
 



 
 

 
 

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Rodziców nr 5/2020/21 
 
 
 

ROK SZKOLNY 2020/2021 
 
 

WSTĘP 
 

„Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek 

kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawą moralną i obywatelską z 

poszanowaniem godności osobistej ucznia.” 
 

 USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY 

 
 

Wychowanie jest to proces, w którym wychowanek ma dojść do pełni osobowego rozwoju przez:  

 ukształtowanie prawego charakteru, 

 zbudowanie poczucia odpowiedzialności za własny rozwój i dobro wspólne, 

 poznanie i przestrzeganie norm społecznych, 

 budowanie postawy życzliwości i miłości dla ludzi. 
 
 

    Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej RODZICE są głównymi wychowawcami dzieci, 

a SZKOŁA wspiera rodzinę w procesie wychowawczym, kultywowaniu uniwersalnych wartości i 

pielęgnowaniu tradycji.  

     Program wychowawczo-profilaktyczny naszej szkoły został utworzony z udziałem rodziców, 

uczniów i nauczycieli w oparciu o wyniki przeprowadzonej diagnozy sytuacji wychowawczej 

(ankiety, obserwacje, wywiad)  i  skierowany jest do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

I  

Misja szkoły 

 

Szkoła wspiera rodzinę w procesie wychowania i nauczania, rozwija wszechstronnie oraz 

wspomaga ucznia w jego poszukiwaniu własnych zainteresowań. 
 
 

                                      Wizja szkoły 

Szkoła stwarza uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju w poczuciu 

bezpieczeństwa. Uczeń zdobytą przez siebie wiedzę i umiejętności wykorzystuje dla dobra swojego 

i innych. Szkoła dąży do ukształtowania patrioty, człowieka twórczego i uczciwego, otwarta jest na 

potrzeby ucznia i środowiska lokalnego. 

 

 

 

 



II 

 CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA 

            W naszej szkole wychowanie i profilaktyka jest kategorią nadrzędną w stosunku do różnych 

problemów, z którymi się spotykamy. W związku z wiekiem rozwojowym dzieci od 6-13 lat oraz 

tym, że jest to szkoła wiejska, gdzie istnieje dobra współpraca środowiska lokalnego ze szkołą, która 

jest istotnym czynnikiem chroniącym, uczniowie naszej szkoły nie są grupą wysokiego ryzyka 

zagrożeń. Klasy są nieliczne, 4-16 uczniów, dlatego nie mamy obecnie problemu z profilaktyką w 

kierunku przeciwdziałania pandemii COVID-19. Tak więc program wychowawczo - profilaktyczny 

szkoły opiera się na profilaktyce pierwszorzędowej (uprzedzającej), w której większy nacisk 

położony został na czynniki chroniące i promujące zdrowy styl życia. Prowadzona jest wzmożona 

kampania informacyjna ze szczególnym uwzględnieniem komunikatu POCZEKAJ!!! 

 

Do głównych problemów wychowawczych w naszej szkole zaliczamy:  
 

- brak kultury języka - używanie wulgaryzmów,  

- zachowania agresywne, przemoc słowna,  

- brak kultury osobistej,  

- brak szacunku dla osób starszych i rówieśników 

- negatywny wpływ środków medialnych,  

- brak zainteresowania np. nauką, 

- brak tolerancji dla innych (niskie wyniki w nauce, trudna sytuacja materialna rodziny) 
 

Przyczyny zachowań ryzykownych:  
 

- brak pozytywnych wzorców moralnych,  

- negatywny wpływ mediów,  

- niewydolność wychowawcza rodziców,  

- negatywny wpływ grupy rówieśniczej,  

- niewłaściwe zagospodarowanie czasu wolnego, 

- rozluźnienie norm społecznych w środowisku rodzinnym i lokalnym.  
 

Czynniki chroniące dzieci przed zachowaniami ryzykownymi:  
 

- silna więź z rodzicami,  

- zainteresowanie nauką szkolną,  

- wsparcie w trudnych sytuacjach u dojrzałej osoby,  

- praktyki religijne,  

- zakorzenienie w normach i tradycji,  

- konstruktywna grupa rówieśnicza,  

- wskazywanie wzorców pozytywnych zachowań,  

- kształtowanie pozytywnej samooceny,  

- uczenie komunikowania swoich potrzeb oraz porozumiewania się z otoczeniem, 

- wsparcie w trudnych sytuacjach u dojrzałej osoby (nauczyciel, wychowawca)  

- uczenie komunikowania swoich potrzeb oraz porozumiewania się z otoczeniem, otwartość  

   we wzajemnych relacjach  

- nagradzanie każdego zachowania pozytywnego np. wyróżnienia, drobne nagrody, itp., 

- doświadczanie przez wychowanka zrozumienia i akceptacji, 

- wzajemny szacunek wychowawcy i wychowanka,  

- świadomość granic w życiu i rozwoju,  
 
 



 

Istotnym elementem w realizacji zadań tego programu jest rola rodziny i środowiska , w którym 

wychowują się nasi uczniowie oraz jego współpraca ze szkołą.  
 

III  

   

PODSTAWĘ PRAWNĄ DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO 

–PROFILAKTYCZNYCH STANOWIĄ: 
 

1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) ogłoszona 11 

stycznia 2017 r. 
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (art. 6) (Dz. U 2019, poz. 2215.);  

3. Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. 2016 poz. 1010) 

4. Deklaracja Praw Dziecka 

5. Program Polityki Prorodzinnej Państwa  

6.Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 

(Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami),  

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 

szkół (Dz. U. z 2016 r., poz. 895)  

8. 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) 

 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 

placówkach (Dz. U. 2011 nr 161 poz. 968) 

 10. 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) 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i 

form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, 

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

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.(Dz. U. 2020 poz. 

1386) 
13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.(Dz. U. 2020 poz. 1389) 

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz. U. 2020 

poz. 1394) 
15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r  zmieniające 

rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków 

tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. 2020 poz. 1385) 

16. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej  

17. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka  
18. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności  

19. Statut Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Operacji Most I  w Matczynie. 



 

IV 
 

SYLWETKA ABSOLWENTA  
 

 Jest uczciwy, wiarygodny, odpowiedzialny, wytrwały, kreatywny, przedsiębiorczy. 

 Zna swoje środowisko społeczne i przyrodnicze. 

 Umie komunikować się ze środowiskiem. 

 Wykazuje się wysoką kulturą osobistą. 

 Aktywnie i odpowiedzialnie uczestniczy w życiu społecznym. 

 Ma poczucie własnej wartości i potrafi dokonywać krytycznej samooceny. 

