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WSTĘP 

 

I. WPROWADZENIE 

 

Wychowanie to proces wspomagania człowieka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej 

i duchowej, natomiast profilaktyka polega na wspomaganiu człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu  

rozwojowi,  a także ograniczeniu i eliminowaniu czynników blokujących i zaburzających  zdrowy tryb życia. Profilaktyka i  wychowanie tworzą 

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

Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska 

lokalnego i obejmuje wszystkie treści i zadania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym. Zmierzają one do podniesienia jakości 

kształcenia, wychowania i opieki. Ważna jest dla nas współpraca oparta na partnerstwie uczniów, rodziców i nauczycieli. Program 

Wychowawczo-Profilaktyczny realizowany jest przez wszystkich nauczycieli, wychowawców klas, psychologa i pozostałych pracowników 

szkoły we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Jest integralną częścią systemu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, praw każdego 

człowieka,  dlatego zakłada również  współpracę z innymi instytucjami, organizacjami, placówkami wpierającymi profilaktykę i wychowanie.  

 

 

II . OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE 

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny został opracowany w oparciu o następujące akty prawne:  

 

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

2. 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. z 2017r. poz. 356). 

 

Przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły uwzględniono również: 

- 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, ankiety dotyczące wartości wyznawanych przez uczniów, nauczycieli i rodziców. 
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III . MISJA SZKOŁY  

 

Tradycje naszej szkoły sięgają pierwszej połowy XX wieku. Swoją ofertę kierujemy do kolejnych pokoleń mieszkańców wsi Krupe, Ostrów 

Krupski, Krynica, Czarnoziem i Stójło. Naszym wychowankom zapewniamy ciągłość opieki, wychowania i edukacji, aż do ukończenia szkoły 

podstawowej. Nadrzędnym celem, który sobie wyznaczyliśmy jest wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka, na miarę jego możliwości  

i potrzeb. Ważna jest dla nas współpraca oparta na partnerstwie uczniów, rodziców i nauczycieli. 

 

Nasze priorytety to: 

 

• wychowanie „ku wartościom”, 

• sukces edukacyjny wychowanków, 

• patriotyzm i tradycja, 

• tolerancja i odpowiedzialność, 

• dobro i szacunek dla drugiego człowieka, 

• zdrowie i bezpieczeństwo oraz uczciwość i sprawiedliwość. 

 

Wyróżniają nas: 

 

• przyjazna i bezpieczna atmosfera, 

• indywidualne podejście do każdego wychowanka, 

• otwartość na nowe doświadczenia, 

• rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb każdego dziecka, 

• wysokie osiągnięcia w konkursach, 

• dobrze i wszechstronnie przygotowana kadra pedagogiczna, 

• współpraca ze społecznością lokalną. 
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IV. WZÓR  OSOBOWY  ABSOLWENTA 

 

Uczeń – absolwent 

 

1. Kieruje się w życiu zasadą miłości i poszanowania godności drugiego człowieka: 

• z szacunkiem i ze zrozumieniem odnosi się do ludzi o innych przekonaniach  i wyznających inne wartości,  

• bezinteresownie podejmuje działania na rzecz innych osób, 

• potrafi podzielić się tym, co posiada. 

 

2. Ma negatywny stosunek do relatywizmu moralnego: 

• stara się w pełni realizować system wartości prezentowany przez Patrona Szkoły – Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 

• pracuje nad swoim charakterem i własnym rozwojem, 

• jest wewnętrznie wolny i asertywny, nie ulega nałogom. 

 

3. Odpowiedzialnie wypełnia swoje obowiązki i ma potrzebę poszukiwania prawdy: 

• na miarę swoich możliwości osiąga najwyższe wyniki w nauce, 

• potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy i informacji, 

• wie, że należy selekcjonować informacje pod względem merytorycznym  i etycznym. 

 

4. Przyjmuje rodzinę i przynależność narodową jako korzenie własnej tożsamości: 

• odnosi się z szacunkiem do członków rodziny, 

• zna i pielęgnuje tradycje i zwyczaje narodowe, szanuje symbole narodowe, 

• potrafi korzystać z dorobku kulturowego narodu, szanuje język ojczysty – nie używa wulgaryzmów, 

• jest otwarty na inne kultury, uczy się języków obcych. 

 

5. Ma pozytywny stosunek do życia: 

• porażkę przyjmuje jako doświadczenie, z którego należy wyciągnąć wnioski na przyszłość, 

• zna i stosuje zasady zdrowego stylu życia, 

• dba o higienę osobistą, 

• wie, gdzie zwrócić się o pomoc w sytuacjach trudnych. 
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V. WARTOŚCI    

 

Do wartości wychowawczych ustanowionych w naszej szkole w celu ich osiągania, przestrzegania i poszanowania przez wszystkich członków 

społeczności szkoły należą: 

1.Wartości społeczne: 

- kształtowanie postaw młodzieży szkolnej i cech osobowości, takich jak: pracowitość, godność, uczciwość, rzetelność, umiejętność 

przezwyciężania trudności, przedsiębiorczość, krytycyzm, tolerancja, prawdomówność, 

- poczucie współodpowiedzialności za szkołę i poszanowanie mienia społecznego, 

- miłość ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur  Europy  

i świata, 

- przygotowanie ucznia do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, sprawiedliwości, 

wolności kulturowych, wyznaniowych, rasowych i światopoglądowych, 

- uświadomienie roli człowieka w kształtowaniu środowiska. 

2. Wartości etyczne: 

- rozwijanie w uczniach postawy ciekawości i otwartości, szacunku dla wykształcenia, 

- zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat. 

3. Wartości estetyczne: 

- tradycja i wielkie bogactwo sztuki oraz ich rola w życiu człowieka ze szczególnym uwzględnieniem  „małej ojczyzny”,  

- dbałość o przestrzeganie zasad higieny oraz o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych. 

4. Wartości emocjonalne: 

- rozróżnianie i pielęgnowanie uczuć koleżeństwa, przyjaźni i miłości. 

 

 

VI. UCZESTNICY PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY. 

 

Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy uczestnicy programu: rodzice, wychowawcy klas, nauczyciele, 

uczniowie, psycholog szkolny i logopeda. 

 

 

VII.DIAGNOZA 

Do opracowania szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły wykorzystano wyniki z diagnoz i ankiet 
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Wyniki badania ankietowego: 

W oparciu o analizę ankiet do mocnych stron sytuacji wychowawczej zespołu szkół zaliczyć można: 

1.Propagowanie rodziny w życiu człowieka. 

2.Dostrzeganie problemów i potrzeb uczniów. 

3.Właściwy stosunek nauczyciela do ucznia(przyjazna atmosfera). 

4.Szybka i właściwa reakcja na pojawiające się problemy dydaktyczno- wychowawcze. 

5.Znajomość środowiska uczniów. 

6.Prawidłowy przepływ informacji szkoła- dom. 

7.Prawidłowa opieka nad uczniami w czasie pobytu w szkole. 

 

Do słabych stron sytuacji wychowawczej zespołu szkół zaliczyć można: 

1.Sporadyczny brak dyscypliny oraz negatywne postawy niektórych uczniów. 

2.Akceptacja przez rodziców nieobecności dzieci i młodzieży w szkole. 

3.Bezstresowe wychowanie przez rodziców ich dzieci. 

4.Brak poczucia obowiązków i szacunku dla pracy innych przez niektórych uczniów. 

 

Analiza ankiety pozwoliła na wytypowanie czynników chroniących i czynników ryzyka mających wpływ na przeciwdziałanie uzależnieniom 

wśród młodzieży, w odniesieniu do trzech środowisk najbliższego otoczenia uczniów: rodziny, szkoły, środowiska lokalnego. 

 

 

Rodzina. 

Czynniki chroniące: 

- rozmowy 

- nadzór rodzicielski 

- stabilizacja życia rodzinnego 

- wspólne spędzanie czasu wolnego 

- konsekwencja w wychowaniu 

Czynniki ryzyka: 

- brak więzi emocjonalnej 

- brak czasu poświęconego rodzinie 

- brak rozmów z dziećmi 

- niewłaściwy przykład 
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Szkoła. 

Czynniki chroniące: 

- pogadanki 

- lekcje wychowawcze  

- rozmowy z pedagogiem i psychologiem 

- wsparcie ze strony nauczycieli 

- oferta zajęć pozalekcyjnych 

Czynniki ryzyka: 

- chęć zaimponowania 

- negatywny wpływ niektórych uczniów 

- agresywne zachowania uczniów 

- brak kontroli ze strony dorosłych 

- niepowodzenia szkolne 

Środowisko lokalne. 

Czynniki chroniące: 

- zajęcia pozaszkolne 

- organizacja wolnego czasu 

- kontrola rodzicielska 

- środowiskowe akcje profilaktyczne 

Czynniki ryzyka: 

-  dostęp do używek 

- niewłaściwy wpływ starszych kolegów 

- chęć zaimponowania 

- brak zajęć pozaszkolnych 

Zdiagnozowano również jakie wartości są najważniejsze dla uczniów , rodziców i nauczycieli. Przedstawione są poniżej.  

VII.KIERUNKI PRACY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYM 

W oparciu o wyniki diagnozy opracowano kierunki pracy wychowawczo-profilaktycznej 

1. Praca nad wszechstronnym rozwojem osobowości uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, uzdolnień i zainteresowań. 

2. Przygotowanie do dalszego etapu kształcenia i życia we współczesnym świecie. 

3.Kształtowanie postaw prozdrowotnych, postaw dbania o własne zdrowie. 

3. Wpojenie tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka.  

4. Kształtowanie postaw patriotycznych w duchu poszanowania tradycji i kultury narodowej oraz demokracji i samorządności.  
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5. Wychowanie w poszanowaniu wspólnej własności i dbałości o środowisko.  

6. Wychowanie wolne od uzależnień szczególnie uzależnień od Internetu, kształtujące wśród młodych ludzi nawyki dbałości o zdrowie i 

aktywność fizyczną.  

7. Wychowanie samodzielnie myślących ludzi umiejących wyrażać własne opinie i podejmować właściwe decyzje.  

8. Pedagogizacja rodziców na temat trudnego okresu dojrzewania, edukacja prozdrowotna . 

 

 

CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO 

 

Środowisko wychowawczo – profilaktyczne jest układem różnych elementów i czynników o charakterze materialno-rzeczowym, społecznym 

i kulturowym, które mają znaczenie dla rozwoju dziecka w aspekcie wychowawczym, dydaktycznym i ogólnorozwojowym. Środowisko 

wychowawcze uczniów Szkoły Podstawowej w Krupem charakteryzują niżej wymienione czynniki.  

 

1. Formalno – organizacyjne warunki funkcjonowania szkoły. 

 

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krupem jest szkołą publiczną. Siedzibą szkoły jest budynek Nr 89 położony  

na działce Nr 670 w Krupem. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Krasnystaw, a organem nadzorującym - Kuratorium Oświaty w Lublinie 

Oddział Zamiejscowyw Chełmie. Szkoła obejmuje swoim zasięgiem działania uczniów z miejscowości: Krupe, Ostrów Krupski, Stójło, 

Czarnoziem, Krynica. Cele i zadania placówki określają dokumenty związane z pracą szkoły, która funkcjonuje w oparciu o Statut Szkoły 

Podstawowej. Wśród nich najważniejsze są: Statut Szkoły Podstawowej w Krupem, Program Wychowawczo – Profilaktyczny, Plan Pracy 

Szkoły, regulaminy określające zasady działania poszczególnych organów szkoły, jak również wszystkie programy dydaktyczne  

i wychowawcze. Cykl kształcenia w szkole trwa 8 lat i podzielony jest na dwa etapy edukacyjne (I etap – edukacja wczesnoszkolna kl. I – III,  

II etap – kl. IV – VIII). Zasady oceniania i promocji uczniów określa Statut Szkoły. Na bieżąco aktualizowane jest prawo wewnątrzszkolne  

pod kątem zgodności z obowiązującym stanem prawnym. 

