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Nowiny, dn. 01.09.2021 r. 
 

……………………………………… 

Pieczęć szkoły 
 
 
 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 

REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

IM. ORLĄT LWOWSKICH 

W NOWINACH 

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

 
 

Program powstał w oparciu o trzyletni program wychowawczo-profilaktyczny. 

Wszystkie  działania  związane  z  realizacją  programu  podlegają  wytycznym  GIS  i  rozporządzeniom  MEN  
w związku z pandemią Covid-19. Przyjęty Uchwałą RP  2/2021/2022 z dnia  30 września 2021 roku.
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Program wychowawczo-profilaktyczny  jest kompleksowym zbiorem działań o charakterze wychowawczym oraz profilaktycznym. 

Utworzony został w oparciu o diagnozę potrzeb oraz problemów występujących w danej społeczności szkolnej i odpowiada na nie. 

Wszystkie działania w zakresie profilaktyki są dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów i skierowane do nich, ich rodziców, a także 

nauczycieli. Podstawową funkcją programu wychowawczo-profilaktycznego jest dbałość o proces wychowania i zapobiegania 

zachowaniom ryzykownym wśród dzieci i młodzieży.  

 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze cele pracy wychowawczej to: 
 

 Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń wynikających z panującej 

pandemii Covid-19, 

 Poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy o aspekty zdrowotne związane z Covid-19, 

 Eliminowanie wśród uczniów skutków wieloukładowego zespołu zapalnego (PIMS-TS) związanego z Covid-19, 

 Motywowanie uczniów do aktywności fizycznej, 

 Wzmacnianie poczucia własnej wartości, wdrażanie do postawy asertywnej w codziennych relacjach, 

 Wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej, 

 Przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie), 

 Budowanie poczucia tożsamości regionalnej, narodowej i historycznej, lokalnej i regionalnej 

 Troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców, 

 Usprawnienie metod pracy zdalnej, w razie konieczności nauczania zdalnego. Poznanie ciekawych narzędzi 

wykorzystywanych w pracy zdalnej, 

 Nabycie umiejętności komunikowania się z rówieśnikami oraz dorosłymi w sytuacjach trudnych i konfliktowych; umiejętności 

koniecznych do przedstawiania swoich oczekiwań w sposób pozbawiony agresji, 

 Właściwa organizacja czasu wolnego w oparciu o programy alternatyw, harcerstwo, koła: turystyczne, sportowe, wolontariatu, 

teatralne, kulinarne, 

 Kształtowanie postaw proekologicznych – szacunku do przyrody. 
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Zadania profilaktyczne programu to: 

 
 Zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole, szczególnie w sytuacji pandemii Covid-19, 

 Znajomość zasad bezpieczeństwa w drodze do szkoły i domu, 

 Promowanie zdrowego stylu życia oraz kształtowanie nawyków prozdrowotnych, 

 Niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji, 

 Rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań 

lekarza, papierosów, alkoholu i narkotyków), 

 Przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom, 

 Wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających 

młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość, 

 Uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem. 
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I. WYCHOWANIE DO WARTOŚCI, KSZTAŁTOWANIE POSTAW I RESPEKTOWANIE 

NORM SPOŁECZNYCH 
 

 

Cele szczegółowe 
Zadania 

wychowawcze 
Formy realizacji 

zadania 
Termin 

realizacji 
Osoby 

odpowiedzialne 

 
 
 
 
 

Tworzenie 
przyjaznego klimatu 

szkoły 

1. Wzmacnianie poczucia 
bezpieczeństwa wśród 
uczniów. Zwiększanie 
umiejętności budowania 
relacji z innymi, opartych na 
szacunku, akceptacji 
i zrozumieniu. 

 
 
 
 
 

2. Integrowanie zespołów 
klasowych. 

1. Stworzenie procedur 
dotyczących pracy szkoły w 
okresie pandemii. 

2. Organizacja wycieczek 
edukacyjno- integracyjnych 
przy obostrzeniach 
pandemicznych 
związanych z COVID-19. 

3. Zakaz opuszczania 
budynku szkoły bez 
nadzoru nauczyciela. 

 
1. Zajęcia integracyjne. 
Lekcje wychowawcze. 

 
 
 
 
 
 
 

Cały rok szkolny 

Dyrektor, Psycholog, 
Pedagog, 
Wychowawcy, 
Nauczyciele, 
Pielęgniarka, 
Pracownicy szkoły, 
Specjaliści. 

 

 
Kształtowanie postaw 
uczniów opartych na 
jasnym i czytelnym 
systemie wartości 

1. Poznawanie i odkrywanie 
wartości w codziennym życiu. 

 

 

2. Kształtowanie postawy 
szlachetności. 

1. Pokazywanie wzorców 
osobowych, pozytywnych 
przykładów i wartościowych 
działań. 

 1. Wskazywanie 
autorytetów i wzorców 
moralnych. Prezentacja 
życiorysów. 

 
 
 
 

Cały rok szkolny 

Dyrektor, Psycholog, 
Pedagog, 
Wychowawcy, 
Nauczyciele, 
Pielęgniarka, 
Pracownicy szkoły, 
Specjaliści. 
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 3. Uwrażliwienie na prawdę i 
dobro jako wartości 
nadrzędne w procesie 
wychowania. 

