nr 113, poz. 731z 

1997 r.,Dz.U. Nr 141, poz. 1183z 2005 r.) 

• Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. ( Dz.U.           Nr 180, 

poz. 1493) z późniejszymi zmianami ( Dz.U. z dnia 15 września 2015 r. poz. 1390) 

• Program polityki prorodzinnej państwa (z dnia 17.11.1998 r.)  

• Rozporządzenie MEN 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. z 2017 r., poz. 356) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r.w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym sprawie (Dz. U. z 2020poz. 1309). 

• Rozporządzenie MEN z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie                 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej         w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

• 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. z 2015 r. poz. 

1249) 



• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania            i opieki 

dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie         i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym (Dz.U.poz.1652) 

•  Rozporządzenie Ministra Edukacji zmieniające rozporządzenie 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 2018 r. poz. 2014) 

•  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie 

doradztwa zawodowego.  

•  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania 

dla publicznych szkół z dnia 03.04.2019r. z późniejszymi zmianami z dnia 03.06.2020r. (Dz. 

U. z 2020r. poz. 1008).  

• Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz.410 z późn. zmianami). 

•  Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w 

okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 3 związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z 

późn. zmianami) 

• Statut Szkoły  

• Koncepcja Pracy Szkoły 

• Szkolny Zestaw Programów Nauczania 

  

IV.  PODSTAWY STWORZENIA PROGRAMU 

 

1. Przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły 

uwzględniono:  

•  obowiązujące przepisy prawa w tym politykę oświatową państwa w roku szkolnym 

             2021/22 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000214/O/D20180214.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000214/O/D20180214.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000214/O/D20180214.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000214/O/D20180214.pdf


•  analizę dotychczasowych działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły 

•  diagnozę potrzeb i zagrożeń 

•  zasoby szkoły: przygotowanie merytoryczne nauczycieli do podejmowania działań 

• wychowawczych i profilaktycznych, zasoby materialne (boisko szkolne, pracownie, 

• sala gimnastyczna) zasoby techniczne (wyposażenie pracowni), zasoby organizacyjne 

• (wolontariat uczniowski). 

• dotychczasowe doświadczenia szkoły;  

• zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycje dotyczące głównych 

problemów wychowawczych i profilaktycznych w szkole i środowisku;  

• przeprowadzone badania na temat sytuacji wychowawczej, zagrożeń uzależnieniami w 

szkole i środowisku;  

• przewidywane zmiany w szkole, środowisku i kraju, mogące mieć wpływ na proces 

wychowania. 

 

2. Szkolny Program Wychowawczo- Profilaktyczny obejmuje wytyczne polityki 

oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022: 

 

• Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą 

organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań 

programu wychowawczo-profilaktycznego.    

 

• Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw 

szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.    

 

• Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia 

w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz 

poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i 

przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.  

  



 

• Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia 

psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej 

pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej 

pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w 

procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod  kształcenia 

wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne. 

 

• Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy 

odpowiedzialności za środowisko naturalne 

 

• Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności - rozwój umiejętności zawodowych 

w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.  

 

 

V. NAJWAŻNIEJSZE CELE WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI  

 

 1. Kształtowanie wartości patriotycznych w tym: przynależności do społeczności 

szkolnej, lokalnej i regionalnej, świadomości swoich praw i obowiązków. Zaznajamianie 

z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te 

zagrożenia.  

2. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, 

komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie do życia w społeczności 

szkolnej i w grupie rówieśniczej. Kształtowanie postaw, respektowanie norm społecznych 

i wychowanie do wartości.  

3.  Wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki, 

upowszechnianie czytelnictwa, szanowanie dorobku narodowego przy jednoczesnym 

otwarciu się na wartości europejskie. Zapobieganie zachowaniom agresywnym.  



4. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności 

dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi, 

propagowanie ekologicznego stylu życia. Motywowanie do zdrowego stylu życia.  

 

VI. MISJA  SZKOŁY 

 

Szkoła to nasz wspólny dom. Ponosimy za niego odpowiedzialność i wspólnie 

tworzymy w nim warunki do bezpiecznego i wszechstronnego rozwoju dzieci, by w przyszłości 

zgodnie z myślą Stanisława Staszica byli „narodowi użyteczni”. 

Jesteśmy szkołą rozwijającą u uczniów przymioty umysłu i ciała, uczucia i wyobraźni, 

dążącą do osiągania wysokiego poziomu kształcenia dydaktycznego, wychowawczego i 

opiekuńczego, kształtującą dumę i poczucie przynależności do naszej szkoły. Chcemy od 

siebie wymagać przede wszystkim profesjonalizmu zawodowego i odpowiedniej postawy 

moralnej. Stawiamy sobie za cel uczenie przez wspieranie indywidualnej ścieżki rozwoju 

intelektualnego, społecznego i fizycznego każdego ucznia oraz wychowywanie przez 

wymaganie i dawanie przykładu samym sobą. Szanujemy tradycje szkoły i regionu, dbamy o 

historię i miejsca pamięci. 

Dzięki wspólnej pracy nasz absolwent zostaje wyposażony w wiedzę i umiejętności 

umożliwiające mu dalsze kształcenie i prawidłowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, ma 

poczucie bezpieczeństwa, co gwarantuje mu odnalezienie się w świecie.  

Wartości, którymi kieruje się szkoła to: dobro, prawda, szlachetność, rodzina 

szacunek zdrowie, uczciwość, przyjaźń, odwaga    

We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz 

poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konstytucją RP, Konwencją o Prawach 

Dziecka oraz Ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka. 

Realizacja misji szkoły przebiega we współpracy z rodziną, samorządem lokalnym i 

wsparciem niektórych instytucji. 

 

 



VII. SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY 

1.ABSOLWENT 

W wyniku naszych działań programowych uczeń kończący szkołę będzie 

odpowiedzialnym młodym człowiekiem, rozpoczynającym kolejny etap swojego życia i 

edukacji. 

Będzie to człowiek: 

• dobrze wykształcony, przygotowany do podjęcia nauki na kolejnym szczeblu edukacji, 

• korzystający z dóbr kultury i jednocześnie twórczy w swoich działaniach, 

• zakorzeniony we własnej wspólnocie lokalnej i narodowej, szanujący swój kraj i naród, 

chroniący dziedzictwo kulturowe, 

• komunikujący się piękną polszczyzną, 

• otwarty na innych, szczery i życzliwy, 

• tolerancyjny, 

• obowiązkowy i odpowiedzialny, szanujący pracę swoją i innych, 

• komunikatywny, 

• asertywny,  

• kreatywny, ciekawy świata, dokonujący właściwych wyborów, 

• umiejący aktywnie i ciekawie spędzać czas oraz dbać o własne zdrowie fizyczne i 

psychiczne, 

• ambitny i dążący sukcesywnie do osiągania wyznaczonych celów. 

 

2. Sylwetka absolwenta Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej w Turośni Kościelnej: 

1. Przygotowany do podjęcia nauki na wyższym szczeblu. 

2. Potrafi korzystać z różnych źródeł informacji. 

3. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo innych. 

4. Jest związany ze szkołą i miejscowością, zna historię i tradycję oraz z szacunkiem odnosi 

się do symboli narodowych, religijnych i kultywuje tradycję. 

5. Umie nawiązywać pozytywne relacje z innymi. 

6. Z szacunkiem odnosi się do rodziców, nauczycieli i starszych. 

7.  Gotowy do pracy zespołowej. 

8. Ciekawy świata i siebie.  



 

VIII. UCZESTNICY PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO 

SZKOŁY.  

  

Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy uczestnicy 

programu:  

1. Wychowawcy klas:  

• dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie; 

• wspierają rozwój uczniów i usamodzielnianie się; 

• prowadzą dokumentację nauczania; 

• koordynują pracę wychowawczo - profilaktyczną w zespole klasowym; 

• dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia; 

• podejmują działania w przypadkach przemocy wobec niego, zaniedbań opiekuńczych, 

ujawnionych nałogów; 

• wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych; 

• informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej; 

• integrują i kierują zespołem klasowym; 

• wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniają zachowania 

uczniów; 

• wdrażają do samooceny postępów w zachowaniu, nadzorują realizację obowiązku 

szkolnego; 

• promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów; 

• inspirują pracę zespołową w klasie, przydzielają zespołom zadania na rzecz klasy, 

szkoły i środowiska oraz wspólnie oceniają stopień ich realizacji; 

• współdziałają z nauczycielami uczącymi w klasie; 

• współpracują z rodzicami; włączają rodziców w sprawy programowe i organizacyjne 

klasy; 

• współpracują z dyrekcją szkoły, pedagogiem, psychologiem i pielęgniarką;  

• współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, policją, poradnią 

psychologiczno - pedagogiczną, sądami rodzinnymi; 

2. Nauczyciele:  



• oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji 

dydaktycznych; 

• odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, 

podczas wyjść i wyjazdów szkolnych;  

• udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane 

potrzeby uczniów, informują o potrzebach związanych z problemami w nauce oraz o 

przejawianych zdolnościach;  

• wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny 

uczniów, ich zdolności i zainteresowania;  

• inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności;  

•  kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu;  

• reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań; 

• dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy 

wszystkich uczniów;  

• wspólnie z pedagogiem I psychologiem zabiegają o różne formy pomocy 

wychowawczej i materialnej dla uczniów, dostosowują wymagania edukacyjne do 

specyficznych potrzeb ucznia; 

•  współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą, 

kompetencją i postawą;  

• proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią;  

• realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły;  

