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 WSTĘP 

Podstawą realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego w Szkole 

Podstawowej nr 29 im. Królowej Jadwigi jest hierarchia wartości przyjęta przez radę pedagogiczną, 

radę rodziców i samorząd uczniowski. działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest 

współpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem 

realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę 

rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest 

dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji 

rodziny. Program Wychowawczo – Profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz 

zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając 

kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne 

skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli. Podstawowym celem realizacji Szkolnego Programu 

Wychowawczo-Profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie 

zachowaniom problemowym i ryzykownym. Ważnym elementem realizacji Szkolnego Programu 

Wychowawczo-Profilaktycznego jest także kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły. W roku 

szkolnym 2022/2023 najważniejsze wartości, które będą propagowane przez naszą społeczność 

szkolną to: 

Zdrowie - rozumiane jako stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego. 

Wartość, dzięki której jednostka lub grupa może realizować swoje aspiracje i potrzebę osiągania 

satysfakcji oraz zmieniać środowisko i radzić sobie w nim. 

Tolerancja - określoną, jako aprobatę wobec odmiennych niż nasze przekonania, sposób myślenia 

lub postępowania, o ile nie zagrażają one dobru ogółu i nie ingerują w godność osoby ludzkiej. 

Patriotyzm - poczucie tożsamości narodowej, umiłowanie i pielęgnowanie narodowej tradycji, 

kultury, języka. Wartość oparta na poczuciu więzi społecznej, wspólnoty kulturowej oraz 

solidarności z własnym narodem i społecznością. 

Szacunek - jako wartość moralna wyrażana grzecznością, połączona z troską o uczucia  

i dobro własne oraz innych osób. 
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MISJA SZKOŁY: 

Chcemy być szkołą, która kształcić będzie uczniów na miarę XXI wieku, tak, by potrafili radzić 

sobie we współczesnym świecie i stawić czoła coraz bardziej wymagającej rzeczywistości. 

Wychowanie jest jednym z głównych zadań nauczycieli naszej szkoły - „Rzeczypospolite takie będą, 

jakie ich młodzieży chowanie”. Słowa Jana Zamojskiego są jednym z przykładów priorytetowego 

traktowania wychowania w naszej szkole. Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły 

Podstawowej nr 29, został zbudowany, aby kształtować środowisko wychowawcze, które sprzyja 

realizacji celów i zadań określonych w Ustawie, stosownie do warunków i wieku uczniów. 

MODEL ABSOLWENTA 

Absolwent naszej szkoły będzie osobą wyposażoną nie tylko w określony zasób wiadomości  

i umiejętności, ale także w system wartości będący wynikiem świadomego i konsekwentnego 

procesu wychowania. Będzie osobą znajdującą cel i sens swojego istnienia. Sprosta wyzwaniom 

dorosłego życia dzięki umiejętnościom samorefleksji. Nowoczesna baza dydaktyczna i szeroki 

wachlarz zajęć zapewni wszechstronny jego rozwój, umożliwiający funkcjonowanie w zmieniającej 

się rzeczywistości. 

 

Chcemy, aby nasz absolwent: 

• miał poczucie własnej wartości i godności, 

• rozumiał innych i potrafił z nimi współpracować, 

• był szczery i życzliwy, 

• efektywnie współpracował w grupie, 

• nie zgadzał się na żadną przemoc wobec siebie i wobec drugich, 

• był dobrze przygotowany do następnego etapu nauki, wyboru zawodu, 

• widział sens uczenia się i wartość wiedzy, 

• znał potrzeby najbliższego środowiska i starał się aktywnie uczestniczyć w jego kształtowaniu, 

• dbał o rozwój sprawności fizycznej, zdrowie, swój wygląd oraz rozwój umysłowy, 

• rozumiał związek między pogorszeniem się stanu zdrowia psychicznego, a podejmowaniem 

zachowań ryzykownych i problemów z tym związanych (np. stosowanie substancji 

psychoaktywnych, przemocy), 

• był odporny na niepowodzenia, 

• był dobrze przygotowany do życia w rodzinie, środowisku lokalnym, w ojczyźnie, 
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w zjednoczonej Europie, 

• potrafił racjonalnie wykorzystać swój wolny czas, 

• żył w zgodzie z przyrodą, jako dobrem niepowtarzalnym, 

• był uczniem, dla którego kształcenie będzie procesem trwającym przez całe życie. 

CELE I ZADANIA: 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz 

zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając 

kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne 

skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli. 

Działalność wychowawcza i edukacyjna w szkole polega na; 

prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju 

ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 

fizycznej- pozwalającej uczniowi na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania właściwych 

zachowań, które mają wpływ na jego zdrowie 

psychicznej- (emocjonalnej i intelektualnej) – mającej na celu budowanie równowagi i dobrej 

kondycji psychicznej, osiągnięcie poczucia własnej wartości, potencjału, poszerzanie kompetencji  

i świadomości znaczenia wsparcia w sytuacjach kryzysowych, w zakresie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, 

społecznej – kształtującej postawy uczniów opartych na umiejętności samodzielnej analizy własnych 

zachowań w życiu, opartych na wzorach i normach społecznych, 

aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, 

opartej na wychowaniu uczniów do wrażliwości na prawdę i dobro. 

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności: 

• współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów postaw określonych 

w sylwetce absolwenta, 

• kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny 

rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu, a decyzje w tym zakresie 

podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych, 

• współpracę z rodzicami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz 

kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań 

proekologicznych, 

• wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną, 
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• kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych 

oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli i rodziców,  

• wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli oraz rodziców, 

• kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału  

• w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu 

społecznym, 

• przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej, 

• wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie 

postaw prozdrowotnych i prospołecznych 

• wykształcenie u uczniów, nauczycieli i rodziców postrzegania sytuacji kryzysowych jako szansy 

na „zmianę” mogącą przynieść trwałe wartości, np. umiejętność zapobiegania bezradności 

będącej początkiem pogorszenia kondycji psychicznej człowieka i jej negatywnych skutków. 

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności: 

• poszerzenie wiedzy rodziców, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju  

i zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, 

• rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także 

suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu 

przypadkach, 

• rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów, 

• doskonalenie kompetencji nauczycieli, wychowawców, rodziców w zakresie profilaktyki 

zdrowia psychicznego, 

• kształtowanie u uczniów umiejętności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i 

wyrażania własnych emocji, 

• wspomaganie uczniów w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, 

zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowiu, 

• poszerzanie wiedzy uczniów na temat metod zapobiegania i rozprzestrzeniania się chorób 

zakaźnych (w tym Covid – 19), 

• doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych 

objawów używania przez uczniów środków odurzających, nowych substancji psychoaktywnych, 

oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej. 
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Działalność informacyjna obejmuje w szczególności: 

• udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów, ich rodziców  

• w przypadku pojawiających się trudności, w tym obniżonej kondycji psychicznej, depresji oraz 

innych problemów dotyczących uczniów i ich rodzin.  

• dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na 

temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych 

związanych z przeciwdziałaniem używaniu substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń 

cywilizacyjnych,  

• udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów ich rodziców lub 

opiekunów w przypadku problemów psychologicznych i psychiatrycznych, jako skutków 

sytuacji traumatycznych i kryzysowych (np. działania wojenne w Ukrainie), 

• informowanie uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach 

postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek  

• z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią oraz uzależnieniami od innych środków 

zmieniających świadomość, 

• udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich 

rodziców lub opiekunów w przypadku uzależnienia cyfrowego (możliwość udziału w programie  

Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo) 

• udostępnienie informacji o możliwościach różnorodnego wsparcia uczniów z Ukrainy.  

Działalność profilaktyczna obejmuje: 

• wspieranie wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli w utrzymaniu prawidłowej kondycji 

psychofizycznej, 

• podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych wśród uczniów, 

niezależnie od poziomu ryzyka, 

• promocję zdrowia psychicznego dostosowaną do potrzeb indywidualnych oraz grupowych, 

• przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej 

pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby uczniów,  

• wspieranie uczniów, u których rozpoznano objawy depresji lub obniżenia kondycji psychicznej, 

a także prowadzenie działań profilaktycznych wobec wszystkich uczniów szkoły. 

• W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej i profilaktycznej  

• są ukierunkowane na: 
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• wspomaganie rozwoju ucznia w sferze psychicznej i społecznej, 

• uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem 

• wzbudzanie poczucia przynależności do grupy, 

• umacnianie u uczniów prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej, w szkole, klasie, 

• utrwalanie u uczniów świadomego respektowania reguł sanitarnych oraz profilaktyka chorób 

zakaźnych, 

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

• budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, 

• zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole, 

• przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom, 

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

• kształtowanie nawyków prozdrowotnych, 

• uczenie dbałości o zdrowie psychiczne oraz wzmacnianie poczucia oparcia w najbliższym 

środowisku (rodzina, nauczyciele, specjaliści) w sytuacjach trudnych. 