 Dba o swoje zdrowie i środowisko naturalne. 

 Szanuje i pielęgnuje tradycje rodziny, szkoły, regionu, narodu i kraju. 

 Jest tolerancyjny wobec odmiennych zachowań i kultur. 

  Współtworzy grupę społeczną: 

 w swoim postępowaniu kieruje się szacunkiem w relacjach z innymi, szanuje i dostrzega ich wysiłek 

oraz pracę 

 stara się być odpowiedzialnym za innych 

 jest wrażliwy na cierpienie, ból i krzywdę 

 cieszy się z sukcesów swoich i drugiego człowieka 
 

V  
 

 WARTOŚCI UZNAWANE PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNĄ 
 
Wartość – to wszystko, co cenne i godne pożądania, co stanowi cel dążeń ludzkich, co uważane jest za 

ważne oraz sprzyjające i w taki sposób urzeczywistniane. 
Wychowanie do wartości zakłada przede wszystkim podmiotowe traktowanie dziecka, a co za tym idzie 

umiar w stosowaniu tak swobody jak i przymusu. 

  

Poniższa lista wartości została stworzona w oparciu o sugestie uczniów, nauczycieli i rodziców naszej 

szkoły. 

 Prawda 

 Rodzina 

 Szacunek 

 Wzajemna pomoc 

 Odpowiedzialność 

 Zdrowie 

 Bezpieczeństwo 

 Pieniądze 

 Tolerancja 

 Przyjaźń 

 Nauka 

 Odwaga 

 Patriotyzm 

 Tradycja 

 Uczciwość 

 Władza 

 Dyscyplina 

 Rozrywka 



 Miłość 

VI   
 

CELE SZKOLNEGO PROGRAMU                                        

WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO 
 
 

  Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu,  

patriotyzmu, szacunku do tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, 

sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); 

 Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej; 

 Stwarzanie dzieciom warunków do poznania samego siebie i swych mocnych stron oraz uczenie 

krytycznego patrzenia na siebie w relacjach z innymi.  

 Poznanie człowieka i nabywanie umiejętności porozumiewania się z nim.  

 Poznawanie ról społecznych w swoim środowisku i relacji zachodzących między nimi oraz 

organizowanie różnych form społecznej aktywności.  

 Poznawanie środowiska przyrodniczego przez pryzmat swego zdrowia psychicznego i 

fizycznego.  

 Uświadamianie poczucia odpowiedzialności za środowisko w jakim żyjemy, wyrabianie 

obowiązku dbania o nie. 

 Poznawanie negatywnych skutków działalności człowieka wpływających na zmiany klimatyczne 

planety i wskazywanie alternatywnych rozwiązań chroniących klimat. 

 Uświadamianie potrzeby zamiany paliw kopalnych na energię odnawialną. 

 Rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody i jej użyteczność.  

 Poznawanie zasad higieny i zdrowego stylu życia.  

 Wdrażanie do umiejętnego i bezpiecznego korzystania z internetu, zapobieganie: stalkingowi, 

cyberprzemocy, kradzieży danych itd. 

 Utrwalanie zasad higieny pracy przy komputerze. 

 Prowadzenie profilaktyki uzależnień - organizacja spotkań z osobami wdrażającymi profilaktykę 

uzależnień w szkole np. pielęgniarką, policjantem.  

 Wdrażanie do szukania pomocy i proszenia o nią w razie potrzeb. 

 Uczenie przeżywania sukcesów i porażek, sposobów radzenia sobie ze stresem. 

 Rozwijanie sprawności fizycznej.  

 Poznawanie tradycji rodzinnych, szkoły, regionu, narodu i kraju.  

 Kształtowanie postawy obywatelskiej i postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. 

 Zapobieganie wszelkiej dyskryminacji. 

 Doskonalenie umiejętności wykorzystania i stosowania wiadomości dotyczących szeroko 

rozumianego bezpieczeństwa.  

 Dostarczenie dzieciom wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji emocjonalnej oraz profilaktyki 

uzależnień. 

 Stworzenie warunków bezpieczeństwa na terenie szkoły i kształtowanie nawyków przestrzegania 

zasad bezpieczeństwa - uświadomienie potrzeby podporządkowania się regułom postępowania 

w świetle regulaminów szkoły; obowiązków ucznia, praw ucznia, zwyczajów szkoły.  

 Ze względu na sytuację epidemiologiczną, celem programu jest także przestrzeganie rygoru 

sanitarnego przez wszystkie osoby znajdujące się na terenie szkoły, w szczególności 

podstawowych działań takich jak, częste mycie i dezynfekowanie rąk, chodzenie w maseczkach, 

przestrzeganie dystansu społecznego. 

 Kształtowanie postawy szacunku dla drugiego człowieka - życia zgodne z zasadami etycznymi-

chrześcijańskimi. 

 Kształtowanie świadomości przynależności do wspólnoty szkolnej - zachęcanie do wspólnej 



nauki, zabawy, wzajemnej pomocy koleżeńskiej.  

 Motywowanie uczniów do wyrażania uczuć: miłości, życzliwości, szacunku wobec starszych, 

nauczycieli-wychowawców i innych.  

 Ukazywanie miłości bliźniego jako zasadę życia we wspólnocie szkolnej, rodzinnej itp.  

 Pomaganie w nawiązywaniu kontaktu ze społecznością nas otaczającą.  
 

Celem naszej szkoły jest wychowanie dziecka, które:  
 

- umie poprawnie posługiwać się językiem polskim,  

- potrafi wykorzystać bogaty zasób słownictwa do poprawnej komunikacji,  

- jest zainteresowane nauką- potrafi planować, organizować i oceniać naukę oraz brać za nią  

   odpowiedzialność pod kierunkiem nauczyciela,  

- jest odpowiedzialne za powierzone zadania,  

- umie bez lęku wyrażać swoje emocje, 

- realizuje wytyczne odpowiednich służb dotyczące przeciwdziałaniu COVID-19 
- dba o swoje ciało i zdrowie oraz estetyczny wygląd,  

- szanuje i pielęgnuje tradycje rodziny, szkoły, regionu, kraju, 

- ma poczucie własnej wartości potrafi dokonywać krytycznej samooceny,  

- zna swoje mocne i słabe strony,  

- nazywa, analizuje i wyraża swoje uczucia,  

- jest wrażliwe na ból, krzywdę innych,  

- zna wartość rodziny i swoje w niej miejsce,  

- kieruje się szacunkiem w relacjach z innymi,  

- cieszy się z sukcesów swoich i drugiego człowieka,  

- potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w życiu codziennym, 

- dostrzega urodę świata i potrafi w sposób odpowiedzialny korzystać z zasobów środowiska 

naturalnego,  

- dba o otaczające go środowisko naturalne, 
- kieruje się dobrem planety w codziennych wyborach (np. ogranicza plastik), 