 

2. Warunki materialne. 

 

Szkoła jest oddalona od ruchliwej trasy, co zapewnia bezpieczeństwo uczniom. Teren szkoły jest ogrodzony. W budynku szkolnym każda 

klasa posiada swoją salę lekcyjną i szatnię. Zarówno klasopracownie, jak i korytarze szkolne są dobrze oświetlone. Szkoła utrzymywana jest  

w odpowiednim stanie technicznym zapewniającym bezpieczne warunki kształcenia i wychowania. Uczniowie mogą korzystać ze świet licy 

szkolnej w godzinach popołudniowych. W budynku znajduje się biblioteka, pracownia informatyczna, stołówka i sala gimnastyczna. Psycholog 
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szkolny i logopeda posiadają swój gabinet do indywidualnej pracy z dziećmi. W bibliotece funkcjonuje Internetowe Centrum Informacji 

Multimedialnej. Szkoła wyposażona jest w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, które znajdują się w każdej sali. Dodatkowo, 

posiada wiele urządzeń przydatnych w procesie nauczania takich, jak: projektory multimedialne, tablice interaktywne, telewizory, odtwarzacze 

DVD, laptopy, drukarki, kserokopiarkę, kamerę cyfrową oraz pomoce dydaktyczne niezbędne w pracy nauczycieli poszczególnych przedmiotów. 

Na zewnątrz budynku oraz na korytarzach szkolnych zainstalowany jest monitoring. Natomiast przy szkole umiejscowiono nowoczesny 

kompleks boisk sportowych „Orlik” wraz z szatniami, plac zabaw i parking. 

 

3. Stan opieki nad uczniami. 

 

Uczniami szkoły są dzieci zamieszkałe we wsi Krupe, Stójło, Czarnoziem, Krynica i Ostrów Krupski. Dla uczniów spoza wsi Krupe 

zorganizowany jest dowóz przez  Gminę Krasnystaw. Uczniowie dojeżdżający w czasie oczekiwania na autobus przebywają w świetlicy.  

W szkole organizowane jest dożywianie, dzieci otrzymują pełny obiad. Te, w których rodzinie panuje trudna sytuacja materialna, otrzymują 

różne formy pomocy materialnej, np. stypendia socjalne czy bezpłatne obiady. Wszyscy korzystają z bezpłatnych podręczników zakupionych  

w ramach dotacji MEN. Opiekę zdrowotną nad uczniami sprawują lekarz oraz pielęgniarka. Szkoła współpracuje z instytucjami 

wspomagającymi ją w obszarze kształcenia, opieki i wychowania, tj.: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej, Gminnym Centrum Kultury, Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,  Kuratorem sądowym, Policją, Strażą Pożarną, 

Sanepidem. W placówce zatrudnieni są zarówno logopeda, jak i psycholog. Szkoła stwarza uczniom warunki sprzyjające rozwijaniu  

zainteresowań. Dzieci mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych o różnorodnej tematyce. Natomiast uczniowie  

z trudnościami w nauce uczęszczają na dodatkowe zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, na zajęcia 

dydaktyczno – wyrównawcze oraz rewalidacyjne. 

 

4. Środowisko nauczycieli. 

 

Nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej w Krupem posiadają odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje do pracy z uczniami. Mają 

różnorodny, a w wielu przypadkach wieloletni staż pracy, co świadczy o ich doświadczeniu pedagogicznym i zawodowym. Nieustannie dbają  

o swój rozwój zawodowy. Doskonalą warsztat pracy poprzez wymianę doświadczeń, udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym, 

podnoszenie kwalifikacji na kursach kwalifikacyjnych, doskonalących, konferencjach, warsztatach i studiach podyplomowych. Na swoich 

zajęciach nauczyciele wykorzystują wiadomości zdobyte na kursach i pracują stosując nowoczesne, aktywizujące metody pracy. Przekazują 

uczniom właściwe postawy wobec istotnych problemów i zjawisk społecznych, kształtują w dzieciach system wartości. 
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5. Środowisko uczniów. 

 

Organem Szkoły Podstawowej w Krupem reprezentującym uczniów jest Samorząd Uczniowski. Tworzą go wszyscy uczniowie szkoły. 

Zasady wybierania i działania samorządu określa regulamin. Strukturę organizacyjną rady samorządu szkolnego i klasowego tworzy 

przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz przewodniczący i członkowie sekcji. W ramach samorządu działają sekcje: naukowa, imprez  

i dekoracji, porządkowa. Uczniowie wykazują różnorodne aspiracje edukacyjne i życiowe. Stanowią grupę zróżnicowaną pod względem 

zdolności, przyswajania wiedzy i przejawiania aktywności. Najlepsi uczniowie są ambitni i zmotywowani, systematycznie pracują w szkole  

na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych; potrafią umiejętnie gospodarować czasem wolnym, na ogół są samodzielni, wykazują duże 

zainteresowanie wynikami uzyskanymi w ciągu roku szkolnego. Uczniowie przeciętni i mający trudności w nauce nie przywiązują większej 

uwagi do uzyskiwanych przez siebie wyników. Część z nich posiada opinie lub orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. 

 

6. Środowisko rodzinne dzieci. 

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Krupem mieszkają w środowisku wiejskim. Większa część mieszka w pełnych rodzinach: z rodzicami  

i rodzeństwem albo z rodzicami, rodzeństwem i z dziadkami. Uczniowie mają w swoich domach odpowiednie warunki do nauki, posiadają 

niezbędne pomoce dydaktyczne w postaci podręczników, zeszytów i przyborów szkolnych; większość uczniów ma własny komputer i dostęp  

do Internetu. Mają czas na naukę oraz czas wolny, choć  pomagają także rodzicom w obowiązkach domowych. Większość rodziców jest 

zaangażowana w proces dydaktyczno – wychowawczy i zainteresowana bieżącymi wynikami swoich dzieci w nauce, jednak są również tacy, 

którzy często przebywają poza granicami kraju i mają niewielki wpływ na motywowanie dziecka do nauki. Najsłabsi uczniowie często 

majątrudną sytuację rodzinną (bezrobocie rodziców, wielodzietne rodziny lub brak jednego z rodziców z powodu stałej pracy za granicą).  

Ci uczniowie bywają zaniedbani, opuszczają wiele godzin lekcyjnych, nie starają się nadrobić zaległości w nauce. Trudna sytuacja rodzinna,  

do której należą także: brak miłości w rodzinie, zła sytuacja materialna, brak kontaktu rodzica z dzieckiem, niewłaściwa struktura rodziny, niski 

poziom wykształcenia rodziców, wielodzietność, ciężka choroba w rodzinie, konflikty z prawem czy nałogi, takie jak: alkoholizm i narkomania 

nie sprzyjają prawidłowemu rozwojowi dziecka, a co za tym idzie wysokim osiągnięciom w nauce. Pomimo tego, że dzieci mieszkają na terenie 

wiejskim, to mają dostęp do placówek kulturalno – oświatowych w okolicy. Część uczniów rozwija swoje pasje i zainteresowania uczęszczając 

na zajęcia pozaszkolne w ośrodkach kultury oraz sportu i rekreacji. Robią to przy wsparciu i odpowiedniej motywacji ze strony rodziców. 

 

7. Strefa kultury i aktywności środowiskowej szkoły. 

 

Szkoła chętnie integruje się ze środowiskiem lokalnym i stanowi dla niego centrum kultury i edukacji, oraz sportu i rekreacji. Współpracuje  

z instytucjami i organizacjami wspomagającymi w działaniach wychowawczo-profilaktycznych: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, 

Komendą Policji, Państwową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną, i innymi. Organizowane są zebrania z rodzicami, pogadanki i szkolenia  
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w zakresie problematyki wychowawczo-opiekuńczej. W szkole budowane są prawidłowe relacje pomiędzy uczniami a nauczycielami. 

Stosowane są motywujące metody nauczania. Osiągnięcia  uczniów są promowane. Na stronie internetowej oraz w lokalnej prasie umieszczane 

są materiały informacyjne. Kreowany jest pozytywny obraz szkoły w środowisku lokalnym. Szkoła bierze aktywny udział w życiu społeczności 

lokalnej poprzez udział i przygotowanie uroczystości szkolnych oraz lokalnych (np. Dzień Patrona). Nauczyciele organizują różnorodne 

wycieczki, które mają na celu uatrakcyjnienie zajęć szkolnych, poznanie geografii, historii, kultury regionu, jak również integrację zespołów 

klasowych. Pracując z uczniami, przygotowują ich do konkursów szkolnych i pozaszkolnych, które kształtują takie umiejętności, jak: poprawne 

czytanie, pisanie, kreatywne myślenie, umiejętność pracy zespołowej, umiejętność wypromowania własnych zdolności, sprawność fizyczna  

i umysłowa. Wzbudzają także zainteresowanie przedmiotem i podnoszą motywację do nauki. Dodatkowo, szkoła realizuje projekty unijne, dzięki 

którym stale poszerza swoją ofertę oraz bazę dydaktyczną. 

 

CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO 

I.Cel główny:  

Najważniejszym celem kształcenia w szkole podstawowej jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny  

i moralny ucznia. 

 

II. Cele szczegółowe: 

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, 

wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); 

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej; 

3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób; 

4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; 

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania; 

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności; 

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; 

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały  

i uporządkowany zrozumieć świat; 

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji; 

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej; 

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość; 

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy; 

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom. 
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ZADANIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE I FORMY REALIZACJI 

 
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOLNEGO  PROGRAMU  WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNEGO   

ZESPOŁU  SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRUPEM  – ROK SZKOLNY 2020/2021               
 

I.  KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH I PROMOWANIE BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ 

 

 

 

Lp. 

 

ZADANIA 

 

 

TREŚCI 

 

DZIAŁANIA 

 

ODPOWIEDZIALNI 

1. Organizacja 

zespołu  

klasowego 

1. Integracja zespołu klasowego. 

2. Poznanie praw i obowiązków ucznia. 

3. Ustalenie praw i obowiązków 

panujących w klasie. 

 

 

 

 

 

 organizacja wycieczek 

 dramy 

 uroczystości klasowe i szkolne 

 organizacja dyżurów klasowych 

 wybory do samorządu klasowego  

i szkolnego 

 opracowanie regulaminu klasowego 

-wychowawca klasy, 

-opiekun Samorządu 

Uczniowskiego 

 

2. 

 

Troska o estetykę 

klasy i szkoły 

 

1. Dostosowanie sprzętu do potrzeb 

uczniów. 

2. Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa 

w życiu klasy, szkoły. 

3. Szacunek do sprzętu szkolnego 

 

 pomiar uczniów 

 przygotowanie gazetek tematycznych  

w klasach 

 utrzymanie porządku w klasie, szkole  

i wokół szkoły. 

 

 

-wychowawcy klas, 

-uczniowie, 

-nauczyciele, 

-obsługa szkoły  

 

 

3. 

 

 

 

Postrzeganie siebie 

i porozumiewanie 

z rówieśnikami 

 

1. Rozwijanie umiejętności 

komunikowania się w grupie 

rówieśniczej. 

