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WSTĘP 
  W ubiegłym roku szkolnym zdiagnozowaliśmy potrzeby szkoły. Wykorzystując 

badania ankietowe prowadzone wśród uczniów oraz rodziców, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły; wnioski z analizy zasobów środowiska, w którym funkcjonuje szkoła,            

wnioski z analizy dokumentacji szkolnej, sformułowaliśmy misję szkoły oraz cele 

strategiczne, którymi chcemy się kierować. Opracowaliśmy też i zatwierdziliśmy Model 

Absolwenta. Na podstawie powyższego określiliśmy szczegółowe cele, które chcemy 

realizować, by uczniowie mogli rozwijać się w każdej sferze: psychicznej, duchowej, 

społecznej i fizycznej. W bieżącym roku szkolnym uwzględniliśmy wnioski i zalecenia 

wynikające z przeprowadzonej ewaluacji wynikającej z planu nadzoru pedagogicznego na rok 

szkolny 2017/18. Dotyczyła ona poziomu bezpieczeństwa uczniów w szkole i poziomu 

bezpieczeństwa w internecie.  Zaplanowaliśmy też dalszą diagnozę funkcjonowania szkoły              

i ewaluację kolejnych jej obszarów. Mamy nadzieję, że doskonaląc nasze działania będziemy  

dostosowywać je do potrzeb uczniów i wymogów zmieniającej się rzeczywistości                            

a jednocześnie skutecznie strzec i wskazywać na wartości, które wspólnie określiliśmy jako 

strategiczny cel wychowania. 

Program powstał, by: 

 edukacja i wychowanie stawały się procesem sensownym, harmonijnym i 

konsekwentnym na przestrzeni całego etapu nauczania. 

 budować podstawę porozumienia się rodziców, nauczycieli, uczniów, środowiska,  

w którym funkcjonuje szkoła i integrować ich wokół wspólnej, długofalowej 

koncepcji wychowana dzieci 

 ustalić wspólne wartości i główne cele wychowawcze, które będą stanowiły punkt 

odniesienia w długotrwałym  i niekończącym się dla człowieka procesie edukacji 

 ułatwić nauczycielom planowanie indywidualne ich pracy dydaktyczno- 

wychowawczej 

 działania edukacyjne i wychowawcze poszczególnych nauczycieli uchronić przed 

przypadkowością i niespójnością 

Mamy nadzieję, że program wychowawczo-profilaktyczny i jego realizacja służyć będą 

uczniom, rodzicom, nauczycielom i mieszkańcom miasta, zarówno w bliższej, jak i w dalszej 

perspektywie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAM WYCHOWAWCZY OPRACOWANO  ZGODNIE Z AKTAMI 

PRAWNYMI  
1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 1997 r. nr 78, 

poz. 483 ze zm.). 

2. Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. nr 120, poz. 526). 

3. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. 

4. Ustawa z 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 

1943 ze zm.). 

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

6. Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 487). 

7. Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania 

tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 957). 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie 

nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2017 poz.1658). 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 843). 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów                                

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły 

specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 356). 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie 

indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci              

i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. 2014 poz. 1157). 

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

indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci         

i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.(Dz. U. 2017 poz. 1616). 

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013 poz. 532). 

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

zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz.U.2017 poz. 1591). 

15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym  (Dz. U. 2015 poz. 1113).  

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

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000843
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001157
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000532
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001113


niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym. (Dz. U. 2017 poz. 1578). 

17. 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 2015 r. poz. 1249). 

18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 22 stycznia 2018r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach 

systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej informacyjnej                      

i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.( Dz. U. z 2018r.poz.2014). 

19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2 czerwca 2017r zmieniające 

rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści 

dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego                              

i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz 

metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego (Dz. U. poz. 1117). 

20. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie 

orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych 

poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. 2017 poz. 1743). 

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

doradztwa zawodowego (Dz. U. 2018 poz. 1675). 

22. Ustalone przez  Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Kuratora Oświaty w Łodzi 

kierunki realizacji Polityki Oświatowej Państwa w roku szkolnym 2018/2019. 

23.  Statut Szkoły Podstawowej im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie  

(w szczególności: zasady udzielania i pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz  

strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych, interwencyjnych wobec dzieci  

i  młodzieży zagrożonych uzależnieniem). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WIZJA SZKOŁY (Koncepcja wychowawcza szkoły) 
Szkoła jest instytucją uznającą prymat rodziców w wychowaniu dzieci zgodnie z ich 

przekonaniami, wyznawanymi wartościami. 

Szkoła  określa cele i zadania w oparciu o ustalone przez społeczność szkolną wartości                   

i obowiązujące akty prawne.  Zapewnia uczniom różnorodną i atrakcyjną ofertę edukacyjną 

oraz dobre, bezpieczne warunki nauki i funkcjonowania.   

Nauczyciele wspierają rodziców w kształtowaniu rozwoju osobowego uczniów we 

wszystkich wymiarach ( intelektualny, fizyczny, emocjonalno- społeczny, duchowy) 

pomagają korygować niepożądane zachowania i postawy. 

Szkoła jest miejscem współpracy wszystkich osób z nią związanych: uczniów, nauczycieli, 

rodziców, pracowników niepedagogicznych. Głównym celem tej współpracy jest efektywne 

przygotowanie młodego człowieka do samodzielnego, odpowiedzialnego i etycznego 

funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie. 

 Umożliwia pobierania nauki przez młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną 

społecznie zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. 

 Otacza opieką uczniów z dysfunkcjami poprzez umożliwianie realizowania 

zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania, zajęć 

rewalidacyjnych i innych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

 

CELE STRATEGICZNE SZKOŁY 

Cele  wynikają z powyższej wizji szkoły, są zgodne z oczekiwaniami rodziców oraz zgodne            

z aktami prawnymi. Dotyczą oddziaływania na wszystkie  sfery rozwoju ucznia:  

psychiczną ( umysłową, emocjonalną),  

duchową,  

społeczną,  

fizyczną.   

W obrębie każdej sfery określono cele w czterech kategoriach oddziaływania: 

Wspieranie rozwoju funkcji poznawczych lub umiejętności (WR) 

Kształtowanie postaw uczniów ( KP) 

Zapobieganie (profilaktyka) niepożądanym postawom i zachowaniom (Pr.) 

Korygowanie niewłaściwych postaw i zachowań (Kor.) 



I. SFERA PSYCHICZNA  

1. Wspomaganie procesów poznawczych oraz motywacyjnych niezbędnych                           

do zdobywania informacji, umiejętności ich przetwarzania i wykorzystania.(WR) 

2. Stwarzanie szans i warunków do  opanowania umiejętności posługiwania się                                   

i wykorzystania technologii komunikacyjno-informatycznej oraz do rozwiązywania 

problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki. 

3. Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, 

argumentowania i wnioskowania, myślenia matematycznego. 

4. Stwarzanie szans i warunków do  opanowania umiejętności poprawnego posługiwania 

się językiem ojczystym. 

5. Stwarzanie szans i warunków do  opanowania umiejętności posługiwania się językiem 

obcym w stopniu odpowiednim do możliwości poznawczych ucznia  uwzględniając 

przede wszystkim praktyczną stronę zastosowana umiejętności językowych. (WR) 

6. Rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość. 

7.  Budowanie wiedzy na temat własnych predyspozycji i uzdolnień oraz wiedzy                         

na temat sposobów i możliwości ich rozwijania. (WR) 

8. Kształtowanie samodzielności, odpowiedzialności. (WR) 

9. Kształtowanie świadomości własnych ograniczeń i słabości oraz konieczności pracy 

nad charakterem. (KP) 

10.  Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem(WR) 

11. Zapobieganie trudnościom w nauce.(Pr) 

12.  Kształtowanie motywacji  i umiejętności do przezwyciężania trudności szkolnych. 

Korygowanie złych nawyków  w uczeniu się. (Kor) 

13. Korygowanie złych nawyków odreagowywana frustracji i złości, korygowanie postaw               

i zachowań destruktywnych ( autoagresji,  przemocy, uzależnieniu od środków 

psychoaktywnych pornografii, internetu . (Kor) 

14.  Stwarzanie szans do zdobycia  wiedzy na temat różnych zawodów, dynamiki rynku 

pracy,  systemu kształcenia i zdobywania kwalifikacji w Polsce.(WR) 

15. .Wzmacnianie poczucia sukcesu, satysfakcji życiowej.(Pr) 

II. SFERA DUCHOWA. 

1. Wspomaganie w  kształtowaniu konstruktywnego i stabilnego systemu wartości. 

Kształtowanie umiejętności konstruowania kryteriów moralnych i estetycznych.  



2. Uświadamianie znaczenia właściwego pełnienia ról pełnionych w rodzinie. 

Kształtowanie  szacunku wobec rodziny. 

3. Kształtowanie postawy szacunku wobec życia ludzkiego,  na każdym jego etapie         

i w każdej kondycji.(KP) 

4. Kształtowanie  odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka w relacjach 

koleżeńskich, przyjacielskich.(KP) 

5. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania     

dla polskiego dziedzictwa kulturowego.(KP) 

6. Stwarzanie szans do zdobycia wiedzy na temat  ludzkiej seksualności, kształtowanie 

poczucia osobistej godności, intymności. 

7. Uświadamianie wagi dbałości o zdrowie i poczucia sensu życia jako wartości 

kluczowych dla jakości życia.(WR) 

8. Uświadamianie roli  środowiska naturalnego jako warunku życia ludzkiego lub jego 

jakości. 

III. SFERA SPOŁECZNA 

1. Doskonalenie identyfikacji z własną grupą odniesienia oraz poczucia 

współodpowiedzialności za nią: rodzinę, szkołę, społeczność lokalną, ojczyznę. 

Kształtowanie zainteresowania problematyką Europy, świata                                         

i współodpowiedzialności za problemy globalne.(WR, KP) 

2. Kształtowanie postawy ciekawości wobec innego, tolerancji wobec różnic. Stwarzanie 

szans i doskonalenie zdobywania wiedzy na temat  kultury, obyczajów, historii 

mniejszości religijnych, narodowych, kulturowych.  

3. Kształtowanie umiejętności wypełniania ról społecznych oraz  skutecznego sposobu 

komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych. (WR) 

 

4. Kształtowanie umiejętności zachowania zgodnego z zasadami kultury osobistej          

w różnych sytuacjach życiowych.(WR) 

 

5. Zapobieganie postawom wykluczania z grupy rówieśniczej  oraz aktom dyskryminacji 

wobec osób odmiennych od grupy odniesienia. (Pr) 

 

6. Zapobieganie postawie  alienowania się w stosunku do grupy lub środowiska. (Pr) 

 

7. Korygowanie negatywnych nastawień i zachowań wobec osób odmiennych od grupy 

odniesienia. (Kor) 

 

8.  Rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej. (KP) 



 

9. Wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu 

modelowanie  postaw prozdrowotnych i prospołecznych.( KP) 

IV. SFERA FIZYCZNA/ ZDROWOTNA 

1. Poszerzanie i ugruntowywanie wiedzy na  temat zdrowego stylu życia  we wszystkich 

aspektach zdrowia.(WR ) 

2. Wzmacnianie pozytywnego stosunku do świata,  kształtowanie poczucia równowagi 

psychicznej, chęci do życia i witalności.(KP) 

3. Wspomaganie w kształtowaniu nawyków służących zdrowiu we wszystkich jego 

aspektach. (WR) 

4. Kształtowanie  postaw prozdrowotnych oraz motywacji do wzmacniania zdrowia 

własnego i innych ludzi, kształtowania bezpiecznego środowiska sprzyjającego 

rozwojowi zdrowia. (KP) 

5. Zapobieganie zachowaniom szkodzącym zdrowiu i zagrażającym bezpieczeństwu. 

(Pr) 

6. Kształtowanie  identyfikacji z normami i sposobami działania przeciwnymi                     

do używania środków i substancji psychoaktywnych oraz podejmowania innych 

zachowań ryzykownych.(Pr)  

7.  Korygowanie złych nawyków związanych ze sposobem odżywiania się,  spędzania 

wolnego czasu, odpoczynku, korzystania z mediów  radzenia sobie ze stresem, 

korygowanie niewłaściwych form zachowania wobec siebie i innych. (Kor) 

8. Ograniczanie czynników ryzyka związanych  z możliwością wystąpienia zachowań 

zagrażających zdrowiu.(Pr.) 

9. Tworzenie środowiska bezpiecznego i sprzyjającego zdrowiu oraz zachowaniom 

prozdrowotnym.(Pr.) 

10. Upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie 

właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska.(WR,KP) 

 

 

 

 

 

 



MODEL ABSOLWENTA 

Uczeń, który kończy edukację w Szkole  Podstawowej im. plt. płk. Stanisława Skarżyńskiego 

w Warcie: 

Sfera psychiczna 

1.Ma świadomość, że uczenie się jest procesem, który trwa przez całe życie i jest skutecznym 

sposobem adaptacji do środowiska oraz wpływu na nie. 

2.Wykazuje motywację do zmian na lepsze swojego otoczenia, aktywną postawę wobec 

trudności i problemów.  Dąży do rozwoju swoich zdolności. Jest kreatywny, samodzielny        

i odpowiedzialny. 

3.Zna źródła informacji, potrafi z nich korzystać.  Radzi sobie z poszukiwaniem, 

porządkowaniem informacji z rożnych dziedzin życia.  

4.Umie posługiwać się komputerem i podstawowymi urządzeniami cyfrowymi. Zna podstawy 

programowana. Potrafi wykorzystać te umiejętności w procesie  edukowania się, radzenia 

sobie w codziennych sytuacjach i rozwiązywaniu problemów. 

5. Potrafi logicznie argumentować, krytycznie myśleć. Umie sprawnie wykorzystywać 

narzędzia matematyki w życiu codziennym. Umie sprawnie wykorzystać narzędzia 

matematyki w życiu codziennym. 

6. Komunikuje się w języku polskim w mowie i w piśmie  poprawnie i zrozumiale. Czytanie 

jest dla niego ważnym sposobem zdobywania informacji i własnego rozwoju. 

7.Potrafi przynajmniej w podstawowym zakresie dotyczącym codziennych czynności              

i doświadczeń porozumieć się w mowie i piśmie w dwóch językach obcych. 

8. Uczeń jest przygotowany do kontynuowania nauki w szkole odpowiedniej do jego 

predyspozycji, zainteresowań i możliwości poznawczych. Ma orientację co do predyspozycji 

związanych z wykonywaniem określonych zawodów. 

9. Rozumie i stara się przyjmować konsekwencje swoich decyzji i działań. Zna swoje mocne 

strony w aspekcie uzdolnień, umiejętności oraz cech charakteru.  

10.Umie rozpoznawać u siebie objawy stresu. Zna skuteczne i akceptowane społecznie 

sposoby wyrażania emocji.  