3. Uczniowie:  

• przestrzegają Kodeksu Ucznia;  

• współorganizują imprezy i akcje szkolne;  

• znają i przestrzegają norm zachowania obowiązujących członków społeczności 

szkolnej;  

• akceptują innych uczniów i szanują ich prawa, wydają opinie w przypadku 

przyznawanych kar zgodnie ze Statutem Szkoły, Punktowym Systemem Oceniania 

Zachowania;  

•  współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności;  

• kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni;  

• prowadzą zdrowy tryb życia i dbają o swoje środowisko;  



• mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej; 

  

4. Pedagog i psycholog szkolny:  

• prowadzą badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozują indywidualne 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów w celu 

określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron 

uczniów;  

• diagnozują sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;  

• udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb;  

• podejmują działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;  

• minimalizują skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiegają zaburzeniom zachowania 

oraz inicjują różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;  

• inicjują i prowadzą działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych;  

• pomagają rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;  

• wspierają nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

   5. Rodzice:  

• mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i 

moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka; 

• znają i akceptują program wychowawczo -profilaktyczny proponowany przez szkołę;  

• wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie 

bezpieczeństwa;  

• wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, 

służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą;  

• aktywnie uczestniczą w życiu szkoły;  

• dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci;  

 

 



IX. DIAGNOZA 

 

Diagnoza została opracowana na podstawie przeprowadzonych ankiet ewaluacyjnych 

skierowanych do nauczycieli, uczniów klas 3-8 oraz rodziców. W badaniu wzięło udział 

125 uczniów, 53 rodziców i 20 nauczycieli. Raport z ewaluacji został przedstawiony na 

radzie plenarnej 27.08.2021.   

 

1. Wnioski i rekomendacje dotyczące potrzeby realizacji planowanych działań. 

• Uczniowie w większości chętnie przychodzą do szkoły. Szkołę cenią za możliwość 

spotykania przyjaciół, uczestniczenia w lekcjach. Większość uczniów czuje się 

bezpiecznie w szkole, są jednak tacy, którzy czują się tak tylko czasami lub nigdy. 

Również w klasie większość uczniów czuje się bezpiecznie, jednak nie wszyscy. Wielu 

uczniów wskazuje, że dobre kontakty z rówieśnikami i obecność oraz rozmowy z 

rodzicami wpływają pozytywnie na ich poczucie bezpieczeństwa. Są jednak tacy, 

według których nie ma to wpływu na ich bezpieczeństwo. Uczniowie mają zaufanie do 

swoich rodziców, mniej mówią o swoich problemach nauczycielom. Są jednak 

nieliczni uczniowie, którzy nie zwróciliby się o pomoc do  nikogo.  

• Nauczyciele  zauważyli potrzebę modyfikacji programu wychowawczo – 

 profilaktycznego. Uważają oni, że:   

− należy  w większym stopniu na godzinach wychowawczych prowadzić działania 

 zwiększające motywację do nauki oraz zachęcać do rozwijania zainteresowań i 

aspiracji życiowych uczniów;    

− należy  uwzględnić w programie Wychowawczo – Profilaktycznym zajęcia rozwijające 

umiejętności psychospołeczne uczniów prowadzone przez wychowawców, między 

innymi: umiejętności asertywne, rozwiązywania problemów, radzenia sobie ze stresem 

i wzmacniania poczucia własnej wartości i kompetencji 

− tworząc program na kolejny rok szkolny należy wziąć pod uwagę kondycję psychiczną 

dzieci i młodzieży;  

− warto  byłoby pracować z dziećmi i młodzieżą nad ukształtowaniem wysokiego 

poziomu kultury osobistej poprzez budowanie systemu wartości; 

−  w programie na nowy rok szkolny należy uwzględnić więcej treści  dotyczących 

zdrowia psychicznego. 



• Obszary najczęściej wymieniane, w których nauczyciele widzą potrzebę realizacji działań 

w związku z sytuacją pandemii oraz okresu zdalnego nauczania: 

− motywacja – czyli co zrobić jak się nie chce;  

− emocje – jak je wyrażać;  

− sposoby efektywnego uczenia się,  

− jak dbać o zdrowie psychiczne;  

− samotność – jak z nią sobie poradzić 

• Najważniejsze umiejętności wskazane przez uczniów szkoły : 

− przyjmowanie odpowiedzialności za swoje postępowanie;  

− umiejętność  rozwiązywania problemów;  

− rozwijanie swoich umiejętności;  

− współdziałanie w zespole;  

− rozwiązywanie konfliktów. 

• Najważniejsze umiejętności potrzebne uczniom według rodziców i nauczycieli: 

− uświadomienie zagrożeń ze strony uzależnień;  

− promowanie  zdrowego stylu życia;  

− kształtowanie  pozytywnych postaw;  

− uczenie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych;    

− kształtowanie  dojrzałego i odpowiedzialnego postępowania młodzieży;  

− wspomaganie  indywidualnego rozwoju uczniów; 

− wychowanie  młodzieży do wartości;  

− zapewnienie  bezpieczeństwa. 

•  Według rodziców pięcioma najważniejszymi zadaniami szkoły z zakresu wychowania 

i profilaktyki są: 

− uczenie sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach;  

− kształtowanie  dojrzałego i odpowiedzialnego postępowania młodzieży;  

− zapewnienie  bezpieczeństwa w szkole i na zajęciach pozalekcyjnych  

− wspomaganie  indywidualnego rozwoju ucznia w miarę potrzeb i możliwości;  

− uświadomienie zagrożeń płynących ze strony uzależnień. 

• Wyniki ankiet dla rodziców i dla dzieci na temat wartości wskazują na 

 podobieństwa. Rodzice zwracają uwagę na wartości takie jak rodzina, miłość, 

szacunek, szczęście, pomijając właściwie całkowicie władzę, rozrywkę oraz pieniądze.  

 



• Również pytanie dotyczące zwracania się o pomoc w przypadku problemów 

 wskazuje, iż rodzice uważają, że dzieci w większości rozmawiają z nimi o 

 problemach. Uczniowie to potwierdzają. Około połowa badanych uczniów 

wskazała, że nie zwraca się o pomoc do nauczycieli. W  tym przypadku można 

wnioskować, iż spora część uczniów potrzebuje rady i wsparcia ze strony dorosłych. 

Ten wniosek potwierdza również pytanie dotyczące umiejętności radzenia sobie z 

problemami – rodzice nie wskazali odpowiedzi „nie” na  to pytanie, natomiast u 

uczniów pojawiły się odpowiedzi, że nie radzą sobie z trudnościami. Warto zatem 

wzmacniać relacje uczeń – nauczyciel oraz stwarzać warunki do odbudowania poczucia 

zaufania uczniów do nauczycieli.   

 

 

2. Główne kierunki działań profilaktyczno–wychowawczych szkoły 

Po analizie działań wychowawczo – profilaktycznych w roku szkolnym 2020\2021 należy 

kontynuować działania w następujących obszarach: 

• Atmosfery bezpieczeństwa w szkole;    

• Wsparcia uczniów w rozwiązywaniu problemów; 

• Znajomości Programu Profilaktyczno–Wychowawczego przez uczniów,  nauczycieli i 

rodziców; 

• Wartości i norm zachowania, które są powszechnie uznawane;  

• Świadomości  zagrożeń wynikających z uzależnień;  

• Bezpieczeństwa w sieci;  

• Zdrowia psychicznego i fizycznego uczniów. 

Sfery objęte odziaływaniami profilaktyczno–wychowawczymi w szkole: 

• Sfera fizyczna 

• Sfera psychiczna (emocjonalna i intelektualna) 

• Sfera społeczna 

• Sfera aksjologiczna - wartości 

  



X. DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE W 

POSZCZEGÓLNYCH SFERACH 

 

1. ZADANIA: SFERA FIZYCZNA: 

 

− modelowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie zdrowego stylu życia 

(odżywianie, aktywność fizyczna, higiena):  

− kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych;  

− kształtowanie prawidłowych nawyków higieny.  

− kształtowanie prawidłowych nawyków aktywności fizycznej 

− wypracowanie umiejętności samodzielnego wyboru zachowań chroniących 

zdrowie własne i innych: 

 

2.  SFERA PSYCHICZNA (EMOCJONALNA I INTELEKTUALNA): 

− Kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych. 

− Doskonalenie umiejętności dbania o własny rozwój. 

− Eliminowanie napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi i 

trudnościami w nauce oraz kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem.  

− Pomoc rodzicom, nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

− Uświadamianie skutków wynikających z używania środków uzależniających oraz 

uzależnienia od urządzeń multimedialnych. 

 

3. SFERA SPOŁECZNA:  

− Kształtowanie postaw otwartości na drugiego człowieka i jego potrzeby. 

− Doskonalenie umiejętności przestrzegania norm społecznych oraz nawiązywania 

prawidłowych relacji w oparciu o wartości. 

− Propagowanie pozytywnych wzorów społecznych i umiejętności radzenia sobie z 

problemami społecznymi. 

− Rozpowszechnienie wiedzy dotyczącej tematyki prawa i finansów. 



− Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za klimat i środowisko.  

Kształtowanie prawidłowych postaw związanych z bezpieczeństwem w Internecie. 

 

4. SFERA AKSJOLOGICZNA  -Wartości : 

− Stwarzanie sytuacji umożliwiających wypracowanie własnego systemu wartości.  

− Kształtowanie postaw obywatelsko-patriotycznych.  