 

 dramy 

 udział w przedstawieniach  

i inscenizacjach 

 

-wychowawcy klas, 

-uczniowie, 

-nauczyciele 
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2.Zwracanie uwagi na kulturę osobistą 

i kulturę języka. 

 

 

 

 

 

 

 

3.Kształtowanie umiejętności samooceny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Uświadomienie czym w życiu jest 

miłość, przyjaźń, szacunek, tolerancja. 

 

 

5. Dostarczenie wiedzy na temat praw  

i obowiązków człowieka, dziecka, 

ucznia. 

 

 

6.Kształtowanie przyjaznego klimatu  

w szkole, budowanie prawidłowych relacji 

 praca grupowa 

 

 stosowanie zwrotów grzecznościowych. 

 wizerunek ucznia w szkole i podczas 

uroczystości 

 praca w grupach 

 wspólne rozwiązywanie konfliktów 

 pogadanki 

 umiejętność pracy w zespole 

 

 autoprezentacja prac plastycznych  

i technicznych, samokontrola 

 samoocena w czasie zajęć 

 inscenizacje 

 przedstawienia 

 spektakle i filmy profilaktyczne 

 drama 

 pogadanki 

 gazetki tematyczne 

  

 pogadanki 

 drama 

 literatura 

 filmy edukacyjne 

 spotkania z rzecznikiem praw ucznia 

 pogadanki dotyczące praw człowieka 

 dyskusje 

 prezentacje 

 

 organizowanie warsztatów, szkoleń 

 praca w grupach 
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rówieśniczych oraz relacji uczniów  

i nauczycieli, wychowanków  

i wychowawców, a także nauczycieli, 

wychowawców i rodziców lub 

opiekunów, w tym wzmacnianie więzi  

z rówieśnikami oraz nauczycielami  

i wychowawcami. 

 pomoc koleżeńska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

Troska  

o bezpieczeństwo 

i zdrowie 

 

 

1. Zachowanie bezpieczeństwa w drodze 

do i ze szkoły: 

- niebezpieczne miejsca i sytuacje 

- bezpieczeństwo i zdrowie w szkole 

i poza szkołą 

 

2. Uwrażliwienie na bezpieczne formy 

spędzania czasu wolnego w różnych 

porach roku. 

 

3.Sposoby dbania o zdrowie, jak chronić się 

przed epidemią m.in.; Covid-19, inne choroby 

zakaźne. 

 

4. Integracja z dziećmi o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych. 

 

 

 

 

5. Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie 

szkoły zarówno uczniom,  

jak i pracownikom szkoły. 

 

 

 spotkania z przedstawicielami Policji 

 przestrzeganie zasad BHP na lekcjach  

i w czasie przerw 

 eliminowanie hałasu 

 

 pogadanki 

 dyskusje 

 filmy edukacyjne 

 gazetki tematyczne 

 

 lekcje wychowawcze, pogadanki  

 

 

 

 dostosowanie programów  

do indywidualnych potrzeb dziecka 

 współpraca z PPP 

 rozmowy z rodzicami 

 

 

 lekcje wychowawcze na temat roli 

dyżuru i monitoringu 

 dyżury nauczycielskie 

 

- wychowawcy, 

- nauczyciele, 

- psycholog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-nauczyciele, 

-pracownicy 

niepedagogiczni 
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6. Bezpieczeństwo w drodze  

do i ze szkoły oraz w szkole. 

 

7. Zaznajamianie z przepisami ruchu 

drogowego na lekcjach techniki  

i wychowania fizycznego. 

 

8. Przeprowadzenie egzaminu na kartę 

rowerową i motorowerową. 

 

 

 

9. Zorganizowanie turnieju  na temat 

bezpieczeństwa na drodze. 

 

 

10. Zdobywanie niezbędnej wiedzy  

i umiejętności praktycznych  z zakresu 

udzielania pierwszej pomocy. 

 

 

 dyżury pracowników szkoły, monitoring 

wejść i wyjść osób wchodzących  

i wychodzących ze szkoły 

 monitoring szkolny 

 zapoznanie ze szkolnymi regulaminami  

bhp, 

 spotkania z policjantem 

 

 

 

 egzamin na kartę rowerową 

 instruktaże podczas wycieczek 

rowerowych i innych, 

 prelekcje  i filmy edukacyjne 

 

 

 

 

 Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie  

w Ruchu Drogowym na szczeblu 

gminnym 

 

 kurs dla wszystkich pracowników szkoły 

z zakresu udzielania pierwszej pomocy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- dyrektor, 

- specjaliści z zakresu 

udzielania pierwszej 

pomocy 

5. Krzewienie 

tradycji literackich 

w szkole. 

1. Uwrażliwienie dzieci  i rodziców  

na piękno  literatury dziecięcej   

i młodzieżowej. 

2.Propagowanie czytelnictwa wśród 

dzieci, młodzieży i dorosłych. 

 organizowanie konkursów 

recytatorskich i pokazów  małych form 

teatralnych. 

 organizowanie konkursów czytelniczych 

i plastycznych, wystaw  

o poetach i pisarzach. 

-  nauczyciele języka     

polskiego, 

- logopeda  
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6. Rozwijanie 

działalności 

Samorządu 

Szkolnego. 

1.Rozwijanie samorządności uczniów. 

2.Wyrabianie poczucia odpowiedzialności 

za prawidłowe funkcjonowanie szkoły. 

3.Rozwijanie inicjatywy uczniowskiej. 

4.Wyrabianie poczucia wartości  

i przydatności indywidualnego  

i grupowego działania na rzecz 

społeczności szkolnej i lokalnej. 

5.Poznanie i upowszechnianie praw  

i obowiązków ucznia. 

 przeprowadzenie kampanii wyborczej  

i wyborów do Samorządu 

Uczniowskiego. 

 redagowanie gazetki szkolnej. 

 udział przedstawicieli Samorządu 

Szkolnego w posiedzeniach Rady 

Pedagogicznej. 

 organizowanie zbiórek na cele społeczne 

i charytatywne . 

 współudział uczniów i rodziców  

w organizowaniu  różnych imprez 

kulturalnych w szkole . 

 

- opiekun Samorządu, 

- wychowawcy, 

- Samorząd Uczniowski 

 

7. 

 

Życie  

w najbliższym 

środowisku 

 

 

1. Uświadomienie znaczenia 

pozytywnych więzi i relacji w rodzinie, 

w grupie społecznej i okazywanie 

szacunku ludziom starszym. 

 

 

2.Wzmacnianie wśród uczniów  

i wychowanków więzi ze szkołą  

oraz społecznością lokalną. 

 

 

3. Udzielanie pomocy potrzebującym. 

 

4.Poznanie najbliższego środowiska  

i specyfiki swojego regionu. 

 

 

 

 organizacja imprez: Dzień Babci, Dzień 

Dziadka, Dzień Matki 

 drama 

 pogadanki 

 literatura dziecięca 

 programy adaptacyjne 

 imprezy klasowe 

 imprezy szkolne 

 działalność samorządu 

 

 zbiórki na rzecz osób potrzebujących 

 wycieczki 

 wystawy 

 gazetki tematyczne 

 prace plastyczne 

 spotkania z ciekawymi ludźmi 

 

- wychowawcy, 

- nauczyciele 
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5. Dostarczanie wiedzy na temat 

sposobów przeciwdziałania degradacji 

środowiska. 

6. Kształtowanie wrażliwości na 

zagrożenia środowiska 

 wyjścia do kina i na przedstawienia 

teatralne 

 pogadanki 

 wystawy 

 gazetki 

 konkursy o tematyce ekologicznej 

 realizacja edukacji ekologicznej 

 wspieranie akcji ekologicznych: 

„Sprzątanie świata” 

 

8. Rozwijanie 

umiejętności 

społecznych  

i komunikacyjnych 

uczniów 

1.Kształtowanie poglądów 

i postaw wobec bieżących  

problemów społecznych. 

2.Rozwijanie poczucia własnej wartości  

i tolerancji. 

3.Kształtowanie pożądanych postaw 

życiowych. 

4.Podnoszenie umiejętności 

komunikowania się z innymi,  

w szczególności za pomocą narzędzi 

technologii informacyjno-

komunikacyjnych. 

5.Rozwijanie umiejętności dokonywania 

wyborów, podejmowania decyzji, dążenia 

do realizacji wytyczonych celów. 

6.Uświadomienie młodzieży  

problemu odpowiedzialności  

za siebie i grupę, za rodzinę  

i społeczeństwo. 

7.Zainteresowanie młodzieży 

problemami świata  

i wskazanie na ludzi, którzy  

 rozmowy, dyskusje, lekcje otwarte   

z udziałem rodziców. 

 organizowanie projekcji filmów  

o określonej tematyce. 

 oglądanie programów TV edukacyjnych. 

 zapoznanie uczniów z prawami 

człowieka. 

 korzystanie z Multimedialnego Centrum 

Informacyjnego na terenie szkoły. 

 zajęcia psychoedukacyjne. 

 

- wychowawcy 

- nauczyciele 
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walczą o pokój, a także  

poszanowanie praw człowieka. 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwiązywanie 

problemów 

i trudnych 

sytuacji. 

 

 

1. Kształtowanie zachowań asertywnych. 

- uczenie zachowań obowiązujących 

w społeczeństwie 

- rozwijanie umiejętności skutecznego 

porozumiewania się, pracy zespołowej 

- kształtowanie właściwych postaw wobec 

współczesnych zagrożeń świata  (choroby 

i epidemie, zagrożenia płynące  

z Internetu). 

 

2.Rozwijanie i wspieranie działalności 

wolontarystycznej oraz zaangażowania  

w działalność podmiotów  

np. powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej. 

 

3.Włączenie się uczniów w akcje 

charytatywne . 

 

 

 

4.Współpraca z PCK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ustalenie praw i obowiązków w klasie 

 obowiązki dyżurnego klasowego 

 pogadanki 

 dyskusje na temat koleżeństwa 

 dyskusje na temat tolerancji i wartości 

religijnych 

 zajęcia warsztatowe 

 

 

 

 udział w akcjach charytatywnych 

WOŚP 

 udział w zajęciach 

socjoterapeutycznych 

 pogadanki 

 gazetki 

 konkursy 

 udział w akcjach charytatywnych  

np. „Szlachetna paczka” 

 zbiórki rzeczowe 

 zbiórki pieniężne 

 organizacja imprez charytatywnych 

 kolonii 

 zimowisk 

 stypendia socjalne 

 dożywianie 

 loterie rzeczowe 

 

 

-nauczyciele, 

-wychowawcy, 

-psycholog 
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5. Rozwijanie nawyku samokształcenia 

i stałego dokształcania. 

 

 

 koła zainteresowań 

 koła przedmiotowe 

 udział w przedstawieniach  

i inscenizacjach 

 udział w konkursach i olimpiadach 

 indywidualna praca z uczniem zdolnym 

 praca w ramach zajęć wyrównawczych, 

korekcyjno – kompensacyjnych, 

socjoterapeutycznych, rewalidacyjnych 

 eksponowanie sukcesów uczniów 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizowanie 

pracy 

opiekuńczo – 

wychowawczej 

w świetlicy 

szkolnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Zapewnienie uczniom zorganizowanej 

opieki wychowawczej, bezpiecznego 

pobytu  w szkole po zakończeniu  

lekcji lub przed. 

2.Otoczenie szczególną opieką  

dzieci z rodzin wielodzietnych  

i niewydolnych wychowawczo. 

3.Tworzenie warunków chroniących układ 

nerwowy dzieci i dostarczanie dzieciom 

podstawowej wiedzy o zdrowiu  

oraz podejmowanie działań na rzecz 

zdrowia. 