11.Uczeń zna swoje słabe strony. Wie w jaki sposób  przezwyciężać je lub kompensować,    

by było to zgodne z normami współżycia społecznego 

 

 

 

 



Duchowa 

12.Wykazuje potrzebę  poszukiwania  realizowania  prawdy, dobra, piękna  jako  

uniwersalnych  i nadrzędnych wartości.  

13. Dostrzega wartość rodziny  jako niezastępowalnego środowiska rozwoju człowieka                    

i umie określić jej rolę. 

14. Szanuje życie i zdrowie ludzkie na każdym jego etapie i w każdej kondycji.  

15. Potrafi  wykazać solidarność, ofiarność, altruizm wobec osób z najbliższego środowiska                

( rodzina, rówieśnicy), a także solidarność wobec ofiar klęsk żywiołowych, wojen, 

problemów społecznych na świecie. 

16. Traktuje ojczyznę jako  wartość, szanuje tradycje narodowe i regionalne. 

17. Ma poczucie własnej godności, potrafi okazać szacunek innym osobom. 

18. Wykazuje dbałość o zdrowie własne i innych. 

19. Wykazuje dbałość o przyrodę,  rozumiejąc, że stan naturalnego środowiska jest 

warunkiem życia człowieka (lub jego jakości).  

20. Dba o estetykę swojego wyglądu i otoczenia. 

21. Wykazuje życzliwe, optymistyczne nastawienie do siebie samego, otoczenia, przyszłości 

wynikające z poczucia własnej wartości i sensu życia. 

Społeczna 

22. Identyfikuje się ze społecznością lokalną jako własną grupą. Zna i umie odnieść  historię 

(zwłaszcza najnowszą) małej ojczyzny do wydarzeń historycznych na świecie.  

23.Identyfikuje się z szerszymi dla siebie grupami odniesienia: wspólnotą  europejską, 

państwową, narodową.  Ma ogólną wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego Europy, Polski 

chrześcijaństwa oraz świadomość ciągłości historycznej i kulturowej. Jest zainteresowany 

problematyką współczesnego świata.   

24. Szanuje tożsamość osobową, narodową, wyznaniową innych osób  i społeczności. 

Wykazuje postawę tolerancji i otwartości wobec „innego”. 

25. Umie współpracować w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych. Zna i stosuje 

podstawowe umiejętności komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych. 

26. Umie zachowywać się zgodnie z zasadami kultury osobistej.  

27.Ma poczucie własnej godności. Potrafi okazać szacunek innym osobom. 

28. Uczeń, który z jakiś powodów odróżnia się od rówieśników (stan zdrowia, nietypowe 

cechy wyglądu, niepełnosprawność fizyczna, umysłowa,  inna narodowość, wyznanie, i inne)  

umie nawiązać koleżeńskie relacje. 



Fizyczna 

28. Szanuje zdrowie własne  i innych ludzi.  

29. Ma wiedzę na temat zasad zdrowego stylu życia, stara się je stosować w praktyce. 

30. Zna  współczesne zagrożenia zdrowia w różnych jego aspektach.  

31. Zna zasady bezpiecznego zachowania w różnych, codziennych sytuacjach i stosuje          

je w praktyce. 

32.Wie, jakie istnieją instytucje i miejsca, które świadczą pomoc. Zna ich lokalizację                      

w środowisku, w którym mieszka. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIAGNOZA potencjału i możliwości szkoły, dotychczasowych działań 

wychowawczych 
Wykorzystano następujące źródła danych: 

1. Dokumentacja szkolna uczniów ( zapisy w dzienniku elektronicznym, notatki nauczycieli 

i wychowawców, protokoły z posiedzeń Rad Pedagogicznych).  Pytania fokusowe            

do nauczycieli na temat zasobów środowiska lokalnego i współpracy z nim. (zał.nr.1). 

2. Ankieta na temat „Czynniki ryzyka, czynniki chroniące”  przeprowadzone wśród 

wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej w Warcie ( zał.nr 2). 

3. Ankieta przeprowadzona wśród rodziców Szkoły Podstawowej w Warcie  „Uczenie się, 

czas wolny i zainteresowania dzieci oraz oczekiwania co do szkoły w zakresie 

bezpieczeństwa i wychowania”.(zał.nr 3). 

4. Ankieta dla rodziców dotycząca celów wychowawczych i wizji przyszłości ich 

dziecka.(zał.nr 4). 

5. Ewaluację wewnętrzną dotyczącą bezpieczeństwa uczniów w szkole i w internecie     

.(zał. nr 5) 

Na  podstawie analizy danych uzyskanych z powyższych źródeł wyprowadzono 

wnioski ( załączniki do każdego źródła), określono  mocne i słabe strony szkoły                       

i sformułowano  zalecenia:  

MOCNE STRONY SZKOŁY ( CZYNNIKI CHRONIĄCE) 
1. W opinii rodziców  szkoła stanowi bezpieczne miejsce edukacji i rozwoju dzieci, 

istnieją   w niej jasne zasady dotyczące zachowania dzieci i młodzieży oraz brak  

tolerancji dla patologii. Uczniowie także traktują szkołę jako bezpieczne miejsce. 

2. Istnieje wysoka zgodność miedzy wartościami uznawanymi za priorytetowe                               

w wychowaniu przez rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły.  

3. Szkoła dobrze współpracuje ze środowiskiem lokalnym, przede wszystkim                                     

z Wydziałem Oświaty w gminie, Warckim Centrum Kultury, dwiema parafiami  

funkcjonującymi na terenie miasta,  

4. Dysponuje dobrą bazą lokalową do realizacji  zadań  dydaktycznych, opiekuńczych, 

wychowawczych ( liczba pracowni, świetlica, 2 sale gimnastyczne,  boisko). 

5. Ma opracowane  szczegółowe procedury postępowania nauczycieli w różnych 

sytuacjach wychowawczych. (strategie) 

6. Wysokie zaangażowanie i duża kreatywność w zakresie różnych działań kulturowych, 

edukacyjnych, sportowych, charytatywnych większości uczniów i nauczycieli  

7. Bogata w zasoby biblioteka traktowana przez uczniów jako przyjazne dla nich 

miejsce, kojarzone z dostępem do informacji zapewnianym przez szkołę.                     

 

 

 



SŁABE STRONY SZKOŁY ( CZYNNIKI RYZYKA) 
1. Agresja słowna w postaci wyśmiewania, przezywania, wulgaryzmów.  

2.  Niski poziom czytelnictwa i kompetencji czytelniczych u większości uczniów. 

3.  Niski poziom umiejętności informatycznych u większości uczniów; ograniczony do 

rozrywki  i kontaktów społecznościowych. 

ZALECENIA (na podstawie wniosków z diagnozy i ewaluacji 

wewnątrzszkolnej) 

1. Podjąć bardziej skuteczną współpracę z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej oraz z Muzeum Miasta i Rzeki Warta oraz kontynuować dobra współpracę 

z pozostałymi instytucjami środowiska lokalnego(Poradnia Psychologiczno - 

Pedagogiczna, Warckie Centrum Kultury, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-

Wychowawczy, klub sportowy Jutrzenka, parafie). 

2. Nawiązać współpracę z przedsiębiorcami lokalnymi, przedstawicielami różnych 

zawodów w aspekcie realizacji zadań związanych z orientacją zawodową. 

3. Wykorzystać „osobowe traktowanie uczniów” jako zasób szkoły do wzmacniania 

poczucia własnej wartości uczniów, zwłaszcza tych, którzy doświadczają trudności 

szkolnych. Ważne, by  wychowawca i nauczyciel w trakcie podejmowania 

bezpośredniego kontaktu z dzieckiem  stosowali  wiedzę, z zakresu komunikowania 

się w relacji nauczyciel- uczeń. 

4. Wykorzystać potencjał  intelektualny, umiejętności społeczne uczniów 

przejawiających zdolności w tych obszarach.  

5. Rozszerzyć ofertę zajęć pozalekcyjnych. 

6. Wzmacniać rolę  szkolnego wolontariatu. 

7. Wykorzystać duży pozytywny wpływ grupy rówieśniczej  poprzez: 

 angażowanie samorządu szkolnego do rozwiązywania problemów z nauką       

i niewłaściwym  zachowaniem uczniów 

 organizowanie samopomocy koleżeńskiej w pokonywaniu trudności w nauce 

 angażowanie uczniów do projektów edukacyjnych, organizowania imprez        

i uroczystości szkolnych 

8. Wzmocnić u  uczniów umiejętność podejmowania właściwych zachowań                   

w przypadku kontaktu ze środkami psychoaktywnymi i osobami namawiającymi      

do ich używania. 

PRIORYTETY wychowawcze na rok szkolny 2018/ 2019  

(na podstawie badań własnych oraz wytycznych MEN) 



1. Ustalenie kompleksowej strategii działań wobec uczniów przejawiających agresję 

słowną wobec kolegów i nauczycieli oraz systematyczne jej wdrażanie                                  

i monitorowanie. 

2. Wzmocnienie umiejętności bezpiecznego korzystanie z Internetu, unikania 

cyberprzemocy. 

3. Kształtowanie umijętnośći radzenia sobie w sytuacji presji do korzystania ze środków 

psychoaktywnych. 

4. Wychowanie do wartości ze szczególnym uwzględnieniem patriotycznych postaw 

uczniów. 

5. Wzmocnienie roli kształcenia zawodowego. 

Zgodnie z celami strategicznymi  i modelem absolwenta przyjętym przez Radę 

Pedagogiczną oraz na podstawie  zaleceń sformułowanych przez nauczycieli                  

po czynnościach ewaluacyjno- diagnostycznych  opracowano cele szczegółowe i zadania 

programu wychowawczego.    

Plan Ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego   
1.W roku szkolnym 2018/2019 obszary ewaluacji  wynikają z przyjętych i kontynuowanych 

(z poprzedniego roku szkolnego) priorytetów wychowawczych i kierunków realizacji polityki 

oświatowej państwa: 

a. bezpieczne korzystanie z Internetu, cyberprzemoc,  

b. postawa patriotyczna dzieci i młodzieży. 

c. realizacja programu wychowawczego szkoły w ramach godzin z wychowawcą ze 

szczególnym uwzględnieniem problematyki przeciwdziałania agresji słownej, presji 

środowiska w kierunku korzystania ze środków psychoaktywnych. 

2. Zespoły ewaluacyjne: 

a. A. Kamola, W. Szymczak, A. Putyńska, I. Grześkowiak 

b. J. Rządkowska, A. Małolepsza, D. Gaj – Ciupa, M. Matusiak, B. Neyman 

c. K Klimaszewski, K. Piasecka, I. Grześkowiak, A. Putyńska 

3.Narzędzia ewaluacji: 

a. ankieta 

b. obserwacja 

c. pytania do grupy fokusowej  

d. analiza dokumentacji 

4.Zespoły przedstawiają wnioski z przeprowadzonej ewaluacji czerwcu 2019 r. 

5.Zespół ds. Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego modyfikuje  program             

w danej sferze, obszarze lub podejmowanym działaniu. 
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CELE SZCZEGÓŁWE I ZADANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

SFERA PSYCHICZNA ( intelektualna, emocjonalna) 

WR -  wspieranie rozwoju, KP -  kształtowanie postaw,  Pr. - profilaktyka,  Kor. -  korygowanie   

CEL 

STRATEGICZNY 

MODEL 

ABSOLWENTA 

 CEL SZCZEGÓŁOWY           ZADANIE  TERMIN KTO 

1. 

Wspomaganie 

procesów poznawczych 

oraz motywacyjnych 

niezbędnych do 

zdobywania informacji, 

umiejętności ich  

przetwarzania i 

wykorzystania.(WR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Ma świadomość, 

że uczenie się jest 

procesem, który 

trwa przez całe 

życie i jest 

skutecznym 

sposobem 

adaptacji do 

środowiska oraz 

wpływu na nie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń potrafi wskazać 

związek między  wiedzą i 

umiejętnościami nabytymi 

w szkole a  zastosowaniem 

ich w życiu. 

Umie wskazać logiczne 

powiązania, elementy 

wspólne między różnymi 

dziedzinami wiedzy, 

 Umie wziąć 

odpowiedzialność za 

zorganizowanie własnego 

warsztatu pracy                                    

i samokształcenia. 

Zna zasady efektywnego 

uczenia się, umie 

przygotować własny 

warsztat pracy 

 

Uczeń skupia uwagę i 

kieruje nią na lekcjach w 

Nauczyciele wszystkich 

przedmiotów uwzględniają  

odniesienia wiedzy szkolnej do 

życiowych doświadczeń. 

Planują ją adekwatnie do treści 

wymagań programowych i 

uwzględniają w rozkładzie 

materiału nauczania.  

Nauczyciel  wskazuje  uczniowi 

i ukierunkowuje go na 

odnajdowanie elementów 

różnych dziedzin nauki w 

nauczanym przez siebie 

przedmiocie. 

 Nauczyciel wykorzystuje 

nowoczesne technologie 

nauczania, ze szczególnym 

uwzględnieniem technologii 

informatycznych 

 

cały rok 

szkolny 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

szkolny 

 

 

 

 

cały rok 

szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

X –XI 2018r 

 

każdy nauczyciel 

 

 

 

 

 

każdy nauczyciel 

 

 

 

 

każdy nauczyciel 

 

 

 

 

 

 

 

psycholog/pedagog 
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3.Zna źródła 

informacji, potrafi 

sposób, który umożliwia mu  

zapamiętanie jej tematu i 

dużej części treści. 

Uczeń  klasy  VII, VIII S.P. 

oraz   III Gimnazjum ma 

podstawową wiedzę na 

temat funkcjonowania i roli 

pamięci, spostrzegania i 

uwagi. Umie określić jaki 

reprezentuje typ  

spostrzegania, umie 

zastosować tę wiedzę w  

uczeniu się. Zna 

przynajmniej 3 

mnemotechniki i  

przynajmniej raz w 

tygodniu stosuje je podczas 

samodzielnego uczenia się. 

Uczeń klas od  I  do V  zna 

podstawowe  zasady 

skutecznego uczenia się: 

codzienne odrabianie lekcji, 

uczenie małymi partiami, 

częste powtarzanie,  

korzystanie z pomocy w 

nauce ze strony  osób 

dorosłych. 

Uczeń potrafi wymienić 

źródła informacji o 

Uczniowie klas  IV - VIII biorą 

udział w 2 godzinnych 

zajęciach na temat ; „Czy warto 

uczyć się <jak się uczyć>”.  

Efekty wypracowane przez  

poszczególne klasy 

zaprezentowane na korytarzu 

szkolnym. 

Warsztaty dla chętnych 

uczniów klas VII,  VIII  S.P. 

oraz III Gimnazjum 

rozszerzające wiedzę na temat 

technik skutecznego uczenia się 

i zapamiętywania. 

