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PODSTAWA PRAWNA 

• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.). 

• Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526). 

• Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. 2021 r., poz. 1762). 

• Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.). 

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

• Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.). 

• Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.). 

• Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1446 ze zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1449). 

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

•  Wytyczne MEiN, MZ  i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

             Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-  
              pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1594). 
 

     Statut Szkoły Podstawowej im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Ładach. 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 września  2022r. w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość. 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami 

polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1283 ze zm.) - § 16. 
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• Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 11 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży 

będących obywatelami Ukrainy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1711). 
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WSTĘP 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Ładach opiera się na hierarchii 

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

Wychowawczo-Profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły w tym warunkami i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego. Istotą działań wychowawczych i 

profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w 

swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o 

wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane w sposób holistyczny tzn. wspieranie 

uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, psychicznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest 

wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.  

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w 

podstawie programowej.  

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane 

do uczniów, rodziców i nauczycieli.  

     Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb 

rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji 

psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych oraz innych problemów występujących w środowisku szkolnym, z 

uwzględnieniem: 

• wyników ewaluacji wewnętrznych to jest: 

 „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego    

  korzystania z zasobów sieci”,  

„Wychowawcza rola szkoły-system wartości i normy w życiu społeczności szkolnej”, 
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• wyników diagnozy środowiska rówieśniczego na temat wiedzy i zażywania substancji psychoaktywnych tj. narkotyków i dopalaczy, 

• wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 

• ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczo-profilaktycznego realizowanego w latach 2017-2022, 

• wniosków i analiz  z pracy zespołów nauczycieli: współorganizujących kształcenie, do spraw udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, edukacji 

wczesnoszkolnej, przedmiotów przyrodniczych i technicznych, przedmiotów ścisłych, przedmiotów humanistycznych, języków obcych, wychowania 

fizycznego i zespół wychowawców klas IV, V, VI, VII, VIII, 

• innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły takich jak: program rozwoju szkoły uwag, spostrzeżeń, wniosków nauczycieli, uczniów, rodziców. 

Podstawowym celem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie 

zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i 

ceremoniału szkoły. 

Podstawowe zasady realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego obejmują: 

• powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły, 

• zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie, 

• respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski), 

• współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły organizacjami i stowarzyszeniami wspierającymi działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły,  

• współodpowiedzialność za efekty realizacji programu. 
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I. MISJA SZKOŁY  

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

kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także 

przedstawicielami innych kultur. Dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest uczestnikiem i twórcą społeczności szkolnej czyli angażuje się i 

aktywnie wpływa na to , co dzieje się w szkole, rozwija umiejętność samooceny, planuje własne działania. Nauczyciel refleksyjnie podchodzi do zadań 

wynikających z posłannictwa szkoły, indywidualizuje proces nauczania. Przygotowuje wychowanków do samodzielności,  aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w 

dorosłym życiu. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc 

psychologiczną i pedagogiczną. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za 

siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.  

     W obliczu nowej sytuacji spowodowanej epidemią COVID-19 edukacja cyfrowa przez wiele lat traktowana jako dodatek do edukacji tradycyjnej stała się 

podstawą do rozpoczęcia edukacji systemowej. W związku z tym misją naszej szkoły jest nieustanne dbanie o jakość edukacji zdalnej rozumianej jako dobre 

wyniki dydaktyczne z zachowaniem dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego naszych uczniów. 

    Wierzymy, że  bez względu na to, czy w danym roku szkolnym  realizujemy zadania w systemie stacjonarnym, czy też zdalnym każdy z naszych uczeń ma szansę 

odnieść sukces. 
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II. SYLWETKA ABSOLWENTA 

Dążeniem Szkoły Podstawowej im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Ładach jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz 

podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy: 

•   kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności, 

•   szanuje siebie i innych, jest odpowiedzialny za siebie i innych,  

•   prezentuje aktywną postawę w promowaniu dbałości o środowisko naturalne, 

•   zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły,  

•  przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia, a także ochrony przed chorobami zakaźnymi (np. małpia ospa, grypa, COVID-19), 

•   zna i rozumie zasady współżycia społecznego,  

•   jest tolerancyjny, 

•   korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne, pamiętając o zagrożeniach płynących  

        ze świata wirtualnego, 

•   jest ambitny, kreatywny, odważny, samodzielny, 

•   posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne  

        i innych,  

      zna zasady ochrony zdrowia psychicznego (w tym w sytuacji kryzysowej wywołanej chorobami zakaźnymi, które mogą być przyczyną izolacji  

        społecznej oraz czynniki chroniące przed zagrożeniami wynikającymi z długotrwałej izolacji i reżimu sanitarnego), 
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•   rozumie związek między pogorszeniem się stanu zdrowia psychicznego a podejmowaniem zachowań ryzykownych i problemów z tym związanych  

        (np. stosowanie substancji psychoaktywnych, przemocy, uzależnień behawioralnych), 

•   szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy, 

•  jest odporny na niepowodzenia, 

•  integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole. 

 

III. CELE OGÓLNE 

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego 

rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 

1) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i 

podejmowanie zachowań prozdrowotnych, w tym w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się chorobami zakaźnymi, które mogą skutkować 

wprowadzenie stanu epidemii, 

2) psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia 

i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i 

dobrej kondycji psychicznej, poszerzanie kompetencji i świadomości znaczenia wsparcia w sytuacji kryzysowej osób z najbliższego otoczenia uczniów 

(rodziców, nauczycieli i wychowawców, specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rówieśników), 

3) społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm 

społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych, kreowanie postaw pro społecznych w sytuacji 

kryzysowej, 
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4) aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu 

istnienia, rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej w sytuacjach kryzysowych zagrażających całemu społeczeństwu.  

       Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności: 

1) współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta, 

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , 

a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych, 

3) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania 

zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych, 

4) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną, 

5) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, 

wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz 

nauczycielami i wychowawcami, 

6) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz 

warsztatowej pracy z grupą uczniów, 

7) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów, 

8) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu 

uczestnictwu uczniów w życiu społecznym. 

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub 

opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. 
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Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności: 

1) poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i 

młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach, 

2) rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,  

3) doskonalenie kompetencji nauczycieli, wychowawców, rodziców w zakresie profilaktyki oraz rozpoznawania wczesnych symptomów depresji u dzieci i  

młodzieży, 

4) poszerzanie wiedzy uczniów, nauczycieli, rodziców na temat metod zapobiegania rozprzestrzeniania się chorób wirusowych wywołujących sytuacje 

kryzysowe, które wpływają na funkcjonowanie każdego człowieka oraz możliwości uzyskania pomocy w szkole i poza szkołą, 

5) poszerzanie wiedzy uczniów, nauczycieli, rodziców na temat kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia 

sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji, 

6) kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, 

zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, 

7) prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania 

środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji 

profilaktycznej, 

8) doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 

zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego. 

  Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych 

odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, 

nowych substancji psychoaktywnych, wpływu niskiego poziomu kondycji psychicznej na funkcjonowanie w życiu, skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub 

opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły. 
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Działalność informacyjna obejmuje w szczególności: 

1) dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań 

wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, 

nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych, a także działań podejmowanych na rzecz kompensowania negatywnych skutków 

przedłużającej się epidemii,  

2) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, 

3) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku obniżonej kondycji 

psychicznej, depresji, innych problemów psychologicznych i psychiatrycznych, 

4) przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych 

związanych z naruszeniem przepisów ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, 

5) informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz 

o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią. 

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. 

Działalność profilaktyczna obejmuje: 

1) wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest 
ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 
zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, 

2) wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu 
narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych, 

3) wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 
zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub 
choroby wymagające leczenia, 
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4) wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano objawy depresji lub obniżenia kondycji psychicznej, a także prowadzenie działań 
profilaktycznych wobec wszystkich uczniów szkoły. 