4.Rozwijanie podstawowych  

cech motoryki prowadzących  

do wyrobienia wszechstronnej wydolności 

fizycznej . 

5.Uwrażliwienie dzieci na przestrzeganie 

zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć. 

6.Zapewnienie dzieciom potrzebującym 

opieki w świetlicy. 

 

 otoczenie dzieci zaniedbanych 

szczególną opieką : rozmowy 

indywidualne z dziećmi – stworzenie 

miłego, pogodnego nastroju, poczucia 

bezpieczeństwa dziecka, jego wartości  

i godności osobistej. 

 pomoc w szukaniu środków pieniężnych 

na opłacenie obiadów dzieciom z rodzin 

ubogich. 

 kierowanie rodziców niezaradnych 

wychowawczo do odpowiednich 

instytucji, pomoc w załatwieniu 

najpilniejszych potrzeb dzieci z tych 

rodzin. 

 organizowanie turniejów gier 

stolikowych , np.: warcabowy; 

konkursów, np.: ekologiczny.  

 Wdrażanie do przestrzegania zasad 

każdej gry . Uczenie się przegrywania  

i wygrywania w praktyce. 

 

- nauczyciel świetlicy 
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7.Wzmaganie poczucia własnej wartości  

i zadowolenia z pobytu w świetlicy. 

8.Wdrażanie do przestrzegania 

niezbędnych elementów dyscypliny  

i umów. 

9.Uświadomienie znaczenia higienicznego 

trybu życia.  

10.Organizacja zajęć na świeżym 

powietrzu . 

11.Prowadzenie różnorodnych gier  

i zabaw ruchowych.  

12.Upowszechnienie znajomości zasad 

ruchu drogowego , przechodzenia  

przez jezdnię. 

 Organizowanie zajęć tak, by dzieci 

miały swobodny wybór formy zajęć  

i tak, aby mogły odpocząć, gdy są 

zmęczone np.: spacer po lekcjach  

lub zaktywizowanie ich do pracy,  

gdy są wypoczęte np. konkurs zajęcia 

żywego słowa, zajęcia muzyczne, 

ruchowe, plastyczne i techniczne. 

 Praktyczna nauka różnych technik 

plastycznych.  

 Wykonywanie dekoracji na korytarzu     

według pomysłów uczniów,  

pod kierunkiem nauczyciela 

 

11. 

 

Integracja działań 

wychowawczo-

profilaktycznych 

szkoły i rodziców  

 

1.Zapoznanie rodziców z programem 

wychowawczo-profilaktycznym oraz  

z innymi prawnymi aktami szkoły. 

2. Dokładne precyzowanie wymagań 

stawianych uczniom, dotyczących 

pożądanych przez Szkołę zachowań, które 

zapewnią utrzymanie ładu społecznego  

i bezpieczeństwa uczniów. 

Egzekwowanie powyższych wymagań. 

3.Uwzględnienie na zebraniach  

z rodzicami tematów z zakresu 

wychowania, adekwatnych do problemów 

klasowych. 

4.Badanie opinii rodziców odnośnie: 

-Skuteczności realizowanych działań 

edukacyjnych i wychowawczych 

 

 Na spotkaniach rodziców  

z wychowawcami klasy, na zebraniach  

z rodzicami 

 Działania pracowników szkoły mające 

na celu bezpieczeństwo uczniów: dyżury 

nauczycieli, opracowanie procedur  

i reagowania w sytuacjach trudnych. 

 

 

 

 

 

 

 W formie ankiet lub wyrażania opinii  

na spotkaniach klasowych. 

 

- wychowawcy 

- dyrektor 

-psycholog szkolny 
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-Przedmiotowych systemów oceniania. 

5.Włączenie rodziców do pracy przy 

realizacji zamierzeń wychowawczych: 

- Udział rodziców w tworzeniu Programu 

Wychowawczo-Profilaktycznego, Statutu 

Szkoły, Oceniania Wewnątrzszkolnego  

i innych; 

- Udział w uroczystościach i imprezach  

szkolnych i klasowych 

-Współpraca z rodzicami w planowaniu 

działań wychowawczych oraz pomoc  

w rozwiązywaniu problemów dziecka; 

6.Przekazanie rodzicom informacji  

na temat praw i obowiązków ucznia. 

7. Przekazanie rodzicom informacji  

na temat oddziaływań wychowawczych. 

Uświadomienie szkodliwości 

nadopiekuńczej postawy, liberalnego 

wychowania itp. 

8.Uczestnictow rodziców w lekcjach 

otwartych. 

9.Organizowanie imprez z udziałem 

rodziców. 

10.Wyróżnienie rodziców za wkład pracy, 

pomoc Szkole w poprawianiu warunków 

pracy i nauki. 

 

 Wychowawcy klas konsultują  

z rodzicami ich oczekiwania odnośnie 

pracy wychowawczej i profilaktycznej. 

 

 

 

 Współpraca z Radą Rodziców. 

 

 

 

 

 Wywiadówki , tablica informacyjna. 

 

 

 

 Prelekcje specjalistów, informacje 

przekazywane przez wychowawców. 

 

 Angażowanie rodziców do uczestnictwa 

i współorganizowania uroczystości  

i wyjazdów klasowych, szkolnych. 

 

 Wręczenie rodzicom podziękowań  

za pracę. 

 

 

 

 

 

 

 

- dyrektor 

-wychowawcy 

-nauczyciele 

-psycholog szkolny 

-specjaliści 

 

 

 

 

12. 

 

Wychowanie 

do życia  

w rodzinie. 

 

1.Rola rodziców i dzieci  w życiu rodziny. 

2.Integrowanie wychowawczych działań 

szkoły i rodziny. 

3.Wzmacnianie prawidłowych relacji 

dziecka z rodziną. 

 

 Uczestnictwo oraz udział uczniów  

i rodziców w organizowanych  

przez szkołę uroczystościach  

i imprezach  rozrywkowych 

wynikających z kalendarza, np.: Jasełka, 

 

-nauczyciel wychowania 

do życia w rodzinie, 

-wychowawcy, 

-psycholog 
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4.Wspieranie prawidłowego rozwoju 

emocjonalnego i społecznego w tym 

koleżeństwa oraz przyjaźni. 

5.Przygotowanie ucznia do dorosłego 

życia. 

6.Wpajanie uczniom odpowiedzialności 

za pełnione role życiowe. 

7.Uświadamianie uczniom złożonych 

problemów związanych z życiem  

w rodzinie. 

8.Pomoc w zapobieganiu i rozwiązywaniu 

konfliktów rodzinnych  

9.Zapoznawanie z psychologicznymi, 

społecznymi i etycznymi problemami 

życia rodzinnego. 

10.Ukazywanie problemów życia 

rodzinnego w aspekcie moralnym. 

11.Rozbudzanie wyobraźni  

do perspektywicznego widzenia swojego 

życia . 

wspólna Wigilia, Dzień Matki itp. 

 Organizowanie prelekcji dla uczniów  

i rodziców prowadzonych  

przez  psychologa. 

 Organizowanie spotkań z  rodzicami  

i uczniami. 

 Udział uczniów klas IV – VIII  

w lekcjach – wychowanie do życia  

w rodzinie. 

 

 

II. KSZTAŁTOWANIE WIĘZI Z KRAJEM OJCZYSTYM, POSZANOWANIE DLA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  

ORAZ INNYCH KULTUR I TRADYCJI 

 

 

Lp. 

 

ZADANIA 

 

TREŚCI 

 

DZIAŁANIA 

 

 

ODPOWIEDZIALNI 

 

1. 

 

Poznanie symboli, 

tradycji, 

obrzędów 

 

1. Wpajanie szacunku dla tradycji, historii 

i symboli narodowych. 

2. Nabywanie podstawowej wiedzy 

 

 udział w uroczystościach klasowych  

i szkolnych. 

 poznanie dziejów przodków 

 

-wychowawcy, 

-nauczyciele  

-nauczyciel świetlicy, 
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szkolnych, 

środowiskowych 

narodowych 

i europejskich 

o dziedzictwie kulturowym narodu.  uczestniczenie w uroczystościach 

 związanych z obchodzeniem świąt 

państwowych  

 zachowanie odpowiedniej postawy 

wobec symboli narodowych i hymnów 

 nauka słów i melodii hymnu 

narodowego, europejskiego i szkolnego 

 znajomość i odpowiednia postawa 

wobec hymnu narodowego  

i europejskiego 

 dyskusje i pogadanki na temat praw  

i obowiązków obywateli w oparciu  

o Konstytucję RP 

 dyskusje i pogadanki na temat praw 

człowieka we współczesnym świecie 

 kulturalne zachowanie się w miejscach 

Pamięci Narodowej, w czasie 

uroczystości szkolnych, w kościele  

i na cmentarzu. 

 dbanie o odpowiedni strój w czasie świąt 

szkolnych, akademii. 

 prowadzenie kroniki szkolnej. 

 

-nauczyciel muzyki 

-psycholog 

 

2. 

 

Edukacja 

regionalna, 

dziedzictwo 

kulturowe 

w regionie. 

 

1. Poznawanie najbliższego  środowiska 

i specyfiki swojego regionu. 

2. Rozwijanie wartości  

rodzinnych związanych z wartościami 

kulturowymi  wspólnoty lokalnej. 

3. Rozwój postaw  patriotycznych   

związanych z tożsamością  

kultury  regionalnej. 

 

 Poszerzenie wiedzy przez dodatkową 

lekturę . 

 Organizowanie wycieczek 

krajoznawczych do muzeów, 

skansenów, parków itp.  

 Spotkania z regionalnymi twórcami 

ludowymi. 

 

- nauczyciele 

przedmiotowi, 

- wychowawcy 
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4. Tworzenie obrazu swojego regionu. 

5. Budzenie zainteresowań aktualnymi 

problemami najbliższego otoczenia.  

6. Lokalne i regionalne tradycje, święta  

i obyczaje.   

 Konkurs na najpiękniejszą prezentację 

dziedzictwa naszego regionu. 

 

 

3. 

 

Wychowanie 

patriotyczne  

i obywatelskie. 

 

 

1.Kształtowanie szacunku dla własnego 

państwa , symboli narodowych , 

religijnych oraz pamiątek historycznych 

2.Kształtowanie więzi z krajem ojczystym 

i świadomości obywatelskiej. 

3.Dostarczanie wiedzy na temat  

najważniejszych wydarzeń  

i najwybitniejszych postaci z dziejów 

regionu, Polski i świata. 

4.Rozwijanie szacunku dla dobra 

wspólnego i postaw prospołecznych. 

5.Budzenie dumy ze swojego  

kraju, jakim jest Polska. 

 

 Organizowanie apeli z okazji świąt 

państwowych  wynikających 

z kalendarza, np.: Święto       

Niepodległości, rocznica Konstytucji    

3 Maja, itp. 

 Organizowanie wycieczek do Miejsc  

Pamięci Narodowej oraz muzeów  

historycznych .  

 Organizacja konkursów plastycznych  

o tematyce patriotycznej. 

 Przeprowadzenie demokratycznych  

wyborów do samorządów klasowych 

oraz samorządu szkolnego. 

 Zorganizowanie wystaw plastycznych. 

 

- wychowawcy, 

- nauczyciel historii, 

- opiekun Samorządu, 

- nauczyciel muzyki 

4. Wspólnota 

Europejska  

a tożsamość 

narodowa 

1.Poznanie istoty Wspólnoty Europejskiej. 

2.Zachowanie tożsamości narodowej  

we wspólnocie. Wychowanie w duchu 

tolerancji. 