 

 

Godzina wychowawcza 

poświęcona planowaniu i 

organizowaniu odrabiania 

lekcji, samodzielnego uczenia 

się i sposobom korzystania z 

pomocy w nauce.  

 

Korzystanie na lekcjach, 

odwoływanie się do 

tradycyjnych i nowoczesnych 

źródeł informacji w trakcie 

 

 

 

 

 

 

 

wg potrzeb, 

cały rok 

szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

zgodnie z 

planem 

wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

psycholog/pedagog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy klas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

każdy nauczyciel 
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z nich korzystać.  

Radzi sobie z 

poszukiwaniem, 

porządkowaniem 

informacji z 

rożnych dziedzin 

życia. Zna zasady 

bezpiecznego 

korzystania z 

internetu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

otaczającej rzeczywistości.  

Potrafi korzystać  ze źródeł 

informacji, oraz  łączyć i 

wykorzystywać uzyskaną 

wiedzę zgodnie z celem 

podejmowanego zadania. 

Wskazuje  walory i 

ograniczenia różnych źródeł 

informacji, a także 

zagrożenia związane z 

internetem 

Wymienia  zasady 

bezpiecznego korzystania z 

internetu. 

Zna powody, dla których 

należy kontrolować czas, 

zakres i sposób korzystania 

z mediów, podejmuje  

próby samodzielnej kontroli 

lub bezkonfliktowo 

współpracuje z dorosłymi. 

Wie, że nie można 

bezkrytycznie przyjmować 

informacji z mediów 

(telewizja, radio, internet, w 

tym portale 

społecznościowe). 

Zna zasady bezpiecznego 

poruszania się w przestrzeni 

realizacji programu 

edukacyjnego. 

Organizowanie zadań i 

projektów edukacyjnych   

wymagających   poszukiwania 

źródeł informacji,  

porównywania, 

selekcjonowania i 

wykorzystywania informacji. 

Lekcje biblioteczne, 

wychowawcze i jęż. polskiego z 

prezentacją e – booków i 

audiobooków. 

 

Organizowanie  Dnia 

Bezpiecznego internetu 

 

Lekcje wychowawcze 

dostosowane treścią i formą do 

wieku uczniów, nt. sposobu 

korzystania z internetu i innych 

mediów, wpływu mediów na 

rozwój i postawy człowieka.  

Udział uczniów w 

wydarzeniach środowiskowych 

poświęconych temu 

zagadnieniu. 

 

 

cały rok 

szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

luty 2019 

 

 

 

 

zgodnie z 

planem 

wychowawcy 

 

 

 

 

na bieżąco 

 

 

 

 

 

na bieżąco, 

zgodnie z 

kalendarzem 

każdy nauczyciel 

 

 

 

  

 

M. Dorabiała, 

poloniści 

 

 

 

opiekunowie 

samorządu 

szkolnego 

 

 

 

wychowawcy klas 

 

 

 

 

wychowawcy klas 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy 
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2.Stwarzanie szans i 

warunków do  

opanowania umiejętności 

posługiwania się                                   

i wykorzystania 

technologii 

komunikacyjno-

informatycznej oraz do 

rozwiązywania 

problemów z 

wykorzystaniem metod 

i technik wywodzących 

się z informatyki.(WR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Umie posługiwać 

się komputerem i 

podstawowymi 

urządzeniami 

cyfrowymi. 

Zna podstawy 

programowana. 

Potrafi 

wykorzystać te 

umiejętności w 

procesie  

edukowania się, 

radzenia sobie w 

codziennych 

sytuacjach i 

rozwiązywaniu 

problemów. 

cyfrowej.  

Wie jak nawiązać 

i utrzymać opartą na 

wzajemnym szacunku 

relację z innymi 

użytkownikami sieci. 

 

 

Uczeń umie wykorzystywać 

poznane algorytmy, umie 

posługiwać się aplikacjami 

komputerowymi.  

Umie wykonać pracę nad 

tekstem, 

wykonać obliczenia, 

przetwarzać informacje i je 

prezentować w różnych 

postaciach oraz stosować te 

umiejętności na zajęciach z 

różnych przedmiotów. 

 ( na poziomie stosownym 

do wieku, zgodnie z 

programem edukacyjnym). 

Szkolenie dla rodziców na 

temat  zagrożeń bezpieczeństwa 

dzieci  korzystających z 

komputera i internetu. 

 

 

Lekcje informatyki, zajęcia 

dodatkowe w postaci koła 

informatycznego. 

 Korzystanie z komputera i 

innych  urządzeń cyfrowych na 

zajęciach ze wszystkich 

przedmiotów,  odwoływanie się 

do korzystania z nich w 

zadawaniu prac domowych . 

Systematyczne podnoszenie 

umiejętności nauczycieli 

wszystkich przedmiotów w tym 

zakresie. 

 

do ustalenia 

 

 

 

 

 

 

 

zgodnie  

planem pracy 

 

 

 

na bieżąco 

 

 

 

 

 

wg potrzeb 

odpowiedzialna: A. 

Putyńska 

 

 

każdy nauczyciel 

 

 

 

 

 nauczyciel 

informatyki 

 

 

 

 

każdy nauczyciel 

 

3. Rozwijanie 

umiejętności 

krytycznego i 

logicznego myślenia, 

rozumowania, 

argumentowania 

i wnioskowania, 

myślenia 

5. Potrafi logicznie 

argumentować, 

krytycznie myśleć. 

Umie sprawnie 

wykorzystywać 

narzędzia 

matematyki w 

Uczeń odnosi wiedzę z 

zakresu przedmiotów 

ścisłych i przyrodniczych 

oraz umiejętność 

dokonywania operacji 

matematycznych do sytuacji 

i zjawisk życia 

codziennego.  

 

Realizacja podstawy 

programowej z przedmiotów 

ścisłych. z uwzględnieniem 

odniesienia treści 

programowych do życiowych 

doświadczeń. 

 

 

zgodnie z 

planem pracy 

 

 

 

 

 

 nauczyciele 

przedmiotów 

ścisłych 
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matematycznego.(WR) życiu codziennym.  Dostrzega logiczne 

następstwa wydarzeń 

przyrodniczych i 

społecznych, związek 

przyczynowo skutkowy 

między nimi. 

 Ujmuje pozytywne i 

negatywne strony 

określonych sytuacji.  

Próbuje podawać racjonalne 

argumenty związane z 

jakimś kryterium lub 

punktem odniesienia.  

Zwracanie uwagi w całym 

procesie dydaktycznym na 

związek przyczynowo 

skutkowy między 

wydarzeniami, zjawiskami. 

   

W komunikowaniu się z 

uczniem w sytuacjach 

dydaktycznych, 

wychowawczych i 

nieformalnych stosowanie 

pytań inspirujących do 

samodzielności myślenia i 

argumentowania. 

 Zajęcia na temat sztuki 

prowadzenia dyskusji ( patrz: 

sfera społeczna) 

 

 

na bieżąco 

 

 

 

 

 

 

 

na bieżąco 

 

 każdy nauczyciel 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy, 

poloniści 

4. 

Stwarzanie szans i 

warunków do  

opanowania 

umiejętności 

poprawnego 

posługiwania się 

językiem 

ojczystym.(WR) 

6.Ma wiadomości i 

umiejętności 

umożliwiające 

komunikowanie 

się w języku 

polskim w sposób 

poprawny i 

zrozumiały. 

Czytanie jest dla 

niego ważnym 

sposobem 

zdobywania 

informacji i 

własnego rozwoju 

 Zna ogólne zasady  

konstruowania wypowiedzi 

pisemnych i ustnych. Umie 

zgodnie z nimi formułować 

teksty oraz wypowiadać się. 

 

 

Uczeń zna treść lektur 

szkolnych. 

Czyta przynajmniej jedną 

 

Realizacja programu 

edukacyjnego na lekcjach 

języka polskiego. 

 

Nauczyciele wszystkich 

przedmiotów zwracają uwagę 

uczniów na poprawność  

językową w mowie i piśmie. 

 

Omawianie, porównywanie 

dzieł literackich i ich filmowych 

adaptacji; w całości lub 

cały rok 

szkolny 

 

 

 

cały rok 

szkolny 

 

 

 

 

wg planu pracy 

nauczyciela 

 

 

poloniści 

 

 

 

 

każdy nauczyciel 

 

 

 

 

wychowawcy, 

poloniści, historycy 
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książkę na dwa miesiące.  

Zna tytuł i strukturę, czyta 

regularnie lub sporadycznie 

przynajmniej jeden 

periodyk dla  dzieci  lub 

młodzieży. 

Zna tytuły kilku obecnych 

w Polsce czasopism.  

Ma wiedzę na temat dostępu 

i posługiwania się 

elektroniczną wersją książki 

i czasopisma. 

Umie na lekcjach , 

zwłaszcza przedmiotów 

humanistyczno -

społecznych odwoływać się 

do poznanej literatury. 

Umie podać argumenty 

rekomendujące przeczytaną 

książkę. Umie wykazać 

korzyści wynikające z faktu 

czytania książek i gazet. 

fragmentów. 

 Rozpoczynanie  lekcji 

czytaniem przez nauczyciela 

lub ucznia  fragmentu  powieści 

lub innego rodzaju literatury. 

 Godzina wychowawcza na 

temat funkcji prasy, rodzajów i 

korzyści wynikających z jej 

czytania.  

Regularna prezentacja, 

zachęcanie do czytania  

periodyków, zwłaszcza 

młodzieżowych idziecięcych 

dostępnych w szkole. 

Happening   „Noc bibliotek”, 

Dzień Zbigniewa Herberta 

  

Konkursy czytelnicze 

międzyklasowe (statystyczne)  i  

indywidualne ( literackie, 

tematyczne) 

 

 

na bieżąco 

 

 

 

zgodnie z 

planem 

wychowawcy 

 

 

wg uznania 

nauczyciela, na 

co dzień 

 

 

czerwiec 2019r. 

 

październik 

2018r 

 

odpowiednio do 

ogłaszanych 

terminów 

 

 

 

każdy nauczyciel 

 

 

 

wychowawcy 

 

 

 

 

wychowawcy, 

ploniści, każdy 

nauczyciel 

 

M. Wawrzyniak 

Dorabiała. Aldona 

Jurek 

M. Wawrzyniak 

Dorabiała, Anna 

Putyńska 

 

M. Wawrzyniak 

Dorabiała,  

5. 

Stwarzanie szans i 

warunków do  

opanowania 

umiejętności 

7.Potrafi  w 

podstawowym 

zakresie 

dotyczącym 

codziennych 

Uczeń potrafi w 

podstawowym zakresie 

dotyczącym codziennych 

czynności i doświadczeń 

porozumieć się w mowie i 

Realizacja programu 

edukacyjnego na lekcjach 

języków obcych. 

 

Kawiarenka językowa w 

cały rok 

szkolny 

 

 

maj 2019r. 

nauczyciele 

języków obcych 
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posługiwania się 

językiem obcym w 

stopniu odpowiednim 

do możliwości 

poznawczych ucznia 

(WR) 

czynności i 

doświadczeń 

porozumieć się w 

mowie i piśmie w 

dwóch językach 

obcych. 

piśmie w dwóch językach 

obcych. 

  

ramach  

 Festiwalu Wiedzy i 

Umiejętności. 

  

Przygotowanie uczniów do 

konkursów językowych 

 

 

 

na bieżąco 

 

nauczyciele 

języków obcych 

6. 

 Rozwijanie 

kompetencji, takich jak: 

kreatywność, 

innowacyjność i 

przedsiębiorczość.(WR) 

2.Wykazuje 

motywację do 

zmian na lepsze 

swojego otoczenia, 

aktywną postawę 

wobec trudności i 

problemów.  Dąży 

do rozwoju swoich 

zdolności. Jest 

kreatywny, 

samodzielny, 

odpowiedzialny. 

 

Uczeń podejmuje  

indywidualne próby twórcze 

w różnych dziedzinach : 

literatura, sztuki plastyczne, 

muzyka, teatr, taniec. 

  

Dzieli się w szkole 

informacjami o swoich 

pozaszkolnych 

zainteresowaniach i 

sukcesach 

 Wykazuje inicjatywę w 

przedsięwzięciach 

szkolnych. Angażuje się do 

rozwiązania własnych i  

klasowych problemów.  

  

 

 Wykorzystywanie w procesie 

edukacji metody projektu, 

innych form pracy grupowej. 

 

Zachęcanie, do udziału w 

konkursach przedmiotowych, 

opieka nad uczniami 

przygotowującymi się do nich. 

 

 Promowanie pozaszkolnej, 

twórczej aktywności uczniów, 

m.in. poprzez prezentację na 

lekcjach z wychowawcą 

zainteresowań i sukcesów  

uczniów. 

 

Angażowanie uczniów do 

realizacji wszelkich szkolnych 

przedsięwzięć. 

 

Otwartość na inicjatywy 

uczniów 

 

Zorganizowanie Festiwalu 

Wiedzy i Umiejętności 

 cały rok 

szkolny 

 

 

 

 

cały rok 

szkolny 

 

 

cały rok 

szkolny 

 

 

 

 

cały rok 

szkolny 

 

 

cały rok 

szkolny 

 

maj 2019 

każdy nauczyciel 

 

 

 

 

 

każdy nauczyciel 

 

 

 

każdy nauczyciel 

 

 

 

 

 

każdy nauczyciel 

 

 

każdy nauczyciel 

 

każdy nauczyciel, 

koordynator Anna 

Putyńska,  
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7.  Budowanie wiedzy 

na temat własnych 

predyspozycji i 

uzdolnień oraz wiedzy 

na temat sposobów i 

możliwości ich 

rozwijania. (WR) 

8.              

Kształtowanie 

samodzielności, 

odpowiedzialności. 

(KP) 

 

 

9.Uczeń zna swoje 

mocne strony w 

aspekcie 

uzdolnień, 

umiejętności oraz 

cech charakteru. 

Stara się 

przyjmować 

konsekwencje 

swoich decyzji i 

działań. Jest 

kreatywny, 

samodzielny, 

odpowiedzialny 

. 

 

Umie  wymienić  posiadane  

zdolności, umiejętności, 

pozytywne cechy 

charakteru.  

Potrafi wskazać sytuacje, w 

których je ujawnia i 

realizuje. 

Potrafi określić które z jego 

postaw i działań były 

pomocne w nabyciu 

umiejętności (osiągnięciu 

sukcesu, zrobieniu postępu).  

Potrafi  wymienić osoby lub 

zewnętrzne okoliczności, 

które przyczyniły się do 

osiągnięcia sukcesu.  