- jest otwarte na europejskie i światowe wartości kultury,  

- zna regulaminy pracowni przedmiotowych, 

- poznał zasady bezpiecznego użytkowania sprzętu pracującego z wykorzystaniem energii 

elektrycznej znajdującego się w naszym codziennym otoczeniu (szkoła , dom),  
- rozumie potrzebę przejścia ludności na energie odnawialne, 

-zna podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach , 

-stosuje zasady bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem,   

-jest świadome korzyści i zagrożeń płynących z korzystania z internetu.  
-poznał ogólne zasady i podstawowy sprzęt ochrony przeciwpożarowej,  

-zdobył umiejętności rozpoznawania i odczytywania znaków powszechnej informacji i BHP 

znajdujących się w najbliższym otoczeniu,  

-zna zasady ruchu drogowego, 

-posiada wiedzę na temat zgubnych skutków używania papierosów, alkoholu, narkotyków,  

dopalaczy, a także sposobów radzenia sobie z uzależnieniem, 

-wie o możliwościach zdrowego życia, które daje radość i satysfakcje, 

-czuje się zintegrowany ze swoją klasą, 

-analizuje podejmowane działania i przewiduje ich konsekwencje,  

-rozumie uczucia i troski innych osób, respektuje różnice w uczuciach, które budzą w ludziach te 

same rzeczy,  

-samoakceptacja-postrzeganie siebie w korzystnym świetle, rozpoznawanie swoich słabych i silnych 

punktów,  

-asertywność – przedstawianie swoich uczuć i trosk bez złości i rezygnacji.  
 



VII 
 

 CELE SZCZEGÓŁOWE                                                            

REALIZOWANE PRZEZ WYCHOWAWCÓW KLAS 
 

 

• poznanie uczniów oraz ich środowiska (diagnoza problemów szkolno-środowiskowych, 

wychowawczych i profilaktycznych), 

• czuwanie nad zachowaniem (regulamin, kontakt, obserwacja, rozmowa),  

• pobudzenie i kształtowanie prospołecznych postaw (zajęcia warsztatowe),  

• interesowanie się postępami w nauce (kontrola, kontakt z nauczycielami, techniki uczenia się, 

wzajemna pomoc),  

• kontakt z rodzicami i budowanie podmiotowych relacji rodzic - nauczyciel (wywiadówki, spotkania, 

listy, telefony, uroczystości szkolne),  

• wyzwalanie aktywności (dobór form zajęć, organizowanie imprez),  

• uczenie radzenia sobie w sytuacjach życiowych (akcje, spotkania ze specjalistami, warsztaty),  

• kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji (warsztaty, spotkania , wycieczki),  

• integrowanie grup (uczestnictwo w uroczystościach, imprezach integracyjnych, zawodach, 

konkursach, dyskotekach, itp.)  

• profilaktyka zdrowotna (spotkania, rozmowy, pogadanki, szczególnie na temat higieny i rygoru 

sanitarnego w związku z COVID-19 oraz uzależnień),  
• ochrona środowiska (rozmowy, pogadanki, filmy, konkursy) 
• zapobieganie zmianom klimatu (filmy przedstawiające skutki działalności człowieka) 
• bezpieczeństwo w sieci (spotkania, rozmowy, pogadanki, szczególnie na temat stalkingu, 

cyberprzemocy, ochrony danych, 
• informowanie uczniów u kogo mogą szukać pomocy w trudnych sytuacjach, 
• obrona interesów klasy na forum szkoły ( rada pedagogiczna, rozmowy z dyrektorem),   

• przekazywanie informacji i współpraca na drodze:  

klasa-dyrektor,  

klasa-nauczyciel,  

klasa-rodzice,  

dyrektor-rodzice,  

• organizowanie życia pozalekcyjnego (wycieczki, dyskoteki, ogniska, teatr, kino),  

• udzielanie wszechstronnej pomocy ( organizowanie samopomocy, występowanie o pomoc socjalną, 

sugerowanie konsultacji z PPP, organizowanie kółek zainteresowań),  

• prowadzenie dokumentacji,  

• kształtowanie pozytywnych postaw (godziny z wychowawcą, wycieczki, lekcje, różne okazje),  

• rozwiązywanie problemów wewnątrzklasowych (w miarę potrzeb, godziny wychowawcze, 

indywidualne rozmowy), 

• obserwowanie zachowania ucznia i kierunku rozwoju jego osobowość (obserwacja, ankiety, 

analiza),  

• organizowanie zajęć pozalekcyjnych (imprezy, wycieczki, teatr),  

• realizacja programu wychowawczego klasy i szkoły ( wg ustalonych form),  

• informowanie rodziców o postępach uczniów ( zebrania, kontakt indywidualny, forma pisemna, 

wizyty domowe),  

• informowanie uczniów o ich obowiązkach i prawach (pogadanki, warsztaty, samorząd szkolny i 

klasowy),  

• egzekwowanie praw ucznia od nauczycieli i rodziców (rozmowy),  

• egzekwowanie obowiązków ucznia wobec innych ( przydział zadań w klasie, sprawdzenie 

wykonania, omówienie, ewaluacja),  

• dawanie przykładu własną postawą ( umiejętność przyznania się do błędu lub niewiedzy). 

• integracja uczniów jako zespołu (imprezy, warsztaty, wycieczki ) 



• poznanie sytuacji materialnej, rodzinnej, środowiska ucznia (obserwacja, wywiad, wizyty domowe),  
 