Działania te obejmują w szczególności: 

1) realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego 
dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, 

2) przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, 
w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej, 

3) kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 
psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych, 

4) poszerzenie kompetencji osób oddziałujących na uczniów (nauczycieli, rodziców, wychowawców, specjalistów) w zakresie wczesnego rozpoznawania 
objawów depresji,   

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

Nasze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na: 

• wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej, 

• wzbudzanie poczucia przynależności do grupy, 

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

• utrwalanie u uczniów świadomego respektowania reguł sanitarnych przyjętych w okresie zagrożenia epidemicznego,                      

• rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości, 

• budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, 

• przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom, 
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• przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, 

• troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców. 

Zadania profilaktyczne programu to: 

• zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole, 

• znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły, 

• promowanie zdrowego stylu życia, 

• kształtowanie nawyków prozdrowotnych, 

• rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, 

alkoholu i narkotyków), 

• eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej, 

• niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji, 

• wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować 

pozytywną tożsamość, 

• uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem, 

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

trudnych. 
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IV. STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH 

1. Dyrektor szkoły: 

• stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole, 

• sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o 

prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,  

• inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań 

programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów, 

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

wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły, 

• współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji 

zadań, 

• czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, 

• nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły, 

• motywuje nauczycieli i specjalistów do opracowania modelu wsparcia i pomocy uczniom przeżywającym trudności psychiczne, 

• inspiruje wszystkie grupy społeczności szkolnej do budowania dobrych wzajemnych relacji w środowisku szkolnym,  

• stwarza warunki do przestrzegania w szkole „Wytycznych MEiN, MZ i GIS” obowiązujących w okresie zagrożenia epidemicznego, zapewnia równowagę 

pomiędzy wymaganiami reżimu sanitarnego a działaniami chroniącymi zdrowie psychiczne uczniów, 

• dostosowuje ofertę zajęć pozalekcyjnych do oczekiwań uczniów w celu stworzenia warunków do realizacji pasji,  
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• dokonuje analizy obciążeń nauczycieli, wychowawców i pedagogów czynnościami formalnymi (np.  prowadzeniem dokumentacji uzupełniającej, 

sprawozdań), w miarę możliwości redukuje ich ilość, analizuje dotychczasowe procedury i regulaminy, aby odciążyć kadrę na rzecz tworzenia 

warunków do nawiązywania indywidualnych relacji z uczniami i klasami, 

• czuwa nad intensyfikowaniem współpracy nauczycieli i wychowawców z pedagogiem, psychologiem szkolnym oraz pracownikami poradni 

psychologiczno-pedagogicznych w celu szybkiego i skutecznego reagowania na zaobserwowane problemy uczniów, 

• nadzoruje realizację Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

2. Rada pedagogiczna: 

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

kondycję psychiczną uczniów po okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji od bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami, 

• dostosowuje wymagania związane z realizacją podstawy programowej do zmniejszonej efektywności kształcenia wynikającej z osłabionej kondycji 

psychicznej uczniów oraz niższej efektywności zdalnego nauczania, 

• dokonuje wyboru programów profilaktycznych wspierających uczniów psychicznie i uczących umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami czasu epidemii 

oraz adaptacji do zmieniających się warunków nauki, 

• opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą Rodziców, 

• opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, a także 

depresją, 

• uczestniczy w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 

• uczestniczy w ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 
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3. Nauczyciele: 

• współpracują z wychowawcami klas, innymi nauczycielami, pedagogiem, psychologiem, innymi specjalistami w zakresie realizacji zadań 

wychowawczych i profilaktycznych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 

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

• reagują na przejawy depresji, agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów, 

• przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, a także depresją i 

innymi negatywnymi skutkami społecznej izolacji w przypadku ogłoszenia stanu epidemii, 

• przestrzegają reguł sanitarnych określonych w „Wytycznych MEiN, MZ, GIS”, obowiązujących w szkole, 

• udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, skutków długotrwałej izolacji społecznej, ograniczeń i nieprzewidywalnych 

zmian związanych np. z ogłoszeniem stanu epidemii, 

• zapewniają atmosferę współpracy, zaufania, otwartości, wzajemnego wspomagania, 

• kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, 

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

• wspierają zainteresowania, pasje i rozwój osobowy ucznia. 
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4. Wychowawcy klas: 

• diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, zapewniają atmosferę współpracy, zaufania, otwartości, wzajemnego wspomagania, 

• rozpoznają potrzeby uczniów w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym zagrożenia wynikające z długotrwałej izolacji społecznej wywołanej 

chorobami zakaźnymi, 

• rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń 

związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych, 

• na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy 

wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów, 

• zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły, 

• są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu, 

• oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole kryteriami, 

• współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o 

specjalnych potrzebach, 

• wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji, 

• rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców, 

• dbają o dobre relacje uczniów w klasie, utrzymywanie kontaktów rówieśniczych, rozwijanie wzajemnej pomocy i współpracy grupowej, 

• podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych, 

• podejmują działania w zakresie poszerzania własnych kompetencji wychowawczych. 
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5. Pedagog szkolny/psycholog: 

• diagnozuje środowisko wychowawcze, w tym stan kondycji psychicznej uczniów, 

• zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach, 

• współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki, wsparcia psychologicznego, 

• zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, 

• współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów, 

• współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym, w 

tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 

• wpiera nauczycieli, wychowawców, inne osoby pracujące z uczniami w identyfikacji problemów uczniów, w tym wczesnych objawów depresji, a także 

w udzielaniu im wsparcia,  

• rozwija współpracę z nauczycielami, wychowawcami, a także pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych w celu szybkiego i skutecznego 

reagowania na zaobserwowane problemy uczniów, 

• aktywnie włącza się do bezpośredniej pracy profilaktycznej i bezpośredniego wsparcia uczniów i rodziców, służy doradztwem dla nauczycieli, wspiera 

ich w identyfikowaniu problemów uczniów i prowadzeniu z uczniami zajęć wspierających, integracyjnych, profilaktycznych, 

• promuje budowanie dobrych, wzajemnych relacji pomiędzy wszystkimi grupami społeczności szkolnej, jako czynnika zwiększającego  skuteczność i 

efektywność udzielanego wsparcia. 
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6. Pedagog specjalny: 

• współpracuje z nauczycielami, wychowawcami innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami w: 

- rekomendowaniu dyrektorowi szkoły do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły oraz   

 dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 

- prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości   

  psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych  

  lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,  

- rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów, 

- określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno- 

  komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia; 

• współpracuje z zespołem w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o  

       potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

• wspiera nauczycieli i innych specjalistów w: 

- rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających  

  funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki, 

- udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem, 

- dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych, 
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- doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów; 

- udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom; 

-  współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami ( m.in. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli,  

   innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi, pomocą nauczyciela, pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny); 

- przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie  

  wymienionych wyżej zadań. 

7. Rodzice: 

• współtworzą Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny, 

• uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły, 

• uczestniczą w zebraniach i dniach otwartych organizowanych przez szkołę, 

• zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole, 

• współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie, 

• dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, 

• wspomagają szkołę w realizacji różnorodnych działań wychowawczych i profilaktycznych, 

• Rada Rodziców ‒ uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny. 

8. Rada Samorządu Uczniowskiego: 

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

      potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem, 
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• współpracuje z wychowawcami, nauczycielami i  Radą Pedagogiczną,  

• prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,  

• reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego, 

• propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji, 

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

• podejmuje działania z zakresu wolontariatu. 

 
 
V. HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, AKCJI I KONKURSÓW SZKOLNYCH I POZASZKOLNYCH - ZAŁĄCZNIK NR 1 
 
 
 

 

 

VI. CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO I ICH FORMY REALIZACJI 
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KSZTAŁTOWANIE WIĘZI Z KRAJEM OJCZYSTYM, POSZANOWANIE DLA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ INNYCH  KULTUR I TRADYCJI 

 

 
Lp. 

 

CELE 
SZKOŁY 

 

ZADANIA 
SZKOŁY 

FORMY I SPOSOBY 
REALIZACJI 

 

TERMIN 
REALIZACJI 

         

OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE 

 
 
 
 
 
 

I. 