Wie, w jaki sposób można 

okazać wdzięczność i stara 

się to robić. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, nauczyciele, 

pracownicy szkoły stwarzają 

możliwości do wykazania 

inicjatywy uczniów, zachęcają 

do  udziału w inicjowanych 

przez siebie i uczniów 

przedsięwzięciach i 

wydarzeniach: projekty 

edukacyjne, funkcjonowanie 

samorządu szkolnego, sklepiku, 

czasopisma; organizowanie 

festiwalu nauki, przedstawień 

teatralnych, wieczorów poezji, 

zawodów sportowych, rajdów, 

kiermaszy, konkursów, 

happeningów, okazjonalnych 

imprez klasowych i szkolnych. 

Nauczyciele zwracają  uwagę 

na sukcesy i nawet drobne 

postępy ucznia zarówno przy 

całej klasie, jak i w 

indywidualnej rozmowie. 

Nauczyciele, wychowawcy, 

okazują zainteresowanie 

działaniami pozaszkolnymi 

uczniów,  wyrażają wobec nich 

aprobatę, uznanie dla dokonań 

(szkoła muzyczna, udział w 

jasełkach i misteriach przy 

 

cały rok 

szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

szkolny 

 

 

 

 

cały rok 

szkolny, na 

bieżąco 

 

 

 

 opiekunowie: 

samorządu 

szkolnego,  

czasopisma 

szkolnego, 

sklepiku. 

organizatorzy 

kiermaszy, 

przedstawień itd. 

 

 

 

 

 

każdy nauczyciel 

 

 

 

 

 

każdy nauczyciel 

 

 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele 
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Potrafi podać przesłanki, 

którymi kieruje się w 

podejmowaniu decyzji. 

Uczeń inicjuje i/lub bierze 

udział w różnych 

działaniach edukacyjnych, 

kulturalnych, sportowych. 

 

parafii, udział w konkursach 

wędkarskich, itp.) Rozmowy 

indywidualne i  kierowana 

dyskusja w klasie na temat 

przyczyn sukcesów i porażek: 

szkolnych, towarzyskich, 

związanych z 

zainteresowaniami. 

Organizowanie sytuacji 

wychowawczych, 

dydaktycznych w sposób, który 

umożliwia uczniowi 

podejmowanie decyzji nawet w 

drobnych sprawach. 

Organizowanie sytuacji, w 

których uczeń ma okazję 

wykazać inicjatywę działania, 

inicjowanie wydarzeń życiu 

szkoły w sposób, który 

umożliwi  dużej liczbie i  

zmiennej  osobowo 

zaangażowanie się w ich 

realizację. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

na bieżąco 

 

 

 

 

 

na bieżąco 

 

 

każdy nauczyciel 

 

 

 

 

 

 

każdy nauczyciel 

 

 

 

 

 

każdy nauczyciel 

9. Kształtowanie 

świadomości własnych 

ograniczeń i słabości 

oraz konieczności pracy 

nad charakterem.(KP) 

11.Uczeń zna 

swoje słabe strony. 

Wie w jaki sposób  

przezwyciężać je 

lub kompensować, 

by było to zgodne 

Zna szkolny regulamin i 

procedury postępowania 

wobec określonych, 

niewłaściwych zachowań. 
 

Uczeń potrafi określić jaką 

 Wychowawcy zapoznają                 

( przypominają) uczniów z 

regulaminem szkolnym 

Nauczyciele stosują 

konsekwencje za niewłaściwe 

  

IX 2018r. 

 

 

 

 

 

wychowawcy 
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z normami 

współżycia 

społecznego. 

umiejętność  warto 

doskonalić lub nabyć, by on 

lub jego otoczenie miało 

mieć z tego widoczny 

pożytek. Odnosi swoje 

zachowania do przyjętej 

społecznie normy.  

Wie, które zachowania 

przynoszą szkodę jemu 

samemu i /lub innym. 

Rozumie którą normę 

społeczną lub zdrowotną 

naruszają. 

postępowanie zgodnie z 

zasadami i procedurami 

zawartymi w szkolnych 

dokumentach. 

   Godzina wychowawcza na 

temat „Mocne i słabe strony 

charakteru. Co począć z 

własnymi zaletami i wadami” 

Komunikowanie się z uczniami 

i organizowanie im 

doświadczeń w sposób, który 

ułatwi dzieciom zrozumienie 

własnych słabości i braków 

oraz wywoła (wzmocni) 

motywację do zmiany. 

stosownie do 

potrzeb 

 

 

wg planu 

wychowawcy 

 

 

 

 

na bieżąco 

każdy nauczyciel 

 

 

 

wychowawcy 

 

 

 

 

 

każdy nauczyciel 
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10.                

Kształtowanie 

umiejętności radzenia 

sobie ze stresem(WR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Umie 

rozpoznawać u 

siebie objawy 

stresu. Zna 

skuteczne i 

akceptowane 

społecznie sposoby 

wyrażania emocji. 

Stara się w 

sytuacjach 

życiowych  

kontrolować 

sposób wyrażania 

emocji 

Uczeń zna okoliczności, w 

których  pojawiają silne 

emocje. Rozróżnia w 

zachowaniu pozytywne i 

negatywne sposoby 

radzenia sobie ze stresem. 

Podejmuje starania, by we 

właściwy sposób 

rozładowywać emocje 

Wykazuje życzliwe, 

optymistyczne nastawienie 

do siebie samego, 

otoczenia, przyszłości. 

 

 

 

Lekcje wychowawcze na temat 

stresu i radzenia sobie z nim, 

zwłaszcza w sytuacjach 

szkolnych ( sprawdziany, 

konflikty między 

rówieśnikami). 

Warsztaty dla uczniów  

przejawiających trudności  z 

radzeniem sobie w sytuacjach 

stresowych. 

Indywidualne spotkania z 

uczniami 

Wspieranie rodziców w 

zwiększaniu kompetencji 

wychowawczych; realizacja 

tematu: „ Skuteczna pomoc 

rodzicielska w osiąganiu 

sukcesów szkolnych” spotkanie 

z rodzicami uczniów klas I 

 

wg planu 

wychowawcy 

 

 

 

według potrzeb, 

po 

konsultacjach z 

wychowawcami 

 

wg potrzeb  

 

 

do ustalenia 

 

 

 

 

. 

  

wychowawcy 

 

 

 

 

A.Putyńska, I 

Grześkowiak 

 

 

 

A. Putyńska 

  I.Grześkowiak 

 

A.Putyńska 
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11.             

Zapobieganie 

trudnościom w 

nauce.(Pr) 

 

 

Uczeń, który ze 

względu na swoją 

sytuację rodzinną, 

środowiskową lub 

uwarunkowania 

biologiczne, jest w 

wyższym stopniu 

narażony  na 

niepowodzenia  w 

nauce - radzi sobie 

w stopniu 

odpowiadającym 

jego 

intelektualnym 

możliwościom. 

Uczeń wykazuje motywację 

do nauki. 

 Jest przygotowany do 

lekcji, ma wyposażenie w 

przybory szkolne. 

Wykazuje aktywność na 

lekcjach.  

Zgłasza wychowawcy lub 

nauczycielowi  problem ze 

zrozumieniem materiału lub 

fakt nieprzygotowania do 

zajęć. 

Bierze udział w zajęciach 

dodatkowych                             

( wyrównawczych, 

rozwijających) 

 

Angażuje się w działania 

klasowe i szkolne. 

Organizowanie sytuacji 

wychowawczych i 

dydaktycznych w sposób 

umożliwiający uczniowi 

doświadczenie sukcesu. 

 Zajęcia dla uczniów na temat 

radzenia sobie z trudnościami. 

Wersja dla dzieci młodszych i 

starszych. 

Współpraca nauczycieli klas I –

III z nauczycielami klas 

starszych. 

 

Zachęcanie  uczniów do udziału 

w kołach zainteresowań w 

szkole i poza szkołą,  do udziału 

w akcjach kulturalnych i 

społecznych. 

Zorganizowanie i wspieranie 

uczniowskiej samopomocy 

koleżeńskiej. 

Intensywna współpraca z 

rodzicami, zwłaszcza uczniów 

klas I -  III 

 

 

na bieżąco 

 

 

 

 

 

stosownie do 

potrzeb 

 

 

na bieżąco, 

zwłaszcza 

pierwsze 

tygodnie roku 

szkolnego 

 

 

na bieżąco 

 

 

 

na bieżąco, wg 

planu 

szkolnego 

wolontariatu. 

częstotliwość 

indywidualnych 

lub klasowych 

spotkań wg 

rozeznania 

wychowawcy 

 

każdy nauczyciel 

 

 

 

 

 

psycholog-pedagog 

po konsultacjach z 

wychowawcami 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele 

 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele 

 

 

 

opiekunowie 

szkolnego 

wolontariatu 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele 
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12.             

Kształtowanie 

motywacji  i 

umiejętności do 

przezwyciężania 

trudności szkolnych 

Korygowanie złych 

nawyków  w uczeniu 

się. (Kor.) 

 

Uczeń, który 

doświadcza 

trudności 

szkolnych, w tym 

trudności w nauce, 

potrafi  określać 

(przy pomocy 

dorosłych) 

adekwatne 

działania  

naprawcze  i 

podejmuje je 

Uczeń zna zasady i sposoby 

odrabiania zaległości, 

 podejmuje starania, by 

wprowadzić je w życie 

ma podstawową wiedzę na 

temat  uczenia się, 

dostrzega sens nauki 

szkolnej 

 

 

 Wychowawca  inicjuje, 

zgodnie ze szkolnymi 

procedurami, działania 

pomocowe wobec ucznia 

doświadczającego trudności 

szkolnych 

Objęcie dziecka indywidualną 

pomocą psychologiczno 

pedagogiczną z 

uwzględnieniem ścisłej 

współpracy między dzieckiem 

wychowawcą, nauczycielami 

uczącymi, rodzicami, 

psycholog, pedagog, a także, w 

razie potrzeby, specjalistami 

spoza szkołyIndywidualna 

pomoc  każdemu uczniowi 

przejawiającemu trudności w 

nauce  w opracowaniu jego 

osobistego programu radzenia 

sobie z zaległościami w nauce. 

Wychowawcy i nauczyciele 

angażują uczniów do działań 

szkolnych i pozaszkolnych. 

Organizują je tak, by uczniowie 

mogli znaleźć obszar 

aktywności zgodny z 

predyspozycjami.  

na bieżąco, 

stosownie do 

potrzeb 

 

 

 

 

na bieżąco, 

stosownie do 

potrzeb 

 

 

 

 

 

 

 

na bieżąco, 

stosownie do 

potrzeb 

 

 

 

 

na bieżąco, 

stosownie do 

potrzeb 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

psycholog, pedagog 

 

 

 

 

 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

psycholog, pedagog 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

psycholog, pedagog 

 

 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele 
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13.Korygowanie złych 

nawyków 

odreagowywana 

frustracji i złości, 

korygowanie postaw i 

zachowań 

destruktywnych 

destruktywnych                        

( autoagresji,  

przemocy, uzależnieniu 

od środków 

psychoaktywnych 

pornografii, internetu. 

(Kor) 

 

Uczeń,  który 

przejawia 

destrukcyjne  dla 

siebie i otoczenia 

formy 

rozładowana 

frustacji poprzez 

agresję słowną lub 

inne  zachowania  

wie,  jak zamienić 

dotychczasowy 

sposób reagowania  

i podejmuje 

skuteczne próby 

zastosowania tej 

wiedzy.  

 

Uczeń wie do kogo i dokąd 

się zwrócić  o pomoc w 

trudnych dla siebie 

sytuacjach. 

Wie i próbuje stosować 

alternatywne sposoby 

rozładowana frustracji. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrafi określić swoje 

mocne strony, umiejętności, 

zainteresowania, sukcesy. 

Wie jak je rozwijać i 

Nauczyciele w przypadku 

zauważenia niepokojących 

zachowań ucznia  w postaci 

powtarzających się aktów 

agresji, autoagresji, apatii, 

obniżenia wyników w nauce, 

płaczliwości, wagarów -  

informują o tym wychowawcę. 

Uczeń przejawiający 

destrukcyjne dla siebie i 

otoczenia zachowania, objęty 

jest opieką, zgodnie z 

procedurami   indywidualnej 

pomocy psychologiczno-

pedagogicznej 

Trening zastępowania agresji 

We wszystkich klasach 

wychowawcy przeprowadzają 

godzinę wychowawczą  na 

temat zasad kultury słowa w 

różnych  relacjach 

międzyludzkich. 

Współpraca z PPP, policją, 

opieką społeczną. 

 

Organizowanie w szkole 

możliwości zaangażowania się 

na bieżąco, 

stosownie do 

potrzeb 

 

 

 

 

 

 

 

na bieżąco, 

stosownie do 

potrzeb 

 

 

 

 

do ustalenia, 

wg potrzeb 

 

 

wg planu 

wychowawcy 

 

wg potrzeb, na 

bieżąco 

 

 

 

 na bieżąco 

 

 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

psycholog, pedagog 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele, 

pedagog, 

psycholog, 

koordynacja: 

wychowawca 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy 

 

 

odpowiedzialni: 

wychowawcy 

 

 

 

 

wychowawcy 
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podejmuje  w tym celu 

działania w szkole i poza 

szkołą. 

Rodzice/opiekunowie, 

nauczyciele znają 

prawidłowości rozwoju i 

objawy zaburzeń zdrowia 

psychicznego dzieci i 

młodzieży; znają wczesne 

objawy używania środków 

psychoaktywnych, 

suplementów diet i leków w 

celach innych niż 

medyczne; wiedzą, jakie są 

objawy i skutki kontaktu z 

pornografią. Znają zasady 

postępowania wobec 

dziecka w powyższych 

przypadkach. Wiedzą, gdzie 

szukać pomocy 

specjalistycznej. 

każdego ucznia w atrakcyjne 

dla niego zajęcia i działania 

 

 

Informowanie i edukacja 

rodziców/opiekunów poprzez  

ulotki, broszury.  

   

 

Szkolenie dla rodziców: 

„Dopalacze nowe zagrożenie 

dla zdrowia i rozwoju”  

Szkolenie dla rodziców 

„Zagrożenia dla zdrowia i 

rozwoju dzieci wynikające z 

dostępu do pornografii 

internetowej. 

 

 

 

 

 

na bieżąco w 

trakcie 

indywidualnych 

spotkań lub  

zebrań  

wychowawców 

z rodzicami 

 

I –II 2019r. 

 

 

 

 

IX 2018r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

psycholog, pedagog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odpowiedzialne: 

pedagog, psycholog 

 

 

14. Stwarzanie szans do 

zdobycia  wiedzy na 

temat różnych 

zawodów, dynamiki 

rynku pracy,  systemu 

kształcenia i 

zdobywania 

8.Uczeń jest 

przygotowany do 

kontynuowania 

nauki w szkole 

odpowiedniej do 

jego 

predyspozycji, 

Uczeń  klasy  III oddziałów 

gimnazjalnych oraz klasy 

VIII: ma wiedzę na temat 

kwalifikacji i predyspozycji 

psychofizycznych 

potrzebnych w określonych 

zawodach, zna system 

Godziny wychowawcze 

dotyczące problematyki 

zawodoznastwa. Tematyka i 

treści adekwatne do wieku 

uczniów w kolejnych 

rocznikach kształcenia.  