VII 
 

 TEMATYKA LEKCJI Z WYCHOWAWCĄ 
 

Z zakresu wychowania: 
 

 poznawanie zasad zachowania w rygorze sanitarnym w związku z COVID-19 

 poznawanie zasad pracy w grupie  

 rozpoznanie potrzeb innych ludzi 

 poznawanie tradycji naszego kraju i budzenie szacunku wobec symboli narodowych 

 uświadamianie znaczenia ekologii  

 organizacja zespołu klasowego  

 troska o estetykę klasy  

 kształtowanie postaw moralno-społecznych i patriotycznych  

 współpraca z rodzicami  

 opieka nad uczniem mającym trudności w nauce i zachowaniu  

 udział klasy w okresowych tematycznych programach wychowawczych  

 wybory samorządu, kontrakt, Karta Praw Dziecka,  

 tworzenie kącików tematycznych: polonistycznego, matematycznego, przyrodniczego, 

technicznego, zabawowego, itp., 

  integracja klasy  

 rozpoznawanie, nazywanie i wyrażanie uczuć  

  podnoszenie poczucia własnej wartości  

  rozwiązywanie własnych konfliktów  

  podejmowanie decyzji  

  nawiązywanie kontaktów  

  asertywność  

  informowanie uczniów u kogo mogą szukać pomocy w trudnych sytuacjach 

  profilaktyka zdrowia, uzależnień i sposobów radzenia sobie z nimi 

 informowanie uczniów na temat właściwego zachowania i stosowania odpowiedniego 

słownictwa  

 informowanie uczniów w jaki sposób nieść pomoc poszkodowanym i potrzebującym ludziom 

 bezpieczne korzystanie z  Internetu i uzależnienie od gier komputerowych 

 wartości, którymi należy się kierować się w życiu prawda, lojalność, miłość, pasja, 

niezależność, uczciwość, bezpieczeństwo, tradycja, niezależność, patriotyzm, rodzina, mądrość, 

przyjaźń. 

 wykluczenie z grupy rówieśniczej 

  umiejętność odróżnienia praw od obowiązków 

  kultura życia codziennego  

 dokonywanie samooceny  

 przemoc-przyczyny i skutki  

  rola zainteresowań w życiu człowieka  

  znaczenie tradycji  

  rola człowieka w rodzinie i środowisku  

 ochrona środowiska naturalnego – segregacja śmieci, ograniczenie plastiku, oszczędzanie wody 

 zapobieganie zmianom klimatu – energie odnawialne 

 co uczeń danej klasy umieć powinien – podstawa programowa z poszczególnych przedmiotów 

 uczymy się oszczędzania 



 

Z zakresu bezpieczeństwa:  
 

 Znaki powszechnej informacji 

Cele zajęć:  

 poznanie podstawowych znaków BHP znajdujących się w najbliższym otoczeniu  

 zdobycie umiejętności stosowania się do znaków powszechnie stosowanych w wypadku 

zagrożeń  

 zdobycie umiejętności rozpoznawania i odczytywania znaków powszechnej informacji i 

BHP znajdujących się w najbliższym otoczeniu 
 

 Poznajemy sygnały alarmowe 

Cele zajęć:  

 zapoznanie uczniów z planem ewakuacji szkoły na wypadek zagrożenia  

 uświadomienie konieczności zachowania porządku i dyscypliny podczas ewakuacji  

 zapoznanie i zapamiętanie ustalonego dla szkoły sygnału alarmowego  

 poznanie drogi ewakuacji w całym budynku  

 wyuczenie dyscypliny i sprawności opuszczania budynku 
 

 Ochrona przeciwpożarowa 

Cele zajęć:  

 poznanie przyczyn powstawania pożarów  

 zapoznanie uczniów z podstawowymi środkami gaśniczymi i możliwościami ich 

stosowania w danej sytuacji  

 zdobycie umiejętności posługiwania się podstawowym sprzętem gaśniczym będącym na 

wyposażeniu szkoły 
 

 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Cele zajęć:  

 poznanie zasad panujących w szkole i w przestrzeni społecznej w związku z pandemią 

COVID-19 (kto i gdzie musi zakładać maseczkę, jaki jest bezpieczny dystans społeczny, 

jak myć/dezynfekować dłonie itp) 

 poznanie podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej pracy w szkole  

 przypomnienie zasad bezpiecznego użytkowania sprzętu szkolnego podczas zajęć  

 przypomnienie zasad korzystania z pracowni komputerowej  

 poznanie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem  

 poznawanie zagrożeń wynikających z korzystania z internetu: stalking, cyberprzemoc 

oraz ochrona danych 

 zdobycie umiejętności organizowania bezpiecznej i kulturalnej zabawy na przerwie 

międzylekcyjnej  

 uświadamianie niebezpieczeństwa wynikającego z zażywania alkoholu, narkotyków, 

dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych 
 

 Bawimy się bezpiecznie, przyjemnie i kulturalnie 

Cele zajęć:  

 poznanie zasad bezpiecznej i kulturalnej zabawy podczas przerw międzylekcyjnych i w 

czasie wolnym  

 podniesienie świadomości uczniów dotyczącej skutków niebezpiecznych zabaw 
 
 
 



 Bezpieczna wycieczka 

Cele zajęć:  

 zapoznanie z zasadami organizowania bezpiecznej wycieczki szkolnej zgodnie z 

ogólnymi przepisami dotyczącymi organizacji pozaszkolnych form nauczania  

 zapoznanie z regulaminem zachowania się na wycieczce  

 uświadomienie uczniom konieczności bezwzględnego przestrzegania postanowień 

regulaminu wycieczki 
 

 Niebezpieczeństwa grożące dzieciom 

Cele zajęć:  

 określenie znaczenia „niebezpieczne sytuacje”  

 jak uniknąć „niebezpiecznych sytuacji”  

 uświadomienie skutków „niebezpiecznych sytuacji”  

 poznanie zasad prawidłowego zachowania się w „niebezpiecznej sytuacji” 
 

 Higiena mojego umysłu 

Cele zajęć:  

 zapoznanie uczniów z pojęciem higieny ciała i umysłu  

 podniesienie umiejętności określenia wpływu czynników środowiska naturalnego, 

sztucznego i społecznego na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka  

 podniesienie świadomości na temat reakcji organizmu ludzkiego na działanie tych 

czynników 
 

 Bezpieczne poruszanie się po drodze  

Cele zajęć:  

 poznanie znaków drogowych  

 zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego  

 zdobycie umiejętności oceny sytuacji na drodze i zaplanowania odpowiedniego 

postępowania 
 

 Bezpieczeństwo młodego rowerzysty 

Cele zajęć:  

 poznanie zasad bezpiecznego poruszania się rowerem  

 uświadomienie skutków brawury i nieprzestrzegania przepisów  

 zdobycie umiejętności prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym  

 uświadomienie potrzeby noszenia kasku ochronnego przez rowerzystę 
 

 Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy i postępowania w razie wypadku 

Cele zajęć:  

 zaznajomienie z zasadami udzielania pierwszej pomocy  

 zapoznanie się z zagadnieniami budowy i czynnościami organizmu  

 zdobycie umiejętności postępowania w nagłych wypadkach  

 nabycie umiejętności powiadamiania odpowiednich służb ratownictwa medycznego i 

drogowego  

 
 
 
 

  Z zakresu profilaktyki uzależnień: 
 

 Jak pozostać sobą w dzisiejszym świecie? 