 
 

4. Dbanie o kulturę osobistą 
uczniów. 

 
 
 
 
 
 

5. Kształtowanie postaw 
sprzyjających rozwojowi 
indywidualnemu 
i społecznemu. Zachęcanie 
do zaangażowania 
w działania prospołeczne. 

1. Działalność samorządu 
uczniowskiego. 

2. Akcje charytatywne. 

3. Zachęcanie do 
wolontariatu. 

4. Lekcje religii i etyki. 
 
1. Dostrzeganie 
i chwalenie pozytywnych i 
pożądanych zachowań. 
2. Konsekwentne 
reagowanie na 
niepożądane zachowania 
uczniów. 

 

1. Przekazywanie wiedzy i 
umiejętności na temat 
tego, jak dążyć do 
satysfakcji i spełnienia 
w życiu. Weryfikacja 
świata wartości w związku z 
pandemią. 

2. Działania integracyjne 
w zespołach klasowych, 
rozbudzające poczucie 
przynależności i troski 

o wspólne dobro. 
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II. ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ORAZ WSPARCIA PSYCHOLOGICZNO-

PEDAGOGICZNEGO WSZYSTKIM UCZNIOM 
 

 

Cele szczegółowe 
Zadania 

wychowawcze 
Formy realizacji 

zadania 
Termin 
realizacji 

Osoby 
odpowiedzialne 

 
 
 
 

Uzyskiwanie bardzo 
dobrych  efektów 
nauczania 

1. Rozpoznawanie 

i rozwijanie możliwości, 
uzdolnień i zainteresowań 
uczniów. 

 
 
 

2. Uwzględnianie 
indywidualnych różnic 
edukacyjnych, 
rozpoznawanie 
i zaspokajanie potrzeb 
psychofizycznych 
i rozwojowych uczniów. 

1. Przeprowadzanie 

w klasach diagnoz i ankiet 
wstępnych 

2. Obserwacje w trakcie 
bieżącej pracy z uczniem 

3. Współpraca nauczycieli, 
rodziców i specjalistów 

 

1. Znajomość przez nauczycieli 
opinii i orzeczeń poradni 
psychologiczno- pedagogicznych, 
w tym zaleceń do pracy z 
uczniem. 

2. Zebrania zespołów 
wychowawczych w celu 
analizowania problemów 
dydaktyczno-
wychowawczych. 

3. Tworzenie IPET, planów 
pomocy uczniowi 
z trudnościami. 

4. Dokonywanie przez 
nauczycieli ewaluacji własnej 
pracy i obserwacji z bieżącej 
pracy z uczniem. 

5. 5.Pomoc uczniom osiągającym 
niskie wyniki w nauce 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cały rok szkolny 

Dyrektor, 
Wychowawcy, 
Nauczyciele, 
Pedagog, 
Psycholog, 
Logopeda. 
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3. Podnoszenie efektów 

kształcenia poprzez 

uświadamianie wagi 

edukacji i wyników 

egzaminu ósmoklasisty. 

 

1. Lekcje wychowawcze 
poświęcone tej tematyce 

2. Nagrody i stypendia za 
najlepsze wyniki w nauce i 
najwyższą frekwencję. 

3. Rozpowszechnianie 
informacji o wynikach 
uczniów.  

  

 
 
 
 
 
 
 

 
Doskonalenie 
kompetencji 

edukacyjnych uczniów 

1. Wzmacnianie motywacji 
uczniów do zdobywania 
wiedzy. 

1. Stosowanie pozytywnych 
wzmocnień oraz oceniania 
kształtującego. 

2. Wykorzystywanie 
aktywizujących metod i 
technik kształcenia. 

3. Znajomość przez uczniów 
różnych strategii uczenia się. 

4. Współpraca z rodzicami 
przy rozwiązywaniu 
trudności szkolnych. 

 
 
 

Cały rok szkolny 

Dyrektor Wychowawcy 
Nauczyciele 
Pedagog, Psycholog, 
Logopeda. 