 
 

 
 
 
 
 

Kształtowanie 
 postawy  

patriotycznej,  
obywatelskiej, 

 społecznej oraz 
otwartości  

na  
wielokulturowość. 

 

  1. Znajomość słów i melodii hymnu  
      narodowego.  
  2. Kulturalne zachowanie się 
      w miejscach Pamięci Narodowej, w czasie   
      uroczystości szkolnych, w kościele i na  
      cmentarzu. 
  3. Dbanie o odpowiedni strój 
      w czasie świąt szkolnych, akademii. 
  4. Poznanie sylwetki Patrona Szkoły  
       i troska o pamiątki po Nim. 
  5. Prowadzenie kroniki szkolnej. 
  6. Kultywowanie tradycji szkolnej. 
  7. Organizacja i aktywny udział  
      w uroczystościach o charakterze  
      rocznicowym i patriotycznym, opieka  
      nad miejscami pamięci narodowej,  
      pamięć o poległych w czasie II wojny  
      światowej. 
  8. Uwrażliwianie uczniów na poszanowanie 
      różnorodnych kultur i sposobów bycia. 

 

 
    Godziny  
    wychowawcze. 
    Zajęcia lekcyjne 
    i pozalekcyjne. 
    Uroczystości szkolne 
    i klasowe.  
          Wycieczki i wyjścia 
     w czasie zajęć  
    szkolnych. 

 
 
 
 
 

Cały rok szkolny 

 
 
 
 
 
   Wychowawcy, 
   Nauczyciele, 
   Rodzice 
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II. 

 
 
 
Wprowadzanie 

 w życie  
kulturalne  

Szkoły, 
społeczności 

lokalnej. 

 
  1. Zdobywanie, pogłębianie wiedzy 
      o własnej miejscowości, regionie, kraju. 
  2. Poznanie historii i tradycji własnej rodziny  
      i jej związek z historią regionu. Wdrażanie     
      do aktywnego uczestnictwa w życiu  
      wspólnoty lokalnej, imprezach 
      regionalnych. 
   3. Organizowanie imprez na rzecz Szkoły  
        i środowiska. 
   4. Poznanie historii najważniejszych  
                                                                                                                                 obiektów w gminie. 
   5. Historia i geneza powstania gminy Raszyn. 
   6. Włączanie uczniów z Ukrainy w życie  
       społeczności szkolnej i lokalnej. 
 

 
 

  Wycieczki lokalne. 
  Wystawki. Gazetki. 
  Zajęcia dydaktyczne. 
  Organizacja imprez,  
                                                         uroczystości szkolnych  
  i uczestnictwo w nich. 

 
 

 
    Cały rok szkolny 

 
 
 
   Wychowawcy, 
   Nauczyciele, 
   rodzice 
 

 

 
III. 

 

Poszanowanie 
historii 
i kultury 
regionu. 

 
 
  1. Zapoznanie z elementami kultury    
                                                                                                                                                                                  niektórych regionów Polski. 
  2. Poznanie wybranych legend. 

 
    
   Spotkania z ciekawymi                                                                                                      
   ludźmi. Wycieczki,  
   konkursy. 
   Zajęcia lekcyjne. 

 

 
    Cały rok szkolny 

 
 
   Wychowawcy, 
   Nauczyciele  

 

 
 

IV. 

 

 
Wspólnota 
Europejska, 
a tożsamość 
narodowa. 

 
 

  1. Poznanie istoty Wspólnoty Europejskiej. 
  2. Zachowanie tożsamości narodowej  
      we                  wspólnocie. 
  3. Wychowanie w duchu tolerancji. 
  4. Poznanie krajów Unii Europejskiej. 
  5. Zapoznawanie z kulturą i tradycją naszych  
      wschodnich sąsiadów - Ukrainy. 

   
   Pielęgnowanie                                 polskiej 
   tradycji narodowej. 
                                                                             Wystawy, konkursy. 
   Warsztaty i lekcje    
                                                                          kształtujące postawę    
   tolerancji    i szacunku  
   wobec odmienności.    
   Organizacja imprez 
   polsko-ukraińskich. 

 

 
   Cały rok szkolny 

 

 
    Wychowawcy, 
    Nauczyciele, 
    rodzice 
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KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH 

 
 

Lp. 

 

CELE 
SZKOŁY 

 

ZADANIA  
SZKOŁY 

 

FORMY I SPOSOBY  
REALIZACJI 

 

TERMIN 
REALIZACJI 

 

OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
I. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykorzystanie 
wiedzy 

i umiejętności  
do  realizacji 
projektów 
z różnych 

przedmiotów. 

 
 
 
  1. Utrwalenie posiadanej wiedzy  
                                                                                                                                                                        i umiejętności z zakresu 
      informatyki. 
   2. Samodzielne wyszukiwanie  
       przez uczniów informacji w sieci. 
   3. Rozwiązywanie problemów  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          z wykorzystaniem znanych     
                                                                                                                                                                                                 uczniom metod technologii 
       informatycznej. 
   4. Wdrożenie uczniów  
       do konieczności weryfikowania    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 informacji pochodzących 
       z różnych źródeł w Internecie. 

 
 
 
   Projekty edukacyjne,  
   uczestnictwo w konkursach          
                                                                                                 zakładających                                 wykorzystanie    
                                                                                   nowych technologii  
   do prezentacji swoich   
                                                                                                                                                   pomysłów. Lekcje informatyki. 

 
 
 
 
 
 

Cały rok szkolny 

 
 
 
 
 
 

    Nauczyciele 
    przedmiotowi 
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II. 

 
 
 

Przygotowanie 
uczniów do  
świadomych 

i  
odpowiedzialnych  

wyborów 
w trakcie 

korzystania 
z zasobów 

dostępnych 
w sieci. 

 
 
  1. Ukazanie uczniom konsekwencji    
                                                                                                                                                                  wynikających z faktu braku zacho-                                                                                                            
      wania ostrożności korzystając  
      z sieci. 
 
    2. Uwrażliwienie uczniów na zagro- 
        żenia z jakimi mogą się zetknąć  
        w skutek niewłaściwego użytko-    
        wania Internetu (np. zamieszcza 
        nie materiałów prywatnych). 

 
 
  1. Warsztaty profilaktyki  
      cyberprzemocy. 
 
 
 
   2. Pogadanki                        z udziałem 
       funkcjonariuszy Policji. 

 
 

 
 

 
 
 

Cały rok szkolny 

 

 
 
   Nauczyciele    
   informatyki, 
   wychowawcy,  
   psycholog 
   i pedagog szkolny, 
   edukatorzy zewnętrzni 

 
III. 

 

Przygotowanie do 
krytycznej analizy 

informacji,  
bezpiecznego 
poruszania się 
w przestrzeni 

cyfrowej 
w tym  

rozwiązywania 
i utrzymywania na 

wzajemnym  
szacunku relacji 

z innymi 
użytkownikami 

sieci. 

 
 

 
  1. Zapoznanie uczniów z zasadami     
      korzystania z komunikatorów  
       internetowych, platform wymiany  
      informacji, platform edukacyjnych,  
      portali społecznościowych. 

 
 
 
  1. Lekcje informatyki. 
      Lekcje wychowawcze. 
      Zajęcia on-line w czasie  
      zdalnego nauczania. 

 
 
 

Według  
rozkładu  
planowych  
zajęć 

 
 
 

Wszyscy 
nauczyciele 
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POSTAWY PROZDROWOTNE I PROEKOLOGICZNE 

 
 

Lp. 

 

CELE 
SZKOŁY 

 

        ZADANIA 
        SZKOŁY 

 

FORMY I SPOSOBY 
REALIZACJI 

 

TERMIN 
 

OSOBY 
ODPOWEDZIALNE 

 
 

 

 

 

I. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kształtowanie  
zachowań  

sprzyjających  
zdrowiu. 

 

  1. Korygowanie wad budowy,  
                                                                                                                      postawy oraz wymowy. 
 