Cele zajęć:  

 ostrzeżenie przed iluzoryczną wizją świata kształtowaną przez media  

 wzmocnienie czujności zdystansowania wobec złudnych miraży świata  

 uzmysłowienie, że nie jest „gorszy” ten kto nie podążą bezkrytycznie za modą, szpanem, 

sukcesem 
 

 

 Zagrożenia okresu dojrzewania - presja grupy 

Cele zajęć:  

 zastanowienie się nad swoją pozycją w grupie rówieśniczej  

 uświadomienie jakie cechy posiada dobry kolega  

 zrozumienie potrzeby wyboru dobrego kolegi- prawdziwego przyjaciela  

 ćwiczenie postawy asertywności 
 

 O szkodliwości palenia tytoniu 

Cele zajęć:  

 przekazanie rzetelnych informacji o szkodliwym działaniu tytoniu  

 zmiana obiegowych przekonań o uspokajającym działaniu nikotyny  

 wyrabianie przekonania o słuszności stanowczej odmowy  

 w przypadku presji grupy  

 uświadomienie uczniom, że nie muszą zgadzać się na bycie biernym palaczem 
 
 
 

 Dlaczego ludzie piją? 

Cele zajęć:  

 ukazanie przyczyn w których ludzie sięgają po alkohol  

 zmianą obiegowych opinii na temat picia alkoholu  

 przekazanie informacji : czym jest choroba alkoholowa i jak trudno ją leczyć 
 

 Narkotyki, dopalacze - konsekwencja pierwszego razu 

Cele zajęć:  

 ukazanie niektórych przyczyn zażywania narkotyków, dopalaczy 

 przestrzeganie przed wzięciem narkotyku „na próbę”  

 ukazanie mechanizmu uzależnienia  

 potrzeba pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom 
 

Z  zakresu edukacji emocjonalnej: 
 

 Świadomość własnych uczuć 

Cele zajęć:  

 ustalenie wspólnych zasad pracy w grupie  

 integracja grupy, stworzenie miłej, odprężającej atmosfery  

 uświadomienie dzieciom podstawowych uczuć wyrażanych w życiu codziennym  

 poszerzenie słownictwa związanego z tematyką uczuć i emocji  

 uświadomienie dzieciom w jakich sytuacjach wyrażają uczucia podstawowe oraz na 

podstawie jakich sygnałów pochodzących od ciała mogą je rozpoznawać 

 Nazywanie uczuć innych, empatia 

Cele zajęć:  

 uświadomienie dzieciom poszczególnych uczuć w tworzeniu układów międzyludzkich  



 pokazanie jakie uczucia wywołują pewne układy między ludźmi poprzez opracowanie 

krótkich scenek i odgrywanie ich przez dzieci 

 Panowanie nad emocjami, komunikat „ja” 

Cele zajęć:  

 uświadomienie dzieciom jak obchodzą się ze złością, która jest podstawowym uczuciem 

dla każdego człowieka  

 ukazanie sposobów wyrażania złości społecznie akceptowanych  

 prezentacja budowy komunikatu „ja” 
 

 Aktywne słuchanie, ja i ty 

Cele zajęć:  

 dokonanie rozróżnienia pomiędzy sytuacjami , kiedy należy aktywnie słuchać , a kiedy 

stosować komunikat „ja”  

 uczenie różnych form wypowiedzi akceptujących uczucie  

 słuchanie bardzo uważne (język ciała)  

 zaakceptowanie uczuć  

 określenie tych uczuć 
 

 Postawa „best”( z czego jestem zadowolony, co u siebie lubię)  
Cele zajęć:  

 umożliwienie dzieciom uświadomienia sobie swoich mocnych stron i nauczenie się ich 

rozpoznawania  

 wzajemne poinformowanie, jakie zachowania innych są odbierane jako wsparcie  

 uświadomienie dzieciom konieczności zaakceptowania słabości i wad  jeżeli pragną 

osiągnąć realne i żywe poczucie własnej wartości 
 

 Pochwała 

Cele zajęć:  

 ukazanie typowych form chwalenia (zawierających ocenę dziecka)  

 uczenie pochwały opisowej, unikanie oceny osoby 
 

VIII 
 

 HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH 

 
Harmonogram uroczystości i imprez szkolnych  na rok szkolny 2020/2021 

 

L.p. Nazwa uroczystości 

szkolnej 
Data Osoby odpowiedzialne /zespół 

1 Uroczystość rozpoczęcia roku 

szkolnego.  
01.09.2019 Wszyscy nauczyciele 

2 Narodowe czytanie  14.09.2019r. p. Beata Kurant 
3 Akcja ,,Sprzątanie świata” 14.09.2019 

przeniesiona 

na IV 

Koordynator: Elżbieta Markowska, p. Konrad 

Kotłowski 

4 Międzynarodowy Dzień 

Kropki  
17.09.2019 Koordynator: Samorząd Uczniowski, Beata Kurant  

5 Dzień  Tabliczki Mnożenia 02. 10.2020 r.  p. Anna Syroka  
 

6 
Dzień przedszkolaka w naszej 

szkole 
 25 

października 

2019 

Koordynator: Edyta Skraińska  
Scenariusz i dekoracja : Emila Malik 

7 Ślubowanie klas I 23.10.2019 Koordynator: i część artystyczna : p. Magdalena 



Lewandowska, p. Wojciech Władek 
Dekoracja: p. K. Siwiec- Jastrzębska 

8 Dzień Brytyjski Listopad  Koordynator:p. Iwona Wiewióra, Emila Malik 
Pomoc: p. Agata Stachyra  

9 Śniadanie daje moc dla klas 

0-VI 
październik 

2019- 
-styczeń 2020 

Wychowawcy klas 

10 Narodowe Święto 

Niepodległości 
10.11.2019 Koordynator:   p. Konrad Kotłowski 

Część artystyczna: p. Anna Pietrzak, p. Beata Kurant, 

p. Wojciech Władek 
(zgłoszenie innej niż tradycyjna formy realizacji święta 

do 10.10.2020 r.) 
Dekoracja: Magdalena Lewandowska, Ewa Szwajgier 

11 Międzynarodowy Dzień 

Tolerancji 
 Dzień Życzliwości 

16.11.2019 Koordynator: p. Beata Kurant, p. K. Kotłowski - SU 
(Plakaty, konkursy)  

12 Andrzejki Listopad 2019 Dekoracja : p. Paulina Pańko 
Opieka : wychowawcy klas 

13 Dzień Pluszowego Misia  26.11.2019 Koordynator: p. Edyta Skraińska 
Pomoc : p. Katarzyna Siwiec-Jastrzębska 

14 Mikołajki 06.12.2019 Wychowawcy klas,  
 15  

Jasełka 
 

grudzień 2019 Koordynator: Agnieszka Piłat 
Część artystyczna: p. Iwona Wiewióra, p. Wojciech 