ADRESACI PROGRAMU: 

• Uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej 

• Rodzice 

• Nauczyciele 

Dla osiągnięcia zamierzonych celów konieczna jest właściwa współpraca realizatorów programu 

z rodzicami, ich aktywizowanie do działań oraz współpraca z organizacjami szkolnymi 

i instytucjami pozaszkolnymi takimi jak: Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Specjaliści 

wspierający rozwój dziecka i młodzieży, Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień, MOPS, 

Policja, kuratorzy sądowi, organizacje pozarządowe – fundacje i stowarzyszenia, Rada Dzielnicy, 

Parafia. 
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STRUKTURA ODDZIAŁYWA Ń WYCHOWAWCZYCH 

Dyrektor szkoły: 

• stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole, 

• sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego 

poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

• dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

• inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie 

kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub 

metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów, 

• stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, których celem statutowym jest działalność 

świadcząca pomoc najbardziej potrzebującym, reagowanie na potrzeby środowiska szkolnego i 

lokalnego, 

• współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem szkolnym, pedagogiem specjalnym, 

psychologiem szkolnym oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji 

zadań, 

• czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, 

• nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, 

praw uczniów, kompetencji organów szkoły, 

• motywuje nauczycieli i specjalistów do opracowania modelu wsparcia i pomocy uczniom 

przeżywającym trudności psychiczne, 

• stwarza warunki do poszukiwania optymalnych rozwiązań w zakresie budowania systemu 

działań wspierających kondycję psychofizyczną uczniów, 

• inspiruje wszystkie grupy społeczności szkolnej do budowania dobrych wzajemnych relacji 

w środowisku szkolnym, jako czynnika zwiększającego skuteczność i efektywność udzielanego 

wsparcia, 

• dostosowuje ofertę zajęć pozalekcyjnych do oczekiwań uczniów w celu stworzenia warunków 

do realizacji pasji, udziału w zajęciach sportowych, kontaktu z przyrodą, a także kontaktu 

bezpośredniego uczniów ze sobą, z zachowaniem zasad sanitarnych, 

• dokonuje analizy obciążeń nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologa czynnościami 

formalnymi (np. prowadzeniem dokumentacji uzupełniającej, sprawozdań), w miarę możliwości 

redukuje ich ilość, analizuje dotychczasowe procedury i regulaminy, aby odciążyć kadrę na 

rzecz tworzenia warunków do nawiązywania indywidualnych relacji z uczniami i klasami, 
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• czuwa nad wykorzystaniem lekcji wychowawczych do budowania systemu wsparcia 

psychicznego uczniów, 

• czuwa nad intensyfikowaniem współpracy nauczycieli i wychowawców z pedagogiem, 

psychologiem szkolnym   oraz   pracownikami   poradni   psychologiczno-pedagogicznych 

w celu szybkiego i skutecznego reagowania na zaobserwowane problemy uczniów, 

• czuwa nad wykonywaniem zadań przez specjalistów szkoły – pedagog, psycholog, logopeda i 

inni specjaliści powinni aktywnie włączać się do bezpośredniej pracy profilaktycznej 

i bezpośredniego wsparcia uczniów i rodziców, służyć doradztwem dla nauczycieli, wspierać ich 

w identyfikowaniu problemów uczniów i prowadzeniu z uczniami zajęć wspierających, 

integracyjnych, profilaktycznych, 

• inicjuje utworzenie systemu wsparcia nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologa 

szkolnego, którym trudno jest wspierać uczniów z uwagi na to, że sami przeżywają stan silnego 

przygnębienia epidemią, przemęczenia lub przechodzą inny kryzys psychiczny, 

• nadzoruje realizację Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

Rada pedagogiczna:  

• uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań 

profilaktycznych, w tym w zakresie działań wspierających kondycję psychofizyczną uczniów, 

• dokonuje wyboru programów profilaktycznych wspierających uczniów psychicznie i uczących 

umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami oraz adaptacji do zmieniających się 

warunków nauki, 

• opracowuje projekt Programu Wychowawczo - Profilaktycznego w porozumieniu z Radą 

Rodziców, 

• uczestniczy w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 

• uczestniczy w ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

Nauczyciele: 

• współpracują z wychowawcami klas, innymi nauczycielami, pedagogami, psychologiem 

szkolnym oraz innymi specjalistami w zakresie realizacji zadań wychowawczych 

i profilaktycznych,  

• uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 
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• reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla 

ucznia, 

• propagują wśród uczniów i ich rodziców wiedzę o prawach dziecka i ucznia, 

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

• przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia 

młodzieży demoralizacją i przestępczością, depresją i uzależnieniami od technologii cyfrowych, 

• udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 

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

• kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, 

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

zajęciach, 

• wspierają zainteresowania, pasje i rozwój osobowy ucznia. 

Wychowawcy klas: 

• diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, zapewniają atmosferę współpracy, zaufania, 

otwartości, wzajemnego wspomagania, 

• propagują wśród uczniów i ich rodziców wiedzę o prawach dziecka i ucznia 

• rozpoznają potrzeby uczniów w zakresie ochrony zdrowia psychicznego,  

• rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem 

zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz 

nowych substancji psychoaktywnych,  

• na podstawie dokonanego rozpoznania i zadań określonych w Szkolnym Programie 

Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok 

szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów, 

• przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy, 

• zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców ze statutem szkoły, 

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

uwzględniając trudności w funkcjonowaniu uczniów w szkole, 

• współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem 

szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach, 

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



Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/20022/2023 
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 29 im. Królowej Jadwigi  

w Częstochowie z dnia 27 września 2022 r. 
 

12 
 

• wspierają uczniów – cudzoziemców w pokonywaniu trudności związanych z wcześniejszym 

kształceniem za granicą oraz różnicami kulturowymi, w tym uczniów z Ukrainy  

w szczególności z powodu sytuacji kryzysowej, w jakiej się znaleźli, 

• rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców, 

• dbają o dobre relacje uczniów w klasie, utrzymywanie kontaktów rówieśniczych, rozwijanie 

wzajemnej pomocy i współpracy grupowej, 

• podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom 

uczniów, współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz 

dzieci i młodzieży, 

• podejmują działania w zakresie poszerzania własnych kompetencji wychowawczych. 

Pedagog szkolny: 

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

• zapewnia uczniom pomoc w odpowiednich formach, zabiega o różne formy pomocy 

wychowawczej i materialnej dla uczniów, 

• współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów, 

• współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły 

i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym, w tym z poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną, 

• wspiera nauczycieli, wychowawców, inne osoby pracujące z uczniami w identyfikacji 

problemów uczniów, w tym wczesnych objawów depresji, a także w udzielaniu im wsparcia, 

• rozwija współpracę z nauczycielami, wychowawcami, a także pracownikami poradni 

psychologiczno-pedagogicznych w celu szybkiego i skutecznego reagowania na zaobserwowane 

problemy uczniów, 

• aktywnie włącza się do bezpośredniej pracy profilaktycznej i bezpośredniego wsparcia uczniów  

i rodziców, służy doradztwem dla nauczycieli,  

• wspiera ich w identyfikowaniu problemów uczniów i prowadzeniu z uczniami zajęć 

wspierających, integracyjnych, profilaktycznych, 

• wspiera nauczycieli, wychowawców, drugiego pedagoga, którym trudno jest wspierać uczniów w 

związku z tym, że sami przeżywają stan przemęczenia lub przechodzą inny kryzys psychiczny, 

• promuje budowanie dobrych, wzajemnych relacji pomiędzy wszystkimi grupami społeczności 

szkolnej. 
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Pedagog specjalny: 
• współpracuje z nauczycielami, wychowawcami, rodzicami oraz uczniami w rekomendowaniu 

dyrektorowi szkoły do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego 

uczestnictwa uczniów w życiu szkoły oraz zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami, 

• prowadzi badania i działania diagnostyczne związane z rozpoznawaniem indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu 

określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn 

niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń 

utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły, 

• rozwiązuje problemy dydaktyczne i wychowawcze uczniów, 

• udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniami, 

• współpracuje, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami (m.in. poradniami psychologiczno-

pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi szkołami organizacjami 

pozarządowymi, pomocą nauczyciela), 

• współpracuje z zespołem w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu 

edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

• przedstawia radzie pedagogicznej propozycje w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli 

w zakresie wymienionych wyżej zadań. 

Psycholog szkolny: 

• prowadzi badania i działania diagnostyczne wśród uczniów, 

• Diagnozuje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne 

uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów 

oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym 

barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły, 

• udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb, 

• inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych, 

• podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, 

• wspiera nauczycieli w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych uczniów, 
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• udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

• uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony 

zdrowia psychicznego uczniów. 

Rodzice: 

• współtworzą Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny, 

• uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły, 

• uczestniczą w konsultacjach i zebraniach z rodzicami, 

• zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole, 

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

• dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, 

• Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolny Program 

Wychowawczo-Profilaktyczny. 

Samorząd uczniowski: 

• jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, 

sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi  

• w porozumieniu z dyrektorem, 

• uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły, 

• współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną, 

• prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów, 

• reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego, 

• propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji, 

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

• podejmuje działania z zakresu wolontariatu i edukacji prozdrowotnej. 

 

DIAGNOZA SYTUACJI SZKOLNEJ 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy  

w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym 

czynników chroniących i czynników ryzyka, z uwzględnieniem: wyników nadzoru pedagogicznego 

sprawowanego przez dyrektora, ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczo- 
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profilaktycznego realizowanego w roku szkolnym 2021/2022, wniosków i analiz z pracy zespołów 

przedmiotowych oraz innych dokumentów szkolnych. 

Przy opracowaniu programu uwzględniono obowiązujące przepisy prawa oraz podstawowe kierunki 

realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023. 