− Kształtowanie poczucia tożsamości oraz przynależności kulturowej, narodowej, 

indywidualnej, regionalnej i etnicznej 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. SFERA FIZYCZNA 

 

 

l.p Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji 

1 Ochrona społeczności 

szkolnej przed 

zachorowaniem na Covid-

19 i rozprzestrzenianiem 

się epidemii z środowisku 

szkolnym 

 

Przekazanie informacji uczniom o zagrożeniu 

biologicznym SARS-CoV-2, drogach 

rozprzestrzenia się wirusa, objawach choroby oraz 

skutków dla zdrowia- wykorzystanie pakietów 

edukacyjnych MEiN 

 

Wychowawcy klas 

 

Wrzesień 2021 

 

Informacja o szczepieniach – film edukacyjny. 

Klasa VIII a  VIII b- zajęcia z wychowawcą 

“ Dbajmy o zdrowie. Szczepimy się - film 

edukacyjny, pogadanka. -Klasa VII a, VIIB 

 

Wychowawcy klas   VII- 

VIII 

 

Wrzesień 2021 

Przypomnienie procedur związanych z Covid –19 

- rozpoczęcie roku szkolnego,  

-apel porządkowy 

 

Dyrektor Wrzesień 2021 

Szczegółowe omówienie obowiązujących w szkole 

procedur bezpieczeństwa : 

-Apel- przypomnienie zasad zachowania w szkole  

wszystkie klasy  

-Zebranie z rodzicami  

-Spotkanie z Radą Rodziców 

Dyrektor, wychowawcy, 

pedagog 

Wrzesień 2021 

 

 

 

 

15 września 2021 

Przekazanie rodzicom drogą elektroniczną lub na 

zebraniach aktualnych komunikatów GIS, MEiN z 

wytycznymi dotyczącymi postępowań w sytuacji 

zagrożenia pandemią 

(dziennik elektroniczny, zebranie z rodzicami) 

Dyrektor, wychowawcy 

klas 

Wrzesień 2021 



Ograniczenie dostępu osobom z zewnątrz na teren 

budynku szkolnego 

 

Dyrektor, pracownicy 

obsługi 

Cały rok 

Wyposażenie sal lekcyjnych, świetlicy, szatni przy 

salach gimnastycznych, pomieszczeń wejściowych, 

stołówki w środki dezynfekujące wraz z 

dołączonym komunikatem o obowiązku dezynfekcji 

rąk 

Dyrektor, pracownicy 

obsługi 

 

Cały rok 

Udostępnianie informacji na stronie www szkoły 

facebook oraz na drzwiach wejściowych  

o skuteczności szczepień profilaktycznych. 

 Dyrektor, Osoba 

prowadząca stronę www, 

osoba prowadzący funpage 

na facebook  

Wrzesień 2021 

Udostępnienie informacji rodzicom i uczniom 

powyżej 16 r. życia o punktach szczepień w okolicy 

Dyrektor, wychowawcy  

klas 

Wrzesień 2021 

Świadczenie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dzieciom podlegającym izolacji, 

będącym w stresie w związku z zachorowaniem 

członków rodziny na Covid-19, obawy przed 

zakażeniem 

 

 Dyrektor, szkolna 

pielęgniarka, 

wychowawcy 

 Cały rok 

2. Realizowanie wśród uczniów 

oraz ich rodziców/ 

opiekunów prawnych 

programów profilaktycznych 

i promocji zdrowia 

psychicznego dostosowanych 

Przeprowadzenie zajęć wychowawczych na temat 

ochrony wzroku w pracy z monitorem, ergonomii 

stanowiska nauki, higieny w nauce zdalnej. 

 Nauczyciel informatyki, 

wychowawcy  klas 

 

Prowadzenie działań z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

 

Pedagog, psycholog, 

wychowawcy  klas, 

specjaliści, nauczyciele 

Cały rok 



do potrzeb indywidualnych i 

grupowych oraz 

realizowanych celów 

profilaktycznych, 

rekomendowanych przez 

Krajowy Program 

Przeciwdziałania 

Narkomanii określonym w 

przepisach wydanych na 

podstawie art. 7 ust. 5 

ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomanii 

Indywidualne rozmowy z uczniami na temat 

właściwych postaw wobec niebezpiecznych 

środków. 

Wychowawcy klas, 

pedagog, psycholog 

 Cały rok 

Zapewnienie uczniowi zaufanego miejsca, do 

którego może zgłosić się o pomoc. 

Dyrektor szkoły 

Psycholog, pedagog 

Cały rok 

Apteczka Pierwszej pomocy Osoby odpowiedzialne za 

realizację programu 

Cały rok 

Przyjaciele Zippiego w klasie I Barbara Komenda Cały rok 

Realizacja wybranego programu rekomendowanego 

przez PARP lub MEN np.. “Myślę pozytywnie” 

Osoby wyznaczone do 

realizacji projektu 

Cały rok 

3. Przygotowanie oferty zajęć 

rozwijających 

zainteresowania                        

i uzdolnienia, jako 

alternatywnej formy 

działalności zaspokajającej 

ważne potrzeby, w 

szczególności potrzebę 

podniesienia samooceny, 

sukcesu, przynależności i 

satysfakcji życiowej/ 

organizacja zajęć 

pozalekcyjnych na terenie 

„otwartych” terenów 

sportowych szkoły. 

 

 

Angażowanie uczniów w kółka zainteresowań, 

rozwój sprawności fizycznej na dodatkowych 

zajęciach 

 Zajęcia sportowe –SKS 

 

 

 

Szkolne  koło teatralne “ Turgina” 

 

 

Zajęcia rozwijające umiejętności polonistyczne kl. 

VIIIB, VIIB, matematyczne 

  

Marcin Miłosiewicz, 

Maciej Zajkowski 

 

 

Beatrycze Smaszcz-

Turosieńska 

 

 

Nauczyciel prowadzący  

zajęcia 

  

Cały rok 

 

 

 

Zgodnie z planem  

koła 

 

Zgodnie z 

rozkładem  zajeć 

Realizacja projektu edukacyjnego: Wiem, Umiem, 

Potrafię (koło chemiczne, produkcja mydeł, zajęcia 

informatyczne, robotyka, zajęcia humanistyczne...) 

 

Nauczyciele realizujący 

zajęcia z projektu 

Cały rok 

Angażowanie ucznia w działalność pozalekcyjną. 

 

Nauczyciele, 

wychowawcy 

Cały rok 



Zachęcenie ucznia do zapoznania się z literaturą 

bliską jego zainteresowań. 

Co nas łączy? Prezentacja zainteresowań, uzdolnień, 

form spędzania  czasu wolnego 

Realizacja projektu : “Wiem , Umiem, Potrafię” 

Krytyczni  Myśliciele 

 

Nauczyciel  biblioteki,  j, 

polskiego, wychowawcy  

klas 

 

zajęcia z wychowawcą kl. 

VIIB 

 

Grażyna Dryl 

Cały rok 

 

 

 

Zgodnie z tematyką 

zajęć 

 

Zgodnie z planem 

zajęć 

Chór Katarzyna Rodziewicz Cały rok 

Zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania 

(koło chemiczne, biologiczne, matematyczne, 

teatralne,) 

Nauczyciele realizujący 

zajęcia z projektu 

Cały rok 

Opracowanie materiałów z opisem dostępnych zajęć 

pozalekcyjnych do dyspozycji uczniów 

Katarzyna Rodziewicz wrzesień 

4. Zapewnienie dostępności 

pomocy psychologiczno-

pedagogicznej uczniom 

placówki. 

 

 

 

Konsultacja problemu z rodzicami/ opiekunami 

prawnymi ucznia. Przedstawienie możliwych 

miejsc,  

w których mogą szukać pomocy 

 

Psycholog, pedagog Cały  rok 

Prowadzenie działań z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

Organizowanie spotkań   zespołu do spraw ppp  

 

 

Organizowanie spotkań interdyscyplinarnych 

 Dyrektor, psycholog, 

pedagog, nauczyciele, 

specjaliści 

 

 

 

Pedagog, psycholog, 

wychowawca, nauczyciele 

uczący w danym  oddziale 

  

 Na   bieżąco,  

zgodnie z 

harmonogramem 

spotkań 

 

 

W razie  potrzeby 

 

 

 

  



Organizacja spotkań rodziców / opiekunów 

prawnych z uczniem oraz specjalistą z poradni ds. 

uzależnień. 

 Psycholog, pedagog Cały rok 

Zapewnienie możliwości uczestnictwa w zajęciach 

rekreacyjno-sportowych po zajęciach szkolnych 

 Prowadzenie   zajęć   sportowych - SKS 

 Maciej  Zajkowski, 

Marcin Miłosiewicz 

 Cały rok 

Dokonywanie wielospecjalistycznej oceny 

funkcjonowania uczniów 

Zespół do spraw pomocy 

PPP 

Na bieżąco / 

zgodnie z 

harmonogramem 

Dokonywanie rozpoznań indywidualnych potrzeb Zespół do spraw  PPP Na bieżąco / 

zgodnie z 

harmonogramem 

Wspieranie mocnych stron uczniów Zespół do spraw  PPP Cały rok 

Diagnoza potrzeb i możliwości uczniów Zespół do spraw  PPP Cały rok 

Diagnoza sytuacji życiowej uczniów i ich rodzin Zespół do spraw  PPP Cały rok 

Porady i konsultacje Zespół do spraw  PPP Cały rok 

Rozwój zainteresowań i wsparcie uczniów 

uzdolnionych 

Zespół do spraw  PPP Cały rok 

5.  