 
2. Praca z uczniem 
zdolnym. 

1. Opracowanie propozycji 
Indywidualnych zajęć dla 
uczniów uzdolnionych 
zgodnie z potrzebami. 

2. Przygotowanie uczniów do 
konkursów i olimpiad. 

  

 
3. Pełne wsparcie uczniów w 
drodze rozwoju. 

1. Kształtowanie postaw 

prospołecznych, nabywanie 

przez uczniów kompetencji 

kluczowych. Budowanie 

prawidłowych relacji w klasie i 

grupie rówieśniczej. 
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Różne formy pomocy 
psychologiczno- 
pedagogicznej 

udzielanej uczniom 

1. Organizacja zajęć ze 
względu na indywidualne 
potrzeby rozwojowe 
i edukacyjne oraz możliwości 
psychofizycznych uczniów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Zapewnienie dodatkowej 
opieki i pomocy 
psychologicznej w związku z 
sytuacją kryzysową 
(pandemia COVID-19) 

1. Prowadzenie 
specjalistycznych zajęć z 
uczniami (m.in. 
zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne, zajęcia 
rewalidacyjne, zajęcia 
rozwijające kompetencje 
społeczno-emocjonalne, 
zajęcia logopedyczne, zajęcia 
o charakterze 
terapeutycznym, zajęcia 
związane z wyborem 
kierunku kształcenia). 

2. Porady, konsultacje, 
warsztaty dla uczniów i 
rodziców. 

3. Objęcie indywidualną 
opieką psychologiczno- 
pedagogiczną uczniów 
wymagających 
specjalistycznego wsparcia. 

 
 

1. Porady, konsultacje dla 
uczniów, rodziców i 
nauczycieli 

2. Działania wzmacniające 

pozytywny klimat szkoły oraz 

poczucie bezpieczeństwa. 

3. Objęcie uczniów 

wymagających wsparcia 

odpowiednią formą pomocy. 

4. Dyżury pedagoga i 

psychologa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cały rok szkolny 

Dyrektor, 
Wychowawcy, 
Nauczyciele, 
Zespół pomocy 
psychologiczno- 
pedagogicznej. 
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III. BEZPIECZNE I EFEKTYWNE KORZYSTANIE Z TECHNOLOGII CYFROWYCH. 

WYKORZYSTANIE W PROCESACH EDUKACYJNYCH NARZĘDZI I ZASOBÓW CYFROWYCH 

ORAZ METOD KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ. 
 

 

Cele szczegółowe 
Zadania 

wychowawcze 
Formy realizacji 

zadania 
Termin 

realizacji 
Osoby 

odpowiedzialne 

 
 
 
 
 
 

Zwiększanie 
świadomości na temat 
zagrożeń w Internecie 

1. Dostarczanie wiedzy nt. 
zagrożeń w cyberprzestrzeni. 

 
 
 
 
 

2. Rozpoznawanie objawów 
uzależnienia od komputera i 
Internetu. 

 

3. Udzielenie pomocy 

psychologiczno- 

pedagogicznej uczniom 

uzależnionym od 

technologii cyfrowych 

1. Lekcje wychowawcze, 
lekcje informatyki 
2.Gazetka informacyjna. 
3. Zajęcia warsztatowe. 
4.Pogadanki z 
pedagogiem 
5. Spotkania ze 
specjalistami. 

 
1.Programy realizowane 
przez specjalistów, 
wychowawców 
i nauczycieli informatyki 

 

1. Zajęcia o charakterze 
terapeutycznym. 

2. 2.Konsultacje dla rodziców 

3. 3.Poradnictwo psychologiczne 

 
 
 
 
 

 
Cały rok 

szkolnych 

Dyrekcja 
Wychowawcy 
Nauczyciele informatyki 
Świetlica 
Pedagog 
Psycholog 



10 
 

 
 
 

 
Zabezpieczenie 
uczniów przed 

dostępem do treści 
zagrażających ich 

prawidłowemu 
rozwoju 

1. Uczenie krytycznego 
myślenia wobec 
otrzymanych informacji. 

 

2. Wykorzystywanie 
zasobów Internetu do 
celów edukacyjnych. 

 
 

3. Bezpieczne korzystanie z 
telefonów komórkowych. 

1. Lekcje wychowawcze. 

2. Zajęcia 
psychoedukacyjne. 

 

1. Lista przydatnych stron 
internetowych do nauki. 

2. Pogadanki. 

3. Zajęcia świetlicowe. 

4. Zajęcia komputerowe. 
 
1. Stosowanie zakazów 
dotyczących używania 
telefonów zgodnie 
z regulaminem. 
2.Propozycje spędzania 
wolnego czasu bez telefonu. 

 
 
 
 
 
 

Cały rok 

Wychowawcy, 
Nauczyciele, 
Dyrektor, 
Psycholog, 
Pedagog, 
Specjaliści, 

 
 

 
Wskazywanie 

sposobów 
postępowania 

w sytuacji bycia ofiarą 
lub świadkiem 

cyberprzemocy. 

1. Uczenie technik 
asertywnych. 

 
 
 
 
 
 
 

2. Dostarczenie wiedzy na 
temat instytucji 
udzielających pomocy 
w sytuacji przemocy. 

 

3. Zapoznanie 

z konsekwencjami 

naruszenia zasad 

NETetykiety 

1. Zajęcia 
psychoedukacyjne. 

2. Konsultacje 
psychologiczne. 

3. Lekcje 
wychowawcze o 
tej tematyce, 
spotkania ze 
specjalistami. 

 

1. Ulotki, plakaty. Gazetka 
szkolna. 

2. Zajęcia wychowawcze. 
 
 
1. Prawne konsekwencje, 
ujęcie tego typu zachowań w 
WZO. 

 
 
 
 
 

Cały rok 

Wychowawcy, 
Nauczyciele, 
Dyrektor, 
Psycholog, 
Pedagog, 
Specjaliści, 
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Wiedza dotycz. prawa 
do prywatności, w tym 

do ochrony danych 
osobowych oraz 
ograniczonego 

zaufania do osób 
poznanych w sieci. 