 
    
   2. Kształtowanie nawyku dbania  
        o własne zdrowie fizyczne  
       i psychiczne: 
      - zwracanie uwagi na utrzymanie  
         higieny ciała, 
      - dbanie o schludny wygląd 
                                                                                                                                                                                                                      zewnętrzny, 
      - wpajanie zdrowego stylu życia,  
        odżywiania i wypoczynku, 
      - umiejętne zagospodarowanie  
        czasu  wolnego, 
      - kształtowanie sprawności 
         fizycznej, odporności, 
      - uświadomienie roli  i znaczenia  
        sportu, 
      - wpajanie nawyku rozwijania  
          własnych predyspozycji  
        w zakresie  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      dyscyplin sportu, 
      - umiejętne zagospodarowanie  
        czasu   wolnego, 
                                               
   
 
 

 

  1. Realizacja zajęć  
                                                                                                                                                                  z gimnastyki  
      korekcyjnej  i zajęć   
      logopedycznych. 
 
  2. Lekcje przedmiotowe  
       i zajęcia realizujące  
      edukację zdrowotną.  
      Warsztaty dotyczące  
      zdrowego odżywiania się.      
      Zajęcia z pielęgniarką  
                                                                                                                                                                      szkolną. Pogadanki  
      na godzinach  
      wychowawczych,  
                                                                                                                                                                        organizacja czynnego  
      wypoczynku w czasie  
      wolnym, konkursy/działania  
                                                                                                                                                                                 dotyczące zdrowego stylu     
      życia. Organizowanie kół  
                                                                                                                                                                           zainteresowań. 
      Lekcje wychowania       
                                                                                                                                                              fizycznego i zajęcia SKS. 
      Lekcje wychowawcze lub                                                                                                                
      warsztaty z udziałem  
      psychologa/pedagoga.  
       Indywidualne rozmowy  
      wspierające z każdym           
      uczniem, jego rodzicami.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cały rok szkolny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  1. Nauczyciele  
      wychowania  
      fizycznego,  
      specjaliści szkolni  
 
  2. Wychowawcy,  
      pielęgniarka szkolna,  
      nauczyciele,  
      specjaliści,  
      psycholog, pedagog,    
      edukatorzy  
      zewnętrzni, 
      rodzice 
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     - poszerzanie wiedzy uczniów na  
       temat wpływu sytuacji kryzysowej  
       na funkcjonowanie w szkole oraz  
       możliwości uzyskania pomocy 
       w szkole i poza szkołą, 
     - wspieranie uczniów, u których  
       rozpoznano objawy depresji  
       lub obniżenia kondycji  
       psychicznej. 
 
  3. Zachowanie zasad bezpiecznego  
      poruszania się po drogach  
      i ulicach ze szczególnym  
      zwróceniem uwagi na bezpieczną  
      drogę do szkoły. 
 
   
 
 
 
 
   
  4. Przestrzeganie zaleceń MZ, GIS,  
      MEiN w  przypadku wprowadzenia  
      stanu epidemii. 
 

    
   Ustalenie zakresu dalszych  
   działań. Dalsze postępowanie  
   według ustaleń. 
 
 
 
 
 
 
   
  3. Organizowanie zajęć  
      w terenie, wycieczek  
      pieszych,  
      rowerowych. 
      Prowadzenie zajęć  
       wychowania     
                                                                                                             komunikacyjnego.  
      Przeprowadzenie  
      egzaminu na  
      kartę  rowerową.  
      Spotkania z policjantami. 
 
  4. Zapoznanie uczniów  
      i rodziców z procedurami  
      bezpieczeństwa,  
      w przypadku ogłoszenia  
      stanu epidemii. 
      Pogadanki na  
      godzinach wychowawczych  
      i zajęciach dydaktycznych.  
      Monitorowanie  
      przestrzegania procedur  
      i zaleceń MZ, GIS, MEiN. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cały rok szkolny 

 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
  
 3. Wychowawcy,  
      nauczyciele,  
      specjaliści 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
  4. Dyrekcja szkoły ,  
      kadra pedagogiczna,  
      pielęgniarka szkolna,  
      pracownicy  
      administracji i obsługi,  
      rodzice uczniów 
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II. 

 
 
 
 
 

Szkoła  
zapewnia 
uczniom  
poczucie 

bezpieczeństwa 
fizycznego 

i psychicznego. 

 
 1. Zapewnienie bezpieczeństwa  
                                                                                                                                                                                                                                                          i higieny pracy ucznia w czasie  
     zajęć stacjonarnych i zdalnego    
     nauczania. 
 
 
 
 
   
  2. Poprawa właściwości  
      akustycznych  
      w salach lekcyjnych. 
 
 
 
  3. Zapewnienie uczniom opieki                     
                                                                                                                                                           oraz pomocy  
      psychologiczno - pedagogicznej. 
 
 
 
 
 
 
 4. Zapewnienie uczniom  poczucia  
     bezpieczeństwa i reagowanie na    
     wszelkie objawy ksenofobii, które    
     mogą pojawić się zarówno  
     w stosunku do uczniów ukraińskich,  
     jak i polskich. 
  

 
  1. Opracowanie  i realizacja  
      harmonogramu dyżurów  
      nauczycielskich. 
      Zapoznanie uczniów 
      i rodziców z zasadami 
      bezpieczeństwa  
      obowiązującymi na terenie     
      szkoły. 
 
 2. Zamontowanie paneli  
     pochłaniających hałas.  
 
 
 
 
   3. Współpraca z powołanymi  
       do tego instytucjami  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                organizacjami.  
                                                                                                                                                                                                        Uwzględnianie orzeczeń  
       poradni  
       psychologiczno  
     - pedagogicznej  
       Oraz  opinii PPP. 

 
    4.  Rozmowy ze szkolnymi  
         specjalistami, szkolenia  
         i warsztaty dla nauczycieli   
         i uczniów.           

 
Cały rok szkolny 

 
 
 
 
 
 
 
 

IX - X 2022r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cały rok szkolny 

 
  1. Dyrekcja szkoły,    
      nauczyciele,  
      specjaliści 
 
 
 
 
 
 
  2. Kierownik  
      do spraw  
      gospodarczych 

 
 
 3. Dyrekcja szkoły,  
      wychowawcy,  
      nauczyciele,  
      psycholog, 
      pedagog, 
      pedagog specjalny 
       
 

 
 4. Dyrekcja szkoły,  
      wychowawcy,  
      nauczyciele,  
      psycholog, 
      pedagog, 
      pedagog  
      specjalny, 
      specjaliści 
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III. 

 

Uzależnienia -
rozpoznanie   

i zapobieganie. 

 
 

 
 
  1. Podnoszenie wiedzy ucznia  na                                                                                                                                    
      temat zagrożeń społecznych,  
      kształtowanie  
      umiejętności  unikania  
      negatywnych wpływów  
      środowiska. 

 
 

 
 
  1. Realizacja  
      programów  
      profilaktycznych .  
      Prowadzenie  
      warsztatów  
      dla rodziców,  
      uczniów i nauczycieli.  

 
 
      
 
 
 

Cały rok szkolny 

 

 
 
 
 
  1. Pedagog i psycholog  
                                                                                                                          szkolny, wychowawcy,     
      edukatorzy zewnętrzni 
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IV. 

 
 

Rozwijanie 
wrażliwości na 

problemy 
środowiska. 

 
 

  1. Przybliżenie uczniom  
      problematyki konieczności  
                                                                                                                                                                      ochrony środowiska  
      naturalnego: 
    - ukazanie wpływu codziennych 
      czynności i zachowań na stan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
      środowiska naturalnego, 
    - uwrażliwienie na związek                                                                        
      degradacji środowiska ze  
                                                                                                                                                           zdrowiem człowieka, 
    - wskazanie na sposoby dbania                
      o przyrodę ożywioną                    
                                                                                                                                                                        i nieożywioną, 
    - promowanie zasad  
      zrównoważonego                                                                                 
      rozwoju, 
    - budowanie społeczeństwa  
                                                                                                             obywatelskiego w obszarze    
      ochrony  środowiska i  
       zrównoważonego rozwoju. 