Wspieranie zdrowia 

psychicznego uczniów 

 

Ustalenie dyżuru psychologa szkolnego, 

specjalistów w godzinach popołudniowych 

ułatwiających nieskrępowany dostęp do 

psychologa/pedagoga i zapewniający 

nieograniczony czas na rozmowę/terapię w 

sytuacjach trudnych 

Psycholog, pedagog Cały rok 

Upublicznienie danych dotyczących dostępności 

psychologa/pedagoga szkolnego oraz terminów 

przyjęć uczniów przez tych specjalistów, zarówno 

zatrudnionych w szkole jak i w Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej 

Psycholog, pedagog, 

administrator strony 

Cały rok 

Zachęcanie i budowanie zaufania do psychologa/ 

pedagoga szkolnego podczas godzin 

Psycholog, pedagog, 

nauczyciele i 

wychowawcy 

Cały rok 



wychowawczych – zapraszanie na zajęcia, 

prezentacja interesującego uczniów tematu. 

Wdrażanie programów profilaktyki uniwersalnej, 

wskazującej i selektywnej, w szczególności 

zalecanych  

w ramach Systemu rekomendacji programów 

profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, 

które biorą pod uwagę wspólne czynniki ryzyka 

problemów zdrowia psychicznego i zachowań 

ryzykownych  

(np. używanie substancji psychoaktywnych, 

ryzykowne zachowania seksualne, korzystanie z 

pornografii, przemoc); 

Realizacja wybranego programu rekomendowanego 

przez PARP lub MEN np.. “Myślę pozytywnie” 

 

Osoba odpowiedzialna za 

realizację programu 

Cały rok 

Udostępnienie wykazu instytucji wspierających 

 zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży - na tablicy 

informacyjnej przy gabinecie pedagoga/psychologa 

Pedagog szkolny Wrzesień 2021 

Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, 

samobójstwom i innym zachowaniom 

autodestrukcyjnym w populacjach o zwiększonym 

ryzyku: 

noc filmowa,  

przerwy taneczne,  

Warsztaty na temat zdrowia psychicznego 

Tydzień profilaktyki dotyczący dbania o zdrowie 

psychiczne 

Wsparcie rodziców podczas porad i konsultacji 

Indywidualne rozmowy z uczniami 

Pedagog szkolny/ 

psycholog, specjaliści 

zaproszeni z instytucji 

zewnętrznych  

Zgodnie z 

harmonogramem 

pracy szkoły i 

planem pracy 

psychologia/pedago

ga 



Grupowe zajęcia z uczniami z grupy ryzyka I, II, i 

III 

Szkolenia dla nauczycieli dotyczące zagrożeń oraz 

konsekwencji rozwojowych i zdrowotnych u dzieci  

i młodzieży oglądających pornografię 

Psycholog, pedagog, osoba 

z zewnątrz 

 

Samoakceptacja- warunkiem zdrowia psychicznego i 

fizycznego - zajęcia z wychowawcą   

 Wychowawca  kl. VII b Zgodnie z tematyką 

zajęć 

6. Współpraca z rodzicami / 

opiekunami prawnymi 

uczniów 

w celu budowania postawy 

prozdrowotnej i zdrowego 

stylu życia oraz 

kształtowanie zachowań 

sprzyjąjących zdrowiu 

 

Przygotowanie i przeprowadzenie Tygodnia 

Zdrowego Stylu Życia 

Marcin Miłosiewicz, 

wychowawcy  klas 

Luty 2022 

Uświadamianie rodziców/ opiekunów prawnych o 

istotności udziału dzieci w zajęciach wychowania 

fizycznego.  

 

 

Nauczyciele wychowania 

fizycznego, nauczyciele 

edukacji wczesnoszkolnej, 

wychowawcy klas IV – 

VIII, nauczyciele 

przedmiotowcy, w tym 

nauczyciel techniki, 

przyrody, biologii, 

edukacji dla 

bezpieczeństwa, geografii. 

 

 

 

Zgodnie z planem 

zajęć, 

harmonogramem 

pracy szkoły oraz 

planów pracy 

nauczycieli 

Przygotowanie uczniów do uzyskania Karty 

Rowerowej, zapoznanie z procedurą uzyskania 

karty rowerowej w szkole, przeprowadzenie 

sprawdzianu na kartę rowerową\ 

Zachowanie zasad bezpiecznego poruszania się 

po drogach i ulicach ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na bezpieczną drogę do 

szkoły w ramach zajęć z wychowania 

komunikacyjnego oraz zajęć z zakresu edukacji 

dla bezpieczeństwa 

 

Organizowanie zajęć w terenie. 

 

Kształtowanie sprawności fizycznej, 

odporności. Rozwijanie własnych 

predyspozycji w zakresie dyscyplin sportowych 

poprzez lekcje wychowania fizycznego i zajęcia 

sportowe w ramach SKS-u. 



Stała współpraca z higienistką szkolną w zakresie 

ochrony zdrowia. 

Propagowanie zdrowego stylu życia, 

odżywiania i wypoczynku poprzez pogadanki 

na godzinach do dyspozycji wychowawcy. 

 

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej i zajęcia 

logopedyczne 

 

Spotkanie z dietetykiem, wyjaśniające zasady 

zdrowego żywienia oraz korzyści płynące ze 

stosowania się do tych reguł. 

Spotkania ze specjalistami ds. profilaktyki 

antynarkotykowej mające na celu uświadomienie 

rodziców w zakresie zagrożeń płynących ze strony 

środków psychoaktywnych, jak i rozpoznawania 

zagrożenia.,,, 

Lekcje prowadzone przez specjalistów ds. uzależnień 

informujące o sposobach przeciwdziałania 

uzależnieniom od środków typu papierosy, alkohol 

czy narkotyki, ale również gier komputerowych i 

Internetu 

Organizacja szkolnych turniejów w wybraną 

dyscyplinę sportową angażująca zarówno dzieci jak i 

rodziców/ opiekunów prawnych. 

Organizacja wycieczek do pobliskich atrakcji 

turystycznych we współpracy z rodzicami/ 

opiekunami prawnymi. 



Promocja niedalekich szkole bądź miejsca 

zamieszkania uczniów, atrakcji turystycznych 

zachęcająca do podejmowania aktywności wraz z 

dziećmi. 

Współpraca z Instytutem Żywności i Żywienia w 

ramach prowadzonych projektów promujących 

tematykę zdrowego żywienia. 

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów poprzez 

organizowanie dyżurów nauczycieli, 

monitoring. Apele porządkowe na temat 

bezpiecznego spędzania przerw, bezpiecznej 

drogi do i ze szkoły. 

Stała współpraca z higienistką szkolną w zakresie 

ochrony zdrowia. 

Zapewnienie uczniom opieki oraz pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej.  

Współpraca z powołanymi do tego instytucjami, 

organizacjami w tym: z PPP, z Sądem 

Rodzinnym dla Nieletnich, Gminną Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

MOPS-em, 

Kształtowanie umiejętności unikania 

negatywnych wpływów środowiska poprzez 

realizację programów profilaktycznych, 

projektów edukacyjnych odpowiednio do 

potrzeb, prowadzenie zajęć kształtujących 

umiejętności społeczne i emocjonalne 

Kierowanie uczniów z rodzin problemowych na 

terapie. 



Podnoszenie wiedzy ucznia na temat zagrożeń 

społecznych poprzez spotkania z kuratorem 

sądowym, zajęcia z psychologiem szkolnym, 

pedagogiem. 

7. Szkoła zapewnia uczniom 

poczucie bezpieczeństwa 

fizycznego i psychicznego 

 

Indywidualne rozmowy z uczniami 

eksperymentującymi oraz ich rodzicami 

Tomasz Śliwowski, 

Jarosław Bartnowski, 

wychowawcy klas 

W razie potrzeb 

przez cały rok 

Przestrzeganie punktowych zasad oceniania z 

zachowania obowiązujących w szkole 

Wszyscy nauczyciele  Cały rok 

Zajęcia z wychowawcą wychowawcy Zgodnie z planem 

zajeć godzin 

wychowawczych 

Porady i konsultacje  Pedagog i psycholog Cały rok 

Dyżury nauczycieli na przerwach nauczyciele Cały rok 

Przestrzeganie ustalonych zasad i regulaminów BHP 

obowiązujących w szkole 

nauczyciele Cały rok 

8. Uzależnienia, rozpoznanie 

ich i zapobieganie 
Lekcje wychowawcze na temat uzależnień 

 

Tomasz Śliwowski, 

Jarosław Bartnowski, 

wychowawcy klas 

Zgodnie z planem 

lekcji 

wychowawczych 

Diagnoza występowania używek Pedagog, psycholog, 

wychowawcy 

Drugie półrocze 

Realizacja programów profilaktycznych 

dotyczących używek 

Pedagog, psycholog, 

wychowawcy 

Cały rok szkolny 

Warsztaty dotyczące uzależnień  Osoba z instytucji 

zewnętrznej  

Zgodnie z planem 

pracy szkoły 

Rozmowy z osobami eksperymentującymi, ich 

rodzicami - konsekwencje 

Wychowawcy, pedagog, 

dyrekcja 

Cały rok 

Diagnoza występowania używek Pedagog, psycholog Zgodnie z planem 

pracy 

Warsztaty, pogadanki z osobami z zewnątrz Dyrekcja, pedagog Zgodnie z planem 

pracy szkoły 



9.  

 

 

Modelowanie postaw 

prozdrowotnych poprzez 

promowanie zdrowego 

stylu życia (odżywianie,  

aktywność higiena): 

− kształtowanie 

prawidłowych 

nawyków 

żywieniowych; 
− kształtowanie 

prawidłowych 
nawyków higieny; 

− kształtowanie 
prawidłowych 
nawyków aktywności 
fizycznej. 