1. Dostarczenie informacji nt. 
ochrony danych 
i konsekwencji 
umieszczania 
niewłaściwych treści 
w Internecie 

1. Pogadanki. 

2. Interwencje psychologa, 
pedagoga oraz dyrektora 
szkoły. 

3. Lekcje wychowawcze. 

  

 
 
 
 
 
 

 
Realizacja podstawy 

programowej w trybie 
zdalnym w razie 

konieczności 

1. Wykorzystanie 

e - learningu w praktyczny 
sposób, by skutecznie 
zaplanować proces 
dydaktyczny. 

1. Zastosowanie 
poznanych i wzbogacenie o 
nowe metody pracy zdalnej. 

 

2. Wykorzystanie 
edukacyjnych platform i ich 
możliwości i zasobów w 
organizacji zajęć 
edukacyjnych. 

 

3. Korzystanie z narzędzi 
cyfrowych i różnorodnych 
form komunikacji 
elektronicznej w celu 
zapewnienia wymiany 
informacji między uczniem, 
rodzicem a nauczycielem ( 
dziennik 

elektroniczny, poczta 

elektroniczna). 

 
 
 
 
 
 

W konieczności 
przejścia na 

system zdalnego 
nauczania 

oraz w miarę 
potrzeb 

Dyrektor, 

Wszyscy nauczyciele 
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IV. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I EDUKACJA PROZDROWOTNA 
 

 

Cele szczegółowe 
Zadania 

wychowawcze 
Formy realizacji 

zadania 
Termin 

realizacji 
Osoby 

odpowiedzialne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przeciwdziałanie 
uzależnieniom 

w szkole 

1. Propagowanie wiedzy 
na temat uzależnień 

i chorób cywilizacyjnych 

w celu zmniejszenia ryzyka 
pojawienia się przyszłych 
problemów i zaburzeń zdrowia 
psychicznego 

 
 
 
 
 

 

 

2. Poszerzenie wiedzy na 
temat szkodliwości i 
skutków zażywania 
substancji 
psychoaktywnych. 

 

3. Kształtowanie postaw 
zapobiegających 
zachowaniom ryzykownym. 
Wyłapywanie sygnałów 
zapowiadających problem. 

1. Spektakle, warsztaty, 
apele profilaktyczne. 

2. Spotkania ze 
specjalistami. 

3. Gazetki informacyjne. 

4. Pogadanki. 

5. Lekcje wychowawcze. 
Filmy edukacyjne. 

6. Zajęcia wychowania do 
życia w rodzinie. 

7. Wywiadówki 
profilaktyczne dla 
rodziców 

 
1. Filmy edukacyjne. 
Spotkania profilaktyczno – 
wychowawcze ze znanymi 
osobami. Lekcje 
wychowawcze. 

 
1. Warsztaty 
psychoedukacyjne. 
Indywidualne konsultacje 
psychologiczno- 
pedagogiczne. 
2.Obserwacja w trakcie 
bieżącej nauki i zajęć 
pozalekcyjnych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cały rok szkolny 

 
Psycholog, Pedagog, 
Wychowawcy, 
Nauczyciele, 
Pielęgniarka, 
Pracownicy szkoły, 
Specjaliści. 
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 4.Doskonalenie 

umiejętności obrony siebie i 
swoich praw poprzez 
asertywne zachowania. 

1. Zajęcia profilaktyczne.   

 

 
Kształtowanie postaw 

prozdrowotnych 
poprzez promowanie 
zdrowego stylu życia 
i pozytywnego obrazu 

samego siebie 

1. Zapoznanie uczniów z 
zasadami zdrowego stylu 
życia w szkole i rodzinie. 

 

2. Kształtowanie 
umiejętności niezbędnych 
do utrzymania zdrowia 
i kondycji fizycznej. 

1. Lekcje wychowawcze. 
Pogadanki. 

2. Spotkania ze 
specjalistami. 

3. Zajęcia profilaktyczne. 

4. Gazetki szkolne. 
5.Konkursy plastyczne. 
6. Zajęcia świetlicowe. 

  
Wychowawcy, 
Nauczyciele, 
Psycholog, 
Pedagog, 
Opiekunowie 
Samorządu, 

Pielęgniarka, 

Dyrektor. 

 3. Upowszechnienie 
konstruktywnych sposobów 
spędzania czasu wolnego, 
aktywność ruchowa. 
Kształtowanie świadomości, 
że aktywność ruchowa jest 
wyznacznikiem zdrowia. 