3.Poznanie krajów Unii Europejskiej. 

 

 Pielęgnowanie polskiej tradycji 

narodowej, wystawy, konkursy itp. 

 Warsztaty i lekcję kształtujące postawę 

tolerancji. 

 

- wychowawcy 

- nauczyciele 

- psycholog 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

III.  WYCHOWANIE PROZDROWOTNE 

 

 

 

Lp. 

 

ZADANIA 

 

TREŚCI 

 

DZIAŁANIA 

 

ODPOWIEDZIALNI 

 

 

1. 

 

Stworzenie 

warunków  

do kształtowania 

zachowań 

sprzyjających 

zdrowiu  

i bezpieczeństwu. 

 

1.Higiena ciała, odzieży,  obuwia, 

miejsca pracy i wypoczynku. 

2.Bezpieczeństwo na drodze podczas gier 

i zabaw ruchowych. 

3.Zabawy ruchowe i rekreacja. 

4.Organizacja odrabiania lekcji i czasu 

wolnego : prawidłowa postawa ciała. 

5.Środowisko a zdrowie  

człowieka. 

6.Kształtowanie postaw prozdrowotnych 

poprzez promowanie aktywnego  

i zdrowego stylu życia. 

7.Kształtowanie świadomości własnego 

ciała z uwzględnieniem zmian fizycznych 

i psychicznych wieku dojrzewania. 

 

 

 

 Dopasowanie ławek i krzeseł do wzrostu 

uczniów. 

 Organizowanie spotkań oraz pogadanek 

na lekcjach z lekarzem, pielęgniarką. 

 Organizacja gier i zabaw promujących 

zdrowie i bezpieczeństwo, np. : turnieje 

sportowe, spartakiady, zgaduj zgadule  

i inne. 

 Organizowanie zajęć w plenerze. 

 Organizowanie lekcji i spotkań  

z policjantem. 

 Organizowanie dyżurów nauczycieli. 

 Pogadanki 

 Udział w programie: 

„ Znajdź właściwe rozwiązanie” 

„Nie pal przy mnie proszę” 

„Trzymaj formę” 

 

 

-nauczyciele 

przedmiotowi, 

-wychowawcy, 

-nauczyciele w-f 

 

 

 

 

 

 

- wychowawcy 

 

 

 

-psycholog 

 

 

2. 

Rozbudzanie 

zainteresowania 

ucznia 

własnym zdrowiem  

i rozwojem, 

ułatwianie 

 

1.Rozpoznawanie własnych słabych  

i mocnych stron, zalet i wad. 

2.Kształtowanie właściwego stosunku  

do pozytywnych i negatywnych emocji, 

radzenie sobie w sytuacjach trudnych  

 

 Organizowanie spotkań  

z pracownikami służby zdrowia. 

 Organizowanie gier i zabaw 

towarzyskich. 

 Kontynuowanie współpracy  

 

- wychowawcy, 

- nauczyciele w-f 
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nabywania 

podstawowych 

umiejętności 

dbania 

o swoje zdrowie. 

i umiejętność szukania pomocy : 

zachowania sprzyjające i zagrażające 

zdrowiu . 

3.Podstawowe zasady i reguły 

obowiązujące w relacjach międzyludzkich 

4.Problemy i potrzeby kolegów 

niepełnosprawnych, osób chorych  

i starszych . 

5.Kształtowanie nawyków  

i przyzwyczajeń zdrowotnych. 

6.Wdrażanie uczniów do aktywnego 

działania na rzecz zdrowia swojego  

i innych. 

7.Nabycie podstawowej wiedzy  

na temat stresu. 

8.Ukazanie uczniom jak dbać i chronić 

własne zdrowie przed epiedmią. 

z Sanepidem. 

 Propagowanie niepalenia papierosów 

przez uczniów, nauczycieli  

i pracowników szkoły. 

 

 

 

 Organizowanie różnorodnych imprez 

sportowo – rekreacyjnych na sali  

i boisku szkolnym. 

 

 

 

 

 

 Zapoznanie uczniów z procedurami 

bezpieczeństwa na terenie szkoły w 

warunkach pandemii Covid-19. 

 

 

 

3. 

 

Poznanie zagrożeń 

cywilizacyjnych 

oraz nabycie 

umiejętności 

właściwego 

zachowania 

się w przypadku 

kontaktu  

z przedmiotem 

niebezpiecznym  

(toksycznym, 

 

1.Ochrona przed zagrożeniami 

cywilizacyjnymi i naturalnymi. 

2.Przyczyny i skutki używania środków 

psychoaktywnych, nadużywania leków  

i innych nałogów . 

3.Umiejętność reagowania na zagrożenia . 

4.Bezpieczne korzystanie z urządzeń 

technicznych powszechnego użytku. 

 

 Organizowanie wycieczek do  Straży 

Pożarnej. 

 Zapoznawanie dzieci z sygnałami 

alarmowymi. 

 Organizowanie apeli wynikających  

z kalendarza. 

 Wykonanie tematycznych gazetek 

ściennych. 

 Przeprowadzenie próbnej ewakuacji 

uczniów. 

 

- wychowawcy, 

- nauczyciele    

przedmiotowi, 

- koordynator  

ds. bezpieczeństwa, 

- dyrektor 
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łatwopalnym, 

wybuchowym itp.) 

 

4. 

 

Promocja zdrowia 

psychicznego 

 

1. Modyfikowanie własnego stylu życia  

w kierunku umożliwiającym rozwój 

pełnego zdrowia. 

 

2. Higieniczny rozkład zajęć w ciągu 

tygodnia. 

 

3. Radzenie sobie ze stresem szkolnym. 

 

 rozmowy, 

 dyskusje, 

 kontrakty, 

 ankiety, 

 ułożenie planu lekcji zgodnie z higieną 

pracy 

 

- wychowawcy 

 

-psycholog 

 

 

-zespół układający plan 

 

5. 

 

Promocja zdrowia 

fizycznego 

 

1. Wskazanie na potrzebę aktywności 

ruchowej postrzeganej jako środek 

służący  poprawie zdrowia  

i zapobiegający powstawaniu chorób 

cywilizacyjnych, wad postawy. 

2.Podejmowanie działań w celu 

zwiększenia zaangażowania uczniów  

w zajęcia wychowania fizycznego.  

3.Planowanie, wdrażanie, monitorowanie  

i ewaluacja szkolnej polityki w zakresie 

aktywności fizycznej. 

4. Wykształcenie postawy świadomego 

dążenia do samodoskonalenia się  

w zakresie sprawności fizycznej. 

5. Kształtowanie harmonijnego rozwoju 

fizycznego. 

6. Aktywizowanie uczniów do  udziału  

w aktywnych formach spędzania czasu 

wolnego. 

7.Zagospodarowanie czasu wolnego ze 

 

 pogadanki,  

 instruktaże ćwiczeń, 

 

 kształtowanie poszczególnych partii 

mięśniowych zajęcia poza lekcyjne, 

 zawody sportowe, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 rajdy 

 wycieczki piesze, rowerowe 

 

 

 

- nauczyciel 

wychowania fizycznego 

 

-wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-organizatorzy rajdów, 

wycieczek 
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szczególnym uwzględnieniem aktywności 

fizycznej w szkole oraz poza nią. 

 

 

 

6. Edukacja 

prozdrowotna 

rodziców 

1.Edukowanie rodziców z zakresu 

zdrowia ich dzieci, dbania o zdrowie 

dzieci , radzenia sobie z różnymi 

problemami wieku dorastania  
 

 Pogadanka na zebraniu szkolnym nt. 

problemów nastolatków: zdrowe 

odżywianie, zdrowy sen. 

 Zapoznanie rodziców z procedurami 

bezpieczeństwa na terenie szkoły w 

warunkach pandemii Covid-19. 

 

 

 

IV. WYCHOWANIE EKOLOGICZNE 

 

 

 

Lp. 

 

ZADANIA 

 

TREŚCI 

 

DZIAŁANIA 

 

ODPOWIEDZIALNI 

 

1. Rozwijanie 

wrażliwości  

na problemy 

środowiska 

1.Przybliżanie uczniom problematyki 

konieczności ochrony środowiska 

naturalnego. 

2. Ukazywanie wpływu codziennych 

czynności i zachowań na stan środowiska 

naturalnego. 

3.Uwrażliwienie na związek degradacji 

środowiska ze zdrowiem człowieka. 

4. Wskazanie na sposoby dbania  

o przyrodę ożywioną i nieożywioną. 

 Realizacja programów ekologicznych. 

 

 Udział w akcjach np. Sprzątanie Świata, 

Dzień Ziemi , zbiórka surowców 

wtórnych, porządkowanie terenu 

przyszkolnego w ramach godzin 

wychowawczych 

 Organizowanie zajęć w terenie. 

Realizacja ścieżki ekologicznej. 

Organizacja szkolnych konkursów  

ekologicznych. 

 Pogadanki tematyczne 

- nauczyciele 

-wychowawcy 

2. Propagowanie 

zdrowego 

stylu życia. 

1.Problem AIDS i narkomanii 

wśród młodzieży. 

2.Przyczyny i skutki palenia papierosów  

 Organizowanie pogadanek i godzin 

wychowawczych. 

 Zorganizowanie spotkań z lekarzem. 

- wychowawcy, 

- nauczyciele 

przedmiotowi, 
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i picia alkoholu. 

3.Zagrożenia sektami. 

4.Subkultury młodzieżowe. 

5.Kształtowanie umiejętności radzenia 

sobie z presją środowiska rówieśniczego, 

uczenie się „ sztuki odmawiania” 

6.Kształtowanie postaw alternatywnych 

wobec zagrożeń współczesnej cywilizacji. 

7.Rozwijanie umiejętności 

konstruktywnego spędzania wolnego 

czasu. 

8.Budzenie w uczniach świadomości 

niesienia pomocy potrzebującym. 

9.Współpraca z rodzicami lub opiekunami 

uczniów i wychowanków w celu 

budowania postawy prozdrowotnej  

i zdrowego stylu życia. 

10.Kształtowanie hierarchii systemu 

wartości, w którym zdrowie należy  

do jednych z najważniejszych wartości  

w życiu. 

 Projekcja filmów profilaktycznych. 

 Organizowanie konkursów 

tematycznych. 

 Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych 

przez psychologa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Udział w programie 

- „Trzymaj formę” 

-„Wspólne drugie śniadanie” 

-Program edukacji prozdrowotnej  

 

 

- psycholog, 

- nauczyciel 

wychowania do życia  

w rodzinie 

3. Zdrowe żywienie 1.Omówienie dolegliwości i zaburzeń 

spowodowanych złym odżywianiem. 

2.Propagowanie zdrowego stylu 

odżywania się.  

3.Organizowanie i wspierane działań 

służących promocji zdrowego stylu życia, 

w szczególności: 

a)organizowanie żywienia w szkole 

zapewniającego ciepły i zgodny  

z normami żywieniowymi posiłek, 

 wykład, 

 pogadanka, 

 ulotki, 

 zapoznanie uczniów ze zdrowym stylem 

życia; uświadomienie uczniom , że 

warto inwestować w swoje zdrowie. 

 

 

 

 

- pielęgniarka 

-nauczyciele biologii 

i przyrody 

-opiekun PCK 

-wychowawcy 

nauczyciele , 

pracownicy szkoły, 

dyrektor szkoły 
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b)uwzględnienie potrzeb dzieci w zakresie 

diety  

4.Podejmowanie działań ograniczających 

spożywanie napojów o zwiększonej 

zawartości cukrów i barwników na rzecz 

konsumpcji wody w celu poprawy 

zdrowia dzieci i młodzieży. 