 

Edukacja dotycząca prawidłowej postawy ciała 

podczas pracy z komputerem i podczas lekcji 

oraz nauki online 

 

Wychowawcy, nauczyciel 

informatyki 

Cały rok  

 

Zajęcia na temat zdrowego odżywiania „Zdrowo 

jemy i rośniemy”. Tworzenie i omówienie Piramidy 

Zdrowia 

 

wychowawcy Cały rok 

 

„Dbam o zdrowie” – zajęcia i pogadanki na temat 

zdrowego stylu życia 

Pogadanki „Wiem co jem”: 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

Cały rok 

 

Pogadanki na temat higieny jamy ustnej, higieny 

osobistej, mycia i dezynfekcji rąk, bezpiecznego 

użytkowania maseczek w związku z pandemią 

COVID-19 

 

Pielęgniarka, 

wychowawcy 

Cały rok 

 

Konkurs dla klas I-III „Zdrowy styl życia…” 

 

Wychowawcy klas I-III Cały rok 

 

Zapoznanie i wdrażanie uczniów do przestrzegania 

procedur bezpieczeństwa związanych z 

przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-

19, zapoznanie uczniów z zasadami reżimu 

sanitarnego 

 

Wychowawcy  

 

- 

Cały rok 

 

Pogadanki na temat schludnego wyglądu 

„Dress code w szkole”. 

Wychowawcy Cały rok 

 

Zajęcia na temat higieny osobistej w wieku 

dojrzewania, dbania o czystość i schludny wygląd 

Pielęgniarka szkolna, 

wychowawcy 

Cały rok 

 



Edukacja dotycząca bezpiecznego 

korzystania z multimediów oraz 

prawidłowej postawy podczas pracy przy 

komputerze i zdalnej (kształcenie na odległość). 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele, nauczyciele 

informatyki 

Cały rok 

 

 

Organizowanie różnych form aktywności 

sportowej 

 

Nauczyciele wychowania 

fizycznego  

M.Miłosiewicz,Maciej 

Zajkowski 

Cały rok 

 

Pogadanki na temat zdrowego odżywiania i 

zrównoważonej diety „Jesteś tym co jesz” 

Wychowawcy, 

 pielęgniarka szkolna, M. 

Miłosiewicz 

 

Cały rok 

 

Przeprowadzenie zajęć „Wpływ leków, 

suplementów i napoi energetycznych na zdrowie i 

życie” 

Wychowawcy  klas 

M. Miłosiewicz 

Zgodnie z planem 

pracy wychowawcy 

klasowego 

„Jestem świadomym i zdrowym konsumentem – 

znam skład produktów, które spożywam” . 

Wychowawcy Zgodnie z planem 

pracy wychowawcy  

Przyrządzanie obiadów w stołówce szkolnej z 

wykorzystaniem dobrej praktyki gmp oraz systemu 

HACCAP 

Intendent, pracownicy 

stołówki szkolnej 

Cały rok 

10. Wypracowanie umiejętności 

samodzielnego wyboru 

zachowań chroniących 

zdrowie własne i innych 

uświadamianie skutków 

wynikających z używania 

środków uzależniających 

oraz uzależnienia od 

urządzeń multimedialnych 

Przeprowadzenie lekcji pierwszej pomocy  

przedmedycznej w klasie II b 

Wychowawca II b Zgodnie z planem 

pracy 

Przeprowadzenie zajęć na temat bezpiecznego i 

efektywnego korzystania z technologii cyfrowej - 

zajęcia z wychowawcą: 

• Jak nie stać się ofiarą cyberprzemocy? -. 

• Cyberprzemoc oraz jej skutki moralne  i 

prawne - zajęcia z wychowawcą   

• Zasady bezpiecznego korzystania z 

Internetu i urządzeń elektronicznych. 

Wychowawcy, 

nauczyciele przedmiotów 

Zgodnie z 

rozkładem 

materiału oraz 

planem pracy 

wychowawcy 



• Co to znaczy „ochrona wizerunku”. Co ma 

do tego Internet?  

• Bezpieczeństwo w sieci. 

 Odpowiedzialne korzystanie z mediów  

społecznościowych- zajęcia z wychowawcą  

• Środki masowej komunikacji, czyli media 

• Dlaczego nałogi niszczą ludzi” - lekcja 

wychowawcza 

• Uzależnienia, rozpoznanie ich i 

zapobieganie. 

• Przyczyny i rodzaje uzależnień. Jak pomóc 

innym, jak pomóc sobie? 

• Nauka i technika. Bezpieczne korzystanie z 

technologii informatyczno – 

komunikacyjnej. 

 

Dzień Bezpiecznego Internetu Nauczyciel informatyki Drugie półrocze 

Profilaktyczno – integracyjna noc filmowa Pedagog, nauczyciele Wrzesień 2021 

Przeprowadzenie pogadanek na temat czasu 

poświęcanego na korzystanie z multimediów (tv, 

Internet ) 

Wychowawcy, pedagog, 

nauczyciele 

Cały rok 

Organizowanie zajęć pozalekcyjnych SKS, 

UKS i zawodów sportowych 

Marcin Miłosiewicz, 

Maciej Zajkowski 

Cały rok 

Indywidualna lub grupowa analiza zachowania 

uczniów, wskazywanie prawidłowych wyborów 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele, pedagog, 

zespół wychowawczy 

Cały rok 

  



  Zajęcia dotyczące wpływu papierosów i e- 

papierosów na zdrowie. 

 

Wychowawcy 
klas IV i V, psycholog, 

pedagog, pielęgniarka 

szkolna 

Zgodnie z 

planem pracy 

wychowawc

y  

klasowego, I 

półrocze 

Zajęcia „Wpływ używek i substancji 

psychoaktywnych na zdrowie: używki, alkohol, 

papierosy, e-papierosy, dopalacze, narkotyki.” 

 

Wychowawcy, 

pielęgniarka 

szkolna, 

nauczyciel w-f 

Zgodnie z planem 

pracy 

wychowawcy 

klasowego, I 

półrocze 

 

Pogadanki „Nie biorę, nie pije , nie palę – jestem 

asertywny bawię się bez używek 
wychowawcy klas VII-

VIII 

 

Zgodnie z planem 

pracy wychowawcy 

klasowego II 

półrocze 

Wskazanie rodzicom instytucji , które pomagają 

młodzieży w razie kontakty z substancjami 

psychoaktywnymi. 

 

pedagog, psycholog 

 

Cały rok 

Zorganizowanie spotkania dla rodziców ze 

specjalista do spraw uzależnień. 

 

Wychowawcy klas VII-

VIII, pedagog, 

psycholog 

 

Zgodnie z ofertą 

Prowadzenie systematycznych obserwacji 

uczniów w celu wczesnej interwencji w sprawach 

uzależnień 

 

Wychowawcy pedagog, 

psycholog, nauczyciele 

Zgodnie z planem 

pracy wychowawcy  

Udział w ogólnopolskim programie 

profilaktycznym „Trzymaj formę” 

Nauczyciele w-f Cały rok szkolny 



Profilaktyka uzależnień –spotkanie ze specjalistami 

dla kl. VII-VIII 

Wychowawcy, pedagog, 

psycholog, nauczyciele 

Zgodnie z planem 

pracy wychowawcy 

Profilaktyka uzależnień –spotkanie ze specjalistami 

dla kl. VII-VIII 

Wychowawcy, pedagog, 

psycholog, nauczyciele 

Zgodnie z planem 

pracy wychowawcy 

Zajęcia na temat uzależnienia od urządzeń 

multimedialnych – klas IV-VIII 

 

Nauczyciel informatyki Zgodnie z planem 

pracy wychowawcy 

 

Informowanie rodziców/prawnych opiekunów 

o widocznej zmianie w zachowaniu dziecka, 

wskazywanie odpowiednich instytucji 

pomocowych 

 

Wychowawcy, pedagog, 

psycholog, nauczyciele 

 

Zgodnie z planem 

pracy wychowawcy 

 

Rozpoznanie stopnia zagrożenia 
związanego ze stosowaniem używek i środków 

psychoaktywnych , papierosów i e-papierosów 

przez uczniów 

 

Wychowawcy, pedagog, 

psycholog, nauczyciele 

 

Zgodnie z planem 

pracy wychowawcy 

 

Prezentowanie ciekawych form spędzania czasu, 

organizowanie wyjść, wycieczek, rajdów, zajęć o 

charakterze sportowo – rekreacyjnym w tym 

wycieczek zdalnych 

 

Wychowawcy, pedagog, 

psycholog, nauczyciele 

 

Zgodnie z planem 

pracy wychowawcy 

 

Zapoznanie uczniów i rodziców z ofertą zajęć 

pozalekcyjnych 

 

Wychowawcy, pedagog, 

psycholog, nauczyciele 

 

Zgodnie z planem 

pracy wychowawcy 

 

Prowadzenie pogadanek „Jak pracować , żeby być 

szczęśliwym i efektywnym w szkole i poza nią. 

Zwrócenie uwagi na prace zdalną 

Wychowawcy pedagog, 

psycholog, nauczyciele 

 

Zgodnie z planem 

pracy wychowawcy 

 

Zdrowie i żywienie. Zdrowy tryb życia i 

żywienia, samopoczucie. Uzależnienia. 

Nauczyciele j. 

angielskiego w klasach 7 

Zgodnie z planem 

nauczania 

przedmiotu 



Sport. Uprawianie sportu. Zdrowy styl życia. 