1. Oferta zajęć 
pozalekcyjnych, w tym 
sportowych. 

2. Wycieczki, rajdy. 

3. Propagowanie imprez 
skierowanych do uczniów. 

 
 
 

Cały rok szkolny. 
Uzależnione od 

sytuacji 
epidemicznej 

 

 4. Udział w programach 
profilaktycznych 
zaproponowanych przez 
różne instytucje. 

1. Nawiązanie współpracy z 
instytucjami wspierającymi 
działania profilaktyczne 
szkoły. 

  

 
5.Organizowanie pieszych 
wycieczek, zajęć w terenie, 
rajdów i imprez sportowych. 

6.Poszerzanie wiedzy uczniów 
na temat metod zapobiegania 
rozprzestrzenianiu się epidemii 
COVID-19 

1. Szkolne konkursy i 

zawody sportowe oraz 

organizowane przez inne 

instytucje akcje. 

1.Ulotki, filmy 

instruktażowe, broszury 
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Wzmocnienie edukacji 
ekologicznej w szkole 

1. Wzbogacenie wiedzy 
dotyczącej ochrony 
środowiska oraz wiedzy z 
zakresu gospodarowania 
odpadami 

 
 

2. Rozwijanie postawy 
odpowiedzialności za 
środowisko naturalne 

 
 

3. Budowanie 

ekologicznych nawyków 

wśród uczniów. 

 

4. 4.Udział w akcjach, 

uroczystościach 

związanych z ekologią. 

1. Realizacja dodatkowych 
zajęć z edukacji ekologicznej 
klas I-III 

2. Zajęcia w ramach klubu 
ekologicznego dla kl. IV- VIII 

3. Działalność Kół 
Przyrodniczych 
5 Lekcje przyrody 

6. Zajęcia z biologii i ekologii 
dla kl. VI „Poznaje tajemnice 
przyrody”. 

7. Pojemniki do segregacji 

śmieci ustawione na 

szkolnym korytarzu z 

instrukcjami. 

8. Tworzenie plakatów, 

haseł proekologicznych. 

9. Spotkania z ludźmi 

związanymi  z ekologią. 

10.Organizowanie akcji 

proekologicznych. 

 
 
 
 
 
 

Cały rok szkolny 

Wychowawcy, 
Nauczyciele, 
Psycholog, 
Pedagog, 
Opiekunowie 
Samorządu, 
Pielęgniarka, 
Dyrektor. 
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V. WYCHOWANIE DO WARTOŚCI PRZEZ KSZTAŁTOWANIE POSTAW OBYWATELSKICH I 

PATRIOTYCZNYCH 
 

 

Cele szczegółowe 
Zadania 

wychowawcze 
Formy realizacji 

zadania 
Termin 

realizacji 
Osoby 

odpowiedzialne 

 
 

Kształtowanie zasad 
oraz dobrych praktyk 
postępowania wobec 

polskich symboli 
narodowych. 

1. Wyrażanie uczuć 
patriotycznych. 
Pielęgnowanie historii 
narodu polskiego. 

 
 
 
 
2. Właściwy i godny 
stosunek do symboli 

2. i tradycji narodowych. 

3. Wycieczki do muzeów 
i miejsc historycznie 
ważnych. Spotkania 
wigilijne, apele 
okolicznościowe. Lekcje 
historii. 
4. Wycieczki historyczne. 

 
 

 1. Apele okolicznościowe 
związane ze świętami 
państwowymi. Gazetki. 
Pogadanki. Lekcje historii. 
 2.Lekcje historii w szkolnej 
Izbie Pamięci. 

 
 
 

Cały rok 

Wychowawcy, 
Nauczyciele, 
Rodzice, 
Świetlica, Biblioteka, 
Dyrektor. 
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Dbanie o dziedzictwo 
regionalne. 

Utrzymywanie 
i rozwijanie tradycji 

naszej małej ojczyzny. 

1. Poznanie kultury 
rodzimej. 

 
 
 
 

2. Prezentowanie bogactwa 
historyczno-kulturalnego 
naszego regionu. 

1. Wycieczki regionalne. 
Udział w imprezach 
środowiskowych. 

2. Opieka nad miejscem 
pamięci narodowej w 
Zgórsku i na Słowiku. 

 

2. Udział w uroczystościach 
i wydarzeniach kulturalnych 
organizowanych na 
terenie gminy. Udział w 
konkursach historycznych i 
plastycznych. 

3. Lekcje historii i 

geografii, Lekcje 

wychowawcze i zajęcia 

świetlicowe. 

 
 
 
 
 
 
 
 

W miarę potrzeb 

 

 
 

Zapoznanie z 
dziedzictwem 

cywilizacyjnym 
Europy 

1. Poznanie dorobku 
kulturowego Europy i 
Świata. 

 
 
 
 
 

2. Wykształcenie postawy 

tolerancji i szacunku 

wobec innych narodów, 

kultur i religii. 