5.Podnoszenie kompetencji nauczycieli, 

wychowawców i innych pracowników 

szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej ,  

w szczególności zdrowego żywienia oraz 

zapobiegania zaburzeniom odżywiania. 

Zwiększenie kompetencji nauczycieli, 

wychowawców i innych pracowników 

szkoły oraz rodziców w zakresie 

zdrowego stylu życia.  

6. Konsekwencje niedoboru lub nadmiaru 

pokarmu. 

7. Przyczyny i skutki zaburzeń typu 

anoreksja, bulimia, wewnętrzny przymus 

nadmiernego jedzenia 

8.Opracowanie i upowszechnianie 

materiałów z zakresu edukacji zdrowotnej, 

ze szczególnym uwzględnieniem 

zdrowego żywienia i aktywności 

fizycznej, skierowanych do nauczycieli  

i rodziców. 

9.Konkursy dotyczące zdrowego stylu 

życia. 

10.Upowszechnienie i realizacja w szkole 

programów służących promocji zdrowego 

stylu życia. Upowszechnianie programów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 prelekcja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- opracowanie materiałów i ulotek 

informacyjnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- nauczyciel 

wychowania fizycznego 

 

-psycholog 

 

 

 

 

 

-nauczyciel biologii 

 

-psycholog 

 

-wychowawcy  
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edukacyjnych  zakresu zdrowego 

żywienia i aktywności fizycznej. 

Udział w programie edukacyjnym  

„Trzymaj formę” , w programie edukacji 

prozdrowotnej „Moje zdrowie-mój 

wybór”. 

 

 

 

V. DZIAŁANIA  PEDAGOGICZNO – PSYCHOLOGICZNE ORAZ  PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ 

 

 

 

Lp. 

 

ZADANIA 

 

TREŚCI 

 

DZIAŁANIA 

 

ODPOWIEDZIALNI 

 

 

1. 

 

Wyrównywanie 

wiedzy uczniów  

i zaburzeń 

rozwojowych. 

 

1. Integrowanie działań,  aby uczeń stał 

się podmiotem  procesu dydaktyczno 

–  wychowawczego . 

2. Pomoc uczniom mającym trudności  

w czytaniu i pisaniu (dysleksja ). 

3. Rozwijanie umiejętności uczenia się . 

4. Budzenie zainteresowań rodziców 

specyficznymi trudnościami uczniów  

w nauce oraz problemem 

dojrzałości szkolnej.  

 

 Dokonywanie analizy pracy 

dydaktyczno-wychowawczej uczniów. 

 Wyłonienie uczniów z trudnościami  

w nauce. 

 Wnioskowanie o potrzebie przebadania 

uczniów z trudnościami dydaktyczno-

wychowawczymi  

w Poradni Psychologiczno –  

Pedagogicznej . 

 Zorganizowanie pracy zespołów 

dydaktyczno - wyrównawczych  

i korekcyjno – kompensacyjnych. 

 Zorganizowanie badań logopedycznych 

uczniom zespołu. 

 Udzielanie porad rodzicom w zakresie 

form pomocy dziecku z trudnościami  

 

- wychowawcy, 

- nauczyciele 

przedmiotowi, 

- psycholog, 

- logopeda 
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w nauce. 

 Objęcie opieką psychologiczno-

pedagogiczną ucznia z trudnościami  

w nauce. 

 Prowadzenie konsultacji 

przedmiotowych dla chętnych uczniów. 

 

2. 

 

Eliminowanie 

napięć 

psychicznych 

spowodowanych 

niepowodzeniami 

szkolnymi 

oraz trudności 

w kontaktach 

z rówieśnikami. 

 

1. Rozwijanie szacunku dla ucznia i jego 

potrzeb . 

2. Rozwijanie świadomości u uczniów, 

aby poszukiwali pomocy w sytuacjach 

trudnych . 

3. Uczenie umiejętności radzenia sobie  

w sytuacjach niepowodzeń szkolnych. 

4. Eliminowanie strachu przed 

nauczycielem. 

5. Ćwiczenie prawidłowej reakcji  

w sytuacjach konfliktów 

rówieśniczych. 

6. Kształtowanie umiejętności trafnej 

samooceny. 

7. Opiekowanie się uczniami z rodzin 

niewydolnych wychowawczo. 

8. Wspieranie edukacji rówieśniczej  

i programów rówieśniczych mających 

na celu modelowanie postaw 

prozdrowotnych i prospołecznych.  

 

 Tworzenie atmosfery życzliwości  

dla każdego ucznia. 

 Posługiwanie się oceną jako miarą 

wiedzy ucznia, a nie jako karą. 

 Obniżenie wymagań programowych 

uczniom na podstawie opinii Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej. 

 Dostarczanie uczniom wiedzy  

o sposobach radzenia sobie  

z negatywnymi emocjami. 

 Zorganizowanie zajęć na godzinach 

wychowawczych dotyczących: agresji 

przemocy, niepowodzeń szkolnych, 

trudności w kontaktach z rodzicami. 

 Prowadzenie indywidualnych porad 

uczniom 

 

 

 

 

 

- nauczyciele 

przedmiotowi, 

- wychowawcy, 

- psycholog 

 

 

3. 

 

Rozpoznawanie 

środowiska 

rodzinnego 

uczniów. 

 

1. Poznanie środowiska rodzinnego 

ucznia. 

2. Umożliwienie uczniowi zaspokojenia 

podstawowych potrzeb. 

 

 Prowadzenie wywiadów 

środowiskowych. 

 Ustalanie rodzin zagrożonych 

alkoholizmem, problemowych, 

 

- wychowawcy, 

- psycholog 
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3. Kształtowanie prawidłowych postaw 

rodziców wobec dzieci. 

 

4. Poradnictwo w zakresie pomocy  

w rozwiązywaniu trudności 

wychowawczych i dydaktycznych . 

patologicznych, zastępczych. 

 Kierowanie wniosków do sądu  

w przypadku zaniedbywania 

obowiązków rodzicielskich. 

 Udzielanie pomocy materialnej 

rodzinom najuboższym. 

 Kierowanie spraw w zależności  

od potrzeb do: Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej, Poradni Rodzinnej, 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

 Prowadzenie indywidualnych rozmów  

z uczniami i rodzicami. 

 

 

4. 

 

Zapobieganie 

samowolnemu 

opuszczaniu zajęć 

lekcyjnych. 

 

1. Kształtowanie właściwego  

stosunku do obowiązku szkolnego. 

2. Rozwijanie poczucia obowiązkowości  

i punktualności. 

 

 Systematyczna kontrola realizacji 

obowiązku szkolnego. 

 Prowadzenie rozmów profilaktyczno-

ostrzegawczych z uczniami 

wagarującymi. 

 Stosowanie środków zaradczych, np.: 

upomnienia do rodziców wnioski  

o wszczęcie egzekucji administracyjnej, 

kierowanie spraw do sądu. 

 Informowanie nauczycieli o sytuacji 

rodzinnej ucznia. 

 Informowanie rodziców o zachowaniu  

i wynikach ucznia w nauce. 

 Zawieranie kontraktów uczeń- szkoła-

rodzic w stosunku do uczniów 

wagarujących. 

 

- wychowawcy, 

- psycholog, 

- dyrektor 

5. Współpraca  

z rodzicami 

1.Integrowanie wychowawczych działań 

szkoły i rodziny. 
 pedagogizacja rodziców i organizowanie 

zajęć warsztatowych 

 

-wychowawcy 
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i placówkami 

wspomagającymi 

szkołę 

 

2. Wspieranie prawidłowego rozwoju 

intelektualnego, emocjonalnego  

i społecznego. 

 

 organizowanie opieki i pomocy 

materialnej dla potrzebujących uczniów 

 współpraca z Poradnią Psychologiczno -

Pedagogiczną, 

-nauczyciele 

-psycholog 

 

 

 

6. Kompensowanie 

deficytów 

rozwojowych 

uczniów 

1.Stwarzanie uczniom równych szans 

rozwoju intelektualnego i fizycznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 prowadzenie zajęć zespołów korekcyjno 

- kompensacyjnych, terapeutycznych  

i tworzenie indywidualnych planów 

pracy z dziećmi 

 prowadzenie zajęć w ramach zespołów 

wyrównawczych. 

 prowadzenie zajęć rewalidacyjnych 

 prowadzenie zajęć logopedycznych. 

 konsultacje i porady udzielane rodzicom 

 

-wychowawcy 

-nauczyciele 

-psycholog 

-logopeda 

7. Przeciwdziałanie 

agresji i przemocy 

1.Monitorowanie agresji i przemocy  

w szkole. 

 

 

2.Zwiększenie bezpieczeństwa  

w miejscach szczególnie zagrożonych  

w szkole. 

 

3.Wypracowanie reguł przeciwdziałania 

przemocy, konsekwencji zachowania 

agresywnego oraz  procedur postępowania 

interwencyjnego szkoły w sytuacjach 

zagrożenia dzieci i młodzieży 

4.Dostarczanie wiedzy na temat przyczyn 

i konsekwencji zachowań agresywnych 

5.Wzmacnianie poczucia 

odpowiedzialności za mienie własne  

 obserwacje, 

 ankiety, 

 pogadanki, 

 

 dyżury nauczycieli i uczniów podczas 

przerw, 

 monitoring szkoły, 

 

 reguły, 

 

 rozmowy z uczniami i rodzicami, 

 konsekwencje, 

 normy, 

 zasady,  

 rozmowy indywidualne  

 

- wychowawcy 

 

- dyrektor  

 

- psycholog 

 

- nauczyciele 

-psycholog 
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i społeczne. 

6.Kontrola zachowań pozytywnych  

i negatywnych uczniów. 

7.Kształtowanie umiejętności 

kontrolowania negatywnych emocji, 

umiejętności wyrażania własnych emocji, 

uczuć, określania ich i rozpoznawania. 

Kształtowanie krytycznego myślenia  

i wspomaganie uczniów i wychowanków 

w konstruktywnym podejmowaniu decyzji 

w sytuacjach trudnych , zagrażających 

prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu 

życiu. 

8.Uczenie alternatywnych sposobów 

rozwiązywania konfliktów 

 

 

 

 

 

9. Rozwijanie kompetencji społecznych  

i emocjonalnych uczniów. Kształtowanie 

umiejętności radzenia sobie  

z negatywnymi emocjami. 

10.Rozwijanie i wzmacnianie 

umiejętności psychologicznych  

i społecznych uczniów i wychowawców. 

 

 

 

 

11.Podnoszenie kultury słowa, 

 zawarcie kontraktu między 

wychowawcą a uczniami klasy  

będącego zbiorem reguł, które obie 

strony mają przestrzegać 

 

 dyżury nauczycieli podczas przerw 

 

 dyskusje w ramach godzin 

wychowawczych poświęconych 

sposobom reagowania na zjawiska 

przemocy (wandalizm, bójki, 

wyłudzanie pieniędzy) 

 warsztaty rozwijające inteligencję 

emocjonalną. 

 warsztaty na temat asertywności 

 prowadzenie lekcji wychowawczych 

poruszających problematykę zachowań 

agresywnych i sposobów radzenia sobie z 

nimi  

 

 pogadanki 

 rozmowy  

 lekcje wychowawcze 

 zajęcia kształtujące umiejętności 

wyrażania własnych uczuć i emocji. 

 realizacja programów 

psychoedukacyjnych, 

 pogadanki 

 dyskusje 

 scenki rodzajowe 

 zajęcia warsztatowe pozwalające nabyć 

 

- wychowawcy 

 

-psycholog  
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eliminowanie wulgaryzmów ze słownika 

ucznia. 