 

 

 1. Realizacja programów                                                               
     ekologicznych. Udział  
     w akcjach  np.:  
    „Sprzątanie Świata”,                 
     „Dzień Ziemi”. 
     Zbiórka surowców      
                                                                                                                                               wtórnych.  
     Porządkowanie                           
     terenu przyszkolnego 
     w ramach godzin  
     wychowawczych.  
     Praca kół  
     zainteresowań.  
     Organizowanie zajęć  
     w terenie. 
     Pogadanki  
     tematyczne. 

 
 

 
 
Cały rok szkolny 

 
 

  1. Wychowawcy klas,  
      nauczyciele 
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WSPARCIE WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU UCZNIA NA MIARĘ JEGO MOŻLIWOŚCI 

 
 

Lp. 

 
CELE 

SZKOŁY 

 
    ZADANIA  
    SZKOŁY 

 
FORMY I SPOSOBY  

REALIZACJI 

 
TERMIN 

 
OSOBY 

ODPODZIALNE 

 
 

 
 
 
 
 
 
I. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Rozwój 
osobowości 

ucznia. 

 

 1. Wspomaganie  
     umiejętności     
     samopoznania: 
     - stymulowanie rozwoju  
                                                                                                                                      samoakceptacji 
       i samokontroli, 
     - umiejętność  
       wykorzystania 
       własnego  potencjału. 
 
 
 
 
 
 
 2. Rozwijanie kompetencji  
     kreatywnych  
     i technicznych uczniów, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1. Wykorzystywanie sytuacji szkolnych  
     do rozpoznawania                                         własnych emocji,                                         
     uczuć, predyspozycji i deficytów,  
     wdrażanie do autorefleksji. 
     Uczenie rozpoznawania 
     i radzenia sobie z emocjami. 
     Warsztaty dotyczące budowania  
                                                                                                      adekwatnej samooceny. 
     Zajęcia ukierunkowane na  
     rozpoznawanie własnego  
     potencjału, wzbudzaniu motywacji  
                                                                                                                                                              do nauki szkolnej, rozbudzaniu  
     i poszerzaniu zainteresowań. 
 
 
 2. Wykorzystanie sprzętu zakupionego  
     w ramach rządowego programu  
    „Laboratoria Przyszłości”.     
     Organizacja pracowni krawieckiej,  
     warsztatów robotyki i wydruku 3D  
     oraz pracowni filmowej i obróbki  
     komputerowej zdjęć.  
      

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 
  1. Wychowawcy,  
      nauczyciele, specjaliści 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
  2. Koordynatorzy  
      programu  
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II. 

 
 

 
 
 
 
 

Wspieranie 
nabywania 

umiejętności 
radzenia sobie 
w sytuacjach 

trudnych,  
ryzykownych 

i konfliktowych. 
 

 

 

 

 

 1. Doskonalenie umiejętności     
     rozpoznawania i radzenia  
     sobie w sytuacjach  
     problemowych: 
    - propagowanie wiedzy  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           o społecznych  
      mechanizmach  
      wywierania  
       wpływu                                                                      i konstruktywnych  
      sposobach radzenia  
                                                                                                                      sobie z nimi,       
    - podnoszenie  kompetencji  
      wychowawczych  
      rodziców/opiekunów 
      (w zakresie różnego 
      rodzaju uzależnień), 
    - propagowanie wiedzy  
                                                                                                                                                                              podnoszącej efektywność  
      działań                                    profilaktycznych  
      wśród uczniów i rodziców. 
 

 

  1. Warsztaty, szkolenia poświęcone  
       radzeniu                                    sobie z różnymi emocjami. 
      Uczestniczenie w lokalnych  
      i krajowych akcjach      edukacyjnych.  
      Współpraca z osobami i instytucjami  
      zajmującymi się  problematyką  
      uzależnień. 

 

 

Cały rok szkolny 
 

 

 1. Psycholog, pedagog,    
     wychowawcy,  
     edukatorzy zewnętrzni 
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III. 

 
 
 
 
 
 

Przeciwdziałanie 
przemocy 
w rodzinie. 

 
 1. Działania szkoły wobec                     
     przemocy w rodzinie: 
     - doskonalenie                                  nauczycieli 
       w zakresie  
      rozpoznawania    
      przemocy  w rodzinie, 
    - ochrona ofiar przemocy, 
    - współpraca z instytucjami 
      specjalizującymi się w  
      udzielaniu pomocy  
                                                                                                                                                                   rodzinom dotkniętym  
      problemem przemocy.  
 
  2. Organizowanie akcji                                                                                        
      informacyjnych z zakresu                      
      profilaktyki przemocy.  
 

 
 1. Rozmowy indywidualne 
     z ofiarami i sprawcami przemocy  
                                                                                                                              w rodzinie. Pogadanki w klasach  
     na temat  przemocy, jej rodzajów.  
     Szkolenia dla  nauczycieli  
     poświęcone rozpoznawaniu  
     przemocy w rodzinie i reagowaniu  
     na nią i podjęcia współpracy  
     z odpowiednimi instytucjami. 
 
 
 
 
  2. Organizacja spotkań  
      dla rodziców / prawnych opiekunów,  
      nauczycieli  z ekspertami.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W miarę potrzeb 
 

 
1. Dyrektor szkoły,  
    wychowawcy,  
    nauczyciele,  
    psycholog, pedagog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Psycholog, pedagog,  
    pedagog specjalny 
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IV. 

 
 
 
 

Zapobieganie 
niepowodzeniom 
dydaktycznym, 

wspieranie 
uczniów 
mających 
trudności 
w nauce 

i w odnalezieniu 
się w grupie. 

 
1. Diagnozowanie  
    trudności  
    szkolnych ze  
    szczególną troską  
    wobec uczniów  
    obcojęzycznych. 

 
 1. Dostosowywanie wymagań  
     do możliwości indywidualnych  
      uczniów. 
     Organizowanie pomocy    
                                                                                                                                                                                                                                                                                               koleżeńskiej. 
     Tworzenie zespołów wsparcia. 
     Budowanie motywacji do nauki. 
     Rozwijanie zainteresowań  
     i uzdolnień uczniów.  
     Integrowanie zespołu klasowego. 
     Zapewnienie dodatkowych godzin    
     nauki języka polskiego dla uczniów  
     obcojęzycznych. 

 

 
 
 
 

Cały rok szkolny 
 

 
  1. Wychowawcy,  
      nauczyciele,  
      pedagog,  
      psycholog,  
      specjaliści 

 
 

 
 

V. 

 
 

 
 
Eliminacja agresji 

z życia szkoły. 

 

 1. Doskonalenie umiejętności  
     rozpoznawania  
     i nazywania  
     zachowań  agresywnych. 
 
 2. Kształtowanie postaw  
     odrzucających przemoc  
                                                                                                                                                oraz umiejętności  
     asertywnego  
     zachowywania się  
     w sytuacjach 
                                    konfliktowych  
     i problemowych. 

 

 

  1. Prowadzenie zajęć integrujących    
      zespół klasowy- celem wydobycia  
      zasobów grupy. 
 
   
   2. Prowadzenie warsztatów  
       poświęconych przemocy  
       rówieśniczej. Pogadanki  
        na godzinach wychowawczych. 
 

 
 

 
 
   

Cały rok szkolny 
 

 

 1. Wychowawcy,  
     nauczyciele  
  
 
 
 2. Psycholog, 
     pedagog,  
     edukatorzy  
     zewnętrzni 
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3. Uwrażliwianie rodziców i,  
    nauczycieli na zjawisko  
                                                                                                                                                                                                            przemocy rówieśniczej . 

 

  3. Warsztaty, szkolenia dla rodziców, 
      nauczycieli. 

  

 3. Psycholog, 
     pedagog,  
     edukatorzy  
     zewnętrzni 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
VI. 

 
 

 

 

 

 

 

Praca z uczniem 
o specjalnych 

potrzebach  
edukacyjnych. 

 

 1. Rozpoznawanie potrzeb  
                                                                                oraz możliwości  
    psychofizycznych 
    i edukacyjnych ucznia. 
 
 
 2. Indywidualizowanie  
     pracy na lekcji. 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Organizacja zajęć  
     specjalistycznych:  
    - socjoterapeutycznych,  
    - korekcyjno -  
      kompensacyjnych,  
    - dydaktyczno -  
      wyrównawczych,  
    - logopedycznych,  
    - rewalidacji,  
    - terapii integracji  
      sensorycznej,  
    - treningu umiejętności  
      społecznych, 
    - terapii psychologicznej. 