1. Międzynarodowe 
wymiany młodzieży 

 

2. Lekcje wychowawcze 
poświęcone tej tematyce 

 

3. Wycieczki 

 
1. Poznanie kultury i tradycji 

innych narodów. 

 
 
 

Cały rok 
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Znajomość wydarzeń 
historycznych, w tym 

historii szkoły. 

1. Pogłębianie wiedzy na 
temat patrona naszej 
szkoły. 

 
 

2. Udział uczniów w 
uroczystościach 

szkolnych i pozaszkolnych 

związanych z historią Polski 

oraz historią szkoły. 

1. Opieka nad Izbą 
Pamięci. Pogadanki. 
Lekcje historii, lekcje 
języka polskiego. 

 
1. Apele okolicznościowe. 
Reprezentowanie szkoły 
podczas patriotycznych 
uroczystości. 

 
 
 

 
W miarę potrzeb 

 

 1.Znajomość wydarzeń z 
zakresu edukacji 
obywatelskiej. 

1. Lekcje wychowawcze. 

2. Lekcje historii, WOS, 
geografii. 

3. Koła zainteresowań. 

  

 
2. Przygotowanie młodych 

ludzi do pełnienia roli 

obywatela w dorosłym życiu. 

1. Działalność samorządu 
uczniowskiego, harcerstwa, 
zuchów. 

  

 

Kształtowanie postaw 
społecznych 

i obywatelskich. 

 
3.Kształtowanie 
pozytywnych postaw 
społecznych. 

1. Uczestnictwo 
w działaniach 
społeczności szkolnej i 
życiu lokalnym. 

2. Włączanie uczniów 
w działalność wolontariatu. 

 
 

Cały rok 

Nauczyciele, Dyrekcja, 
Opiekunowie SU, 
Wolontariatu, Drużyny 
Harcerskiej. 

  
4. Poznawanie osiągnięć 
kultury polskiej w tym 
osiągnięć duchowych i 
materialnych 

1. Wycieczki edukacyjne 

2. Uwzględnienie nowego 
kanonu lektur szkolnych na 
zajęciach z języka 
polskiego. 

3. Filmy ukazujące polską 

kulturę. 
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VI. WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UCZNIA 
 

Cele 
szczegółowe 

 

Zadania wychowawcze 
Formy realizacji 

zadania 
Termin 

realizacji 
Osoby 

odpowiedzialne 

 
 

Rozwijanie 
umiejętności 

rozpoznawania 
własnych uzdolnień 

1. Zachęcanie do uczestnictwa w 
dodatkowych zajęciach 
pozalekcyjnych w szkole i poza nią. 

 
 
 
 

2. Wskazywanie na mocne strony 

ucznia 

1. Zajęcia z doradztwa 
zawodowego. 

2. Tworzenie sytuacji 
edukacyjnych, które 
inspirują i motywują 
uczniów do rozwijania 
swojego potencjału. 

 

1. Ocenianie 

kształtujące. 

2.Stosowanie 

wzmocnień 

 
 
 

 
Cały rok 

 

 
Wychowawcy, 
Nauczyciele, 
Psycholog, Pedagog, 
Doradca Zawodowy, 
Informatycy. 

 
 

 
Rozwijanie 

kompetencji 
matematycznych 

uczniów. 

1. Sprawne wykorzystywanie wiedzy 
matematycznej w życiu codziennym. 

 

 
2. Kształcenie myślenia 
matematycznego od pierwszego 
etapu edukacyjnego. 

1. Wykorzystywanie 
ćwiczeń praktycznych, 
tablicy interaktywnej. 

 

1. Dodatkowe zajęcia z 
matematyki. Koła 
zainteresowań. Zajęcia 
szachowe. Konkursy 
przedmiotowe. 

2. Praca metodami 

aktywizującymi. 

 
 
 
 

Cały rok 

 
 

 
Wychowawcy, 
Nauczyciele przedmiotów 
ścisłych. 

Kształtowanie 
umiejętności 
rozpoznawania 
własnych cech 

osobowości oraz 
gromadzenia 

wiedzy o sobie. 

1. Udzielanie informacji zwrotnych 
uczniom na temat ich osiągnięć i 
poziomu pracy. 

1. Elementy oceniania 
kształtującego na 
lekcjach 
przedmiotowych, ze 
szczególnym 

zwróceniem uwagi na 

samoocenę i ocenę 

 
 

Cały rok 

Wychowawcy, 
Nauczyciele, 
Psycholog, Pedagog, 
Doradca Zawodowy. 
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2. Ukierunkowanie dociekliwości 
poznawczej uczniów. 

koleżeńską. 

2. Rozmowy 
indywidualne uczniów z 
psychologiem 
i pedagogiem. 

 
1. Zajęcia z doradztwa 
zawodowego. 
2.Konsultacje 

z psychologiem. 

  

 1.Wyrabianie nawyku odpowiedniego 
wykorzystania czasu wolnego. 