 

Nauczyciele j. 

angielskiego w klasach 7 

Zgodnie z planem 

pracy wychowawcy 

Współpraca z instytucjami i organizacjami o 

charakterze profilaktycznym 

Wychowawcy, pedagog, 

psycholog, nauczyciele 

 

Zgodnie z planem 

pracy wychowawcy 

 

„Dziękuję – nie palę” – kl. IV-VI, 

„Dziękuje nie biorę, nie piję” klasy VII- VIII 

Wychowawcy klas Zgodnie z planem 

pracy wychowawcy 

 

11 Zapewnienie 
bezpieczeństwa uczniom. 

 

Aktywne pełnienie dyżurów nauczycieli podczas 

przerw 

 

Nauczyciele Cały rok szkolny 

Wsparcie ze strony pracowników obsługi w 

zakresie monitorowania osób będących na terenie 

szkoły 

 

Pracownicy obsługi 

 

Cały rok szkolny 

 

Opieka pielęgniarki szkolnej, dbałość o 

przestrzeganie procedur bezpieczeństwa 

dotyczących pandemii. COVIC-19 

Pielęgniarka szkolna, 

dyrekcja 

Cały rok szkolny 

 

Systematyczne pogadanki z uczniami na temat 

bezpiecznych zachowań w różnych 

sytuacjach, w tym w kontaktach z obcymi i 

anonimowych kontaktach podczas 

wykorzystywania nowych technologii 

informacyjno – komunikacyjnych 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

informatyki 

 

Cały rok szkolny 

 

Udział uczniów w konkursach i 

programach związanych z 

bezpieczeństwem 

 

Nauczyciele Cały rok szkolny 

 



Zdobywanie karty rowerowej 

 

Nauczyciel techniki Zgodnie z planem 

pracy 

Systematyczne przypominanie regulaminów i 

procedur obowiązujących w szkole w tym 

związanych z COVID- 19 

 

Nauczyciele , 

wychowawcy Wszyscy 

pracownicy szkoły 

 

Cały rok szkolny 

Przeprowadzanie alarmów próbnych na 

wypadek pożaru lub ataku terrorystycznego 

 

Inspektor BHP, Dyrekcja 

 

I półrocze 

Szkolenia nauczycieli w zakresie pierwszej 

pomocy, przeciwpożarowe, BHP i innych o 

tematyce bezpieczeństwa 

 

Dyrekcja, inspektor BHP 

 

Zgodnie z planem 

pracy szkoły 

 

Prowadzenie monitoringu wizyjnego Pogadanki 

nt. bezpiecznego zachowania podczas przerw z 

zachowaniem procedur bezpieczeństwa w czasie 

pandemii. 

 

Dyrekcja Wychowawcy Cały rok szkolny 

Przypomnienie uczniom procedur bezpieczeństwa w 

szkole oraz zapoznanie z procedurami związanymi z 

przeciwdziałaniem i rozprzestrzenianiem się 

COVID- 19 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele, pedagog, 

psycholog 

 

Cały rok szkolny 

Bezpieczeństwo na drodze – przypomnienie 

zasad ruchu drogowego pogadanki 

 

Wychowawcy Cały rok szkolny 

Bezpieczne i wesołe ferie i wakacje. 

 

wychowawcy Zgodnie z planem 



II. SFERA PSYCHICZNA (emocjonalna i intelektualna) 

 

l.p. Zadanie Sposób realizacji  Osoby odpowiedzialne Termin realizacji 

1 Kształtowanie postawy 

odpowiedzialności za 

siebie i innych. 

 

Zapoznanie uczniów ze Statutem Szkoły, 

regulaminami i szkolnymi procedurami 

bezpieczeństwa, procedurami dotyczącymi covid 19 

oraz konsekwentne ich przestrzeganie 

Wychowawcy,

 wszyscy 

pracownicy szkoły 

wrzesień 

Wolontariat 

 
opiekunowie 

 

Cały rok szkolny  

Angażowanie uczniów klas II i III 

w adaptację dzieci z klas I do warunków szkolnych 

Wychowawcy 

klas I – III, 

Nauczyciele 

świetlicy 

 

Wrzesień/październi

k 

Podejmowanie działań w świetlicy szkolnej 

dotyczących tematyki szacunku do drugiego 

człowieka, empatii, tolerancji, radzenia sobie z 

emocjami, sytuacjami konfliktowymi, złością – 

pogadanki, rozmowy, gazetki 

 

Nauczyciele świetlicy Cały rok szkolny 

Realizacja innowacji pedagogicznych 

 

nauczyciele Zgodnie z 

zaplanowanym przez 

nauczyciela 

harmonogramem  

„Agresji mówimy nie” – przeprowadzenie zajęć 

poświęconych tematyce agresji z uwzględnieniem 

agresji słownej. 

 

nauczyciele Zgodnie z 

harmonogramem 

tematów 



Tematy godzin z wychowawcą :  

Radzenie sobie z własną i cudzą agresją -Klasa VIIIa  

Rodzaje agresji, jak sobie z nią radzić - klasa VIII b 

Złość, agresja, przemoc. Jak sobie   z nimi radzić i 

jak im zapobiegać - kl. VII b- zajęcia  z  

wychowawcą. 

 

wychowawcy Zgodnie z tematyką 

planu wychowawcy  

„Radzę sobie w trudnych sytuacjach – panuję 

nad emocjami” – zajęcia poświęcone rozwijaniu 

umiejętności radzenia sobie z emocjami 

 

wychowawcy Zgodnie z 

harmonogramem 

tematów 

 

Realizacja projektu Wiem, Umiem, Potrafię: 

Zajęcia kształtujące kompetencje emocjonalno -

społeczne / TUS 

 

Nauczyciele realizujący 

projekt 

Cały rok 

Realizacja PPP – TUS w klasie 4 i klasie 3 Pedagog, psycholog Cały rok 

Stała obserwacja uczniów i korygowanie 

nieodpowiedzialnych zachowań – indywidualne 

rozmowy, pogadanki w klasach, konsultacje z 

pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz 

specjalistami 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog, 

psycholog 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog, 

psycholog 

 

Kolorowy Tydzień Życzliwości Mały Samorząd 

Uczniowski 

Listopad 2021 

Człowiek. Uczucia i emocje. 

 
Nauczyciele języka 

angielskiego w klasach 

VII 

 

Zgodnie z rozkładem 

materiału z języka 

angielskiego 

  



2 Doskonalenie 

umiejętności dbania o 

własny rozwój. 

 

Prowadzenie zajęć rozwijających pasje, 

zainteresowania i zdolności uczniów. (zajęcia 

sportowe, koło chemiczne, koło biologiczne 

szachy, chór, koło teatralne, gazetka szkolna, 

radiowęzeł, ) 

 

Nauczyciele - 

opiekunowie 

Cały rok 

Tematy zajęć z wychowawcą: 

Autorytety w życiu nastolatków - godz. Wych. 

Klasa VIIIa 

 

Dorota Dudzińska Zgodnie z rozkładem 

tematów 

“Krytyczni myśliciele”- realizacja zajęć z projektu 

“Wiem, Umiem, Potrafię” 

Grażyna Dryl Cały rok 

Koło matematyczne - realizacja zajęć z projektu 

“Wiem, Umiem, Potrafię” 

 

Katarzyna Kostrowska Cały rok 

Rozpoznawanie predyspozycji uczniów, współpraca 

z poradniami psychologiczno–pedagogicznymi. 

 

Wychowawcy, 

Pedagog, 

Psycholog 

 

Cały rok 

Formy spędzania wolnego czasu. Zainteresowania i 

umiejętności. 

 

Nauczyciele 

języka 

angielskiego w 

klasach VII 

 

Zgodnie z rozkładem 

materiału z języka 

angielskiego w 

klasie VII 

 

 

Edukacja: style uczenia się, jak się łatwo uczyć 

języka angielskiego. 

 

Nauczyciele 

języka 

angielskiego w 

klasach VII 

 

Zgodnie z rozkładem 

materiału z języka 

angielskiego w 

klasie VII 

 

 



Indywidulna praca z uczniem wybitnie 

uzdolnionym przygotowanie go do konkursów, 

olimpiad. Organizacja 

i uczestnictwo w różnego rodzaju 

konkursach. 

 

Nauczyciele Cały rok szkolny 

Korzystanie z różnorodnych źródeł informacji 

- tworzenie projektów. 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

Cały rok szkolny 

 

 

Wykorzystywanie w pracy z uczniem nowoczesnych 

technologii TIK. Pogadanki na temat rozważnego 

korzystania z multimediów oraz zagrożeń 

związanych z cyberprzemocą. 

 

Nauczyciele, 

wychowawcy 

Cały rok szkolny 

 

Organizacja wyjść do instytucji kulturalno- 

– edukacyjnych w tym online. 

Nauczyciele Cały rok szkolny 

 

Wyjście w ramach akcji Narodowe Czytanie 

 
Nauczyciele kl. VII i 

VIII 

 

wrzesień 

Wyjazd do kina 
Nauczyciele kl. VII i 

VIII 

 

wrzesień 

Prowadzenie zajęć wymagających samodzielności, 

kreatywności i innowacyjności m.in. poprzez 

realizowanie projektów edukacyjnych 

 

 

Nauczyciele 

przedmiotu 

 

Cały rok szkolny 

 



Stosowanie różnorodnych metod w motywowaniu 

uczniów do nauki, rozwijanie umiejętności uczenia 

się, radzenia sobie z sukcesami własnymi i innych 

oraz porażką. 