 

Dokonano analizy dotychczasowych działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły poprzez: 

• diagnozę potrzeb i zagrożeń 

• ocenę potencjału i możliwości rozwojowych uczniów (na podstawie wyników egzaminów 

państwowych uczniów kończących poprzedni etap edukacyjny), 

• wyniki testów wewnątrzszkolnych, 

• wyniki konkursów i zawodów sportowych, 

• wolontariat i samorządność uczniowską, 

• identyfikację środowiska lokalnego, 

• zasoby szkoły: przygotowanie merytoryczne nauczycieli do podejmowania działań 

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

gimnastyczna) zasoby techniczne (wyposażenie pracowni), zasoby organizacyjne (wolontariat 

uczniowski). 

W przeprowadzonej diagnozie wykorzystano następujące źródła danych: 

• Informacje o funkcjonowaniu szkoły w roku szkolnym 2021/2022. 

• Dokumentację udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. 

• Analiza sytuacji wychowawczej szkoły w roku szkolnym 2021/2022. 

• Dzienniki zajęć pedagogów szkolnych. 

Kwestionariusze i ankiety przeprowadzone w roku szkolnym 2022/2023 

We wrześniu 2022 r. przeprowadzono badania dotyczące czynników ryzyka i czynników 

chroniących. Narzędziem badawczym były ankiety przeprowadzone wśród uczniów, rodziców oraz 

nauczycieli. Ankiety przeprowadzono w wersji online. 

 

W wyniku przeprowadzonej diagnozy wyróżniono następujące czynniki chroniące i czynniki ryzyka: 

Czynniki chroniące: 

• poczucie bezpieczeństwa uczniów w klasie i szkole, 

• pomoc i wsparcie udzielane uczniom przez wychowawców/nauczycieli, 



Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/20022/2023 
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 29 im. Królowej Jadwigi  

w Częstochowie z dnia 27 września 2022 r. 
 

16 
 

• profilaktyka zdrowia i przeciwdziałanie uzależnieniom, 

• poczucie przynależności do grupy, 

• więź pomiędzy rodzicami, a ich dziećmi, 

Czynniki ryzyka: 

• doświadczanie agresji ze strony rówieśników, 

• doświadczanie cyberprzemocy, 

• ryzyko wystąpienia uzależnień wśród młodzieży, 

• niski poziom wiedzy w zakresie promocji zdrowia, 

• poczucie własnej wartości u uczniów,  

• problemy rodzinne uczniów w relacjach z rodzicami. 

 

Przy weryfikacji działań wychowawczo – profilaktycznych prowadzonych na terenie szkoły w roku 

szkolnym 2022/2023, należy uwzględnić obszary zagrożeń oraz wyniki diagnozy czynników 

chroniących i czynników ryzyka przeprowadzonej we wrześniu 2022 r. 

Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych, obserwacji oraz analizy dokumentów 

stwierdzono, iż działania zawarte w Programie Wychowawczo - Profilaktycznym wspierają 

wszechstronny rozwój uczniów, zachęcają do podejmowania własnych inicjatyw, doceniają 

i promują wszelkie pozytywne postawy. Zdecydowana większość uczniów czuje się bezpiecznie 

w szkole. Również większość rodziców deklaruje, że ich dzieci czują się w szkole bezpiecznie. 

Uczniowie mają zaufanie do swoich wychowawców i nauczycieli. W sytuacjach trudnych mogą 

liczyć na pomoc i wsparcie nie tylko ze strony swoich rodziców, nauczycieli, ale również koleżanek 

i kolegów. Wskazana jest kontynuacja działań wspierających wszechstronny rozwój uczniów 

i zachęcających do podejmowania własnych inicjatyw, docenianie i promowanie wszelkich 

pozytywnych postaw uczniów i dążenia do samorozwoju. Należy kontynuować tradycje wspólnych 

wyjść klasowych oraz wycieczek integracyjnych. Nauczyciele powinni zwrócić uwagę na to, czy 

każdego ucznia oceniają sprawiedliwie i czy chętnie udzielają mu dodatkowych wyjaśnień 

dotyczących tematów lekcji oraz traktują go z szacunkiem. Należy często rozmawiać z uczniami, nie 

tylko z klas wychowawczych, ale także z innymi, którzy potrzebują wsparcia. 

Z przeprowadzonej diagnozy wysunięto następujące wnioski, które posłużą do podjęcia określonych 

działań wychowawczo- profilaktycznych w szkole. 
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Wnioski wypływające z diagnozy: 

• wdrażać uczniów do przestrzegania i respektowania zasad i norm obowiązujących w szkole, 

• kształtować wśród uczniów postawy prospołeczne, szacunku i tolerancji dla innych, a także 

koleżeństwa i przyjaźni, 

• wspierać uczniów z trudnościami emocjonalno-społecznymi, 

• zapobiegać przemocy słownej i psychicznej wśród uczniów w szkole i wszelkim przejawom 

agresji, 

• upowszechniać informacje o możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia dla siebie i członków 

rodziny, 

• integrować zespoły klasowe, uczyć empatii, szacunku oraz tolerancji dla innych,  

• kształtować właściwe relacje interpersonalne w tym umiejętność współpracy w grupie, 

• prowadzić warsztaty i spotkania dla rodziców dotyczące problemów wychowawczych, 

• promować i zachęcać uczniów do aktywności fizycznej i aktywnego sposobu spędzania czasu 

wolnego oraz właściwego i zdrowego sposobu odżywiania się, stylu życia, 

• wzmacniać łączność rodziców ze szkołą. 

 Należy nadal wdrażać działania profilaktyczne i wychowawcze, których celem będzie 

wzmacnianie zdrowia psychofizycznego uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Dążyć do poprawy 

relacji w środowisku rówieśniczym poprzez integrację i reintegrację zespołów klasowych. 

Wzmacniać przyjazny klimat panujący w szkole oraz wspierać relacje między nauczycielami, 

uczniami, rodzicami i personelem szkoły. 
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PLAN DZIAŁA Ń DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

ZADANIA DO REALIZACJI W KLASACH I – III 

Obszar Zadania i sposób realizacji w klasach I 

– III 

Odpowiedzialni 

SFERA FIZYCZNA 

 

Zdrowie- edukacja 

zdrowotna 

Działania promujące zdrowie: 

• Propagowanie zdrowego trybu 

życia i aktywności fizycznej.  

• Realizacja działań zawartych w 

programie "Szkoła Promująca 

zdrowie". 

• Dbałość o higienę pracy oraz 

higienę osobistą . 

• Stosowanie ciekawych form 

ruchu na zajęciach sportowych. 

• Organizacja imprez i wycieczek 

klasowych nastawionych na 

aktywność ruchową. 

Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, pedagodzy 

szkolni, pielęgniarka szkolna 

Kształtowanie nawyków dbania 

o własne zdrowie: 

• Zapoznanie z podstawowymi 

zasadami dbałości o zdrowie własne 

i innych. 

• Promowanie zasad zdrowego, 

racjonalnego odżywiania się, higieny 

osobistej i aktywności fizycznej. 

• Dostosowanie sprzętu szkolnego do 

wzrostu  

Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, pedagodzy, 

rodzice, pielęgniarka, 
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oraz indywidualnych potrzeb ucznia. 

• Zwracanie uwagi na ubiór 

odpowiedni do pogody. 

• Zwracanie uwagi na właściwą 

postawę ciała podczas zajęć 

edukacyjnych. 

• Zwracanie uwagi na bezpieczeństwo 

uczniów w szkole. 

• Przeprowadzenie pogadanek na temat 

czasu poświęcanego na korzystanie z 

multimediów (telewizja, Internet) 

Eliminowanie deficytów rozwojowych  

u dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi: 

• Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. 

• Zajęcia uwzględniające potrzeby 

uczniów. 

• Zajęcia logopedyczne. 

• Zajęcia świetlicowe (rozwijające 

kreatywność, zainteresowania, 

uzdolnienia oraz pomoc w odrabianiu 

prac domowych) 

Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, pedagodzy, 

rodzice, specjaliści. 

Uczenie efektywnych form spędzania 

wolnego czasu: 

• Organizowanie pogadanek, 

konkursów o tematyce 

zdrowotnej. 

• Wycieczki klasowe i szkolne. 

Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, rodzice, 

pielęgniarka szkolna, 

nauczyciele świetlicy. 
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 Podejmowanie działań na rzecz 

ochrony przyrody w środowisku 

lokalnym: 

• Podnoszenie świadomości 

ekologicznej. 

• Dbanie o środowisko naturalne. 

• Włączanie uczniów do akcji 

społecznych „Dzień Ziemi”. 

• Pielęgnacja zieleni w otoczeniu 

szkoły. 

• Kształtowanie umiejętności analizy 

zjawisk przyrodniczych. 

• Uświadamianie wpływu przyrody 

nieożywionej na życie ludzi, zwierząt 

i roślin. 

• Kształtowanie umiejętności 

dotyczących zachowań 

proekologicznych w zakresie 

oszczędzania wody, energii 

i zasobów naturalnych. 

• Nabywanie przez uczniów 

umiejętności gospodarowania 

odpadami (surowcami wtórnymi). 

Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, pedagodzy 

SFERA 

SPOŁECZNA 

Relacje –

kształtowanie postaw 

społecznych 

Zapoznanie z podstawowymi prawami 

i obowiązkami ucznia: 

• Ustalenie zasad relacji 

rówieśniczych. 

• Kształtowanie umiejętności 

nawiązywania 

• i podtrzymywania dobrych relacji 

Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, pedagodzy. 
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z rówieśnikami. 

• Rozwijanie empatii. 