 

 1. Analiza dokumentacji: orzeczeń  
     i opinii. Obserwacje uczniów podczas  
    pracy  na lekcji jak i swobodnej zabawy. 
    Wywiady z rodzicami, nauczycielami,  
     specjalistami pracującymi z uczniem. 
 
 2. Dostosowanie metod, form 
     i technik pracy do indywidualnych  
     możliwości ucznia tak aby zapewnić  
                                                                                               mu możliwość odniesienia sukcesu na  
     miarę swoich możliwości.  
     Realizacja podstawy programowej  
     z pomocą nauczyciela  
     współorganizującego kształcenie. 
 
 3. Realizowanie zajęć wynikających  
     z orzeczeń i opinii PPP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Cały rok szkolny 

 

  1. Wychowawcy,  
      specjaliści,  
      psycholog,  
      pedagog,                          
      pedagog specjalny 
 
  2. Nauczyciele,  
      specjaliści 
 
 
 
 
 
 
 
  3. Dyrektor szkoły 
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 4. Udzielanie wsparcia  
    specjalistycznego rodzicom  
    dzieci posiadających  
    orzeczenia i opinie PPP. 
 
 
 5. Dokształcanie                      nauczycieli. 

 
 4. Warsztaty dla rodziców. 
    Indywidualne konsultacje nauczycieli 
    i specjalistów z rodzicami.  
    Współpraca z instytucjami  
    i placówkami specjalistycznymi. 
 
 5. Wewnętrzne szkolenia dla nauczycieli    
     poświęcone tematyce pracy z uczniem  
     o specjalnych potrzebach  
     edukacyjnych. 
     Podejmowanie przez nauczycieli  
     pozaszkolnych form doskonalenia  
     zawodowego: warsztaty, kursy,  
     szkolenia, studia podyplomowe. 
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VII. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zwiększenie 
poziomu 

bezpieczeństwa 
uczniów  
w szkole 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1. Zapoznawanie i utrwalanie  
    przepisów BHP i dróg  
    ewakuacyjnych w szkole.  
 
 
 2. Stwarzanie warunków   
                                                                                                                          bezpiecznego  
    funkcjonowania uczniów  
    w szkole: 
   - podczas zorganizowanych    
     wyjazdów i wyjść poza  
     szkolnych, 
   - monitorowanie wejść osób    
     do budynku szkoły, 
   - prowadzenie działań  
     związanych  
     z bezpieczeństwem  
     przeciwpożarowym, 
   - zapewnienie  
     bezpieczeństwa i higieny  
     pracy oraz odpoczynku  
     między lekcjami, 
   - ochrona mienia                                             szkolnego  
   - przeciwdziałanie agresji   
     w szkole, zażywaniu  
     środków odurzających  
     oraz pozostałych  
     zachowań ryzykownych. 

 
 
 
 
 
 

 
 1. Lekcje z wychowawcą, apele,   
     pogadanki. Zajęcia warsztatowe  
     i   profilaktyczne. Ćwiczenia związane  
     z alarmami przeciwpożarowymi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cały rok szkolny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1. Wychowawcy,  
     nauczyciele 
 
 
 
  2. Dyrektor szkoły,    
      kadra  
      pedagogiczna,   
      pracownicy  
      administracji  
      i obsługi,  
      koordynator ds.  
                                                                                                                                                                           bezpieczeństwa,  
      koordynator ds.    
      bezpieczeństwa   
      przeciwpożarowe- 
      go. 
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VIII. 

 

 

 

 
Rozpoznanie 

zagrożeń 
i właściwe 

zachowanie się 
w sytuacjach  

niebezpiecznych. 
 

 
 

  1. Doskonalenie  
      umiejętności zachowania  
      się w sytuacjach  
      niebezpiecznych: 
     - działania związane  
       z udzielaniem pierwszej  
       pomocy,    
     - uświadamianie zagrożeń  
       związanych z życiem 
       towarzyskim, podróżami,  
        aktywnością             w okresach  
      wolnych od nauki itp. 

 

 
 
 1. Pogadanki na godzinach  
    wychowawczych, prezentacje  
    multimedialne, zebrania z rodzicami,  
    warsztaty z zakresu udzielania  
    pierwszej pomocy przedmedycznej,  
    spotkania z funkcjonariuszami policji. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cały rok szkolny 

 
 
 1. Wychowawcy,  
    nauczyciele,  
    psycholog, pedagog  
    pielęgniarka  
    szkolna,  
    edukatorzy  
    zewnętrzni 
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IX. 

 
 

Wspieranie  
umiejętności  

dydaktycznych  
i wychowawczych 

rodziców. 

 
 1. Współpraca z rodzicami  
     w zakresie  
     przezwyciężania trudności  
     dydaktycznych  
     i wychowawczych - 
     wskazówki do pracy  
     w domu z uczniami. 

 
 1. Organizowanie szkoleń, warsztatów  
     dla rodziców/opiekunów prawnych 
     i nauczycieli. Indywidualne  
     konsultacje ze          specjalistami  
     szkolnymi. 

 
Cały rok szkolny 

 
 1. Dyrektor szkoły,  
     nauczyciele,  
     specjaliści,  
     pedagog,  
     psycholog, 
     pedagog specjalny, 
     edukatorzy  
     zewnętrzni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pomoc socjalna. 

  
 1. Wsparcie  instytucji     
     w pokryciu w całości lub    
     części kosztów posiłków  
     dla uczniów znajdujących  
     się w trudnej sytuacji  
     życiowej. 
 
  2. Diagnoza potrzeb uczniów  
      którym z przyczyn 
      rozwojowych, rodzinnych  
      lub losowych jest  
      potrzebna pomoc  
      i wsparcie. 
  
   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 1.Konsultacje z pracownikami           
    socjalnymi GOPS. 
  
 
 
 
 
  2. Monitorowanie sytuacji uczniów  
      przez wychowawcę i pedagoga  
      szkolnego. 
 
 
 
   
  . 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cały rok szkolny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  1.Pedagog 
 
 
 
 
 
 
  2. Dyrektor szkoły,   
      wychowawcy,  
      nauczyciele, 
      pedagog, 
      pielęgniarka 
      szkolna 
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 4. Organizowanie akcji   
     charytatywnych i zbiórek  
     rzeczowych na terenie  
     szkoły ze szczególnym  
     uwzględnieniem uczniów  
     z Ukrainy ze względu na  
     sytuację polityczną. 
 
 
  5. Współpraca z: 
      a) gminnym ośrodkiem    
          pomocy społecznej; 
      b) sądem rodzinnym; 
      c) policją;  
      d) innymi instytucjami  
          i organizacjami  
          działającymi na  
          rzecz dzieci  
          i młodzieży. 
 

 
  4. Działalność Szkolnego  
     Bractwa Wolontariuszy. 
 
 
 
 
 
 
 
  5. Monitorowanie sytuacji przez  
     pedagoga i psychologa szkolnego,  
     składanie wniosków do GOPS. 

 
Cały rok szkolny 

 
  4. Opiekunowie  
      Szkolnego Bractwa     
      Wolontariuszy 
 
 
 
 
 
 
  5. Dyrektor, pedagog,  
     psycholog 
 
 
 

 

VII. EWALUACJA PROGRAMU 

W ustaleniu czy realizowany program przynosi oczekiwane efekty, niezbędna jest jego ewaluacja. Należy więc kontrolować  zarówno przebieg 

procesu, jak i osiągnięte wyniki. 

Proces powinien być kontrolowany przez bieżące monitorowanie, a uzyskane informacje wykorzystywane do modyfikacji samego programu   

(jeżeli wystąpi taka potrzeba). 

 

Narzędzia ewaluacji: 
 

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

2) analiza dokumentacji, 



41 
 

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

4) rozmowy z rodzicami, 

5) wymiana spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, 

6) analizy przypadków. 

VIII. USTALENIA KOŃCOWE 
 

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

prawidłowością jego realizacji. 

 Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Poniatowskiego na lata 2022-2027 jest otwarty, może być modyfikowany w 

trakcie realizacji. 