Władek 
(zgłoszenie innej niż tradycyjna formy realizacji święta 
Dekoracja: p. Emila Malik, p. K. Siwiec- Jastrzębska,  
p. Anna Pietrzak 

16 Międzynarodowy Dzień 

Języka Ojczystego 
21.02. p. Beata Kurant  

 Bal karnawałowy ----------- ------------------------ 
17 Dzień Babci i Dzień Dziadka 

(zaproponowanie innej niż 

tradycyjna  
formy realizacji) 

Luty 2020 
 

Koordynator: p. Katarzyna Siwiec- Jastrzębska 
Część artystyczna: Emila Malik, Edyta Skraińska 
Dekoracja: Emila Malik, Edyta Skraińska 

18 Dzień Bezpiecznego 

Internetu 
luty 2020 p. Anna Syroka 

 
19 Walentynki 14.02.2020 Poczta Walentynkowa,  Samorząd Uczniowski 
20 Dzień otwarty szkoły 

,spotkanie z rodzicami 

przyszłych przedszkolaków,  
 

 

 

 

 

 

 

 

Powitanie wiosny 

 

21 marzec 2020  
Koordynator : p. Beata Kurant  
Dekoracja : p. Magdalena Lewandowska, p. Anna 

Pietrzak 
(Wystawa prac uczniów) 
Przygotowanie ulotek promocyjnych: p. Anna Syroka 
Przygotowanie prezentacji na temat szkoły: p. Konrad 

Kotłowski  
Montaż spotu promującego szkołę:  
p. K. Kotłowski,  p. Beata Kurant 
 

Kolportaż ulotek do rodziców potencjalnych uczniów:  
p. Agnieszka Piłat 
SU (dla wszystkich uczniów klas starszych wyjazd do 

kina) - wychowawcy 
21 

 

 

Rekolekcje  
kwiecień  2020 Koordynator p. Pietrzak Anna  

Dekoracja: p. Pietrzak Anna 

22 Akcja „Most” 14 kwietnia Koordynator : p. Iwona Wiewióra 



2020 Scenariusz i część artystyczna: p. Paulina Pańko,  
Pomoc:  p. Agata Stachyra,  p. Anna Syroka , 
 p. Wojciech Władek 
Dekoracja p. Elżbieta Markowska, p. Ewa Szwajgier, p. 

Edyta Skraińska 
23 Dzień Flagi RP/Święto 

Konstytucji 3 maja/akademia  
maj 2020 Koordynator : p. Agnieszka Piłat 

Scenariusz i część artystyczna: Beata Kurant 
Dekoracja:, p. Iwona Wiewióra, p. Anna Syroka, p. 

Konrad Kotłowski 
24  Turniej szachowy maj 2020 ….........................................…….. 

 

25 Dzień Strażaka  maj 2020 Koordynator: p. Konrad Kotłowski 
Scenariusz i część artystyczna , p. Ewa Szwajgier 
Dekoracja : p. Katarzyna Siwiec – Jastrzębska, p. 

Paulina Pańko 
26 Rowerowy maj maj 2020 Koordynator : p. Markowska Elżbieta 

 Pomoc : p. Michał Winiarski 
27 

 

Festyn Rodzinny 
(Dzień Dziecka, Dzień Matki, 

Dzień Ojca, Piknik Rodzinny) 

11.06.2020 
 

 Wszyscy nauczyciele 
Pokaz osiągnięć uczniów, loteria fantowa, wystawa  i 

licytacja prac, zawody sportowe , Wychowawcy klas,  

28 Dzień sportu 18.06.2020 
 

Koordynator: p. Michał Winiarski 
p. Markowska  Elżbieta,  

29 Zakończenie roku szkolnego 

2018/2019 
26.06.2020 Koordynator: p. Anna Syroka 

Scenariusz i przebieg uroczystości :  
I- III  - p. Ewa Szwajgier 
IV- VIII  p. Beata Kurant  
Dekoracja : p. Agnieszka Piłat, p. Paulina Pańko, p. 

Magdalena Lewandowska 
 

  

INNE DZIAŁANIA SZKOŁY 
 

LP. Działania Sposób realizacji Termin Odpowiedzialni 

1. Wybory Rady SU Zgłaszanie kandydatur spośród uczniów; 

prezentacja propozycji działań; wybór 

Rady SU 

Wrzesień 

2020 

Opiekun 

samorządu 

2. Sprzątanie świata Porządkowanie otoczenia szkoły Kwiecień 

2020 

Wychowawcy 

klas 

3. Szkolne walentynki Szkolna poczta walentynkowa Luty 2021 Członkowie SU 

4. Obchody Dnia Chłopaka Zabawy,  upominki dla chłopców Wrzesień 

2020 

Członkowie SU 

5. Zapoznanie uczniów z 

procedurami reagowania 

w sytuacjach 

kryzysowych 

Pogadanki z wychowawcą, próbne 

ewakuacje 

Cały rok 

szkolny 

Wszyscy 

nauczyciele 

6. Apele porządkowe Spotkanie uczniów szkoły, zgodne z 

reżimem sanitarnym 

Cały rok 

szkolny 

Wszyscy 

nauczyciele 

7. Udział w akcjach 

społecznych i 

charytatywnych 

Organizowanie wsparcia dla osób 

potrzebujących pomocy; udział w 

ogólnopolskich akcjach charytatywnych 

Cały rok 

szkolny 

Opiekun 

szkolnego 

wolontariatu 



Wszyscy 

nauczyciele 

   8. Działania wychowawców 
 
 

Wybór rad klasowych, integracja zespołu 

klasowego 
Zapoznanie uczniów z systemem 

oceniania 

Ułożenie harmonogramu imprez 

klasowych 

Kontakt z poradnią pedagogiczno-

psychologiczną  

Organizowanie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej,  

Kontakty z rodzicami 

Cały rok 

szkolny 
Wszyscy 

nauczyciele 

9. Zapewnienie dzieciom 

jak najszerszego 

uczestnictwa w życiu 

kulturalnym 

Wycieczki 

-po najbliższej i dalszej okolicy  

-wyjścia do Domu Pomocy Społecznej  

w Matczynie  

- wyjazdy do kina i teatru  

-cotygodniowe wyjazdy kl. IV-VII na 

basen 

- lekcje w terenie 

- udział w wydarzeniach i imprezach 

lokalnych, 

- udział w konkursach 

międzyszkolnych 

(wszystkie powyższe wydarzenie będą 

uzależnione od stopnia rozwoju 

pandemii COVID-19) 

Rok 

szkolny 

Wszyscy 

nauczyciele 

10. Przestrzeganie praw i 

obowiązków uczniów 

Zapoznanie uczniów z ich prawami i 

obowiązkami oraz regulaminami pracy 

szkoły oraz procedurami na lekcjach 

wychowawczych. Dbanie o dobrą 

atmosferę w szkole 

Realizowanie polityki Ochrony Dzieci. 