• Organizowanie uroczystości 

klasowych (np. Dzień Chłopaka, 

Dzień Kobiet)  

• Kształtowanie umiejętności 

rozwiązywania konfliktów 

• Kształtowanie umiejętności 

uczciwego i sprawiedliwego 

oceniania zachowania własnego 

i innych. 

• Kształtowanie umiejętności pomocy 

innym, potrzebującym. 

• Uświadamianie uczniom i ich 

rodzicom zagrożeń wynikających 

z aktów przemocy. 

• Znajomość sposobów poszukiwania 

pomocy w sytuacjach trudnych. 

• Znajomość praw dziecka 

Kształtowanie umiejętności 

zapobiegania konfliktom : 

• Stosowanie zwrotów 

grzecznościowych. 

• Konsekwentne reagowanie na 

przejawy agresji fizycznej, słownej 

i cyberprzemocy. 

• Kształtowanie umiejętności kontroli 

własnych emocji. 

• Promowanie szacunku i życzliwości 

wobec innych. 

• Uczenie dzieci czujności wobec osób  

Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, pedagodzy, 

psycholog szkolny, rodzice. 



Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/20022/2023 
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 29 im. Królowej Jadwigi  

w Częstochowie z dnia 27 września 2022 r. 
 

22 
 

o „niejasnych” intencjach. 

Odpowiedzialność za własne 

zachowanie: 

• Opracowanie wspólnie z uczniami  

• „kodeksów klasowych”. 

• Uświadamianie uczniów 

o konsekwencjach zachowań 

społecznie nieakceptowanych. 

• Podjęcie współpracy z rodzicami w 

celu ujednolicenia działań szkoły i 

środowiska domowego. 

Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, pedagodzy, 

psycholog szkolny, dyrektor 

szkoły. 

Podejmowanie działań w zakresie 

samorządności uczniów: 

• Organizacja Samorządu 

Uczniowskiego. 

• Zachęcanie do udziału w akcjach 

charytatywnych. 

• Dbałość o czystość klas i szkoły. 

Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, Samorząd 

Uczniowski, Rada Rodziców, 

dyrektor. 

Pedagogizacja rodziców: Propozycje 

tematów do realizacji, które zostały 

zaproponowane w ankiecie dla 

rodziców: 

1. Jak radzić sobie z negatywnymi 

emocjami u dzieci? 

2. Ustalanie granic – jak bardzo dziecko 

powinno być samodzielne?  

3. Negatywne emocje – jak pomóc 

Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, pedagodzy, 

psycholog szkolny 
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dziecku wejść do strefy komfortu?  

4. Wyobraźnia – dlaczego jest ważna i 

jak wspierać jej rozwój?  

5. Dojrzałość szkolna a lęki dziecięce. 

SFERA 

AKSJOLOGICZNA 

 

Kultura– wartości, 

normy i wzory 

zachowań 

Uczestnictwo w kulturze: 

• Uczestniczenie w życiu kulturalnym 

środowiska szkolnego, lokalnego 

oraz wydarzeniach organizowanych 

przez instytucje zewnętrzne. 

• Zapoznanie uczniów z historią 

lokalnego środowiska. 

Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, nauczyciel 

bibliotekarz, specjaliści. 

Kształtowanie patriotycznych 

i obywatelskich postaw uczniów: 

• Prowadzenie zajęć wychowawczych 

o tematyce patriotycznej kl. I-III 

(symbole narodowe, patriotyzm, 

godło i hymn narodowy). 

• Akcje czytelnicze, imprezy literackie. 

• Tworzenie gazetek 

okolicznościowych. 

• Opieka nad miejscami pamięci 

narodowej 

• Organizowanie lekcji 

z wykorzystaniem prezentacji 

multimedialnych, wycieczek (po 

muzeach, galeriach, teatrach) 

• Kształtowanie postaw szacunku i 

tolerancji. 

Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej. nauczyciel 

bibliotekarz 
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Upowszechnianie czytelnictwa, 

rozwijanie kompetencji czytelniczych 

wśród dzieci: 

• Wyrabianie nawyku czytania 

u dzieci. 

• Prowadzenie różnych form pracy 

z uczniami: rozmowy o książkach, 

•  Udzielanie porad w wyborach 

czytelniczych, gry literackie, 

konkursy, głośne czytanie 

i słuchanie. 

• Udział w konkursach czytelniczych 

organizowanych przez szkolną 

bibliotekę. 

Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, nauczyciel 

bibliotekarz. 

SFERA 

PSYCHICZNA 

(EMOCJONALNA) 

Bezpieczeństwo – 

profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych 

Zapoznanie uczniów i rodziców 

z obowiązującymi w szkole 

regulaminami: 

• Zapoznanie ze Statutem Szkoły, 

Programem Wychowawczo-

Profilaktycznym i innymi 

procedurami obowiązującymi w 

szkole oraz konsekwentne ich 

przestrzeganie. 

• Organizowanie spotkań ze 

specjalistami dla rodziców w celu 

pomocy w procesie wychowania. 

Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, psycholog 

szkolny, pedagodzy, specjaliści 

Poznawanie własnych możliwości: 

• Rozpoznawanie uczuć swoich 

Wychowawcy, nauczyciele 

świetlicy, psycholog szkolny 
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i innych. 

• Wzmacnianie wiary we własne 

możliwości. 

• Budowanie pozytywnej samooceny. 

• Sposoby radzenia ze stresem - 

„Radzę sobie w trudnych sytuacjach 

–panuję nad emocjami” zajęcia 

poświęcone rozwijaniu umiejętności 

emocjonalno – społecznych. 

• Rozpoznanie potrzeb i zagrożeń 

uczniów z Ukrainy wynikających z 

ich sytuacji kryzysowej. 

• Zajęcia wzmacniające pewność 

siebie – asertywność. 

• Wzmacnianie roli rodziny 

w budowaniu poprawnych relacji: 

dziecko – rodzic, dziecko – dziecko. 

• Stworzenie uczniom możliwości 

uczestniczenia w kołach 

zainteresowań. 

Bezpieczeństwo w drodze do szkoły 

i w szkole: 

• Wdrażanie do zachowania 

bezpieczeństwa  

• i ostrożności w drodze do szkoły. 

• Zwiększenie poczucia 

bezpieczeństwa u uczniów. 

• Promocja bezpiecznych zachowań na 

terenie szkoły i w jej sąsiedztwie. 

• Realizacja programów: "Bezpieczna 

droga do szkoły", „Klub 

Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, nauczyciele 

przedmiotów, pedagodzy, 

rodzice, pracownicy policji. 
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Bezpiecznego Puchatka”. 

• Omawianie zasad zachowań 

obowiązujących w szkole. 

• Zaznajomienie uczniów 

z regulaminami boiska szkolnego, 

placu zabaw, biblioteki, świetlicy, 

• Zapewnienie bezpieczeństwa 

w czasie zajęć szkolnych, wycieczek, 

wyjść poza teren szkoły. 

• Zwiększenie bezpieczeństwa 

uczniów poprzez kontrolowanie 

monitoringu. 

• Zaznajomienie uczniów z „ciągami 

komunikacyjnymi” i drogami 

ewakuacyjnymi na terenie szkoły. 

• Analiza na zajęciach edukacyjnych 

przebiegu próbnego alarmu 

przeciwpożarowego. Zaznajomienie 

uczniów z numerami telefonów 

alarmowych. 

Wspieranie rozwoju dziecka: 

• Zapewnienie stałej opieki 

nauczyciela wychowawcy. 

• Zapewnienie wsparcia pedagoga 

szkolnego. 

• Objęcie dzieci opieką świetlicy 

szkolnej. 

• Realizacja programu adaptacyjnego 

i integrującego uczniów klas I. 

• Wspieranie roli rodziców 

w wychowywaniu dzieci – 

Pedagodzy szkolni, psycholog 

szkolny, nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, specjaliści. 
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pedagogizacja. 

• Realizacja zaleceń opinii wydanych 

przez Poradnię 

• Psychologiczno-Pedagogiczną lub 

inne specjalistyczne placówki. 

• Prowadzenie zajęć wspierających 

rozwój dziecka  

• (logopedyczne, korekcyjno -

kompensacyjne, rewalidacyjne, inne). 

• Indywidualne podejście do ucznia. 

• Motywowanie do podejmowania 

wysiłku intelektualnego, zauważanie 

starań i wkładu pracy ucznia. 

Profilaktyka przed uzależnieniem od 

cyberprzestrzeni: 

• Kształtowanie umiejętności 

korzystania z nowych technologii 

informacyjno-komunikacyjnych. 

• Uświadamianie uczniom 

negatywnego wpływu pracy przy 

komputerze na zdrowie. 

• Uczulanie uczniów na 

niebezpieczeństwa wynikające 

z anonimowości kontaktów w sieci. 

• Zajęcia dotyczące przeciwdziałaniu 

uzależnieniom od cyberprzestrzeni. 

• Zapoznanie uczniów z zasadami „ 

netykiety” 

Nauczyciele informatyki, 

Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, pedagodzy, 

psycholog szkolny, 

pielęgniarka szkolna, rodzice, 

Dostarczenie uczniom wiedzy 

o szkodliwości używek: 

Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, nauczyciele 
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• Papierosów/ e papierosów 

• Leki 

• Napoje energetyzujące 

przedmiotów, pedagodzy, 

psycholog szkolny, rodzice. 

SFERA 

PSYCHICZNA 

(INTELEKTUALNA)  

 

Rozpoznanie 

rozwijanie 

możliwości, 

uzdolnień 

i zainteresowań 

uczniów 

Wdrażanie do wywiązywania się 

z obowiązku szkolnego 

• Zapoznanie rodziców z zasadami 

usprawiedliwiania nieobecności i 

spóźnień. 