 Program ten podlega monitorowaniu, diagnozowaniu i ewaluacji.  W każdym roku szkolnym we wrześniu zostanie opracowany Aneks do Programu 

Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły wraz z harmonogramem działań zaplanowanych na dany rok szkolny w formie odrębnego załącznika i dołączony do 

Programu. 

 

  Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Poniatowskiego w Ładach: 
 

-  przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 13.09.2022r. 
 

- przyjęto uchwałą Rady Rodziców w dniu ………………………………………………………. 2022r. 
 

- w porozumieniu z Radą Samorządu Uczniowskiego w dniu …………………………………….. 2022r. 
 

Rada Rodziców Dyrektor Szkoły                                                       Rada Samorządu Uczniowskiego 

……………………………… ………………………………….. …………………………........... 
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ZAŁĄCZNIK NR 1  

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO  

BĘDZIE NA BIEŻĄCO AKTUALIZOWANY 
  

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ładach  

Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Poniatowskiego w Ładach  

Dawidy Bankowe, ul. Długa 49, 05-090 Raszyn  

tel. (022) 720-25-69  

 

HARMONOGRAM   

KONKURSÓW, AKCJI, PROGRAMÓW, WARSZTATÓW i INNOWACJI SZKOLNYCH  
ROK SZKOLNY 2022/2023 

 

  

L.P.  

  

Nazwa konkursu / akcji / programów/ warsztatów 

  

Termin  

  

Osoby odpowiedzialne  

  

  

KONKURSY  
  

1.   Konkursy szkolne:  

1. Konkurs czytelniczy “Jan Brzechwa czy Julian Tuwim”  

       kl. II-III  

2. “By czytać się chciało zrób zakładkę wspaniałą” kl. I  

3.   Konkursy plastyczne:   

       a. “Bohater książki w konwencji japońskiego komiksu”  

             kl. IV-VIII  

       b. “Mój przyjaciel z bajkowej krainy” kl. II-III  

  

maj  

  

kwiecień  

  

styczeń  

  

styczeń  

Iwona Szczęszek  

   

2.  Konkursy wojewódzkie i ogólnopolskie:   

Ogólnopolski konkurs literacki “Popisz się talentem” kl. I-VIII  

Ogólnopolski konkurs literacki dla dzieci i młodzieży  

“Jak zdobyć nagrodę nobla?”  

Wojewódzki konkurs literacki “Wydajemy własną książkę” 

 kl. I-VIII  

marzec-kwiecień  

luty-marzec  

  

luty-marzec  

Iwona Szczęszek  
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3.  Konkurs wiedzy o Patronie Szkoły  maj  Michał Mielniczuk  

4.  Najpiękniejszy Anioł  grudzień  Elżbieta Borsuk  

5.  Bombka bożonarodzeniowa  grudzień  Elżbieta Borsuk  

6.  Ozdoby wielkanocne  kwiecień  Elżbieta Borsuk  

7.  „Jajo wielkanocne”  kwiecień  Elżbieta Borsuk  

8.  „Palma wielkanocna”  kwiecień  Elżbieta Borsuk  

9.  Konkurs literacko-plastyczny pt. 3P (proza, poezja, plastyka)  październik/listopad  Katarzyna Bryczek  

10.  Szopka bożonarodzeniowa  grudzień  Małgorzata Gos, Anna Juszczyk  

11.  Józef Piłsudski – wielki wódz - plastyczny  listopad  Elżbieta Borsuk  

12.  “Gościu, siądź pod mym dębem a opowiem Tobie...” opowiadanie 

historyczne   

październik  Anna Nowakowska  

13.  “Narysuj lub sfilmuj wiersz”  kwiecień  Anna Nowakowska  

14.  Szkolny turniej tenisa stołowego  grudzień  M. Gużkowska-Nurkiewicz, A. Samsel, 

T. Wroński  

15.  Szkolny turniej “Siatkarskie Miksty”  styczeń/luty  M. Gużkowska-Nurkiewicz, A. Samsel, 

T. Wroński  

16.  Profilaktyczny Konkurs plastyczny dla uczniów  nt. profilaktyki 

uzależnień od substancji psychoaktywnych i nikotyny  

„Żyję zdrowo bez używek  

marzec  Sobkowiak Agnieszka   

Pius Ewa  

17.  Konkurs z zakresu kształtowania postaw patriotycznych   

(nt. symboli narodowych)  

kwiecień    

  

AKCJE  
  

18.  Powiedz to dobrym słowem – „Dzień Logopedy"  marzec  Małgorzata Lichomska  
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19.  Dzień Ziemi  kwiecień  Anna Juszczyk, Iwona Ignaczak  

20.  Dzień Szkoły bez Przemocy  październik  Dorota Wojtecka, Agata Krawczak-Łus  

21.  Sprzątanie Świata  wrzesień  Anna Juszczyk, Iwona Ignaczak  

22.  Dzień Dobrego Słowa  rok szkolny  Małgorzata Lichomska  

23.  Akcje Szkolnego Bractwa Wolontariuszy  rok szkolny  Dorota Wojtecka, Agata Krawczak-Łus  

24.  Góra Grosza  listopad  Magdalena Długosz, Anna Nowakowska  

25.  Wszyscy jesteśmy różni, ale tacy sami  grudzień  Małgorzata Lichomska, Monika Sowa  

26.  Dzień Dziecka  czerwiec  Rada Rodziców, Wychowawcy  

27.  “Przerwa z książką”  wrzesień - maj  Anna Nowakowska  

28.  Mleko w szkole  rok szkolny  wychowawcy klas 1- 5  

29.  Zbiórka makulatury  rok szkolny  Magdalena Brzozowska, Anna Ogonek, 

wychowawcy świetlicy,   

Krzysztof Sidor  

30.  Zbiórka kartridży po tonerach  rok szkolny  Michał Mielniczuk, Tomasz Wroński,   

Małgorzata Gos, Krzysztof Sidor  

31.  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy  styczeń  Piotr Królak, Agata Pietraszko - 

Seredyńska, opiekunowie Szkolnego 

Bractwa Wolontariuszy  

32.  Zbiórka baterii - Sadzonka za baterię  maj/czerwiec  Piotr Królak, Iwona Ignaczak,    

Dorota Wojtecka  

33.  Sprzedaż zniczy - akcja organizowana we współpracy   

z Fundacją Wszystkich Świętych  

listopad  opiekunowie Szkolnego Bractwa 

Wolontariuszy  

34.  Zbiórka rzeczy dla potrzebujących dzieci oraz zwierząt   

w schroniskach  

rok szkolny  opiekunowie Szkolnego Bractwa 

Wolontariuszy  

35.  Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami  grudzień  Małgorzata Lichomska, Piotr Pietroński, 

Katarzyna Szybuńka, Agnieszka Szwarc, 

Iwona Witek, Monika Sowa  

36.  Dzień Głośnego Czytania dla uczniów klas I-III  raz w miesiącu- cały rok 

szkolny  

Wychowawczynie klas I-III, nauczyciele 

współorganizujący kształcenie 

 

PROGRAMY, INNOWACJE i WARSZTATY   
1.   Warsztaty budowania pozytywnej samooceny dla klas VIII  luty/marzec  Ewa Pius  

  

2.  Jak skutecznie się uczyć aby osiągnąć sukces kl. VIII  październik  Agnieszka Sobkowiak  
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3.  “Agresja rodzi agresję, uśmiech rodzi uśmiech”- warsztaty 

wczesnej profilaktyki agresji i przemocy dla klas I-III  

Do ustalenia z 

pełnomocnikiem Gminy 

ds. profilaktyki  

Ewa Pius  

4.  “ Mosty zamiast murów”- warsztaty komunikacji dla klas IV-VII  Do ustalenia z 

pełnomocnikiem Gminy 

ds.. profilaktyki  

  

Ewa Pius  

  

5.  Akademia Bezpiecznego Puchatka- program edukacyjny dla 

uczniów klas I obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem 

dzieci: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie  

Październik-luty  Anna Juszczyk, wychowawcy klas I  

6.  “Nie pal przy mnie, proszę”- program edukacji antytytoniowej dla 

uczniów klas I-III  

rok szkolny  Anna Juszczyk, wychowawcy klas I-III  

7.  “Różni, ale tacy sami” - innowacja pedagogiczna  listopad - kwiecień wychowawcy klas I- VIII 

8. ”Akcja interakcja”- innowacja pedagogiczna rok szkolny klasy VIII 

9. ”Przerwa z książką” - innowacja pedagogiczna rok szkolny klasy I - VIII 

 

HARMONOGRAM   

UROCZYSTOŚCI  i  IMPREZ SZKOLNYCH  
ROK SZKOLNY 2022/2023 

 

  

L.P.  