1. Warsztaty z 
zarządzania czasem 
wolnym. Pogadanki. 
Lekcje wychowawcze. 

 Wychowawcy, 
Nauczyciele, 
Rodzice, Psycholog, 

Pedagog. 

 
 

Kształtowanie 
umiejętności 
racjonalnego 

spędzania czasu 
wolnego. 

2.Ukazywanie skutków nadmiaru 
obowiązków dla kondycji 
psychofizycznej człowieka. 

1. Rozmowy z rodzicami. 
Filmy edukacyjne. 
Pogadanki. 

2. Konsultacje 
z pedagogiem 
i psychologiem. 

 
 
 

Cały rok 
szkolny 

 

 
3.Zwiększanie świadomości dotycz. 
zachowania równowagi między pracą a 
odpoczynkiem. 

1. Dostosowanie ilości 
pracy domowej do 
możliwości 
psychofizycznych 
ucznia. Rozmowy z 
rodzicami. 

  

Rozbudzanie wśród 1.Motywowanie uczniów do rozwijania 1. Stypendia naukowe,  Dyrektor, 

uczniów talentów i zainteresowań. sportowe. Elementy Cały rok Wychowawcy, 

zaangażowania do  motywacji w systemie szkolny Nauczyciele, 

Poszukiwania 
wiedzy i 

dociekania 
prawdy. 

 oceniania.  Świetlica, 
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2. Wykorzystywania informacji z 
różnych źródeł, stosowania 
technologii komputerowej. 

 
 
 
 
 
 
3. Stwarzanie uczniom zdolnym 
możliwości praktycznego 
wykorzystania wiedzy. 

 
4. Uczenie planowania i dobrej 

organizacji własnej pracy 

2. Stosowanie na 
zajęciach przedmiotowych 
nowych technik, metod 
motywowania uczniów. 

 
1. Prezentacje 
multimedialne. Referaty 
przygotowywane na 
komputerze. Zajęcia 
komputerowe. Zajęcia 
biblioteczne. 
Wzbogacanie bazy 
dydaktycznej o nowe 
narzędzia TIK. 

 
1. Konkursy. Zajęcia 
pozalekcyjne. 
Współpraca 
z uniwersytetami 
w Kielcach i AR w 
Krakowie. 
2.Warsztaty dla 
uczniów z 
planowania pracy. 

3.  

 Biblioteka, 
Rodzice, 
Psycholog, 
Pedagog, 
Specjaliści. 
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VII. RELACJE MIĘDZYLUDZKIE 
 

 

Cele szczegółowe 
Zadania 

wychowawcze 
Formy realizacji 

zadania 
Termin 

realizacji 
Osoby 

odpowiedzialne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kształtowanie 
umiejętności 
nawiązywania 

i podtrzymywania 
koleżeńskich relacji 

z rówieśnikami. 

1. Stworzenie klasowych 
kodeksów właściwego 
zachowania i budowania 
relacji koleżeńskich. 

 
 

2. Wskazywanie 
właściwych sposobów 
nawiązywania relacji. 

 
 
 
 
 
 

3. Uczenie działania 
zespołowego, dialogu i 
efektywnej współpracy 

1. Zajęcia integracyjne. 
Lekcje wychowawcze. 
Warsztaty team-building. 
Prace grupowe. 
Dopracowanie regulaminów, 
zasad pracy w grupie. 
1. Zajęcia profilaktyczne. 
Pogadanki. Praca w 
grupach. Trening 
umiejętności społecznych. 
Lekcje psychoedukacyjne. 
Spotkania z rodzicami, 
zwracanie uwagi na 
niewłaściwe zachowania. 

 

1. Warsztaty z zakresu 
komunikacji społecznej, 
pracy w zespole, 
funkcjonowania wśród 
innych, analizy sytuacji 
problemowych i 
możliwości ich 
konstruktywnego 
rozwiązywania. 

2. Mediacje rówieśnicze 

3. Wybory do samorządu 

uczniowskiego/wybory 

samorządów klasowych, 

bieżąca kontrola ich 

działalności, wybory opiekuna 

samorządu uczniowskiego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cały rok 

Wychowawcy, 
Nauczyciele, 
Psycholog, 
Pedagog. 

Świetlica. 
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 1. Przeciwdziałanie 
agresywnym formom 
zachowania. 

1. Zajęcia wychowawcze. 

Interwencje psychologa i 
pedagoga. Dyżury 
nauczycieli. Apele 
porządkowe. 
System nagród i kar. 
Współpraca z rodzicami. 

 Dyrektor, 
Wychowawcy, 
Nauczyciele, 
Świetlica, 
Biblioteka, 
Rodzice, 

Psycholog,Pedagog, 

Specjaliści. 

 
Rozwijanie empatii, 

umiejętności 
podejmowania działań 

mających na celu 
pomoc słabszym oraz 

rozwiązywania 
konfliktów i sporów. 