 

 

 

 

 

 

 

12. Planowanie kontaktów z 

organizacjami, instytucjami i placówkami 

lokalnymi potrzebnymi do, współpracy 

(PPP, Policja, Sąd – Wydział Rodzinny i 

Nieletnich. 

 

 

 

umiejętność komunikacji 

interpersonalnej 

 warsztaty na temat prezentacji, 

autoprezentacji, komunikacji 

 udział uczniów w debatach 

 zajęcia w kołach zainteresowań.  

 udział w konkursach recytatorskich, 

ortograficznych, polonistycznych. 

 lekcje wychowawcze 

 

 współpraca z różnymi instytucjami 

 

 szkolenia, 

 

 wymiana informacji (doświadczeń) 

 

 

 

 

- nauczyciele 

prowadzący zajęcia  

i przygotowujący  

do konkursów. 

 

 

 

8. Zapobieganie 

uzależnieniom 

1.Diagnoza inicjacji nikotynowej, 

alkoholowej, narkotykowej  

wśród uczniów  szkoły podstawowej oraz 

rozmiarów zjawiska. 

2.Dostarczenie wiedzy o szkodliwości 

palenia, picia, alkoholu i zażywania 

narkotyków. 

 

3.Kształtowanie umiejętności odmawiania 

i zachowań asertywnych. 

 

4.Dostarczenie wiedzy uczniom, 

rodzicom, nauczycielom na temat 

zagrożeń związanych z paleniem, piciem, 

zażywaniem narkotyków. 

 ankieta 

 kwestionariusz 

 

 

 realizacja wybranych tematów  

na zajęciach wychowawczych poprzez 

wykonanie prac plastycznych 

 

 lekcje wychowawcze 

 ulotki 

 pogadanki 

 Warsztaty, zajęcia indywidualne lub z 
wybraną grupą uczniów / mediacje 

konfliktów/ na temat skutków i 

konsekwencji stosowania agresji przemocy 

- wychowawcy klas 

-psycholog 

 

 

- wychowawcy 

 

-psycholog 
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5.Poszerzenie wiedzy rodziców, 

nauczycieli i wychowawców na temat 

prawidłowości rozwoju i zaburzeń 

zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, 

rozpoznawania wczesnych objawów 

używania środków i substancji 

psychotropowych , środków zastępczych, 

nowych substancji psychoaktywnych,  

a także suplementów diet i leków w celach 

innych niż medyczne oraz postępowania 

w tego typu przypadkach. 

6.Doskonalenie zawodowe nauczycieli  

i wychowawców w zakresie realizacji 

szkolnej interwencji profilaktycznej. 

7.Dostarczenie aktualnych informacji 

nauczycielom, wychowawcom i rodzicom 

na temat skutecznych sposobów 

prowadzenia działań wychowawczych  

i profilaktycznych związanych  

z przeciwdziałaniem używaniu środków  

i substancji psychotropowych, środków 

zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych. 

8.Udostępnienie informacji o ofercie 

pomocy specjalistycznej dla uczniów  

i wychowanków, ich rodziców lub 

opiekunów w przypadku używania 

środków i substancji psychotropowych, 

środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych 

10.Przekazanie informacji uczniom  

i wychowawcom, ich rodzicom  

 prelekcje dla rodziców, nauczycieli,  

 prowadzenie pogadanek dla rodziców  

na temat dopalaczy, środków 

psychoaktywnych, suplementów diety 

 prelekcja dla nauczycieli,  

 warsztaty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NZOZ Ośrodek Profilaktyki, Diagnozy i 

Terapii Zdrowia Psychicznego 

„Rodzina” w Chełmie 

 Stowarzyszenie MONAR Poradnia 

Profilaktyczno-Konsultacyjna w Łęcznej  

 Ośrodek Leczenia Uzależnień w 

Lublinie Poradnia Leczenia Uzależnień 

dla Dzieci i Młodzieży  

 SP ZOZ Szpital Neuropsychiatryczny 

 

 

 

- psycholog  

-spotkanie  

ze specjalistami 
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oraz nauczycielom i wychowawcom  

na temat konsekwencji prawnych 

związanych z naruszeniem 

obowiązujących przepisów  

11.Informowanie uczniów  

i wychowanków  oraz ich rodziców  

o obowiązujących procedurach 

postępowania nauczycieli  

i wychowawców oraz o metodach 

współpracy szkół i placówek z Policją  

w sytuacjach zagrożenia narkomanią. 

12.Dostarczenie wiedzy na temat zagrożeń 

interentu i mass-mediów. 

 

 

13.Współpraca z instytucjami 

wspierającymi trzeźwy styl życia 

(SANEPID), Katolickie Stowarzyszenie 

Pomocy Osobom Uzależnionym AGAPE 

14. Organizacja konkursu na temat 

szkodliwości palenia, picia alkoholu  

i narkotyzowania się, uzależnienia się  

od interentu i mass-mediów. 

15.Udział w programie edukacji 

antytytoniowej dla uczniów klas I-III 

szkół podstawowych „ Nie pal przy mnie, 

proszę”. 

16.Realizowanie wśród uczniów  

i wychowanków oraz ich rodziców 

programów profilaktycznych i promocji 

zdrowia psychicznego. 

17.Kształcenie i wzmacnianie norm 

Oddział detoksykacyjny  

 NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego 

w Zamościu Poradnia Leczenia 

Uzależnień  

 ZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii 

Uzależnień Monar w Lublinie 

 Punkt Informacyjno- Konsultacyjny 

Towarzystwa „Nowa Kuźnia”  

 opracowanie reguł postępowania w 

sytuacjach zagrożenia narkomanią 

 spotkanie z przedstawicielami policji 

 opracowanie szkolnych reguł 

postępowania ze zjawiskiem 

cyberprzemocy 

 

 warsztaty  

 pogadanki 

 prelekcje 

 konkursy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ankieta 

 kwestionariusz 

 ulotki, 

 lekcje wychowawcze, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- nauczyciel informatyki 

-wychowawcy 

-psycholog 

- dyrektor  

- opiekun PCK – Polski 

Czerwony Krzyż 

-psycholog 

-wychowawcy 

 

 

 

 

- wychowawcy 

-psycholog 

-nauczyciele 
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przeciwnych używaniu środków 

 i substancji psychoaktywnych przez 

uczniów i wychowanków, a także norm 

przeciwnych podejmowaniu innych 

zachowań ryzykownych 

 

18.Propagowanie  wiedzy o skutkach 

zdrowotnych, społecznych i prawnych zażywania 

i rozprowadzania środków psychoaktywnych, 

uzależnień. 

 

18.Włączenie w razie potrzeby,  

w indywidualny program edukacyjno-

terapeutyczny działań z zakresu 

przeciwdziałania używaniu środków  

i substancji psychotropowych , środków 

 i substancji psychotropowych , środków 

zastępczych , nowych substancji 

psychoaktywnych. 

19.Przygotowanie oferty zajęć 

rozwijających zainteresowania  

i uzdolnienia. 

20.Angażowanie uczniów  

i wychowawców w procesy 

podejmowania decyzji w szkole, 

aktywizacja samorządów uczniowskich  

i innych form działalności uczniowskiej. 

 

 

 

 

21.Przygotowanie do posługiwania się 

 pogadanki, 

 prelekcje dla rodziców, nauczycieli 

 organizowanie : Dni Profilaktyki; Noc 

Profilaktyki, konkursy, akcja plakatowa, 

happeningi, performance teatralny, 

plakaty, ulotki,  akcje  nt. skutków 

uzależnień  

 spotkania uczniów klas  IV- VIII  z 

przedstawicielami Policji- Wydziału Prewencji 

„Odpowiedzialność prawna nieletnich”  

 zapoznanie uczniów  z procedurami 

postępowania szkoły w sytuacji zażywania, 

posiadania, rozprowadzania  przez ucznia 

środków uzależniających w szkole  dla klas IV-

VIII.  
 

 Warsztaty, 

 Szkolenia 

 Filmy, spektakle teatralne na temat 

szkodliwości substancji i środków 

psychoaktywnych 

 

 

 Lekcje kształcenia informatycznego przy 

wykorzystaniu scenariuszy zajęć 

www.sieciaki.pl, pakiety edukacyjne Fundacji 

Dajemy  Dzieciom Siłę, Akademia 

Bezpiecznego Internetu,  Kampania społeczna 

„Dziecko w sieci” www.Helpline.org, 

www.dyzurnet.pl,  

www.dzieckowsieci.pl/ 

www.dzieckowsieci.fdn.pl/ 

 

- specjaliści 

-wychowawcy 

-psycholog 

-przedstawiciel Policji 

Wydziału Prewencji, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sieciaki.pl/
http://www.helpline.org/
http://www.dyzurnet.pl/
http://www.dzieckowsieci.pl/
http://www.dzieckowsieci.fdn.pl/
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nowoczesnymi technologiami informacyjno-

komunikacyjnymi, do bezpiecznego korzystania 

z internetu i portali społecznościowych, 

uświadamianie skutków korzystania z sieci 
 

 

 

http://www.bezpieczneinterneciaki.pl/ 

https://cybernauci.edu.pl/ 

http://www.superbelfrzy.edu.pl/ 

 Akcje: STOP CYBERPRZEMOCY 

/plakaty, hasła/,  „WYLOGUJ SIĘ DO 

ŻYCIA " 

 Akcje profilaktyczne dotyczące 

przeciwdziałania przemocy w szkole, 

cyberprzemocy  

 realizacja zajęć dotyczących istniejących 

zagrożeń w sieci , psychoedukacja. 

 pogadanka na temat odpowiedzialności  

prawnej   za stosowanie  cyberprzemocy, 

konsekwencje dla ofiar i sprawców 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bezpieczneinterneciaki.pl/
https://cybernauci.edu.pl/
http://www.superbelfrzy.edu.pl/
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VI.    DOSKONALENIE  ZAWODOWE NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY ORAZ PODNOSZENIE 

KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH  RODZICÓW 

 

 

Lp. 

 

ZADANIA 

 

TREŚCI 

 

DZIAŁANIA 

 

ODPOWIEDZIALNI 

 

 

1. 

 

Doskonalenie 

kwalifikacji 

zawodowych  

oraz kompetencji 

wychowawczych 

nauczycieli  

i innych 

pracowników 

szkoły. 

 

1. Nabycie umiejętności planowania  

własnego rozwoju i podnoszenie 

kwalifikacji zawodowych . 

2. Doskonalenie warsztatu pracy 

nauczycieli zarówno od strony 

dydaktycznej, jak i wychowawczej. 

3. Poszerzenie kompetencji 

psychospołecznych nauczycieli  

w szczególności w zakresie 

podejmowania działań o charakterze 

interwencyjnym. 

4. Zwiększenie efektywności pracy 

wychowawczej i dydaktycznej szkoły 

oraz integracja grona pedagogicznego. 

5. Przeciwdziałanie wczesnemu 

„wypaleniu zawodowemu”. 

6. Doskonalenie umiejętności 

nauczycieli i wychowawców  

w zakresie budowania podmiotowych 

relacji z uczniami, wychowankami 

oraz ich rodzicami lub opiekunami  

w warsztatowej pracy z grupą uczniów 

lub wychowanków 

7. Wzmacnianie kompetencji 

wychowawczych nauczycieli  

 

 Podjęcie szkoleń (studiów  

podyplomowych). 

 Udział nauczycieli w kursach  

i szkoleniach.                               