• Zapoznanie uczniów ze strukturą 

organizacyjną szkoły. 

• Monitorowanie realizacji obowiązku 

szkolnego (obecność na zajęciach 

lekcyjnych). 

Wychowawcy, pedagodzy 

dyrektor szkoły 

Motywowanie uczniów do nauki 

• Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem 

metod aktywizujących. 

• Zachęcanie uczniów do udziału w 

konkursach, turniejach, pokazach, 

uroczystościach. 

• Promowanie talentów i uzdolnień. 

• Organizowanie wycieczek 

edukacyjnych. 

• Stworzenie uczniom możliwości 

uczestniczenia w kołach 

zainteresowań. 

• Dominacja na lekcjach zabaw, gier i 

sytuacji zadaniowych. 

• Minimalizowanie negatywnych 

przeżyć dziecka, związanych 

Wychowawcy 

nauczyciele świetlicy, 

psycholog szkolny, pedagodzy 
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z pierwszymi dniami pobytu 

w szkole. 

Kształtowanie wartości poznawczych 

• Wyjazdy do instytucji kulturalnych 

(teatr, kino, filharmonia, muzeum, 

planetarium); wycieczki; imprezy 

edukacyjne w szkole.  

• Uczestnictwo w zajęciach edukacji 

przyrodniczej i ekologicznej. 

Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, pedagodzy, 

rodzice, specjaliści 

Kształtowanie postaw tolerancji 

i demokracji: 

• Zawieranie kontraktów klasowych 

i eksponowanie ich w klasie - kodeks 

klasowy, 

• Pogadanki na temat poszanowania 

osób i ich własności 

• Troska o kulturalne relacje 

koleżeńskie pozbawione 

wulgaryzmów i obrażania innych. 

• Wykorzystywanie codziennych 

sytuacji szkolnych do nauki 

odróżniania dobra od zła. 

• Bieżące pogadanki na temat zabaw 

bez agresji 

Pedagodzy szkolni, psycholog 

szkolny, nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 

Zwiększenie świadomości 

i kompetencji uczniów dotyczących 

zagadnień prawnych i finansowych. 

Pedagodzy szkolni, nauczyciele 

edukacji wczesnoszkolnej 
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• Dostarczanie wiedzy na temat 

wartości pieniądza. 

• Kształtowanie umiejętności 

oszczędzania i brania 

odpowiedzialności za własne wydatki 

Dostarczanie uczniom wiedzy 

dotyczącej problemów społecznych: 

• Dostarczenie wiedzy na temat 

ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, 

nierówności społecznej. 

• Kształtowanie empatii, wrażliwości 

na problemy społeczne - 

wykluczenie, choroby cywilizacyjne. 

Pedagodzy szkolni, nauczyciele 

edukacji wczesnoszkolnej 

 

 

ZADANIA DO REALIZACJI W KLASACH IV - VIII  

Obszar Zadania i sposób realizacji w szkole 

zadania w klasach IV - VIII 

Odpowiedzialni 

SFERA FIZYCZNA 

 

Zdrowie-  

edukacja zdrowotna 

Podejmowanie działań promujących 

zdrowy styl życia: 

• Kształtowanie nawyków dbania o 

zdrowie i higienę osobistą. 

• Realizacja działań z programu "Szkoła 

Promująca Zdrowie". 

• Promowanie zasad zdrowego i 

racjonalnego odżywiania się - 

zbilansowana dieta. 

• Realizacja programu "Junior - 

wychowawcy, 

wychowawcy świetlicy, 

nauczyciele wychowania 

fizycznego, pedagodzy szkolni, 

rodzice, pielęgniarka szkolna, 

zaproszeni goście, dyrektor 

szkoły 
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Edukacja - Żywienie" - "JEŻ" 

• Pogadanki na temat zdrowego 

odżywiania i zrównoważonej diety. 

• Propagowanie aktywności fizycznej. 

• Organizowanie imprez, wycieczek 

nastawionych na aktywność sportową. 

• Zwracanie uwagi na właściwą postawę 

ciała. podczas zajęć oraz podczas 

pracy przy komputerze 

• Kształtowanie świadomości własnego 

ciała z uwzględnieniem zmian 

fizycznych i psychicznych w okresie 

dojrzewania. 

• Kształtowanie postaw otwartych na 

poszukiwanie pomocy oraz porady, 

kiedy zaczynają się trudności związane 

z adolescencją. 

• Udział w ogólnopolskich programach 

profilaktycznych „Trzymaj formę”, 

"Bieg po zdrowie". 

Uczenie efektywnych form spędzania 

wolnego czasu: 

• Organizowanie pogadanek, konkursów  

o tematyce zdrowotnej. 

• Organizowanie imprez sportowych, 

gier i zabaw ruchowych. 

• Organizacja wycieczek szkolnych 

• Organizowanie akcji promujących 

aktywność fizyczną. 

 

Wychowawcy, nauczyciele 

wychowania fizycznego, 

pedagog szkolny, rodzice, 

pielęgniarka szkolna 
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Podejmowanie działań na rzecz ochrony 

przyrody w środowisku lokalnym: 

• Podnoszenie świadomości 

ekologicznej. 

• Dbanie o środowisko naturalne. 

• Włączanie uczniów do akcji 

społecznych „Dzień Ziemi”, „Dzień 

bez samochodu”,  

• Pielęgnacja zieleni w otoczeniu szkoły. 

• Kształtowanie umiejętności analizy 

zjawisk przyrodniczych. 

• Uświadamianie wpływu przyrody 

nieożywionej na życie ludzi, zwierząt 

i roślin. 

• Kształtowanie umiejętności 

dotyczących zachowań 

proekologicznych u uczniów 

w zakresie oszczędzania wody, energii 

i zasobów naturalnych. 

• Nabywanie przez uczniów 

umiejętności gospodarowania 

odpadami (surowcami wtórnymi). 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele przyrody  

i biologii 

SFERA SPOŁECZNA 

 

Relacje – kształtowanie 

postaw społecznych 

Zapoznanie z podstawowymi prawami  

i obowiązkami  ucznia: 

• Ustalenie zasad relacji rówieśniczych. 

• Kształtowanie umiejętności 

nawiązywania i podtrzymywania 

dobrych relacji z rówieśnikami. 

• Rozwijanie empatii i umiejętności 

asertywnego wyrażania własnych 

potrzeb. 

Wychowawcy, nauczyciele, 

rodzice, pedagog, dyrektor 

szkoły, psycholog szkolny, 

specjaliści 
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• Uwrażliwianie uczniów na potrzeby 

innych ludzi. 

• Zachęcanie uczniów do pomocy 

koleżeńskiej. 

• Budowanie atmosfery wzajemnego 

szacunku w społeczności szkolnej. 

• Monitorowanie realizowania 

obowiązku szkolnego przez uczniów 

(obecność na zajęciach edukacyjnych) 

Kształtowanie umiejętności właściwej 

komunikacji: 

• Budowanie pozytywnych relacji w 

klasie. 

• Kształtowanie postawy szacunku 

i zrozumienia wobec innych osób, 

tolerancja, asertywność. 

• Integracja zespołu klasowego poprzez 

wspólne działania (wycieczki, zabawy, 

projekty). 

• Podejmowanie działań mających na 

celu pomoc słabszym i potrzebującym. 

• Prowadzenie tematycznych lekcji 

wychowawczych. 

• Udział w akcjach charytatywnych. 

• Organizowanie uroczystości 

klasowych i szkolnych. 

Wychowawcy, nauczyciele, 

rodzice, pedagodzy, psycholog 

szkolny,  pracownicy PPP 

Kształtowanie umiejętności 

zapobiegania konfliktom i zachowaniom 

nie uznawanym społecznie: 

• Eliminacja agresji słownej wśród 

Wychowawcy, nauczyciele, 

rodzice, pedagodzy, psycholog 

szkolny, specjaliści, 

funkcjonariusze 
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uczniów. 

• Promowanie zasad szacunku, 

tolerancji, zaufania i życzliwości. 

• Konsekwentne reagowanie na 

przejawy agresji fizycznej, słownej, 

cyberprzemocy. 

• Interwencja w sytuacjach zaburzonych 

relacji rówieśniczych. 

• Stała obserwacja uczniów 

i korygowanie nieodpowiedzialnych 

zachowań – indywidualne rozmowy, 

pogadanki w klasach, konsultacje 

z pedagogiem i psychologiem 

szkolnym. 

• Uświadamianie uczniom i ich 

rodzicom zagrożeń wynikających 

z aktów przemocy. 

• Zapobieganie konfliktom w 

środowisku szkolnym, poprzez 

działania profilaktyczne. 

• Kształtowanie umiejętności 

rozwiązywania konfliktów i sporów. 

• Współpraca z instytucjami 

wspomagającymi rozwój dziecka 

(PPP, Sąd Rodzinny, Wydział 

Prewencji Policji, Ośrodki 

Terapeutyczne). 

• Bieżące informowanie rodziców 

o przejawach agresji dzieci.- 

• Realizowanie programów 

profilaktycznych: „Szkoła Myślenia         

Pozytywnego”. "Klimat szkoły. 

policji 
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Tworzymy go razem". 

• Promowanie uczniów o wysokiej 

kulturze osobistej. 

• Spisywanie kontraktów z uczniami 

sprawiającymi trudności 

wychowawcze. 