 Wszyscy nauczyciele 

 

Cały rok szkolny 

Realizacja podstawy programowej z 

uwzględnieniem wspomagania 

indywidualnego rozwoju dziecka, 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych. 

 

 Wszyscy nauczyciele 

 

Cały rok szkolny 

Realizacja programów, projektów i innowacji 

edukacyjnych opracowanych przez nauczycieli 

 

Nauczyciele 

realizujący projekty i 

innowacje 

 

Cały rok szkolny 

Przystąpienie do programu “Instaling”. 

Aplikacja do skutecznej nauki słownictwa w języku 

angielskim. Program ma na celu poprawienie poziomu 

przyswajania słówek oraz zwiększenie pewności 

siebie wśród uczniów w posługiwaniu się językiem 

obcym 

Joanna Kazuczyk Cały rok 

Zapoznawanie uczniów z różnymi zawodami 

Moje zainteresowania-godz. wychowawcza 

Wychowawcy klas Zgodnie z rozkładem 

tematów 

3 Pomoc rodzicom, 

nauczycielom w 

rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych 

Porady i konsultacje skierowane do rodziców Pedagog, psycholog Cały rok 

Porady i konsultacje skierowane do nauczycieli Pedagog, psycholog Cały rok 

Korzystanie z placówek doskonalenia nauczycieli Dyrekcja W miarę potrzeb 

Warsztaty skierowane do rodziców Dyrekcja, pedagog W miarę potrzeb 



Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w 

szkole i poza nią. 

 

Wychowawcy klas Cały rok 

Dostarczenie aktualnych informacji rodzicom, 

nauczycielom, opiekunom na 

temat skutecznych sposobów prowadzenia działań 

wychowawczych i profilaktycznych poprzez 

spotkania ze specjalistami (dostosowanie do 

warunków COVID- 19) 

 

Wychowawcy, pedagog, 

psycholog 

Cały rok 

Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem 
Nauczyciele, 

wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog 

 

Cały rok 

 

Konsultacje dla rodziców Wychowawcy, 

nauczyciele pedagog, 

psycholog 

Raz w miesiącu 

 

Podejmowanie wspólnych inicjatyw 

w zakresie rozwiązywania trudności lub 

eliminowania zagrożeń, rozwiązywanie sporów 

 

Psycholog, 

pedagog, 

wychowawcy 

 

 Na bieżąco, cały rok 

 

Zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły i 

regulaminami, programami w tym 

procedurami dotyczącymi COVID-19 

Wychowawcy 

 

wrzesień 

 

Udostępnianie wykazu instytucji, gdzie można 

uzyskać pomoc specjalistyczną, zamieszczenie w holu 

szkoły „Ważnych telefonów” 

Psycholog, pedagog 

 

Cały rok 

 



Realizacja programów, projektów i innowacji 

pedagogicznych o charakterze wychowawczym 
Nauczyciele, 

pedagog, 

psycholog 

 

Cały rok 

 

Podnoszenie kompetencji wychowawczych 

nauczycieli poprzez udział w szkoleniach, kursach 

itp. 

Nauczyciele, 

wychowawcy 

Cały rok 

 

Organizacja Akademii Rodzica – grupy wsparcia dla 

rodziców 

Pedagog szkolny Cały rok 

4 Eliminowanie napięć 

psychicznych 

spowodowanych 

niepowodzeniami 

szkolnymi oraz 

trudnościami w nauce. 

 

Organizacja zajęć w ramach pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej 

 

Dyrekcja, 

wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog 

 

Cały rok 

 

Indywidualne rozmowy z pedagogiem i 

psychologiem 

 

Pedagog, psycholog W  miarę  potrzeb 

cały rok 

 

Indywidualne rozmowy z wychowawca i 

nauczycielami 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

Cały rok 

 

Współpraca z Poradnią Psychologiczno- 

Pedagogiczną 

Dyrekcja, pedagog Cały rok 

 

Organizacja zajęć w ramach edukacji włączającej Dyrekcja, nauczyciele, 

wychowawcy 

Cały rok 

 

Udzielanie uczniom pomocy w bieżącej pracy nauczyciele Cały rok 

 

Motywowanie do podejmowania wysiłku 

intelektualnego, zauważanie starań i wkładu pracy 

ucznia 

 

Nauczyciele, 

wychowawcy 

Cały rok 

 



Wskazywanie dzieciom i rodzicom 

efektywnych sposobów uczenia się, 

kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze 

stresem, sukcesami własnymi i innych oraz z 

niepowodzeniami 

 

Nauczyciel , pedagog, 

psycholog 

Cały rok 

 

Stosowanie metod aktywizujących, metod TIK w 

czasie zajęć z uczniami , również w czasie 

kształcenia drogą online 

 

nauczyciele Cały rok 

 

Stosowanie technik relaksacyjnych podczas zajęć 

 

nauczyciele Cały rok 

 

Zamieszczenie w teczce wychowawcy raportów 

dotyczących predyspozycji uczniów 

 

wychowawcy Cały rok 

 

Aktywność ruchowa sposobem na dobre 

samopoczucie       i rozładowanie złych emocji- 

zajęcia z wychowawcą 

Dorota Rygorczuk Zgodnie z rozkładem 

godzin 

wychowawczych 

  



III. SFERA SPOŁECZNA 

 

l.p Zadania Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji 

1 Kształtowanie postaw  
otwartości na drugiego 
człowieka i jego potrzeby. 

 

Organizowanie zajęć integracyjnych Wychowawcy Cały rok szkolny 

zgodnie z 

potrzebami 

Organizowanie pomocy   koleżeńskiej „Jesteśmy mili 
i pomocni” 
 

Wychowawcy 

 

Cały rok szkolny 

zgodnie z 

potrzebami 

Wolontariat opiekunowie Cały rok szkolny 

zgodnie z 

potrzebami 

Upowszechnianie Konwencji Praw Dziecka 

 

Nauczyciele, 

nauczyciel świetlicy, 

pedagog, psycholog 

 

Cały rok 

 

Rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów 
Nauczyciele, 

pedagog, 

psycholog 

 

Cały rok 

 

Prowadzenie zajęć i pogadanek o charakterze 

prospołecznym, rozwijających empatię 

 

Wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog 

 

Cały rok 

 

  



  
Udział w akcjach społecznych i charytatywnych 

np.. Bohater On, pocztówki  świąteczne, 

 

Członkowie 

WOLONTARIAT – 

Beatrycze 

Smaszcz-Turosieńska,   

nauczyciele 

 

Cały rok 

 

Prowadzenie zajęć na temat : 

„Czym jest szacunek i tolerancja? Czy potrafię 

szanować innych?” 

 

Wychowawcy klas Cały rok 

 

Rozpowszechnianie wśród uczniów równości, 

tolerancji i szacunku do innych bez względu na kolor 

skóry , pochodzenie, przekonania 

 

nauczyciele Cały rok 

 

Problemy i potrzeby kolegów niepełnosprawnych D. Rygorczuk Zgodnie z 

rozkładem tematów 

Zapoznanie uczniów z zasadami zachowania w 

świetlicy szkolnej, regulaminami świetlicy szkolnej 

oraz procedurami dotyczącymi COVID- 19 

 

Nauczyciele świetlicy 

szkolne 

Wrzesień 2021 

Bieżąca ocena własnego zachowania - autorefleksja 

 

Wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog 

 

Cały rok 

 

Zajęcia kształtujące kompetencje emocjonalno- 

społeczne 

Pedagog, psycholog Cały rok 

  



2 Doskonalenie umiejętności 

stosowania norm 

społecznych oraz 

nawiązywania 

prawidłowych relacji w 

oparciu o wartości. 

Organizowanie wyborów do Samorządów Klasowych 
i Samorządu Uczniowskiego 
 

Opiekunowie SU, 

wychowawcy 

Wrzesień 2021 
Czerwiec 2021 

Praca w Samorządach Klasowych,  zachęcanie 

uczniów do działalności na rzecz klasy i szkoły 

Wychowawcy 

 

Cały rok szkolny 

Zajęcia na temat szacunku do innych: 

„Ja , ty my….jesteśmy wspólnotą” 

„Mamy kłopoty, mamy problemy lecz jeden 

drugiemu tu pomożemy” 

Co znaczy być empatycznym? 

 

Wychowawcy 

 

Zgodnie z 

programem tematów 

Prowadzenie zajęć wymagających wzajemnej 

współpracy rozwijających empatię do innych 

Wychowawcy 

 

Zgodnie z 

programem tematów 

 

Bieżące pogadanki na temat zabaw bez agresji „Nie 

rób drugiemu co tobie niemiłe” 

 

Wychowawcy 

 

Cały rok 

 

Pogadanki o kulturze i szacunku w świetlicy szkolnej 

„Grunt to dobre wychowanie” 

 

Wychowawcy 

 

Cały rok 

 

Kultura osobista, kultura słowa- pogadanki 
 

Wychowawcy 

 

Cały rok 

Dokonywanie samooceny zachowania 
 

Wychowawcy 

 

Cały rok 

Współpraca z rodzicami w zakresie 

niwelowania 

przejawów agresji i przemocy – rozmowy 

indywidualne kierowanie na konsultacje do 

specjalistów 

 

Wychowawcy 

 

Cały rok 



Współpraca z Sądem dla Nieletnich i kuratorami 

 

Dyrekcja, pedagog, 

psycholog wychowawcy 

Cały rok 

Prowadzenie Procedury Niebieskiej Karty – 

współpraca z GOPS i OIK 

 

Dyrekcja, pedagog, 

psycholog, 

wychowawcy 

Cały rok 

Organizowanie wyjść na imprezy kulturalne – 

zgodnie z możliwościami i procedurami 

dotyczącymi pandemii COVID- 19, zwracanie 

uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa i 

dobrego zachowania się 

 

wychowawcy Cały rok 

Zawieranie kontraktów klasowych i 

eksponowanie ich w klasie. 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

Cały rok 

Pogadanki na temat poszanowania osób i ich 

własności 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

Cały rok 

Troska o kulturalne relacje koleżeńskie pozbawione 

wulgaryzmów i obrażania innych 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

Cały rok 

Mamy prawa, mamy obowiązki  - pogadanki 
 

Wychowawcy,

 pe

dagog, psycholog 

 

Caly rok 

Kultura. Dziedziny kultury, uczestnictwo w kulturze, 

tradycje i zwyczaje 
Nauczyciele języka 

angielskiego 

 

Zgodnie z 

rozkładem 

materiału z języka 

angielskiego 

 



Praca. Popularne zawody, wybór zawodu. 