 Udział nauczycieli w konferencjach 

metodycznych , szkoleniach 

organizowanych przez Ośrodki 

Doskonalenia Nauczycieli. 

 Ubieganie się nauczycieli o stopnie 

awansu zawodowego.  

 Udział nauczycieli w spotkaniach  

i prelekcjach z pracownikami policji, 

sądu , psychologiem i innymi   

specjalistami , zgodnych z potrzebami 

codziennej pracy szkoły  

 Posiedzenia podsumowujące pracę 

semestralną i roczną szkoły. 

 Omawianie i podsumowanie 

przeprowadzanych konkursów 

przedmiotowych i olimpiad. 

 Opracowywanie założeń programowych 

planu pracy szkoły. 

 Ustalanie wniosków do przyszłej pracy. 

 Wymiana doświadczeń. 

 Udział nauczycieli w warsztatach  

 

- dyrektor, 

- opiekun stażu, 

- nauczyciele 
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i wychowawców . i szkoleniach na temat kompetencji 

wychowawczych 

 

2. 

 

Doskonalenie 

kompetencji 

wychowawczych 

rodziców. 

 

1. Dążenie do wzmocnienia więzi 

pomiędzy dzieckiem a rodzicem. 

2. Uwrażliwienie rodziców  

na potrzeby młodzieży znajdującej 

się w wieku dorastania. 

3. Udzielenie wsparcia rodzicom 

znajdującym się w trudnej sytuacji 

wychowawczej. 

4. Uświadomienie rodziców  

o istniejących zagrożeniach 

młodzieży: przemoc, narkotyki, 

grupy nieformalne, itp. 

5. Wzmacnianie kompetencji 

wychowawczych rodziców. 

 

 

 

 

 

 

 Organizowanie dla rodziców pogadanek 

i prelekcji na temat: rozwiązywania 

trudności wychowawczych , narkomanii 

i innych używek , sekty i grupy 

nieformalne, niedostosowania 

społecznego, warsztatów na temat 

kompetencji wychowawczych 

 Zachęcanie do zapoznania się  

z odpowiednią literaturą . 

 Spotkania z psychologiem, 

przedstawicielami policji. 

 Organizowanie doraźnych spotkań  

z rodzicami i dzieckiem  

oraz odpowiednim specjalistą. 

 Zapoznanie rodziców mających 

trudności wychowawcze z ośrodkami 

wspierającymi rodzinę. 

 Rozmowy indywidualne z wychowawcą, 

psychologiem. 

 Przekazywanie rodzicom wiedzy na 

temat przyczyn i istoty niepowodzeń 

dydaktycznych i wychowawczych – 

wskazówki do pracy w domu z 

dzieckiem. 

 Prowadzenie  prelekcji  dla  rodziców  na  temat  

doskonalenie  ich umiejętności 

wychowawczych.  

 

 

- wychowawcy, 

- psycholog, 

- dyrektor 
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VII. DZIAŁANIA WYCHWAWCZO-PRFOLAKTYCZNE ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM NAUCZANIA ZDALNEGO. 

 

W związku z obecną sytuacją społeczną szkoła w przypadku przejścia w system nauczania zdalnego podejmuję następujące oddziaływania 

wychowawczo-profilaktyczne. 

 

 

 ZADANIA TREŚCI DZIAŁANIA ODPOWIEDZIALNI 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoc uczniom w 

nauce podczas 

nauczania 

zdalnego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordynowanie i monitorowanie pracy 

uczniów podczas nauczania zdalnego, 

eliminowanie występujących trudności 

w związku z przejściem na tryb 

nauczania zdalnego  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorowanie postępów edukacyjnych 

uczniów.  

 

 

Współdziałanie wychowawców z nauczycielami  

w celu uzgadniania wspólnego kierunku 

oddziaływań wychowawczych w stosunku do 

uczniów mających  trudności w nauce 

(wynikające z problemów rodzinnych, 

koleżeńskich, zdrowotnych, wynikających z 

nauczania na odległość itp.), 

szczególnie uzdolnionych oraz mających 

problemy z utrzymaniem komunikacji online. 

Monitorowanie uczniów w zakresie 

realizowanych obowiązków edukacyjnych, 

potrzeb, wspieranie i wzmacnianie uczniów w 

ich poczuciu osamotnienia, zagubienia i stresu 

wynikającego z  obciążenia wyjątkową sytuacją, 

braku bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami, 

 

 

 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele, psycholog 

szkolny  

 

Wychowawcy klas, 

psycholog szkolny, 

nauczyciele. 
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2. 

 

 

 

 

 

 

Dbanie o poczucie 

bezpieczeństwa 

uczniów i ich 

komfort 

psychiczny 

 

 

 

 

 

 

Wspieranie i wzmacnianie uczniów w 

ich poczuciu, osamotnienia, zagubienia 

i stresu wynikającego z obciążenia 

wyjątkową sytuacją, braku , 

bezpośrednich kontaktów z 

rówieśnikami. 

 

 

 

 

 

Realizacja planu pracy wychowawczej 

w nauczaniu na odległość 

uwzględniającej bieżące problemy i 

potrzeby wychowanków dotyczące 

poczucia własnej wartości, wiary w  

siebie i swoje możliwości, 

jego ewaluacja. 

 

Uwrażliwianie uczniów na dbanie o 

własne zdrowie i bezpieczeństwo w 

warunkach pandemii. 

 

 

Utrzymywanie stałego kontaktu  z rodzicami w 

sprawach związanych z realizacją e-nauczania 

oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów 

osobistych czy społecznych uczniów. 

 

 

Prowadzenie pogadanek z uczniami w formie 

on-line na temat radzenia sobie ze stresem. 

 

Prowadzenie pogadane, prelekcji z uczniami w 

formie on-line na temat organizacji nauki 

podczas nauczania zdalnego. 

 

Prowadzenie konsultacji psychologicznych w 

formie on-line, telefonicznej z uczniami.  

 

 

Prowadzenie lekcji wychowawczych na temat 

poczucia własnej wartości, samooceny. 

 

 

 

 

 

 

Przypominanie o zasadach bezpieczeństwa 

podczas pandemii.  

Pogadanki na temat dbania o własne zdrowie i o 

zdrowie najbliższych w swoim otoczeniu. 

Wychowawcy klas, 

psycholog szkolny, 

nauczyciele. 

 

 

 

Wychowawcy klas 

Psycholog szkolny 
 

 

 

 

 

 

Psycholog szkolny 

 

 

 

Wychowawcy klas, 

psycholog, nauczyciele. 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele, psycholog 

szkolny  
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Oczekiwane efekty: 

Z planem działań nierozerwalnie wiążą się  zakładane efekty działalności wychowawczo -profilaktycznej takie jak: 

  

1. Podwyższanie wyników w nauce i wzrost frekwencji na zajęciach szkolnych. 

2. Umiejętność dokonywania właściwych wyborów w trudnych sytuacjach życiowych. 

3. Świadomy udział uczniów w różnych formach spędzania czasu wolnego. 

4. Uczniowie rozwijają swoje pasje i zainteresowania, potrafią współpracować w zespole, są wrażliwi na potrzeby innych. 

5. Wzrost bezpieczeństwa na terenie szkoły. 

6. Zapewnienie różnorodnej pomocy potrzebującym. 

7. Lepsze relacje między uczniami – nauczycielami – rodzicami. 

8. Większa świadomość zagrożeń wynikających z uzależnienia od papierosów, alkoholu, narkotyków. 

9. Wykształcenie umiejętności wśród uczniów radzenia sobie z uzależnieniem i skutecznego szukania pomocy. 

10. Zwrócenie większej uwagi uczniów na dbałość o swoje zdrowie i podejmowanie środków zaradczych w sytuacjach zagrożenia  

 

 

EWALUACJA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH  I PROFILAKTYCZNYCH  

ZAWARTYCH W PROGRAMIE WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYM. 

 

Główne pola ewaluacji Programu Wychowawczo - Profilaktycznego: 

 badanie poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole; 

 badanie postaw prozdrowotnych (szczególnie uzależnienia); 

 badanie przestrzegania praw dziecka przez dorosłych w szkole; 

 klimat panujący w szkole /relacje/; 

 frekwencja uczniów; 

 badanie zachowań bezinteresownych, gotowości do udzielania pomocy; 

 działania w zakresie wolontariatu; 

 badanie zachowań w sytuacji zagrożenia; 

 ocena samorządności i demokratyzacji w szkole; 

 ocena stwarzanych przez szkołę  warunków pracy i wypoczynku; 

 badanie uzdolnień i aspiracji edukacyjnych dzieci; 

 autorytety w szkole /nauczyciel jako autorytet/; 

 badanie znajomości wśród uczniów praw i obowiązków; 
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 umiejętności samooceny uczniów,  

 umiejętności interpersonalne uczniów. 

 

1. Cel główny ewaluacji: 

1) Podniesienie efektywności pracy wychowawczo - profilaktycznej szkoły. 

2. Cele szczegółowe ewaluacji: 

1) Uzyskanie informacji o przebiegu realizacji działań wychowawczych i profilaktycznych. 

2) Poznanie ewentualnych trudności i niedociągnięć, które pojawią się w trakcie realizacji programu.  

3) Dokonanie oceny w zakresie wiedzy i umiejętności nabytych przez uczestników  programu. 

3. Obiekt ewaluacji: 

1) Funkcjonowanie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego w środowisku szkolnym. 

4. Kryteria ewaluacji: 

1) Zgodność efektów programu z założonymi celami. 

2) Zgodność z obowiązującymi przepisami. 

5.Pytania kluczowe 

1) Które przepisy prawa oświatowego uwzględniają Program Wychowawczo- Profilaktyczny? 

2) Jaki jest stopień znajomości szkolnego programu wśród uczniów, nauczycieli i rodziców? 

3) W jaki sposób przebiega realizacja celów i zadań programu ? 

4) Jak oceniają przydatność i skuteczność realizowanych zadań Programu Wychowawczo-Profilaktycznego uczniowie i nauczyciele? 

5) W jaki sposób realizacja tego programu wpływa na rozwój ucznia, jego funkcjonowanie w środowisku szkolnym i pozaszkolnym?  

6. Metody zdobywania informacji: 

1) Analiza dokumentacji szkolnej (np. dzienników lekcyjnych, arkuszy ocen). 

2) Badania kwestionariuszowe – ankieta i jej analiza. 

3) Wywiad z wybranymi osobami. 

4) Obserwacja. 

7. Próba: 

1) Wybrani losowo nauczyciele, rodzice, uczniowie. 
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USTALENIA KOŃCOWE 

 

Za realizację Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły odpowiedzialni są wszyscy pracownicy. Dyrektor szkoły czuwa  

nad prawidłowością jego realizacji. Za realizację poszczególnych zakresów odpowiedzialni są nauczyciele zadeklarowani, bądź zaproponowani 

przez dyrektora. Program ten podlega monitorowaniu i ewaluacji. Program Wychowawczo-Profilaktyczny  jest dostosowany do oczekiwań 

młodzieży, rodziców i nauczycieli  Szkoły Podstawowej w Krupem. Oczekiwania zostały zdiagnozowane w następujący sposób: 

 metoda obserwacji środowiska szkolnego, 

 analiza interwencji i konsultacji wychowawczych w klasach, 

 metoda wywiadu, 

 ankiety i kwestionariusze. 

 

Dokonuje się okresowej oceny efektów podejmowanych działań wychowawczych. 

 

 

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Zespołu Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krupem uchwalony przez Radę Rodziców w dniu 

……………………………………………………………………. 

 

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny zaopiniowano na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 15 września 2020 roku. 

 

 

 

 
 