• Udział w „Kampanii 19 dni przeciwko 

przemocy i krzywdzeniu dzieci 

i młodzieży”. 

Działania w zakresie samorządności 

uczniów: 

• Rozwijanie poczucia 

przynależności do grupy (wybory 

do Samorządu Uczniowskiego oraz 

samorządu klasowego). 

• Organizacja życia kulturalnego 

w szkole. 

• Udział w akcjach charytatywnych. 

• Reprezentowanie szkoły podczas 

uroczystości szkolnych i 

lokalnych. 

• Umożliwienie uczniom wykazania 

się inicjatywą  

i przedsiębiorczością samodzielnie 

podejmowane inicjatywy na rzecz 

klasy, szkoły. 

• Udział uczniów w projektach 

szkolnych. 

Nauczyciele, wychowawcy, 

Samorząd Uczniowski, Rada 

Rodziców, dyrektor. 

Rozwój doradztwa zawodowego: 

• Kształtowanie odpowiedzialności za 

Wychowawcy, pedagodzy, 

doradca zawodowy 
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planowanie kariery szkolnej i 

zawodowej. 

• Udzielanie uczniom pomocy 

w podejmowaniu decyzji o wyborze 

zawodu i kierunku dalszego 

kształcenia. 

• Pomoc uczniom w konfrontacji 

wymagań szkoły ponadpodstawowej, 

a własnych możliwości edukacyjnych 

i zdrowotnych. 

• Uświadomienie uczniom sposobów 

pozyskiwania informacji o aktualnych 

potrzebach na rynku pracy. 

• Przygotowanie uczniów do 

elektronicznego naboru do szkół 

ponadpodstawowych. 

• Kształtowanie w uczniach 

pozytywnych postaw wobec pracy. 

• Prowadzenie zajęć dotyczących 

preorientacji zawodowej. 

(przedstawiciele CIZ) 

Współpraca z rodzicami: 

• Zapoznanie rodziców ze Statutem 

i regulaminami obowiązującymi 

w szkole. 

• Aktywna współpraca nauczycieli 

z rodzicami poprzez wspólnie 

wypracowane formy kontaktów. 

• Zebrania z rodzicami, konsultacje, dni 

otwarte i indywidualne porady. 

• Podnoszenie wiedzy pedagogicznej 

rodziców poprzez: 

Wychowawcy, nauczyciele, 

rodzice, pedagodzy 
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• Porady (artykuły wysyłane rodzicom 

przez e-dziennik) 

• Konsultacje, spotkania ze 

specjalistami. 

• Uwzględnienie propozycji Rady 

Rodziców przy organizacji imprez 

szkolnych oraz innych 

podejmowanych przez szkołę działań 

w zakresie edukacji i wychowania 

uczniów. 

• Współpraca z Radą Rodziców 

i klasowymi przedstawicielami 

rodziców (trójki klasowe). 

• Pomoc rodzinom zagrożonym 

niedostosowaniem społecznym lub 

znajdującym się w trudnej sytuacji 

materialnej. 

Pedagogizacja rodziców: Propozycje 

tematów do realizacji, które zostały 

zaproponowane w ankiecie dla 

rodziców: 

• "Jak myśleć pozytywnie i uwierzyć 

w siebie?"  

• "Co stresuje nastolatka – jak mu 

pomóc?"  

• "Jak rozmawiać z nastolatkiem?" 

• "Zachowania niebezpieczne – jak 

pomóc dziecku?" 

• "Jak uczyć dziecko 

odpowiedzialności?" 

Pedagodzy, psycholog szkolny 
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SFERA 

AKSJOLOGICZNA 

 

Kultura– wartości, 

normy i wzory 

zachowań 

Kształtowanie postaw patriotycznych 

i więzi z własnym regionem: 

• Kształtowanie umiejętności życia 

w społeczeństwie poprzez 

respektowanie norm i zasad 

powszechnie akceptowanych. 

• Kształtowanie przynależności do 

społeczności szkolnej i lokalnej. 

• Rozwijanie szacunku dla kultury i 

dorobku narodowego. 

• Kultywowanie polskich tradycji 

i obyczajów. 

• Opieka nad miejscami pamięci 

narodowej. 

• Lekcje muzealne, prezentacje 

multimedialne. 

• Prowadzenie zajęć wychowawczych o 

tematyce patriotycznej. 

• Organizowanie uroczystości 

wewnątrzszkolnych 

• Przybliżenie wiedzy związanej 

z regionem w którym żyjemy. 

• Uczestniczenie w życiu kulturalnym 

środowiska szkolnego, i lokalnego. 

Wychowawcy, nauczyciele, 

nauczyciele historii, rodzice, 

pedagog, nauczyciele świetlicy, 

nauczyciel bibliotekarz 

Kształtowanie świadomości 

o potrzebach osób niepełnosprawnych, 

innej narodowości, tradycji kulturowej 

oraz ich praw: 

• Kształtowanie postaw wyrażających 

szacunek dla ludzi, niezależnie od 

światopoglądu, statusu materialnego, 

Wychowawcy, nauczyciele, 

rodzice,  pedagodzy 
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wieku, wyglądu, poziomu rozwoju 

intelektualnego i fizycznego. 

• Respektowanie praw, człowieka, 

podejmowanie działań w celu 

zapobiegania dyskryminacji. 

• Szanowanie tradycji i kultury 

własnego narodu, a także 

poszanowanie innych kultur i tradycji. 

• Podejmowanie akcji charytatywnych 

na rzecz osób niepełnosprawnych, 

niezaradnych życiowo, potrzebujących 

pomocy materialnej. 

Upowszechnianie czytelnictwa: 

• Utrwalanie u uczniów nawyku 

czytania. 

• Rozwijanie zainteresowań literackich 

uczniów poprzez promowanie ich 

twórczości (poezja, powieści, 

reportaże). 

• Udzielanie porad w wyborach 

czytelniczych. 

• Organizowanie konkursów literackich. 

• Udział w konkursach czytelniczych na 

poziomie szkolnym i pozaszkolnym. 

Wychowawcy, nauczyciele, 

nauczyciel bibliotekarz, 

samorząd szkolny 

SFERA PSYCHICZNA 

(EMOCJONALNA) 

Bezpieczeństwo – 

profilaktyka zachowań 

ryzykownych 

Zapoznanie uczniów i rodziców 

z obowiązującymi w szkole 

regulaminami: 

• Analiza ważnych zapisów w Statucie 

Szkoły, Programie Wychowawczo-

Profilaktycznym  

Wychowawcy, nauczyciele, 

rodzice, pedagog, 

psycholog, PPP, specjaliści, 

funkcjonariusze      policji 
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(problemowych) i innej dokumentacji obowiązującej 

w szkole. 

• Konsekwentne reagowanie na 

przejawy agresji i niewłaściwe 

zachowania uczniów zgodnie 

z obowiązującymi w szkole 

procedurami. 

• Przekazywanie informacji w zakresie 

postępowania w sprawach wykroczeń 

nieletnich. 

• Umożliwienie rodzicom dostępności 

do specjalistów w celu pomocy w 

procesie wychowania. 

Profilaktyka przeciwdziałania 

zachowaniom ryzykownym  

• Realizacja programów 

profilaktycznych dotyczących 

uzależnień. 

• Organizacja warsztatów, pogadanek, 

spotkań ze specjalistami w celu 

informowania uczniów i ich rodziców 

o konsekwencjach zażywania używek. 

• Uświadamianie rodziców i uczniów 

o szkodliwości napoi energetycznych. 

• Kształtowanie wśród uczniów 

umiejętności asertywnego mówienia 

"Nie". 

• Realizowanie programów: "Trzymaj 

formę", "Bieg po zdrowie", „Smak 

życia – czyli debata o dopalaczach”. 

• Edukacja rodziców pod kątem 

Wychowawcy, nauczyciele, 

rodzice, pedagog, psycholog, 

specjaliści, funkcjonariusze 

policji. 
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rozpoznawania sygnałów 

świadczących, że dziecko ma kontakt 

z używkami. 

• Informowanie rodziców o możliwości 

szukania specjalistycznej pomocy dla 

dziecka narażonego na uzależnienie. 

Budowanie strategii pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej: 

• Pedagogizacja rodziców. 

• Dostarczenie aktualnych informacji 

rodzicom, nauczycielom, na temat 

skutecznych sposobów prowadzenia 

działań wychowawczych i 

profilaktycznych poprzez spotkania  

ze specjalistami 

• Kierowanie uczniów na badania do 

PPP- P. 

• Realizacja zaleceń Poradni 

Psychologiczno- Pedagogicznej. 

• Dostosowanie metod i form pracy do 

indywidualnych potrzeb uczniów. 

• Prowadzenie specjalistycznych zajęć 

dla uczniów z dysfunkcjami. 

• Zapewnienie pomocy uczniom 

w nauce (zajęcia rewalidacyjne, inne 

specjalistyczne). 

• Stworzenie uczniom możliwości 

uczestniczenia w kołach zainteresowań 

oraz organizacjach działających na 

terenie szkoły. 

Wychowawcy, nauczyciele, 

rodzice, pedagodzy, psycholog 

szkolny, specjaliści. 
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Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów: 

• Omawianie zasad bezpiecznego 

spędzania przerw oraz zachowania się 

w trakcie lekcji i imprez szkolnych. 

• Nauka udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej . 

• Zapoznanie uczniów z drogą 

ewakuacyjną szkoły. 

• Kontrola bezpieczeństwa uczniów 

poprzez –dyżury nauczycieli i szkolny 

monitoring. 