Rok 

szkolny 

Wszyscy 

nauczyciele 

11. Wychowanie w duchu 

patriotyzmu 

Włączenie się do obchodów Akcji 

Most I, udział w Rajdzie im. 

„Zapory”, nawiązanie współpracy ze 

Zgrupowaniem Historycznym 

„Radosław”. Dbanie o miejsca 

pamięci w najbliższej okolicy. 

Organizowanie apeli 

okolicznościowych z okazji ważnych 

wydarzeń dotyczących historii Polski. 

Rok 

szkolny 

wszyscy 

nauczyciele 

12. Opieka i pomoc 

uczniom 

rozpoczynającym naukę 

w szkole. 

Objęcie opieką dzieci uczęszczających 

do oddziału przedszkolnego. 

Współpraca z OPS w Bełżycach, 

Caritas w Lublinie 

 nauczyciel 

oddziału 

przedszkolnego 

13. Zapewnienie 

dostępnych form 

pomocy uczniom 

Rozpoznawanie potrzeb uczniów w 

zakresie pomocy socjalnej 

Rok 

szkolny 

wszyscy 

nauczyciele 

14. Objęcie opieką 

pozalekcyjną uczniów, 

Organizacja zajęć opiekuńczo-

wychowawczych oraz zajęć świetlicy  

Rok 

szkolny 

nauczyciele 

świetlicy 



którzy zostają w szkole 

po lekcjach 

15. Przeprowadzić 

pogadanki i szkolenia 

wspierające 

umiejętności 

wychowawcze rodziców 

o wpływie rodziców i 

najbliższego otoczenia 

na rozwój osobowości 

dziecka oraz 

konieczności 

współpracy ze szkołą. 

Prelekcja z psychologiem podczas 

zebrania rodziców. 

Rok 

szkolny 

dyrektor szkoły 

19. Doskonalenie 

umiejętności 

nauczycieli i 

wychowawców w 

zakresie budowania 

podmiotowych relacji z 

uczniami, oraz ich 

rodzicami lub 

opiekunami. 

Pokazywanie uczniom jak ważna jest 

każda osoba. Regularne spotkania i 

rozmowa z rodzicami na zebraniach i  

podczas przyprowadzania/odbierania 

dzieci ze szkoły.  

Rok 

szkolny 
wszyscy 

nauczyciele 

 

IX 
 

 WSPÓŁPRACA  ZE  ŚRODOWISKIEM  LOKALNYM: 
 

 z przedstawicielami Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej  

  z Gminą Bełżyce 

  z przedstawicielami samorządu lokalnego  

  ze strażakami ,z policjantem, z pielęgniarką, 

 z Caritas 

 z emerytowanymi nauczycielami  

  z Miejską Biblioteką w Bełżycach 

  z uczniami Zespołu Szkół Specjalnych w Matczynie 

  z przedstawicielami Ośrodka Pomocy Społecznej 

 z ciekawymi ludźmi  

  z Sanepidem 

 z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 
 
 



1. Wychowawcy i nauczyciele przedmiotów będą informować o postępach w nauce                           i 

zachowaniu dzieci: 

• na wywiadówkach śródokresowych (listopad, kwiecień),  

• wywiadówce śródrocznej (luty),  

• w czasie konsultacji indywidualnych (wg harmonogramu), 

• w dzienniku elektronicznym na stronie internetowej szkoły 

• a także na życzenie rodziców w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych i dyżurów. 

2.  Wychowawcy i nauczyciele powinni zwrócić szczególną uwagę na budowanie podmiotowych 

relacji z rodzicami lub opiekunami, gdyż zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej RODZICE 

są głównymi wychowawcami dzieci, a SZKOŁA wspiera rodzinę w procesie wychowawczym. 

Dlatego tak ważne jest podkreślanie roli rodzica/opiekuna. 

3. W szczególnych przypadkach wychowawcy i nauczyciele przedmiotów mogą udzielać informacji 

telefonicznych (w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych i dyżurów), a także przekazywać informacje 

w dzienniczkach ucznia i listownie.  

4. Na początku każdego roku szkolnego wychowawcy klas i nauczyciele przedmiotów zapoznają 

rodziców na zebraniach:  
a) ze szkolnym programem wychowawczo-profilaktycznym,  

b) z podstawą programową kształcenia ogólnego, 

c) z planem pracy wychowawcy klasy,  

d) z wewnątrzszkolnym systemem oceniania,  

e) przedmiotowymi systemami oceniania,  

f) regulaminami szkolnymi. 

5. Rodzice klas pierwszych przed rozpoczęciem roku szkolnego są zapoznawani ze statutem szkoły.  
6. Wychowawcy klas przekazują informacje o instytucjach wspierających dziecko i rodzinę (np. 

Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, telefon zaufania          i inne).  
7. Badanie opinii rodziców ( w formie ankiet lub wyrażania opinii na zebraniach klasowych ), 

prowadzone w zależności od potrzeb, będzie dotyczyć:  

a) oczekiwań rodziców wobec szkoły,  

b) oczekiwań rodziców względem systemu nagród i kar, które mają obowiązywać w szkole, 

c) skuteczności realizowania zadań wychowawczych i edukacyjnych,  

d) programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły,  

e) wewnątrzszkolnego systemu oceniania,  

f) przedmiotowego systemu oceniania, 

8. Rodzice w pracy opiekuńczej i wychowawczej uzyskują wsparcie poprzez:  

a) pedagogizację rodziców- krótkie prelekcje wychowawcy (10-15 min.) na zebraniach z rodzicami, 

dotyczące problemów rozwoju dzieci i młodzieży oraz metod postępowania w różnych sytuacjach 

wychowawczych, a także na tematy zdrowotne, dotyczące uzależnień i sposobach radzenia sobie z 

nimi ( warsztaty lub pogadanki dotyczące profilaktyki uzależnień), 

b) udzielanie pomocy rodzicom w rozwiązywaniu indywidualnych problemów wychowawczych lub 

rodzinnych, na życzenie rodziców, wychowawcę klasy,  

c) skierowanie dzieci (w poszczególnych przypadkach) na badania lub konsultacje do poradni 

psychologiczno-pedagogicznej,  

d)   udzielanie wsparcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

e) udzielanie pomocy rodzicom potrzebującym pomocy, (patologicznym, niewydolnym 

wychowawczo, ubogim).  