Realizacja problematyki 

 

zgodnie z 

planem pracy 

wychowawcy 

 

 

zgodnie z 

planem pracy 

nauczycieli 

 

 

wychowawcy 

 

 

 

nauczyciele 
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kwalifikacji w Polsce 

 

zainteresowań i 

możliwości 

poznawczych. 

9. Ma orientację co 

do predyspozycji 

związanych z 

wykonywaniem 

określonych 

zawodów, umie 

ogólnie określić 

własne 

predyspozycje. 

 

 

kształcenia w Polsce, 

Wie  jakie jest 

zapotrzebowanie  na 

określone zawody i na czym 

polega dynamika rynku w 

tym zakresie. 

 umie określić swoje 

predyspozycje zawodowe.  

ma  wiedzę na temat 

dalszego sposobu 

kształcenia zgodnego z jego 

zainteresowaniami 

predyspozycjami.   Uczeń 

młodszych klas: adekwatnie 

do wieku ma orientację w 

swoich mocnych stronach, 

wie co lubi robić, co 

przychodzi mu łatwo, z 

czym ma trudność, umie 

(przynajmniej ogólnie) 

określić swoje 

zainteresowania.  

zawodoznawstwa w ramach 

każdego przemiotu. 

Spotkania z przedstawicielami 

szkół ponadgimnazjalnych. 

Wycieczki uczniów do 

zakładów i instytucji w celu 

zapoznania ich ze specyfiką 

wykonywania różnych 

zawodów. 

Zajęcia dla uczniów z osobą 

zajmującą się doradztwem 

zawodowym w ramach 

szkolnego programu doradztwa 

zawodowego. 

Spotkania z przedstawicielami 

różnych zawodów ( także 

spośród rodziców dzieci).  

Spotkania klas  III gimnazjum  

oraz VIII S.P. z absolwentami 

szkoły. 

 

 

 

zgodnie z 

planem pracy 

wychowawcy 

 

 

 

zgodnie z 

planem pracy 

szkolnego 

doradcy 

zawodowego 

 

 

 

 

 

zgodnie z 

planem pracy 

wychowawcy 

 

 

 

 

wychowawcy 

 

 

 

 

doradca zawodowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy 
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CELE SZCZEGÓŁWE I ZADANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

SFERA DUCHOWA 
WR -  wspieranie rozwoju, KP -  kształtowanie postaw,  Pr. - profilaktyka,  Kor. -  korygowanie   

 

CEL 

STRATEGICZNY 

MODEL 

ABSOLWENTA 

CEL SZCZEGÓŁOWY         ZADANIE TERMIN KTO 

1.Wspomaganie w  

kształtowaniu 

konstruktywnego i 

stabilnego systemu 

wartości. 

Kształtowanie 

umiejętności 

konstruowania 

kryteriów moralnych 

i estetycznych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

12.Absolwent  wykazuje 

potrzebę  poszukiwania  

realizowania  prawdy, 

dobra, piękna  jako  

uniwersalnych  i 

nadrzędnych wartości.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń, podejmuje próby 

racjonalnej interpretacji  

doświadczanych i 

obserwowanych sytuacji oraz 

zachowań społecznych. 

 

W swoim postępowaniu i w 

ocenie postępowania innych stara 

się  kierować   moralnymi 

kryteriami; wykazuje 

zainteresowanie odróżnianiem 

„dobra” od „zła,”  

 

 

Uczeń potrafi określić, jakie 

postępowanie w różnych 

sytuacjach międzyludzkich 

uważa za właściwe, moralnie 

słuszne i uzasadnić swoje 

przekonanie odniesieniem do 

konkretnej zasady moralnej lub 

wskazaniem konkretnego 

dobra, które ma ono bronić. 
 

Dostarczanie uczniom w codziennych 

doświadczeniach edukacyjnych, 

społecznych, emocjonalnych  spójnego 

przekazu o konieczności dociekania 

prawdy, rzeczowej analizy unikania 

stereotypów, nastawień.  

 

 Informowanie, że błąd jest elementem 

ludzkiego doświadczenia, umiejętności 

radzenia sobie z porażką. 

  

Dzielenie się z uczniami własnymi 

refleksjami dotyczącymi moralnych 

kryteriów oceny ludzkiego postępowania. 

Dawanie dzieciom przykładu rzeczowej, 

opartej na konkretnych wartościach oceny 

ludzkiego postępowania, unikania 

stereotypów i etykietowania. 

  

Omawianie z uczniami sytuacji 

związanych z bieżącymi 

doświadczeniami szkolnymi, lokalnymi,  

obserwowanymi wydarzeniami na 

świecie - w kontekście dokonywania 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

 

adekwatnie do 

okoliczności, na 

bieżąco 

 

 

adekwatnie do 

okoliczności, na 

bieżąco 

 

 

 

 

  

 

 

na bieżąco 

 

 

 

 

każdy 

nauczyciel 

 

 

 

 

 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele 
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13. Różnicuje otaczającą 

rzeczywistość ze względu 

na kryteria estetyczne; 

zauważa piękno przyrody, 

zwraca uwagę na estetykę 

otoczenia, własnego 

wyglądu,  

 

 

 

 

 

 

Wskazuje, osobę  godną 

naśladowania, która jest dla niego 

autorytetem. Uzasadnia swój 

wybór lub umie uzasadnić brak 

posiadania autorytetu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umie wymienić ogólne, 

powszechne kryteria estetyczne 

i odnieść je do kategorii stroju  

oraz  otoczenia, w którym 

funkcjonuje Potrafi określić co 

mu się podoba i uzasadnić swój 

wybór. 

etycznych wyborów. 

Wychowawcy przeprowadzają lekcję 

wychowawczą na temat  kryteriów 

moralnych i konsekwencji 

dokonywania wyborów odnoszącą się 

do przykładów z literatury i filmu. 

Organizowanie konkursów, 

happeningów, godzin wychowawczych, 

akademii poświęconych  Janowi 

Pawłowi II, Stanisławowi 

Skarżyńskiemu ludziom roku 

ogłaszanym przez parlament.   

W VI klasach  wychowawcy 

przeprowadzają lekcje na temat „Idol a 

autorytet””. Wskazane powtórne 

przeprowadzenie godziny 

wychowawczej na ten temat, gdy 

uczniowie będą w VIII klasie. 

Realizacja tematu w klasach III 

oddziałów gimnazjalnych. 

Obchody Dnia Patrona Szkoły,  

W ramach lekcji plastyki nauczyciel 

uwzględnia w każdym roku  tematykę 

estetyki wyglądu i otoczenia człowieka 

w różnych, wybranych przez siebie 

aspektach.      

Lekcja wychowawcza poświęcona 

zagadnieniu mody w sposobie 

ubierania. W zależności od potrzeb 

poruszenie zagadnienia: moda a 

 

zgodnie z 

planem 

wychowawcy 

 

 

 

  

zgodnie z 

planem pracy 

 

 

 

 

zgodnie z 

planem 

wychowawcy 

 

 

maj 2019r. 

 

 

zgodnie z 

planem pracy 

 

 

 

 

wg planu pracy 

wychowawcy 

 

 

 

do ustalenia 

 

 

wychowawcy 

klas 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

wychowawcy 

 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele 

 

nauczyciel 

plastyki 

 

 

wychowawca 

 

 

 

wychowawca 

 

 

do ustalenia 
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2.Uświadamianie 

znaczenia właściwego 

pełnienia ról  w 

rodzinie. 

Kształtowanie  

szacunku wobec 

rodziny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.Dostrzega wartość 

rodziny  jako 

niezastępowalnego 

środowiska rozwoju 

człowieka i umie 

określić jej rolę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dba o estetykę najbliższego 

otoczenia, własnego wyglądu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń identyfikuje się z własną 

rodziną. Rozumie jakie prawa i 

obowiązki ma jako dziecko. 

Potrafi (adekwatnie do wieku) 

wymienić funkcje rodziny, ma 

refleksję dotyczącą  możliwości 

pełnienia przez siebie w 

przyszłości określonej roli w 

rodzinie. Angażuje się w 

działania związane z tradycjami 

i obyczajami rodzinnymi. 
Uczeń umie zdefiniować różne 

rodzaje miłości. Rozumie, że ze 

specyfiki miłości między kobietą i 

mężczyzną wynika konieczność 

dojrzewania do niej. Rozumie, że 

jest ona podstawą funkcjonowania 

regulamin szkoły.  

Propozycja projektu edukacyjnego na 

temat mody  w różnych dziedzinach 

sztuki oraz w estetyce ludzkiego 

wyglądu i przedmiotów związanych z 

codziennym funkcjonowaniem. 

Inicjowanie przez wychowawcę i 

nauczycieli działań na rzecz estetyki 

pracowni, w której uczniowie uczą się 

danego przedmiotu. Zwracanie uwagi 

na dbałość o higienę i porządek 

miejsca.      

Omawianie problematyki rodziny na 

lekcjach wdżwr, religii, jęz. polskiego, 

godzinach wychowawczych. 

 

Przygotowanie i przeprowadzenie Festynu 

Bożonarodzeniowego przez uczniów, 

rodziców, nauczycieli. 

 

Przeprowadzenie klasach VI i VII zajęć 

wychowawczych na temat : „Tradycje 

Bożonarodzeniowe w Polsce”. 

Omawianie problematyki miłości w 

rożnych jej aspektach na lekcjach 

wychowawczych, religii, wdżwr, jęz. 

polskim, biologii. 

Realizacja projektu „Miłość niejedno ma 

imię” w ramach obchodów  obchodów 

walentynek.  

 

 

 

na bieżąco 

 

 

 

 

wg planu pracy 

 

 

 

 

 XII 2018r.  

 

 

 

XII 2018r. 

 

 

zgodnie z 

planem pracy n-

la 

 

 

II 2019r. 

 

 

 

 

 

 

III 2019r. 

 

 

 

 

wychowawca 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele 

przedmiotów 

 

 

wychowawcy 

 

 

   

wychowawca 

 

 

 

nauczyciele 

 

 

A. Putyńska, I 

Grześkowiak 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedzialna

: A.Putyńska, 

I.Grześkowiak, 
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3.Kształtowanie 

postawy szacunku 

wobec życia 

ludzkiego,  na 

każdym jego etapie i 

w każdej 

kondycji.(KP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Kształtowanie  

odpowiedzialności za 

siebie i drugiego 

człowieka w relacjach 

koleżeńskich, 

przyjacielskich, a 

także wobec (KP) 

 

 

 

 

14.Szanuje życie  ludzkie 

na każdym jego etapie i 

w każdej kondycji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Potrafi  wykazać 

solidarność, ofiarność, 

altruizm wobec osób z 

najbliższego środowiska                          

( rodzina, rówieśnicy), a 

także wobec problemów 

rodziny w - różnych odmianach – 

podstawą dobrych relacji 

społecznych 

Uczeń umie okazać szacunek 

wobec życia ludzkiego 

niezależnie od jego etapu i stanu 

zdrowia. Ma wiedzę na temat 

rozwoju człowieka w okresie 

prenatalnym, wie, jak zachować 

się wobec kobiety w ciąży, umie 

okazać pomoc osobom 

starszym, chorym, 

niepełnosprawnym w sposób 

adekwatny do ich potrzeb i 

własnych możliwości. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Umie w różnych sytuacjach  

podjąć decyzję, wykonać 

czynności, których celem jest 

troska o  dobro, komfort innej 

osoby lub grupy. 

Uczeń wykazuje zainteresowanie 

 

 

 

 

Organizacja obchodów narodowego Dnia 

Życia. Apel (spektakl, happenning ) 

poświęcony problematyce obrony osób 

słabych, chorych, nienarodzonych, 

niepełnosprawnych, starych, 

prześladowanych - po wcześniej 

przeprowadzonych godzinach 

wychowawczych. 

Wizyta w Domu Opieki Społecznej dla 

kobiet prowadzonym przez siostry 

bernardynki w Warcie z okazji Dnia 

Babci. 

Spotkanie z osobą niepełnosprawną, 

aktywną zawodowo w ramach obchodów  

Międzynarodowego Dnia Osób 

Niepełnosprawnych. 

 

Opieka nad chłopcem, mieszkańcem 

Domu Opieki Społecznej Caritas w 

Sieradzu; zbiórka plastikowych zakrętek 

na potrzeby dziecka (wózek inwalidzki, 

turnus rehabilitacyjny) 

 

Omawianie na lekcjach 

wychowawczych problematyki  

przyjaźni, koleżeństwa, wrażliwości na 

potrzeby innych oraz skuteczności i 

taktu udzielania pomocy.    

 

 

 

 

 

 

 

I 2019r 

 

 

 

 

XII 2018 

 

 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

wg planu pracy 

wychowawcy 

 

 

 

 

na bieżąco 

 

 

 

na bieżąco,  

 

wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

A.Małolepsza 

 

 

 

A.Putyńska, I 

Grześkowiak 

 

 

 

każdy 

pracownik 

 

 

 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele 

 

 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

pracownicy 

szkoły, rodzice 
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5..Rozwijanie 

poczucia 

odpowiedzialności, 

miłości do Ojczyzny 

oraz poszanowania 

dziedzictwa 

kulturowego.(KP) 

6.Stwarzanie szans 

do zdobycia wiedzy 

na temat  ludzkiej 

seksualności, 

kształtowanie 

poczucia osobistej 

dotyczących ludzkiej 

społeczności (ofiar 

kataklizmów, klęsk, 

konfliktów zbrojnych). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Traktuje ojczyznę 

jako  wartość, szanuje 

tradycje narodowe i 

regionalne. 

 

 

17. Ma poczucie własnej 

godności, potrafi okazać 

szacunek innym osobom. 

 

 

i chęć pomocy osobom 

doświadczającym trudności. Umie 

realnie ocenić zakres i sposób, w 

jaki może okazać pomoc.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cele szczegółowe, patrz:  „sfera 

społeczna”. 

 

 

 

 

 

 

Uczeń rozumie, że ma prawo do  

nietykalności cielesnej. 

 

 Szanuje nietykalność 

rówieśników i dorosłych. 

Wskazywanie przy różnych, także  

nieformalnych okolicznościach, że 

każdy człowiek ma wpływ na 

samopoczucie  innych i atmosferę jaka 

panuje w szkole. 

Organizowanie i wykorzystanie sytuacji 

wychowawczych tak, by uczniowie 

mogli opowiedzieć się za jakąś 

wartością, dobrem; działania 

charytatywne, rozwiązywanie sytuacji 

konfliktowych, inicjatywy na rzecz 

rozwoju własnych zainteresowań i 

uzdolnień, działania na rzecz dobra 

wspólnego społeczności szkolnej.  