• Zaznajamianie uczniów z „ciągami 

komunikacyjnymi” i drogą ewakuacji 

na terenie szkoły. 

Wychowawcy, nauczyciele, 

pielęgniarka szkolna, 

pedagodzy, dyrektor szkoły, 

inspektor BHP 

Ochrona uczniów przed 

cyberprzemocą: 

• Rozwijanie świadomości dotyczącej 

prawa do prywatności, w tym do 

ochrony danych osobowych oraz 

ograniczonego zaufania do osób 

poznanych w sieci. 

• Kształtowanie umiejętności 

wyszukiwania, porządkowania 

i wykorzystywania informacji 

z różnych źródeł, korzystania z 

technologii informacyjno 

komunikacyjnych. 

• Kształtowanie świadomości 

negatywnego wpływu pracy przy 

komputerze na zdrowie. 

• Uwrażliwianie uczniów na 

Wychowawcy, nauczyciele, 

rodzice, pedagodzy, psycholog 

szkolny specjaliści, pielęgniarka 

szkolna, funkcjonariusze policji. 
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niebezpieczeństwo kontaktów 

z osobami nieznanymi w sieci. 

• Respektowanie w szkole zasad 

korzystania z urządzeń służących do 

komunikacji (telefony, smartfony, itp.). 

• Uczenie świadomego i bezpiecznego 

korzystania z Internetu „Akcja Dzień 

Bezpiecznego Internetu". 

• Zorganizowanie ogólnopolskiego 

konkursu związanego z DBI. 

• Rozwijanie kompetencji 

informatycznych - prowadzenie lekcji 

z wykorzystaniem technologii 

informacyjnej. 

• Udział uczniów w konkursach 

szkolnych i pozaszkolnych. 

• Realizacja projektu „Szkoła 

odpowiedzialna cyfrowo”. 

SFERA PSYCHICZNA  

(INTELEKTUALNA) 

 

Rozpoznanie, 

rozwijanie możliwości, 

uzdolnień 

i zainteresowań 

uczniów. 

Praca z uczniem zdolnym: 

• Prowadzenie zajęć rozwijających 

pasje, zainteresowania i zdolności 

uczniów. 

• Wsparcie nauczycieli i uczniów 

w rozwijaniu umiejętności 

podstawowych i przekrojowych w 

szczególności z wykorzystaniem 

pomocy dydaktycznych zakupionych 

w ramach programu „Laboratoria 

przyszłości”. 

• Rozpoznawanie predyspozycji 

uczniów, współpraca z poradniami 

Wychowawcy, psycholog PPP, 

pedagodzy, specjaliści 
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psychologiczno – pedagogicznymi. 

• Indywidualna praca z uczniem - 

przygotowanie go do konkursów, 

• Organizacja i uczestnictwo 

w konkursach. 

• Prowadzenie kół zainteresowań. 

• Prowadzenie zajęć wymagających 

kreatywności, samodzielności, 

innowacyjności i twórczego działania 

z uwzględnieniem zróżnicowanych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

uczniów (m.in. poprzez   realizowanie 

projektów edukacyjnych). 

Praca z uczniem mającym trudności 

w nauce: 

• Prowadzenie zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych, korekcyjno-

kompensacyjnych, treningu 

ortograficznego, organizowanie 

pomocy koleżeńskiej. 

• Pomoc w odrabianiu zadań domowych 

w świetlicy szkolnej. 

• Dodatkowe zajęcia wspomagające 

rozwój ucznia. 

• Indywidualna opieka i pomoc 

pedagoga szkolnego. 

• Indywidualne konsultacje 

z nauczycielami przedmiotów 

z których uczeń ma trudności. 

• Wskazywanie dzieciom i rodzicom 

efektywnych sposobów uczenia się, 

Wychowawcy, nauczyciele 

przedmiotów, świetlicy, 

psycholog, pedagodzy 
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radzenia sobie ze stresem. 

• Stosowanie różnorodnych metod 

w motywowaniu uczniów do nauki. 

• Rozwijanie umiejętności uczenia się, 

radzenia sobie z sukcesem i porażką. 

Praca z uczniem niepełnosprawnym: 

• Współpraca szkoły z rodzicami oraz 

PPP-P. 

• Udział uczniów w zajęciach 

rewalidacyjnych. 

Nauczyciele przedmiotów, 

rewalidatorzy, pedagodzy, 

rodzice 

Pomoc w planowaniu dalszej kariery 

szkolnej i zawodowej. 

• Inspirowanie młodzieży do myślenia o 

przyszłości. 

• Wzmacnianie motywacji uczniów do 

planowania celów bliższych i 

dalszych. 

• Nabywanie umiejętności gromadzenia 

i porządkowania wiedzy o sobie. 

• Kształtowanie postaw otwartych na 

poszukiwanie pomocy oraz porady w 

zakresie planowania własnej kariery. 

• Wsparcie doradcy zawodowego. 

Doradca zawodowy, pedagodzy 

szkolni, pracownicy CIZ 

Dostarczanie uczniom wiedzy na temat 

finansów: 

• Kształtowanie umiejętności 

przemyślanego i racjonalnego 

zarządzania pieniędzmi. 

• Kształtowanie umiejętności 

Pedagodzy szkolni, 

wychowawca, nauczyciele 

przedmiotów 
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oszczędzania i brania 

odpowiedzialności za (własne 

wydatki). 

Dostarczanie uczniom wiedzy 

dotyczącej problemów społecznych: 

• Przekazywanie uczniom wiedzy na 

temat ubóstwa, bezdomności, 

bezrobocia, nierówności społecznej, 

wykluczenia społecznego, chorób 

cywilizacyjnych. 

• Kształtowanie empatii, wrażliwości na 

problemy społeczne. 

Pedagodzy szkolni, 

wychowawca, nauczyciele 

przedmiotów 

 

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE ORGANIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 

Nazwa uroczystości Data 

realizacji 

 

Koordynator 

 

Osoby współodpowiedzialne 

 

Rozpoczęcie roku 

szkolnego  

IX Katarzyna 

Swodczyk 

 Beata Dąbrowska  

Dariusz Szlubowski 

Pasowanie na 

pierwszaka 

X Marzena 

Wyporkiewicz-

Poterek 

Anna Kołaczyk  

Anna Krygier 

Marzena Wyporkiewicz-Poterek 

Dzień Odzyskania 

Niepodległości 

XI Iwona Knysak  Mariola Szymurska-Kałmuk, Barbara 

Marks, Małgorzata Wachecka 

Jarmark Świąteczny XII Katarzyna 

Swodczyk 

Beata Dąbrowska,  

Monika Itczak, Małgorzata 

Janiszewska, 

Małgorzata Wachecka, 

Małgorzata Blachnicka-Kajdzik, 

Bożena Kukla, Elżbieta Woźniak, 
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Beata Gradzik, Anna Baros,  

Alina Witczak,  

Anna Włoczek 

Dzień otwarty II Agnieszka Glenc Renata Gajda, Dorota Stefaniewicz vel 

Stachowicz, Karol Opic 

Ksenia Turniak, Bożena Kukla, 

Marzena Wyporkiewicz-Poterek 

Gala podsumowująca 

DBI, Infografikę, Do 

zaczytania jeden krok 

III Agnieszka Kaleta Beata Dąbrowska 

Katarzyna Swodczyk 

Dorota Stefaniewicz vel Stachowicz, 

Ksenia Turniak, Bożena Kukla, Jakub 

Kościelny, Barbara Marks, Ania 

Kołaczyk 

Gala podsumowująca 

Wolność zaklęta w 

piosence i Skrzydła 

Aniołów 

V Renata Gajda Katarzyna Głębiewska, Alina Witczak, 

Magdalena Kempa, Agnieszka Kula, 

Barbara Marks, Anna Kołaczyk, 

Bożena Kukla, Ksenia Turniak 

 

Dzień Dziecka- piknik 

rodzinny 

VI Agnieszka Glenc Katarzyna Swodczyk 

Beata Dąbrowska 

Ksenia Turniak, Elżbieta Woźniak, 

Małgorzata Blachnicka- Kajdzik 

Małgorzata Janiszewska, Bożena 

Kukla, Monika Itczak, Iwona 

Górawska 

Dzień Patrona VI Barbara Rek  Ewa Krajewska, Monika Itczak, 

Barbara Marks, Agnieszka Glenc 

Zakończenie roku VI Sylwia Jura 

Iwona Górawska 

Wychowawcy kl. 3 

wychowawcy kl. 8 
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PROJEKTY I PROGRAMY ORGANIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 20 22/2023 

 

Nazwa projektu/programu Czas 

realizacji 

Koordynator/odpowiedzialni 

 

Erasmus+ akredytacja  2022/2027 Agnieszka Glenc, Małgorzata 

Janiszewska, Ewelina Brodzińska, 

Renata Gajda, Elżbieta Woźniak 

Szkoła Promująca zdrowie  3 lata K. Mielczarek, I. Bartelt-Adamczyk, I. 

Górawska, A. Krygier, A. Kula,     

eTwinning  2022/2023 K. Opic, Małgorzata Janiszewska –  

w ramach projektu Erasmus+ 

 Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo  2022/2023 Ewa Latos, Kamila Mielczarek 

 Szkoła Myślenia Pozytywnego  2022/2023 Kamila Mielczarek, Ewa Latos 

 Klimat szkoły. Tworzymy go razem.   2022/2023 Kamila Mielczarek, Ewa Latos 

 Trzymaj Formę   2022/2023 Ewa Latos, Kamila Mielczarek 

 Bieg po zdrowie  2022/2023 Ewa Latos, Kamila Mielczarek 

 Smak życia czyli debata o 

dopalaczach. 