  

Nazwa uroczystości / imprezy  

  

Termin  

  

Osoby odpowiedzialne  

  

  

UROCZYSTOŚCI  
  

1.   Dzień Edukacji Narodowej   październik   Agnieszka Samsel, Magdalena 

Gużkowska-Nurkiewicz, Piotr Królak  

2.    Ślubowanie klas pierwszych   październik  Anna Juszczyk, Marzena Borsuk, 

Małgorzata Rąbek, Ewa Kulińska  

3.   Święto Niepodległości- uroczystość dla klas IV-VIII   listopad   K. Przybylska. M. Mielniczuk, E. Borsuk, 

K. Bryczek, M. Lichomska, K. Wojtaś, K. 

Szybuńka  
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4.  Święto Niepodległości- uroczystość dla klas I-III  listopad  E. Kownacka, B. Woźniak, K. 

Witanowska, K. Leszczyńska, M. Sowa  

5.   KATYŃ - ocalić od zapomnienia   listopad   E. Borsuk, A. Nowakowska, M. Borsuk, 

M. Lichomska, K. Szybuńka,  

M. Mielniczuk, E. Kownacka,  

K. Bryczek  

6.   Jasełka Bożonarodzeniowe   grudzień   Sylwia Jaźwiska, Magdalena Długosz, 

Magdalena Brzozowska, Małgorzata 

Jankiewicz, katecheci, D. Wojtecka,  

A. Krawczak - Łus  

7.   Wigilia Szkolna   grudzień   Beata Haławin, Jolanta Kulig, Beata Róg, 

Agnieszka Samsel  

8.   Obchody Międzynarodowego Dnia Świadomości Autyzmu   kwiecień   Dorota Wojtecka, Agata Krawczak-Łus, 

zespół nauczycieli współorganizujących  

9.   Święto Szkoły   maj   Beata Róg, Beata Haławin, Elżbieta 

Borsuk, Marzena Borsuk, Małgorzata 

Lichomska, Agnieszka Samsel, Katarzyna 

Szybuńka, Joanna Osęka-Więcławicz  

10.   Zakończenie Roku Szkolnego kl. 0-III   czerwiec   wychowawcy kl. III  

11.   Zakończenie Roku Szkolnego kl. IV - VIIII   czerwiec   wychowawcy kl. VIII  

  

IMPREZY  
  

1.   Bal Karnawałowy dla kl. 0-III   styczeń/luty  wychowawcy kl. I - III  

2.   Bal Karnawałowy dla kl. IV-VIII   styczeń/luty  wychowawcy kl. IV-VIII  

 

  

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM   

KONKURSÓW i  IMPREZ POZASZKOLNYCH   
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ROK SZKOLNY 2022/2023 

 

  

L.P.  

  

Nazwa konkursu / imprezy  

  

Termin realizacji  

  

Osoby odpowiedzialne  

  

  

KONKURSY  
  

1.  Kuratoryjny Konkurs matematyczny  październik  Piotr Królak  

2.  Kuratoryjny Konkurs polonistyczny  październik  Jolanta Kulig  

3.  Kuratoryjny Konkurs biologiczny  październik  Iwona Ignaczak  

4.  Kuratoryjny Konkurs historyczny  październik  Michał Mielniczuk  

5.  Kuratoryjny  Konkurs języka angielskiego i języka niemieckiego  

  

październik  Beata Haławin, Monika Mikołajczyk  

Alicja Zawitkowska  

6.  Kuratoryjny  Konkurs geograficzny  październik  Marek Kucharski  

7.  Kuratoryjny  Konkurs fizyczny  październik  Łukasz Szpiega  

8.  Kuratoryjny  Konkurs chemiczny  październik  Anna Zawalska  

9.  Kuratoryjny  Konkurs WOS  październik  Iwona Ignaczak  

10.  Ogólnopolski Konkurs  Matematyczny KANGUR  luty/marzec  Piotr Królak  

11.  Wojewódzki Konkurs Recytatorski „ Warszawska Syrenka”   kwiecień  

  

Anna Nowakowska, 

Jolanta Kulig, Katarzyna Bryczek  

  

12.  

Ogólnopolski Konkurs Literacki: Popisz się talentem 

organizowany   

przez Wydawnictwo Nowa Era  

kwiecień  

  

Iwona Szczęszek  

  

13.  Ogólnopolski Konkurs Organizowany przez NBP Wielcy polscy 

ekonomiści też byli nastolatkami...  

październik  Jolanta Kulig  

14.  Ogólnopolski Konkurs Literacko - Plastyczny Bazgroł   kl. I-VIII  marzec  Iwona Szczęszek  

15.  Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Baśnie, naturalnie kl. I-IV  styczeń  Iwona Szczęszek  

16.  Wojewódzki Konkurs Literacko - Plastyczny - Wydajemy własną 

książkę  

marzec  Iwona Szczęszek  

17.  Gminny konkurs Rozumiem to, co czytam kl. III- XX Jubileuszowa 

edycja  

listopad  Katarzyna Witanowska, Barbara Woźniak, K. 

Leszczyńska, M. Sowa, I. Witek  

18.  Gminny Konkurs „Wielkanocna Palma”  kwiecień  Elżbieta Borsuk  

19.  Gminny Konkurs Plastyczny „Pocztówka z wakacji”  kl. I – III  październik  Marzena Borsuk, Barbara Woźniak  
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20.  Gminny Konkurs „Dbam o zdrowie” kl. I-III  luty/marzec  Barbara Woźniak,   

Katarzyna Witanowska  

21.  Gminny Konkurs „Niepodległość Polski 1918”  listopad  Michał Mielniczuk  

22.  Gminny Konkurs „Wokół Bitwy pod Raszynem”  kwiecień  Michał Mielniczuk  

23.  Gminny Konkurs czytelniczy „W świecie baśni i legend“ klasa II  marzec/ kwiecień  wychowawcy klas II  

24.  Gminny Konkurs recytatorski „Jesień w poezji“ kl. II  listopad  wychowawcy klas II  

25.  Gminny Konkurs ortograficzny „I Ty możesz zostać mistrzem 

ortografii“  kl. II-III  

kwiecień  wychowawcy klas II-III  

26.  Gminny Konkurs plastyczny „Piękno ziemi raszyńskiej“ kl. I- III  kwiecień  wychowawcy klas I-III  

27.  Gminny Konkurs przyrodniczo-ekologiczny  kwiecień  wychowawcy klas III  

28.  Gminny Konkurs matematyczny „Wzorowy matematyk“ kl. III  maj  wychowawcy klas III  

29.  Gminny Konkurs recytatorski „Moim rodzicom podaruję wiersz“ kl. 

I  

maj  wychowawcy klas I  

30.  

  

Gminny Konkurs Pieśni Niepodległościowych  listopad  Elżbieta Borsuk, Edyta Kownacka  

 

IMPREZY   
1.  Czwarty Memoriał Szachowy im. Andrzeja Radziewicza  listopad/grudzień  Magdalena Gużkowska - Nurkiewicz  

Agnieszka Samsel  

2.  Międzypowiatowy Maraton Matematyczny  luty/ marzec  Piotr Królak  

3.  Wielobój rekreacyjny „Bakcylek“ kl. I.  czerwiec  wychowawcy klas I  

4.  Bieg po wiedzę- turniej wiedzy i sprawności sportowej dla 

trzecioklasistów  wielobój sportowo - wiedzowy dla uczniów  

klas III   

Luty   K. Witanowska, B. Woźniak, M. Sowa,  

K. Leszczyńska. I. Witek  

 

 