 

Działania szkolnego koła wolontariatu. 

Zorganizowanie samopomocy 

koleżeńskiej w nauce. 

 

Udział w akcji „Szlachetna paczka”, 

organizowanie świątecznych upominków 

dla wychowanków Placówki Opiekuńczo 

Wychowawczej w Rafałówce. 

Udział w „Wielkiej orkiestrze świątecznej 

pomocy”. 

 

 

 

Zadania patrz: :  „sfera społeczna” 

 

 

 

 

 

  stosownie do 

okoliczności 

 

 

 

 

 

 

zgodnie z 

planem  

 

 

XII 2018r .-   

 

      I. 2019r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na co dzień 

 

 

 

 

 

 

 

j.w. 

 

 

 

 

 

 

E. Słowińska  

 

 

A. Olesiak 

 

 M.Olejnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

każdy 

nauczyciel             

i pracownik 

szkoły 

 

nauczyciele 

przedmiotów 
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godności, i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Uświadamianie 

wagi dbałości o 

zdrowie i poczucia 

sensu życia jako 

wartości kluczowych 

dla jakości 

życia.(WR) 

8.Uświadamianie roli  

środowiska 

naturalnego jako 

warunku życia 

ludzkiego lub jego 

jakości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Wykazuje dbałość o 

zdrowie własne i innych. 

 

 

19.Wykazuje dbałość o 

przyrodę,  rozumiejąc, 

że stan naturalnego 

środowiska jest 

warunkiem życia 

człowieka (lub jego 

jakości) 

W słowach i zachowaniu okazuje 

szacunek innym. 

  

Ma poczucie własnej odrębności. 

Rozumie zmiany zachodzące w 

jego organizmie i psychice 

związane z dojrzewaniem 

płciowym. Ma potrzebę ochrony 

własnej intymności. Zachowuje 

takt wobec innych. 

 

 W słowach i działaniach 

zachowuje dystans stosowny do 

sytuacji i rodzaju relacji między 

nim a daną osobą. 

 

 Wie jak zachować się i gdzie 

szukać pomocy, gdy doświadcza 

krzywdy ze strony rówieśników 

lub dorosłych. 

  

 

Cele szczegółowe patrz: sfera 

fizyczna 

 

 

 

Szanuje środowisko naturalne, 

zna i stosuje  zasady właściwego 

korzystania z wody, segregacji 

śmieci, zachowania się w 

miejscach chronionych, itd. 

Wykazuje zainteresowanie 

zachowaniem innych ludzi wobec 

środowiska naturalnego 

 

 

Okazywanie szacunku i taktu 

pedagogicznego uczniom. 

 

Realizacja podstawy programowej na 

lekcjach wdżwr, biologii, jęz polskiego, 

historii 

 

 

 

W codziennych sytuacjach zwracanie 

uwagi na zasady kultury osobistej. 

Omawianie na godz. wychowawczych 

tematyki zachowania się w różnych 

relacjach i sytuacjach społecznych. 

 

 

Reagowanie na bieżące sytuacje, w 

których uczeń występuje jako ofiara lub 

sprawca naruszenia godności osobistej.  

Zajęcia z wychowawcą poświęcone temu 

zagadnieniu. 

 

Zadania patrz: sfera fizyczna 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia z wychowawcą na temat 

korzystania ze środowiska naturalnego i 

okazywania troski o nie. 

 

zgodnie z 

planem pracy 

 

 

 

 

na co dzień, 

zgodnie z 

planem pracy 

wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na bieżąco, w 

razie potrzeby 

 

zajęcia z 

wychowawcą 

 

zgodnie z 

planem pracy 

 

 

do ustalenia 

 

wychowawcy, 

nauczyciele 

 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy 

 

 

wychowawcy 

 

 

 

nauczyciele 

przedmiotów 

 

do ustalenia 
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  Realizacja treści w ramach przyrody, 

biologii, chemii i innych przedmiotów. 

 

Projekty edukacyjne związane z 

środowiskiem naturalnym, np. „ 

„Przyroda w literaturze”. 

 

 

 

CELE SZCZEGÓŁWE I ZADANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2018/19 

SFERA SPOŁECZNA 
WR -  wspieranie rozwoju, KP -  kształtowanie postaw,  Pr. - profilaktyka,  Kor. -  korygowanie   

CEL 

STRATEGICZNY 

MODEL 

ABSOLWENTA 

CEL 

SZCZEGÓŁOWY 

                       ZADANIA TERMIN                            KTO 

1.Doskonalenie 

identyfikacji z własną 

grupą odniesienia oraz 

poczucia 

współodpowiedzialnoś

ci za nią: rodzinę, 

szkołę, społeczność 

lokalną, ojczyznę. 

Kształtowanie 

zainteresowania 

problematyką Europy, 

świata i 

współodpowiedzialnoś

ci za problemy 

globalne.(WR, KP) 

22. Identyfikuje się ze 

społecznością lokalną 

jako własną grupą. Zna i 

umie odnieść  historię 

(zwłaszcza najnowszą) 

małej ojczyzny do 

wydarzeń historycznych 

na świecie.  

 

 

 

 

Uczeń ma wiedzę na temat  

kultury, obyczajów, historii 

lokalnej społeczności, 

regionu. 

 

Wykazuje zainteresowanie 

sprawami dotyczącymi jego 

najbliższego środowiska: 

rodziny i szkoły, stara się w 

nich aktywnie uczestniczyć 

Zna historię własnej 

rodziny. Umie ją łączyć z 

kontekstem najnowszej 

historii Polski.  

Angażuje się w sprawy 

Uwzględnianie problematyki 

historii „małej ojczyzny” na 

lekcjach historii, WOSu, wdżwru 

Opieka nad pomnikami pamięci 

narodowej, składanie kwiatów przy 

nich w rocznicę wydarzeń -  

Pomnik Nieznanego Żołnierza, 

Krzyż  upamiętniający powstańców 

z 1863 roku, pomnik St. 

Skarżyńskiego, grób rodziny 

Skarżyńskich. 

Wizyty w muzeach, na wystawach 

(Warta, Sieradz, Łódź) 

zgodnie z 

planem pracy 

nauczycieli 

 

 

 

 

 

zgodnie z 

kalendarzem 

wydarzeń 

 

 

 

 

na bieżąco 

 
nauczyciele 

 

 

 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele 

odpowiedzialni 

za poszczególne 

uroczystości 

 

 

wychowawcy 

 



38 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.Identyfikuje się z 

szerszymi dla siebie 

grupami odniesienia: 

wspólnotą  europejską, 

państwową, narodową.  

Ma ogólną wiedzę na 

dotyczące funkcjonowania 

szkoły. 

Uczeń umie przyjmować 

odpowiedzialność za dobre 

samopoczucie w szkole 

kolegów/koleżanek oraz 

nauczycieli i pozostałych 

pracowników.  

Wie jakie zachowania 

sprzyjają tworzeniu 

życzliwej atmosfery, czuje 

się współodpowiedzialny 

za jakość funkcjonowania 

szkoły. 

 

 

 

 

 

 

Uczeń  potrafi wymienić 

obowiązki obywatela 

wobec państwa. 

 

   

 

 

 

Zna  symbole narodowe, 

hymn oraz okoliczności 

jego powstania, nazwiska 

Polaków, których zasługi 

znane są na świecie, wie o 

Współpraca z Warckim Centrum 

Kultury,  Urzędem Gminy, 

parafiami w przeprowadzaniu  

wydarzeń społecznych, religijnych, 

kulturalnych. 

Wywiady uczniów z rodzicami i 

dziadkami na temat historii rodziny 

i jej związków z Wartą i historią 

Polski – w ramach lekcji historii, 

WOSu, jęz. polskiego, godzin 

wychowawczych. 

Udział przedstawicieli nauczycieli i 

uczniów w obchodach rocznicy 

wybuchu II wojny światowe w 

Glinnie 

Pomoc uczniom w zorganizowaniu 

kampanii wyborczej do samorządu 

szkolnego. Aktywizowanie uczniów 

w ramach działania samorządu 

szkolnego do większej ich 

kreatywności i samodzielności 

 Wydawanie gazety szkolnej,  

Prowadzenie sklepiku szkolnego. 

Angażowanie uczniów do 

redagowania Kroniki Szkoły oraz 

strony internetowej szkoły  

 

Lekcje historii, WOSu, jęz. 

polskiego jako podstawowe źródło 

zdobywania wiedzy 

Organizowanie szkolnych 

 

 

zgodnie z 

kalendarzem 

wydarzeń 

 

 

zgodnie z 

planem pracy 

nauczycieli 

 

 

 

 2 września 

2018r. 

 

 

 

wrzesień, cały 

rok szkolny 

 

 

 

 

 

 cały rok 

szkolny 

 

 

 

 

cały rok  

szkolny 

 

 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele 

 

 

 

nauczyciele 

właściwych 

przedmiotów, 

wychowawcy 

 

nauczyciele 

historii 

 

 

 

opiekunowie 

Samorządu 

Uczniowskiego 

 

 

 

Małgorzata 

Wawrzyniak 

Dorabiała, 

Aldona Jurek 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele, 
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temat dziedzictwa 

kulturowego Europy, 

Polski, chrześcijaństwa, 

ludzkości oraz 

świadomość ciągłości 

historycznej i kulturowej. 

Jest zainteresowany 

problematyką 

współczesnego świata.   

 

 

 

 

bieżących wydarzeniach na 

świecie w kontekście 

udziału w nich Polaków         

( polityczne, kulturalne, 

sportowe). 

Ma  ogólną wiedzę na 

temat dziedzictwa 

kulturowego Europy, Polski 

chrześcijaństwa, ludzkości  

( w stopniu adekwatnym do 

wieku)  

Ma orientację w aktualnych 

wydarzeniach w Polsce i na 

świecie. 

Wykazuje aktywną postawę 

wobec akcji pomocowych 

(na poziomie swoich 

możliwości). 

obchodów świąt i rocznic 

państwowych. Łączenie ich w miarę 

możliwości z obchodami 

samorządowymi i kościelnymi.  

Udział uczniów w wydarzeniach 

organizowanych przez grupy 

rekonstruktorskie, happeningów, 

akademii, itp. 

Organizowanie  szkolnych 

konkursów  dotyczących „patronów 

roku”. Organizowanie wycieczek, 

zwiedzanie historycznych miejsc.  

Na lekcjach wychowawczych i w 

trakcie nieformalnych rozmów 

nauczycieli z uczniami 

odwoływanie się do wydarzeń na 

świecie i w Polsce. 

 

Organizowanie akcji i wydarzeń 

szkolnych na rzecz pomocy innym. 

zgodnie z 

planem 

wychowawcy 

i nauczycieli 

przedmiotów  

 
 

 

na bieżąco 

oraz zgodnie z 

planem pracy 

wychowawcy 

i nauczycieli 

na bieżąco 

oraz zgodnie z 

planem pracy 

 

 

 

stosownie do 

potrzeb  

wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele 

właściwych 

przedmiotów 

 

wychowawcy, 

nauczyciele 

 

 

 

wychowawcy, 

inni nauczyciele 

we wzajemnej 

współpracy i 

koordynacji 

2.Kształtowanie 

postawy ciekawości 

wobec „innego”, 

tolerancji wobec 

różnic. Stwarzanie 

szans i doskonalenie 

zdobywania wiedzy na 

temat  kultury, 

obyczajów, historii 

mniejszości 

religijnych, 

24. Szanuje tożsamość 

osobową, narodową, 

wyznaniową innych osób  

i społeczności. Wykazuje 

postawę tolerancji i 

otwartości wobec 

„innego”. 

 

Wie, że wzajemna niechęć  

członków rożnych grup 

wynika z braku wiedzy i 

lęku. Rozumie konieczność 

wzajemnego poznawania 

siebie jako warunku 

postawy tolerancji i 

zrozumienia. 

Rozumie kryteria 

różnicujące grupy. Wie i 

Przeprowadzenie lekcji 

wychowawczej dotyczącej 

problematyki podziału społecznego 

na MY i ONI pt. „Kiedy różnice 

łączą, a kiedy dzielą ludzi”.  

Przekazywanie informacji na temat 

religii świata w ramach lekcji 

religii, historii, jęz. polskiego. 

 

wg planu  

wychowawcy 

 

 

 

 

zgodnie z 

planem pracy 

n-la 

 

 
 
wychowawcy 

 

 

 

 

nauczyciele 

właściwych 

przedmiotów 
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narodowych, 

kulturowych.  

rozumie istotę różnic, 

miedzy grupami, w których 

na co dzień funkcjonuje. 

Wizyta na cmentarzu żydowskim w 

Warcie. 

Obchody rocznicy powstania w 

getcie warszawskim. 

Organizowanie spotkań,  akcji 

charytatywnych, współpracy z 

osobami i instytucjami, które są 

inne niż  grupa odniesienia 

uczniów: m.in. WOŚP, Góra 

Grosza, Fundacja na Rzecz Osób 

Niewidomych, Stowarzyszenie na 

Rzecz Osób Niepełnosprawnych i 

Poszkodowanych w Wypadkach, 

Dom Pomocy Społecznej przy 

Caritas w Sieradzu, Dom Pomocy 

Społecznej w Warcie.  

Zajęcia na temat  nawiązywania i 

podtrzymywania kontaktu z 

osobami innymi niż własna grupa 

odniesienia: „Oswoić lęk przed 

„innym” i znaleźć przyjaciela”. 

 

 

zgodne z 

planem wych. 

 

kwiecień 

2019r. 

 

 

 

wg kalendarza 

wydarzeń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zgodnie 

zapotrzebowa

niem 

wychowawcy 

 

wychowawcy 

 

 

E. Słowińska 

 

 

 

opiekunowie 

poszczególnych 

wydarzeń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy, 

psycholog 

3.Kształtowanie 

umiejętności 

wypełniania ról 

społecznych oraz  

skutecznego sposobu 

komunikowania się w 

różnych sytuacjach 

25. Umie współpracować 

w grupie, w tym w 

środowiskach 

wirtualnych. Zna i stosuje 

podstawowe umiejętności 

komunikowania się w 

różnych sytuacjach 

  

Uczeń potrafi  wymienić 

cechy i umiejętności, które 

wyróżniają go w grupie.  

Wie, co umie dać grupie   

jaki korzyści wynikają dla 

niego z faktu 

funkcjonowania jako 

członek 

  
Angażowanie całych klas do 

różnych  

zadań, akcji, wydarzeń. Obserwacja 

uczniów. Diagnoza ich umiejętności 

społecznych.  Pomoc w  określaniu 

jakie role w grupie mogą pełnić i 

wspieranie w przyjmowaniu ich 

przez dzieci. 

 
 
 
na bieżąco 

 

 

 

 

 

 
 
wychowawcy, 

nauczyciele 
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społecznych. (WR) społecznych. 