 2022/2023 Kamila Mielczarek, Ewa Latos 

 Międzynarodowy Projekt Edukacyjny 

,, CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod 

chmurki” 

 2022/2023  Ewa Krajewska, Monika Itczak 

 Akademia Bezpiecznego Puchatka  2022/2023 Anna Krygier, Anna Kołaczyk, 

Marzena Wyporkiewicz-Poterek 

 Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa  

 2022/2023 Aleksandra Nocoń, Anna Włoczek 

,, Junior - Edu - Żywienie” - (Jeż)  2022/2023 Ksenia Turniak, Agnieszka Glenc 

 

 Lepsza Szkoła - projekt edukacyjny z 

matematyki GWO 

 2022/2023 Agnieszka Kaleta, Joanna Bromek, 

Ewa Szajbel, Dorota Stefaniewicz vel 
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Stachowicz 

 Program Profilaktyczny Epsilion  2022/2023  Ewa Latos 

Laboratorium Przyszłości  2022/2023 Dorota Stefaniewicz vel Stachowicz, 

Jakub Kościelny, I.Bartelt-Adamczyk 

 

KONKURSY ORGANIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 

Nazwa konkursu Zasięg Termin 

realizacji 

 

koordynator/ osoby 

współorganizujące 

 

Ogólnopolski konkurs 

„Bezpieczny Internet  

– Działajmy razem”  

 ogólnopolski  II-III  Ewa Latos 

 Kamila Mielczarek 

 Jakub Kościelny 

III Wojewódzki konkurs 

„Infografika liczbowa - Klimat 

się liczy.” 

 wojewódzki I-II Agnieszka Kaleta 

Joanna Bromek 

Ewa Szajbel 

III Wojewódzki konkurs 

literacko-artystyczny „Do 

zaczytania jeden krok”  

 wojewódzki I-II Magdalena Kempa 

Magdalena Walocha 

Ogólnopolski konkurs piosenek 

patriotycznych związanych z 

wolnością „Wolność zaklęta w 

piosence” 

 ogólnopolski II-IV  Renata Gajda,  

Alina Witczak, Mariola 

Szymurska-Kałmuk 

III Powiatowy Konkurs 

Szkolnych Klubów Wolontariatu 

“Skrzydła Aniołów” 

 powiatowy  X-IV  Agnieszka Kula, 

Magdalena Kempa  

Szkolny konkurs poprawnej 

polszczyzny dla kl.7-8 

 wewnątrzszkolny II  Iwona Knysak 

Katarzyna Głębiewska 

Anna Włoczek 

Szkolny konkurs ortograficzny 

dla kl.4-6 

 wewnątrzszkolny  V Iwona Knysak 

Magdalena Walocha 
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Anna Włoczek 

 Szkolny konkurs dla klas IV 

“Najpiękniejsze drzewo 

genealogiczne” 

wewnątrzszkolny  X Renata Gajda, Mariola 

Szymurska -Kałmuk, 

Małgorzata Blachnicka – 

Kajdzik 

Mitologiczny konkurs  

dla klas V  

wewnątrzszkolny  XI Renata Gajda, Mariola 

Szymurska -Kałmuk, 

Małgorzata Blachnicka - 

Kajdzik 

Mistrz kostki Rubika wewnątrzszkolny   V  Agnieszka Kaleta 

Joanna Bromek 

Ewa Szajbel, Elżbieta 

Woźniak 

Geometryczne zwierzątko dla kl. 

4-5 

wewnątrzszkolny  XI  Agnieszka Kaleta 

Joanna Bromek 

Ewa Szajbel 

Sprawdź swój IQ dla  

kl. 7-8. 

wewnątrzszkolny  XI  Agnieszka Kaleta 

Joanna Bromek 

Ewa Szajbel, Elżbieta 

Woźniak 

 Jagiellonowie na tronie polskim 

– konkurs dla klas V, VI 

wewnątrzszkolny 

 

 II  Renata Gajda, Mariola 

Szymurska -Kałmuk, 

Małgorzata Blachnicka – 

Kajdzik 

 Mistrz rachunków dla kl.6 wewnątrzszkolny  V  Agnieszka Kaleta 

Joanna Bromek 

Ewa Szajbel 

Jesienne drzewo – konkurs 

plastyczno- techniczny 

Kl.2-3 

międzyszkolny X Sylwia Jura, 

Barbara Marks 

Jeż- kolczasty zwierz 

Konkurs plastyczny 

wewnątrzszkolny XI Sylwia Jura,  

Barbara Marks,  
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Kl.1-3 Anna Kołaczyk 

Dzień kota-konkurs plastyczny 

Kl.1-3 

wewnątrzszkolny II Sylwia Jura, Barbara 

Marks, Monika Itczak, 

Ewa Krajewska 

Wiosna, ach to TY... 

Konkurs plastyczny 

 klasy 1-3 

międzyszkolny III Sylwia Jura,  

Barbara Marks, Monika 

Itczak,  

Ewa Krajewska 

Ziemia- nasza planeta 

Wiedza ekologiczna 

Klasy 2-3 

wewnątrzszkolny IV Sylwia Jura,  

Barbara Marks 

Czytam ze zrozumieniem 

polonistyczny 

Klasy III 

wewnątrzszkolny V Sylwia Jura,  

Barbara Marks 

 

“Ten magiczny czas”-konkurs 

plastyczny  

Klasy 1-3 

międzyszkolny XII Anna Kołaczyk, Marzena 

Wyporkiewicz-Poterek 

 

“Anioł w wyobraźni dziecka” - 

konkurs plastyczny, klasy 1 - 3 

wewnątrzszkolny XI Beata Gradzik,  

Anna Baros 

“Kartka świąteczna” - konkurs 

językowo - plastyczny, klasy 3 

wewnątrzszkolny XII Anna Baros,  

Agnieszka Glenc, Beata 

Gradzik 

“Ozdoby wielkanocne” 

Konkurs plastyczny,  

klasy 1 –4 

 

“Maryja widziana oczami 

dziecka” konkurs plastyczny – 

dla chętnych 

Wewnątrzszkolny 

 

 

wewnątrzszkolny 

 

 

IV 

 

 

 

V 

 

 

Beata Gradzik, Anna 

Baros 

 

 

Beata Gradzik, Anna 

Baros 

“Prezent dla Mikołaja” - konkurs 

plastyczny dla klas 1-3 

wewnątrzszkolny XII 

 

Anna Krygier 
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 Kolędy i piosenki świąteczne - 

konkurs muzyczny dla klas I – 

III. 

wewnątrzszkolny XII Monika Itczak,  

Ewa Krajewska, Barbara 

Rek,  

Sylwia Jura 

Tangram matematyczny – 

konkurs matematyczny dla klas I 

- III 

wewnątrzszkolny IV Ewa Krajewska, Monika 

Itczak 

Sylwia Jura 

Konkurs leksykalny z j. 

niemieckiego 

wewnątrzszkolny III Ewelina Brodzińska 

Kraje anglojęzyczne - konkurs 

kulturoznawczy dla klas 5 

wewnątrzszkolny IV Karol Opic 

Angielskie idiomy – konkurs 

językowo-plastyczny dla klas 4 

Wewnątrzszkolny 

 

XI 

 

Karol Opic, 

Agnieszka Glenc 

Konkurs czytelniczy dla klas 6-8 

 

wewnątrzszkolny XII 

 

Anna Włoczek  

 Iwona Knysak 

Konkurs na najlepszą karykaturę 

pisarza dla klas 6-8 

Wewnątrzszkolny IV Anna Włoczek 

Iwona Knysak 

Ogólnopolski Konkurs “Do 

Hymnu” V Edycja 

 

ogólnopolski X-XI Małgorzata Blachnicka-

Kajdzik, Renata Gajda, 

Mariola Szymurska-

Kałmuk, Alina Witczak, 

Monika Itczak, Ewa 

Krajewska, Małgorzata 

Wachecka, Sylwia Jura 

 

DZIAŁALNO ŚĆ INNOWACYJNA PROWADZONA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 

Nazwa innowacji Imię i nazwisko 

koordynatora innowacji 

Imiona i nazwiska nauczycieli 

uczestniczących w realizacji innowacji 

Każdy potrafi 

sprostać ortografii – 

klasy V 

 Iwona Knysak  Iwona Knysak, Magdalena Walocha 
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 Muzyka z klasą  

(klasy II) 

 

 Monika Itczak  Monika Itczak, Ewa Krajewska 

Odkryj tajemnice 

natury - chemiczna 

podróż młodych 

naukowców  (klasy 

VI) 

 Bożena Kukla  Bożena Kukla 

Deutsch in Songs - 

śpiewamy po 

niemiecku (klasa VII)  

 

 Ewelina Brodzińska  Ewelina Brodzińska 

 English through 

drama – angielski 

poprzez teatr  

(klasy I) 

 

 Agnieszka Glenc  Agnieszka Glenc 

 

EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO 

 

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. Ewaluacji 

Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego powołany przez dyrektora. Zadaniem 

Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników.  

Wyniki prac zespołu zostaną przedstawione w formie raportu ewaluacyjnego. 

 

Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:  

• obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian, 

• analizę dokumentacji, 

• przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, 

• rozmowy z rodzicami, 

• wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli. 
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Program  Wychowawczo – Profilaktyczny  został  uchwalony  przez  Radę  Rodziców  

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dniu ............................................................... 

 