 

Nauczyciele języka 

angielskiego w klasach 

VIII 

Zgodnie z 

rozkładem 

materiału z języka 

angielskiego 

 

Mediacje w przypadku konfliktów pedagog Cały rok 

3 Propagowanie 
pozytywnych wzorów 
społecznych. 

 

Nagradzanie uczniów za pozytywne zachowanie - 

wyeksponowanie w klasach tabeli zachowania 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

Cały rok 

Co to znaczy prawo? Co to znaczy mieć prawa?” 

Prawa i obowiązki ucznia. 

 

wychowawcy Cały rok  

„Potrafię sobie radzić w sytuacji sporu i konfliktu” 

- pogadanki 

Pedagog, psycholog Cały rok 

Organizowanie spotkań z ludźmi reprezentującymi 

ważne dla społeczeństwa wartości 

 

Wychowawcy, dyrekcja, 

Samorząd Uczniowski 

Zgodnie z planami 

pracy 

 

Omawianie cech bohaterów na podstawie lektu  
Nauczyciele j. 
polskiego 

 

Zgodnie z planami 

pracy 

 

Zapoznawanie uczniów z postaciami, będącymi 

wzorcami moralnymi 

 

 

Nauczyciele, j. 

polskiego, historii, 

wychowawcy, pedagog, 

psycholog 

 

Zgodnie z planami 

pracy 

 

Świat przyrody. Zagrożenia i ochrona środowiska 

naturalnego. 

 

Nauczyciele 

języka 

angielskiego w 

klasach VII. 

 

Zgodnie z 

rozkładem 

materiału z języka 

angielskiego. 

 

  



IV. SFERA AKSJOLOGICZNA 

 

l.p Zadania Sposób realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

1 Stwarzanie sytuacji 

umożliwiających 

wypracowanie własnego 

systemu wartości. 

 

Organizowanie przedsięwzięć ekologicznych oraz 

akcji takich jak: 

-Święto Ziemi 

-Ekolog szkoły 

-Sprzątanie świata 

 

Nauczyciele 
koordynatorzy, 

 

 

 

 

Kwiecień 

Czerwiec 

 

 wrzesień 

Realizacja działań dotyczących segregacji śmieci 

„Segregujemy – redukujemy” 

 

Wychowawcy, 

nauczyciel przyrody 

biologii 

Cały rok 

Realizacja programu profilaktycznego „Kubusiowi 

przyjaciele natury” klasa 2A 

 

Aleksandra Łapińska 

 

 

Cały rok 

Wskazywanie pozytywnych wartości na podstawie 

utworów literackich 

 

Nauczyciele j. 

polskiego 

 

Cały rok 

 

Pogadanki na temat wpływu przyrody na życie 

ludzkie 

 Nauczyciel przyrody, 

biologii 

Cały rok 

 

Jak aktywnie uczestniczyć w ochronie przyrody- 

zajęcia z wychowawcą kl. VIIB 

 

Wychowawca kl. 

VIIB 

 

Zgodnie  z planem 

pracy wychowawcy 

 

Budowanie poczucia własnej wartości uczniów 

m.in. poprzez wskazywanie mocnych stron 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny 

Cały rok 

 

Wykorzystywanie codziennych sytuacji 

szkolnych do nauki odróżniania dobra od zła 

 

Nauczyciele, 

pedagog, 

psycholog 

 

 

Cały rok 



Organizowanie zajęć wskazujących różnorodność 

narodowości, kultur, tradycji: 

organizowanie rekolekcji szkolnych, Jasełek, 

organizacja kiermaszu 

bożonarodzeniowego 

 

Nauczyciele 

odpowiedzialni 

Zgodnie z 

harmonogramem  

uroczystości  i 

imprez szkolnych  

 

Wykorzystywanie codziennych sytuacji 

szkolnych i pozaszkolnych do uświadamiania 

dzieciom odmienności osób 

niepełnosprawnych, innej narodowości, 

wyznania, tradycji kulturowej 

 

 

Nauczyciele Cały rok 

Organizacja Rekolekcji Wielkopostnych Dyrekcja, nauczyciele 

religii 

II półrocze 

2 Kształtowanie postaw 
obywatelsko- 
patriotycznych 

 

Organizowanie imprez i uroczystości rocznicowych o 

charakterze patriotycznym m.in.  Akademia z okazji 

11 listopada, Akademia z okazji Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych, udział uczniów w uroczystościach 

związanych z majowymi świętami, Akademia z 

okazji 3 Maja;  

 

Nauczyciele 

historii   

j. polskiego, 

wychowawc

y 

Zgodnie z planem 

pracy szkoły 

Akcji wolontariatu np.. Bohater-On włącz historię Wolontariat – 

Beatrycze 

Smaszcz-

Turosieńska. 

 

Zgodnie z planem 

pracy Wolontariatu 

Znaczenie symboli narodowych – szacunek dla 

tradycji, kształtowanie postaw patriotycznych 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele historii 
Zgodnie  z  

rozkładem zajęć z 

historii 



Szanujemy szkolne symbole Wychowawcy, 

nauczyciele 

 

Udział w akcji Narodowe Czytanie dla klas VII i VIII  Wychowawcy, 

nauczyciele 

Wrzesień 2021 

Wskazywanie wartości i postaw patriotycznych na 

podstawie utworów literackich i wydarzeń 

historycznych 

 

Nauczyciele języka 

polskiego i historii 

Cały rok 

Organizowanie przez nauczycieli biblioteki 

szkolnej spotkań i konkursów o charakterze 

regionalnym lub patriotycznym 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele świetlicy, 

biblioteki szkolnej 

 

Zgodnie z planem 

pracy szkoły 

Przeprowadzenie lekcji poświęconych historii 

naszej szkoły 

 

wychowawcy Zgodnie z planem 

pracy wychowawcy 

Poznajemy sylwetkę patrona naszej szkoły 

 

wychowawcy Zgodnie z planem 

pracy wychowawcy 

3 Kształtowanie poczucia 

tożsamości 

 I przynależności 

kulturowej, narodowej, 

indywidualnej, 

regionalnej i etnicznej 

 

Organizowanie wyjść, wycieczek do miejsc 

ważnych,  prezentacje, konkursy 

 

Nauczyciele, 

wychowawcy 

Zgodnie z planem 

pracy  

 

Zapoznawanie uczniów z literaturą i tradycją oraz 

sylwetkami osób ważnych dla kultury, sztuki i 

tradycji naszego regionu 

Nauczyciele historii 

wychowawcy 

 

Zgodnie z planem 

pracy wychowawcy, 

 

Stwarzanie sytuacji propagujących kulturę 

naszego regionu 

 

Nauczyciele, 

wychowawcy 

 

Zgodnie z planem 

pracy szkoły 

 



XI. EWALUACJA  

 

W ustaleniu czy realizowany program przynosi oczekiwane efekty, niezbędna jest jego 

ewaluacja. Należy, więc kontrolować zarówno przebieg procesu, jak i osiągnięte wyniki. W 

tym celu na końcu roku szkolnego należy przeprowadzić wśród uczniów, rodziców i 

nauczycieli ankiety. Proces powinien być kontrolowany przez bieżące monitorowanie, a 

uzyskane informacje wykorzystywane do modyfikacji samego programu (jeżeli wystąpi taka 

potrzeba).  Ewaluację wyników należy przeprowadzić pod koniec każdego roku szkolnego i 

opracować wnioski do pracy na następny rok szkolny.  

Narzędzia ewaluacji:  

1. rozmowy, 

 2. obserwacja, 

 3. wywiad, 

 4. analiza dokumentacji,  

5. inne, po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną.  

 

XII. USTALENIA KOŃCOWE  

 

1. Program Wychowawczo-Profilaktyczny Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej na rok szkolny 

2021/2022 jest otwarty, może być modyfikowany w trakcie realizacji. 

 2. Program ten podlega monitorowaniu i ewaluacji. 

 3. Za realizację Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły odpowiedzialni są 

wszyscy pracownicy Szkoły.  

4. Dyrektor Szkoły czuwa nad prawidłowością jego realizacji. 

 5. Za realizację poszczególnych zakresów odpowiedzialni są nauczyciele zadeklarowani, bądź 

zaproponowani przez Dyrektora Szkoły.  

 6. Program Wychowawczo - Profilaktyczny opracował zespół nauczycieli w składzie:  Tomasz 

Śliwowski, Grażyna Dryl z uwzględnieniem propozycji nauczycieli 

 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej przyjęto 

Uchwałą Rady Rodziców Nr 1/2021/2022 w sprawie programu wychowawczo – 

profilaktycznego na rok szkolny 2021/2022 w dniu 15.09.2021 r ., w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim 

 