 

Uczeń potrafi odnaleźć  

pozytywną   rolę w grupie, 

skutecznie współpracować.  

Umie nawiązać  kontakt z 

przedstawicielami grup 

odmiennych od grupy 

odniesienia. 

Zna i stosuje podstawowe 

zasady skutecznego 

komunikowana się. 

 

 

 

 

 

Warsztaty  z psychologiem nt. 

podstawowych zasad  i sposobów 

komunikowania się, elementów  

sztuki mediacji. 

Organizowanie na lekcjach 

(zwłaszcza jęz. polskiego, historii, 

WOS, wdżwr, godzinach 

wychowawczych) dyskusji w 

różnych jej formach. 

Nauczyciele  zapoznają się z 

dostępnymi w szkole i na rynku 

wydawniczym publikacjami 

dotyczącymi  metodyki 

prowadzenia  dyskusji jako formy 

pracy na lekcji. 

Wykorzystywanie  dydaktycznych i 

wychowawczych sytuacji do tego, 

by prezentować uczniom właściwą 

formę prowadzenia rozmowy: z 

przedstawianiem argumentacji i 

okazywaniem zainteresowania 

stanowiskiem ucznia. 

 

 

 

 

 

terminy do 

ustalenia 

wychowawcy 

z psycholog 

 

 

 

 

 

 

 

zgodnie z 

planem pracy 

n-li 

 

 

 

 

 

 

wg potrzeb 

 

 

 

 

na co dzień 

 

 

 

 

 

wychowawcy, 

psycholog 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele 

właściwych 

przedmiotów 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele 

 

 

 

 

każdy pracownik 

szkoły 

4.Kształtowanie 

umiejętności 

26.Umie zachowywać się 

zgodnie z zasadami 

Zna i stosuje zasady 

zachowania się  zgodnie z Godzina wychowawcza na temat 
 
wg planu 
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zachowania zgodnego 

z zasadami kultury 

osobistej w różnych 

sytuacjach 

życiowych.(WR) 

 

kultury osobistej.  

 
zasadami kultury osobistej 

w różnych sytuacjach:  
zasad  kultury osobistej i sposobów 

wyrażania jej w szkole i poza nią. 

Nauczyciele i wszyscy pracownicy 

szkoły stosują zasady kultury 

osobistej, postępują w relacjach z 

uczniami zgodnie z zasadami 

pedagogiki i procedurami 

zawartymi w szkolnych 

dokumentach, zwłaszcza                      

w sytuacjach trudnych 

wychowawczo i/ lub 

konfliktowych. 

Projekt edukacyjny na temat sztuki 

savoir – vivru w różnych sytuacjach 

życiowych 

Nauczyciele zwracają uwagę na 

niewłaściwe zachowanie. Doceniają 

przejawy kultury osobistej uczniów 

w  codziennych kontaktach. 

wychowawcy 

 

 

 

na co dzień 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do ustalenia 

 

 

 

na co dzień 

wychowawcy 

 

 

 

wychowawcy, 

pracownicy 

szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

do ustalenia 

 

 

 

nauczyciele 

5.Zapobieganie 

postawom 

wykluczania z grupy 

rówieśniczej  oraz 

aktom dyskryminacji 

wobec osób 

odmiennych od grupy 

odniesienia. (Pr) 

 

 

24. Szanuje tożsamość 

osobową, narodową, 

wyznaniową innych osób  

i społeczności. Wykazuje 

postawę tolerancji i 

otwartości wobec 

„innego”. 

 

Potrafi nawiązać, 

podtrzymać kontakt z osobą 

inną niż własna grupa 

odniesienia.  Umie 

wykazać postawę 

życzliwości, pomoc 

adekwatną do potrzeb 

osoby i własnych 

możliwości. 

Zajęcia z wychowawcą na temat 

obecności w społeczeństwie osób 

„innych” i sposobu wzajemnego 

poznawania się i okazywania 

szacunku, zrozumienia.  

 

 Obchody Dnia  Osób 

Niepełnosprawnych.  

Spotkanie z osobą niepełnosprawną. 

 

W klasach, w których jest 

uczeń/uczennica, który/a swoim 

 
wg planu 

wychowawcy 

 

 

 

 

XII 2018r. 

 

 

 

 

 
 
Wychowawcy 

 

 

 

A.Putyńska 
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zdrowiem, zachowaniem,  

standardami kulturowymi różni się 

od rówieśników, przeprowadzane  

są zajęcia przez psycholog i 

wychowawcę, których celem jest 

wypracowanie z klasą  zasad i 

sposobów współpracy uczniów ze 

sobą i z dorosłymi. 

w razie 

potrzeby 

Wychowawca, 

psycholog, 

pedagog 

6.Zapobieganie 

postawie  alienowania 

się w stosunku do 

grupy lub środowiska. 

(Pr) 

 

28. Uczeń, który z jakiś 

powodów odróżnia się od 

rówieśników (stan 

zdrowia, nietypowe cechy 

wyglądu, 

niepełnosprawność 

fizyczna, umysłowa,  inna 

narodowość, wyznanie i 

inne)  umie nawiązać i 

podtrzymać koleżeńskie 

relacje. 

27.Ma poczucie własnej 

godności. Potrafi okazać 

szacunek innym osobom 

 

 

Uczeń, który z jakiś 

powodów odróżnia się od 

rówieśników( stan zdrowia, 

nietypowe cechy wyglądu, 

niepełnosprawność 

fizyczna, umysłowa,  inna 

narodowość, wyznanie, i 

inne)  umie nawiązać 

koleżeńskie relacje . 

 
Wychodzi z inicjatywą 

kontaktu, umie podtrzymać 

rozmowę. 

 

Potrafi  zwerbalizować 

swoje oczekiwania i 

potrzeby. 

Umie okazać  życzliwość  

kolegom/koleżankom. 

  
 

Obserwacja zachowania ucznia i 

jego relacji rówieśniczych. 

 

 Indywidualna wparcie ze strony 

wychowawcy, nauczycieli uczących 

w postaci podejmowanych 

neutralnych rozmów, życzliwych 

komentarzy. 

 

W razie potrzeby: 

indywidualne rozmowy  z 

wychowawcą, opieka psychologa, 

indywidualna pomoc 

psychologiczno- pedagogiczna. 

 

 Angażowanie ucznia w działania 

grupowe ze szczególnym 

uwzględnieniem jego  preferencji i 

możliwości. 

 
na bieżąco 

 
na bieżąco 

 

 

 

 

 

 

w miarę 

potrzeb 

 

 

 

 

na bieżąco 

 
wychowawca, 

każdy nauczyciel 

 

 

 

 

 

 

wychowawca, 

psycholog, 

pedagog, 

nauczyciele 

 

 

 

wychowawca, 

inni nauczyciele 

 
 

7.Korygowanie 

negatywnych 

nastawień i zachowań 

wobec osób 

odmiennych od grupy 

odniesienia. (Kor) 

24. Szanuje tożsamość 

osobową, narodową, 

wyznaniową innych osób  

i społeczności. Wykazuje 

postawę tolerancji i 

otwartości wobec 

Uczeń ma świadomość, że  

aby zrozumieć lepiej 

drugiego człowieka, trzeba 

mieć o nim wiedzę,  o jego 

kulturze, wyznaniu, 

problemie. 

Zajęcia na temat „inności”, która 

dotyczy ucznia danej klasy                      

( niepełnosprawność, różnica 

kulturowa, wyznaniowa ) 

 

W przypadku wystąpienia 

na bieżąco, w 

miarę potrzeb 

 

 

 

 

wychowawca, 

psycholog, 

pedagog 
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 „innego”. 

27.Ma poczucie własnej 

godności. Potrafi okazać 

szacunek innym osobom, 

 

 

 

Wykazuje zainteresowanie 

istotą „inności” 

kolegi/koleżanki. 

 

 Rozumie  odczucia osoby, 

wobec której niewłaściwie 

zachowywał się. 

 

 Rozumie, że następstwem 

wyrządzonej przykrości są 

przeprosiny i wie, w jaki 

sposób należy przeprosić za 

swoje zachowanie. 

 

Podejmuje próby zmiany 

zachowania.  

Umie dać wskazówki, jak 

nie zostać sprawcą 

przemocy i jak poradzić 

sobie, by wyjść z tej roli. 
 

zachowań naruszających godność i 

bezpieczeństwo osób z powodu ich 

odmienności od grupy -  stosowanie 

wobec sprawcy konsekwencji 

zgodnie ze szkolnymi procedurami. 

 

Indywidualna pomoc 

psychologiczna wobec ucznia, który 

jest sprawcą przemocy. 

 

Wprowadzenie  programu  „Nie 

winić” w klasie , w której wystąpiło 

zjawisko przemocy. 

 

W miarę możliwości i przy 

wsparciu dorosłych angażowanie 

„oponentów”do wspólnych zadań. 

 

na bieżąco, w 

miarę potrzeb 

 

 

 

 

na bieżąco, w 

miarę potrzeb 

 

na bieżąco, w 

miarę potrzeb 

 

 

 

na bieżąco, w 

miarę potrzeb 

 

wszyscy 

pracownicy 

szkoły 

 

 

wychowawca, 

nauczyciele, 

pedagog, 

psycholog 

 

psycholog 

 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele 

8. Rozwijanie i 

wspieranie 

działalności 

(wolontarystycznej. 

(KP) 

 

 

15. Potrafi  wykazać 

solidarność, ofiarność, 

altruizm wobec osób z 

najbliższego środowiska                          

( rodzina, rówieśnicy), a 

także solidarność wobec 

ofiar klęsk żywiołowych, 

wojen, problemów 

społecznych na świecie. 

 

Uczeń wie co to jest 

wolontariat, zna jego 

korzyści, 

Potrafi określić  komu i w 

jaki sposób  może być 

pomocny. 

 Wie, gdzie może 

angażować się jako 

wolontariusz.  podejmuje 

działania wolontariackie. 

Działania szkolnego wolontariatu.  

Odrębny program i plan pracy. 

 

 

 

 

 

Angażowanie uczniów do 

samopomocy koleżeńskiej. 

cały rok 

szkolny 

 

 

 

 

cały rok 

szkolny 

zespół ds. 

wolontariatu, 

koordynator E. 

Słowińska 

 

 

wychowawcy 
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CELE SZCZEGÓŁWE I ZADANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

SFERA FIZYCZNA/ZDROWOTNA 
 

CEL STRATEGICZNY  

 

MODEL  

ABSOLWENTA 

CEL SZCZEGÓŁOWY   ZADANIA   TERMIN KTO 

1. 

Poszerzanie                   

i ugruntowywanie 

wiedzy na  temat 

zdrowego stylu życia  

we wszystkich 

aspektach 

zdrowia.(WR) 

 

2.Wzmacnianie 

pozytywnego stosunku 

do świata,  

kształtowanie 

poczucia równowagi 

psychicznej, chęci do 

życia                i 

witalności.(KP) 

 

 

29. Ma wiedzę na 

temat zasad zdrowego 

stylu życia. 

Podejmuje starania by 

stosować je w 

praktyce. 

Uczeń umie  wymienić 

kryteria zdrowia we 

wszystkich jego 

aspektach. Ma 

aktualną  wiedzę  na 

temat zachowań 

służących zdrowiu oraz 

skutków zachowań 

ryzykownych               ( 

adekwatnie do swojego 

wieku i wymagań 

edukacyjnych). 

 

Zajęcia z wychowawcą w ramach 

godzin wychowawczych na temat 

zdrowego stylu życia oraz skutków 

braku dbałości o zdrowie, ze 

szczególnym uwzględnieniem tematów: 

właściwe odżywianie, higiena osobista i 

higiena otoczenia, aktywność fizyczna, 

umiejętność planowania czasu, stres. 

Przeprowadzenie szkolnych kampanii 

informacyjno-edukacyjnych:  „Czy 

wiesz co jesz”, „W ruchliwym ciele 

energiczny duch”. 

Realizacja  tematów w ramach lekcji 

biologii, wdżwr, chemii. 

 

zgodnie z  planem 

wychowawcy 

 

 

 

 

do ustalenia 

 

 

zgodnie z planem 

wychowawcy oraz z 

planem pracy 

nauczycieli 

 

wychowawcy klas 

 

 

 

 

 

do ustalenia 

 

 

n –le biologii, 

chemii, wdżwr, 

wych. fiz. 

 

 

 

 3.  
 

 29. Ma wiedzę na 

 
Dostosowanie wysokości ławek i krzeseł 

 

 wrzesień 

  

wychowawcy klas 
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Wspomaganie              

w kształtowaniu 

nawyków służących 

zdrowiu we 

wszystkich jego 

aspektach; (WR) 

 

temat zasad zdrowego 

stylu życia. 

Podejmuje starania by 

stosować je               

w praktyce. 

do wzrostu uczniów 

Nauczyciele zwracają uwagę uczniom na 

utrzymywanie przez nich właściwej 

postawy ciała. 

Funkcjonowanie  Szkolnego Koła 

Sportowego. 

Organizowanie udziału uczniów             

w zawodach sportowych na różnych 

szczeblach. 

Zorganizowanie i prowadzenie akcji „ Pij 

wodę z kranu” 

Zorganizowanie i prowadzenie  

programu dla uczniów klas I - III  

„Owoce w szkole” 

Zorganizowanie i prowadzenie  

programu dla uczniów klas I - VI „Mleko 

w szkole”. 

  Wspomaganie ucznia w radzeniu sobie 

ze stresem poprzez okazywania wsparcia  

adekwatnego do jego potrzeb.   

Organizowanie zajęć na temat stresu         

( patrz: sfera psychiczna) 

 

Stosowanie technik relaksacyjnych          

 

na bieżąco 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

cały rok szkolny 

 

wrzesień, na bieżąco 

 

wrzesień, na bieżąco 

 

 

na bieżąco 

 

do ustalenia z 

wychowawcą 

 

codziennie 

 

każdy nauczyciel 

 

nauczyciele wych. 

fiz. 

 

 

nauczyciele 

biologii, 

wychowawcy 

wychowawcy 

 

wychowawcy 

 

 

każdy nauczyciel 

 

psycholog/ 

pedagog 

 

każdy nauczyciel 



47 
 

i przerw śródlekcyjnych na lekcjach. 

4.Kształtowanie  

postaw 

prozdrowotnych oraz 

motywacji do 

wzmacniania zdrowia 

własnego i innych 

ludzi i  kształtowania 

bezpiecznego 

środowiska 

sprzyjającego 

rozwojowi 

zdrowia.(KP) 

 

28.Wykazuje dbałość 

o najbliższe 

środowisko, by było 

zdrowe i bezpieczne. 

Zna współczesne 

zagrożenia dla 

środowiska 

naturalnego. 