9. Zapraszanie rodziców do wspólnych działań na rzecz uczniów i szkoły:  

a) udział w imprezach klasowych i szkolnych,  

b) współorganizowanie wycieczek,  

c) udział w drobnych remontach i upiększaniu klasy, budynku szkolnego, itp.,  

d) udział w realizowaniu programów wychowawczych,  

e) udział w spotkaniach integracyjnych.  

10. Wychowawcy powinni kontynuować przyjęty sposób współpracy z rodzicami. 



 

XI  
 

OCZEKIWANE EFEKTY 
 

1. Właściwa obserwacja własnego zachowania w różnych sytuacjach.  

2.  Świadomość swoich zalet i wad, słabych i mocnych stron.  

3. Rozumienie potrzeb swoich i innych ludzi.  

4. Rozumienie potrzeby krytycznego podejścia do spotykanych wzorców.  

5. Umiejętność pozytywnego zaprezentowania się.  

6. Umiejętność rozpoznania w swoim otoczeniu pozytywnych wzorców.  

7. Nabycie motywacji do podejmowania właściwych decyzji i dokonywania prawidłowych 

wyborów.  

8. Jasne i konstruktywne formułowanie wypowiedzi w języku ojczystym.  

9. Używanie komunikatu JA jako zwrotu przedstawiającego odczucia nadawcy.  

10. Otwarte wyrażanie swoich próśb, sądów i oczekiwań.  

11. Wyznaczania sobie celów i dążenie do ich osiągania. 

12. Dokonywanie samooceny i samokontroli.  

13. Współdziałanie z rówieśnikami i dorosłymi.  

14. Dostrzeganie potrzeb własnych  i innych. 

15. Przyjmowanie pomocy jako objaw koleżeństwa i próba jej odwzajemniania. 

16. Wykorzystuje zdobytą wiedzę w codziennym życiu. 

17. Posiadanie motywacji do osiągania lepszych wyników w nauce. 

18. Znajomość zagrożeń wynikających z zażywania środków uzależniających i innych używek.  

19. Posiadanie nawyku dbałości o własne zdrowie. 

20. Wykazywanie postawy tolerancyjnej.   

21. Życie zgodne z zasadami etycznymi, chrześcijańskimi. 

22. Dojrzałość i samodzielność w podejmowaniu decyzji.  

23. Poczucie bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania w szkole. 

25. Znajomość i stosowanie zasady dobrego wychowania.  

26. Szacunek i pomoc niesiona osobom potrzebującym.  

27. Wykazywanie właściwych postaw w stosunku do przyrody. 

28. Znajomość zagrożeń wynikających z korzystania z internetu. 
29. Świadomość zmian klimatycznych zachodzących w przyrodzie i ich zapobieganie 
30. Poczucie odpowiedzialności za czystość środowiska naturalnego w jakim żyjemy. 

 
 

XII 
 

 UWAGI DOTYCZĄCE REALIZACJI PROGRAMU    WYCHOWAWCZO – 

PROFILAKTYCZNEGO  W SZKOLE 
 

1. Treści Programu Wychowawczo - Profilaktycznego są znane i realizowane przez wszystkich 

nauczycieli – wychowawców, nauczycieli zajęć edukacyjnych i specjalistów szkoły. 
2. Realizacja Programu Wychowawczo - Profilaktycznego odbywa się w ramach: 

· zajęć prowadzonych przez nauczycieli-wychowawców, 

· zajęć prowadzonych przez nauczycieli zajęć edukacyjnych, biblioteki, świetlicy oraz specjalistów, 

· godzin do dyspozycji wychowawcy, 

· zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez szkołę, 

· zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  

· innych zajęć (np. w ramach projektów edukacyjnych) 



3. W zależności od wyników diagnozy sytuacji wychowawczej w szkole rada pedagogiczna z 

udziałem uczniów i rodziców ustala priorytety w pracy wychowawczej na dany rok szkolny. 

4. Na podstawie Programu Wychowawczo - Profilaktycznego wychowawca z udziałem uczniów i 

rodziców planuje zadania wychowawczo – profilaktyczne dla klasy na dany rok szkolny. Podstawą do 

planowania działań wychowawczo –profilaktycznych są przede wszystkim potrzeby wychowanków 

oraz diagnoza sytuacji wychowawczej klasy. Plan wychowawczy klasy jest przedstawiany rodzicom 

do zaopiniowania wraz z zaproszeniem do włączenia się w realizację zadań.    Podstawą do realizacji 

Programu Wychowawczo – Profilaktycznego jest budowanie podmiotowych relacji z 

rodzicami/opiekunami. 
5. Wychowawca klasy może zwrócić się o pomoc w diagnozie, planowaniu pracy oraz realizacji 

zadań wychowawczych do specjalistów szkoły lub z poza niej. 
6. Zadania wychowawcze w klasie realizują wszyscy nauczyciele uczący w danej klasie, 

uwzględniając specyfikę swoich zajęć edukacyjnych, różnorodność form aktywności uczniów, ich 

potrzeby i oczekiwania. 
7. W wyniku realizacji Programu Wychowawczo - Profilaktycznego uczeń poznaje siebie, swoje 

potrzeby, emocje, aspiracje i możliwości, zapoznaje się z cechami rozwoju fizycznego, uczy się dbać 

o własne bezpieczeństwo i zdrowie, oceniać osiągnięcia, planować doskonalenie oraz brać 

odpowiedzialność za własny rozwój. 

 

XIII  
 

EWALUACJA PROGRAMU 
 

Ewaluacja programu dokonywana będzie po każdym roku pracy. 

Uwzględniać będziemy opinie uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, 

nadzoru.  

Stosować będziemy:  

• ankietę - wśród uczniów, nauczycieli i rodziców,  

• badanie opinii na spotkaniach z rodzicami, na zebraniach samorządu uczniowskiego,  

• wypowiedzi nauczycieli na posiedzeniach rad pedagogicznych,  

• opinie samorządu i nadzoru pedagogicznego przekazane ustnie lub pisemnie.  
 

 
  
 

 W imieniu Rady Rodziców opiniuję pozytywnie Program Wychowawczo-Profilaktyczny 

Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Operacji Most I w Matczynie. 
 
 
 
 

            

         

W imieniu Samorządu Uczniowskiego opiniuję pozytywnie Program Wychowawczo-

Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Operacji Most I w Matczynie. 
 
 