 

Wykazuje 

zainteresowanie 

zdrowiem własnym    

i innych ludzi 

 

 

 

 Potrafi wyjaśnić 

(adekwatnie do wieku) 

związek między życiem  

i zdrowiem człowieka    

a zjawiskiem deficytu     

i zanieczyszczenia wód, 

zanieczyszczenia 

powietrza, ginięcia 

gatunków zwierząt). 

 

 Wie, jakie działania 

może podejmować na 

rzecz ochrony przyrody  

i stara się je 

wykonywać.   
 

 

 

 

Szkolny konkurs na plakat promujący 

zdrowie. Prezentacja prac na 

korytarzach  jako długotrwała 

ekspozycja 

Na lekcjach, przerwach wycieczkach, 

przy różnych okazjach nauczyciele          

i uczniowie zwracają sobie wzajemnie 

uwagę na własne zachowania 

zdrowotne doceniając lub upominając 

się wzajemnie. Wychowawcy 

proponują uczniom powyższy sposób 

wspomagania siebie w  tworzeniu i 

utrwalaniu zdrowych nawyków 

ustalając z nimi zasady i formy 

zwracania się do siebie. 

Każdy nauczyciel angażuje się jako 

organizator lub uczestnik w przynajmniej 

jedno wydarzenie szkolne lub lokalne  

związane z promocją zdrowia 

Przeprowadzenie Międzyklasowego  

Rodzinnego Konkursu Zdrowotnego, 

który zakłada kilka konkurencji ( m. 

in. wyniki anonimowej ankiety na 

temat stylu życia, udział w rodzinnym 

rajdzie  ekologicznym,  prezentacja 

zdrowych potraw).  

 

I -  II 2019r. 

 

 

 

na bieżąco 

 

 

 

 

zgodnie z planem 

wydarzeń szkolnych 

 

 

w trakcie roku 

szkolnego kolejne etapy 

 

 

 

do ustalenia 

 

 

 

każdy nauczyciel 

 

 

 

 

każdy nauczyciel 

 

 

 

nauczyciele wych. 

fizycznego, 

biolodzy, wych. 

klas 
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5.  

Zapobieganie 

zachowaniom 

szkodzącym zdrowiu     

i zagrażającym 

bezpieczeństwu.(P.r) 

 

30. Zna  współczesne 

zagrożenia zdrowia. 

31. Zna zasady 

bezpiecznego 

zachowania               

w różnych, 

codziennych 

sytuacjach i stara się 

stosować je               

w praktyce. 

 

Uczeń zna i stosuje 

zasady poruszania się po 

drodze w charakterze 

pieszego oraz 

rowerzysty. 

 

 

 

 

 

Uczeń wie, jak unikać 

kontaktów z osobami 

nieznanymi( także         

w trakcie korzystania     

z internetu), wie jak 

radzić sobie w sytuacji  

nawiązywania kontaktu  

z nim przez obcą osobę. 

  

Uczeń wie, jak zachować 

się w kontakcie               

z nieznanym 

zwierzęciem. 

Uczeń zna okoliczności, 

w których  pojawiają 

się silne emocje. 

Rozróżnia w 

zachowaniu pozytywne 

i negatywne sposoby 

radzenia sobie ze 

stresem. Podejmuje 

starania, by we 

Lekcje oraz zajęcia w terenie na temat 

przestrzegania zasad bezpiecznego 

poruszania się po drodze.  

Przeprowadzenie szkolnej akcji na rzecz 

noszenia odblasków „ Jak cię widzą , tak 

cię szanują”  

Przygotowanie uczniów klas IV –VI do 

egzaminu na kartę rowerową. 

Zajęcia na temat  zagrożeń związanych   

z kontaktem z osobami nieznanymi,  

także przez internet 

 Zajęcia na temat bezpiecznego 

korzystania z internetu ( patrz: sfera 

psychiczna) 

 

Zajęcia na temat zagrożeń związanych    

z kontaktem z nieznanym zwierzęciem. 

  

Zajęcia na temat radzenia sobie              

w sytuacjach kontaktu z przemocą 

innych ludzi oraz radzenia sobie z własną 

złością. 

  

Zgodnie z planem 

wychowawcy 

 

 

do ustalenia 

 

do ustalenia 

 

 

zgodnie z planem 

wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

wg planu wychowawcy 

 

 

 

 

do ustalenia                   

z wychowawcą 

 

 

 

zgodnie z planem 

wychowawcy oraz 

planem realizacji treści 

edb.  

wychowawcy 

 

 

do ustalenia 

 

 

do ustalenia 

 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele 

informatyki 

 

 

 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciel 

biologii 

 

 

 

psycholog/ 

pedagog, 

wychowawca 

 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele edb 
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właściwy sposób 

rozładowywać emocje 

Uczeń wie, w jakich 

sytuacjach należy 

wezwać fachową pomoc 

Zna numery alarmowe, 

potrafi przeprowadzić 

fachową rozmowę          

z dyspozytorem. 

 Uczeń klasy V -  VIII  

S.P. oraz  III Gimnazjum 

potrafi  sprawdzić 

przytomność 

poszkodowanego dbając 

o własne 

bezpieczeństwo.  

 

 

 

 

 

Zajęcia na temat udzielania pierwszej 

pomocy w ramach edb, godziny 

wychowawczej 

 

6. Kształtowanie  

identyfikacji z 

normami i sposobami 

działania przeciwnymi 

do używania środków        

i substancji 

psychoaktywnych oraz 

podejmowania innych 

zachowań 

ryzykownych.(Pr)  

 

Uczeń, który ze 

względu na swoją 

sytuację rodzinną, 

środowiskową lub 

uwarunkowania 

biologiczne, jest       

w wyższym stopniu 

narażony na rozwój 

zachowań 

ryzykownych - 

znajduje 

alternatywne  normy 

i sposoby  zachowań.  

 

 

Uczeń potrafi wskazać 

normy i zasady  

zachowania, które służą 

jego dobru nie 

naruszając dobra innych. 

 

 Potrafi  nazwać skutki:  

1.używania substancji 

psychoaktywnych,             

2. niewłaściwego 

używania Internetu,             

3. kontaktu                      

z pornografią. 

 

  

 

 

W rozmowach z uczniem oraz  klasą 

odwoływanie się do norm i zasad, 

które uczniowie i dorośli respektują 

lub które naruszają w swoim 

postępowaniu. Wykorzystanie 

przykładów  z filmów literatury. 

 Prowadzenie zajęć z uczniami na temat 

zachowań ryzykownych, ich skutków      

i podejmowania zachowań 

alternatywnych. Tematyka i zakres 

treści odpowiedni do wieku uczniów. 

    

 

 

na bieżąco, 

 

 

 

 

ustala wychowawca     

w porozumieniu             

z psycholog szkolną       

i instytucją prowadzącą 

warsztaty dla dzieci        

i młodzieży, np.. 

Pracownia 

Profilaktyczna Krokus 

 

IV 2019 

 

na bieżąco 

wychowawcy, 

każdy nauczyciel 

 

 

 

 

 

odpowiedzialni: 

wychowawca, 

psycholog, 

pedagog 

 

 

 

psycholog/pedago

g 

wychowawcy, 

nauczyciele 
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Uczeń potrafi określić, 

jakie posiada  dobra  

wewnętrzne i zewnętrzne 

ważne dla jego życia       

i rozwoju. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń klas I – V  ma 

dobrze zorganizowany 

czas wolny. 

 

Uczeń  klas VI-  VIII  

zna zasady organizacji    

i planowania zajęć. 

 

  

 

Szkolna kampania profilaktyczna 

„Wolne od uzależniaczy moje….” 

Wychowawcy angażują uczniów do 

działań szkolnych i pozaszkolnych. 

Organizują je tak, by uczniowie mogli 

znaleźć obszar aktywności zgodny z 

ich zdolnościami i predyspozycjami. 

Zajęcia na temat „mocnych stron” 

ucznia ( patrz: sfera psychiczna) 

Indywidualne spotkania  z rodzicami 

uczniów zagrożonych podejmowaniem 

zachowań ryzykownych. 

Zajęcia świetlicy szkolnej ( patrz: plan 

pracy świetlicy) 

Zajęcia z uczniami na temat skutecznej 

organizacji czasu ( godzina 

wychowawcza i/lub zajęcia dodatkowe 

dla chętnych uczniów) 

Zapoznanie się nauczycieli z lekturą 

książki „ Siedem nawyków skutecznego 

działania” 

W razie potrzeby, objęcie ucznia 

przejawiającego zachowania ryzykowne 

indywidualną pomocą psychologiczno-

 

 

 zgodnie z planem 

wychowawcy 

stosownie do 

diagnozowanych przez 

wychowawcę potrzeb 

ucznia 

 

 

wg planu wychowawcy 

wg  potrzeb  nauczycieli 

 

wg potrzeb 

 

 

wychowawcy 

wychowawcy, 

psycholog, 

pedagog 

 

 

 

wychowawca, 

psycholog, 

pedagog 

nauczyciele 

 

wychowawcy, 

psycholog, 

pedagog,  

nauczyciele. 
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pedagogiczną. 

 7. Korygowanie złych 

nawyków związanych 

ze sposobem 

odżywiania się, 

spędzania wolnego 

czasu, odpoczynku, 

korzystania z mediów  

radzenia sobie ze 

stresem, korygowanie 

niewłaściwych form 

zachowania wobec 

siebie i innych (Kor) 

Uczeń,  który 

wykazuje 

niewłaściwe nawyki 

związane ze 

zdrowiem -  ma 

świadomość 

popełnianych 

błędów, wie, jakie 

zmiany wprowadzić 

w swoich nawykach                   

i podejmuje  próby 

modyfikacji 

zachowań.  

 

 

Uczeń, który 

wykazuje 

destrukcyjne  dla 

siebie i otoczenia 

formy rozładowania 

frustracji,  umie  

wskazać 

alternatywne 

sposoby  zachowania 

i podejmuje  próby 

stosowania ich.   

 

Uczeń wykazuje zmiany 

zachowania w postaci  

przynoszenia 

właściwego śniadania do 

szkoły, korzystania         

z wody do picia, 

przestrzegania higieny 

osobistej, właściwego 

korzystania z Internetu. 

 

 

 

 

 

Uczeń umie  wskazać 

alternatywne sposoby  

zachowania i 

podejmuje  próby 

stosowania ich.   

 

 

 

Wie, gdzie na terenie 

szkoły i poza nią szukać 

pomocy w przypadku 

problemów. 

 Nauczyciele wspólnie z rodzicami          

i pozostałymi pracownikami szkoły 

wypracowują  zasady i sposoby 

współpracy ze sobą w celu  

skutecznego modyfikowania  

zachowań uczniów niezgodnych z 

zasadami zdrowego życia.    

Wychowawcy i nauczyciele reagują 

według  ustaleń wypracowanych przez  

nich i rodziców oraz zgodnie                   

z regulaminem szkoły w sytuacjach 

zaobserwowania niepokojących 

zachowań uczniów. 

   

 

Nauczyciele w przypadku zauważenia 

niepokojących zachowań ucznia             

w postaci powtarzających się aktów 

agresji, autoagresji, apatii, obniżenia 

wyników w nauce, płaczliwości, 

wagarów -  informują o tym 

wychowawcę. 

  Wychowawca podejmuje działania 

zgodnie ze szkolnymi procedurami 

udzielania pomocy psychologiczno- 

  

IX  - XI  2018r. 

spotkania 

wychowawców              

z rodzicami 

 

 

 

na bieżąco 

 

 

 

 

 

na bieżąco 

 

 

 

na bieżąco 

 

 

  II -  III 2019r.  

 

 

IX – X 2018r. 

 

 

 

na bieżąco 

 

 

dla uczniów - wg planu 

wychowawcy. 

 

wychowawcy klas 

 

 

 

 

 

każdy nauczyciel 

 

 

 

 

każdy nauczyciel 

 

 

 

 

wychowawcy 

 

 

odpowiedzialna 

psycholog 

 

odpowiedzialna 

psycholog 

 

 

 psycholog, 

pedagog 

 

 

dyrektorzy, 

wychowawcy  
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32. Wie, gdzie na 

terenie szkoły i poza 

nią szukać pomocy 

w przypadku 

problemów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Rodzice/ opiekunowie, 

uczniowie, nauczyciele   

i inni pracownicy szkoły 

mają wiedzę na temat 

konsekwencji prawnych 

związanych                     

z naruszeniem przepisów 

ustawy z dn.29 lipca 

2005r.                             

o przeciwdziałaniu 

narkomanii 

 

pedagogicznej.  

Przeprowadzenie spotkania dla rodziców  

uczniów  na temat: „Dopalacze nowe 

zagrożenie dla zdrowia i rozwoju” 

Zorganizowanie spotkania dla rodziców  

na temat: „Zagrożenia dla zdrowia           

i rozwoju dzieci wynikające z dostępu do 

pornografii”.  

Psycholog, pedagog szkolna oraz 

nauczyciel biblioteki kompletują 

broszury, informatory na temat   

zachowań ryzykownych, sposobach 

pomocy. Rodzice i nauczyciele 

informowani są  o materiałach 

informacyjnych i edukacyjnych. 

Zapoznanie/przypomnienie pracownikom 

szkoły, rodzicom, opiekunom, uczniom 

treści ustawy z dn.29 lipca 2005r.          

o przeciwdziałaniu narkomanii                 

i obowiązujących procedurach 

postępowania nauczycieli oraz metodach 

współpracy szkoły z policją w sytuacjach 

zagrożenia narkomanią. 

 

 

Szkolenie wszystkich pracowników 

szkoły z zakresu problematyki substancji 

dla dorosłych – do 

ustalenia. 

 

 

 

 

 

 

do ustalenia 

 

 

Czas i częstotliwość 

ustalana na bieżąco, wg 

potrzeb 

 

 

 

 

 

 

 

odpowiedzialna 

psycholog, 

pedagog 

 

 

 

 zespół 

wychowawców, 

odpowiedzialna: 

psycholog, 

pedagog 
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Nauczyciele  wiedzą co 

może wskazywać na  

zaburzenia  zdrowia 

psychicznego wieku 

rozwojowego oraz znają 

rodzaje zachowań 

ryzykownych młodzieży,  

ich objawy, sposoby 

przeciwdziałania, 

pomocy i łagodzenia 

skutków występowania, 

ze szczególnym 

uwzględnieniem 

zachowań związanych    

z używaniem środków 

odurzających, substancji 

psychotropowych, 

środków zastępczych, 

nowych substancji 

psychoaktywnych.  

 

 

psychoaktywnych 

 

Weryfikowanie szkolnych procedur  

związanych z realizacją pomocy 

psychologiczno pedagogicznej wobec 

uczniów, którzy ze względu na swoją 

sytuację rodzinną, środowiskową lub 

uwarunkowania biologiczne,  są             

w wyższym stopniu narażeni na rozwój 

zachowań ryzykownych . 

 

 

 