2. Nagradzanie uczniów za 
właściwe rozwiązywanie 
konfliktów. 

1. Zwrócenie uwagi 
na takie zachowania. 
2. Dyplomy dla 
wzorowego ucznia. 
Słowne pochwały na 
forum klasy. 
3.Rozmowy z uczniami 
prowadzone przez 
wychowawcę, psychologa, 
pedagoga, dyrektora szkoły. 

 
 
 
 

Cały rok 

 

 
3.Uczenie dzieci technik 
negocjacji i mediacji. 

 
4. Uczenie właściwego pojęcia 
tolerancji, odwagi w 
reagowaniu na 
niesprawiedliwość, krzywdę 
drugiego człowieka, agresję. 

1. Zajęcia 
psychoedukacyjne 

2. Lekcje wychowawcze. 
 

 1. Warsztaty 
psychoedukacyjne, lekcje 
wychowawcze, filmy 
edukacyjne. 

  



23 
 

 
 

Kształtowanie i 
rozwijanie postawy 

odpowiedzialności za 
swoje wybory. 

 

1. Propagowanie 
prawdomówności i uczciwej 
postawy wśród uczniów 
wobec siebie. 

1. Lekcje wychowawcze. 
Zajęcia terapeutyczne. 
Spotkania wychowawców z 
rodzicami. 

 
2. System kar i nagród. 
Kontrakty wychowawcze. 

 
 
 

Cały rok 

Wychowawcy, 
Nauczyciele, 
Psycholog, 
Pedagog, 
Rodzice. 

 
 

VIII. RODZINA 
 

 

Cele szczegółowe 
Zadania 

wychowawcze 
Formy realizacji 

zadania 
Termin 

realizacji 
Osoby 

odpowiedzialne 

 
 
 

Budowanie ścisłej 
współpracy szkoły 

z rodzicami. 

1. Systematyczne 
przekazywanie informacji 
rodzicom na temat 
postępów 
w nauce i zachowania 
dziecka w szkole. 

 

2. Zwiększenie współpracy z 
rodzicami w zakresie kontroli 
obowiązku 
szkolnego. 

1. Zebrania z rodzicami. 
Kontakty z nauczycielami w 
ramach konsultacji 
indywidualnych. 
Konsultacje z zespołem 
ppp. 

 
1. Wybór członków i 
działalność Rady 

Rodziców. Wybory do 
„Trójek klasowych”. 
2.Udział w tworzeniu 
dokumentów szkoły. 
3.Pomoc w 
organizowaniu imprez 
szkolnych i klasowych. 

 

 

 
 

 
Cały rok szkolny, 

uwzględniając 
zalecenia 

epidemiczne 

Dyrektor, 
Wychowawcy, 
Nauczyciele, 
Świetlica, Biblioteka, 
Rodzice, 
Psycholog, Pedagog, 
Specjaliści, 
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3. Rozwijanie kompetencji 
wychowawczych rodziców. 

 

4. Umożliwianie rodzicom 
wpływu na działania szkoły. 

 
 

5. Współpraca 
z instytucjami 
wspomagającymi szkołę w 
funkcjach 
wychowawczych. 

 
 
1. Wywiadówka 
profilaktyczna. 

 
1. Rodzice dzielą się 
spostrzeżeniami i opiniami 
na temat pracy placówki. 

 
1.Współpraca z GOPS, 
PCPR, ŚCPiE, Powiatową 
Poradnią Psychologiczno- 
Pedagogiczną 

w Piekoszowie i innymi 

instytucjami. 

  

 
 
 

 
Zwiększenie 
świadomości 

znaczenia rodziny jako 
podstawowej grupy 

społecznej 

1. Zapoznanie z prawami i 
obowiązkami członków 
rodziny. 

 

 

2. Kształtowanie postaw 
wzajemnego szacunku i 
odpowiedzialności. 

 

3. Dbanie o spójność 
zasad 

i wartości przejawianych w 

środowisku domowym i 

szkolnym. 

1. Zajęcia wychowawcze. 

Indywidualne zajęcia 
terapeutyczne. Zajęcia 
integracyjne dla zespołów 
klasowych. Elementy 
oceniania kształtującego. 

2. Pozytywna komunikacja w 
szkole. 

 

3. Współpraca z 
rodzicami w procesie 
wychowawczym 

 
 
 
 
 

 
Cały rok 

Wychowawcy, 
Nauczyciele, 
Psycholog, 
Pedagog, 
Rodzice. 
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IX. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 
 
 

Cele szczegółowe 
 

Zadania wychowawcze 
Formy realizacji 

zadania 
Termin 

realizacji 
Osoby 

odpowiedzialne 

 
 
 

 
Kształtowanie 
umiejętności 
właściwego 

komunikowania się 
w różnych sytuacjach 

społecznych, 
dbałość o język 

i kulturę wypowiadania 
się. 

1. Wyrabianie u uczniów 
nawyku reagowania na 
niewłaściwe zachowania 
innych osób. 

 

2. Zwracanie uwagi na 
kulturalne wypowiadanie się 
uczniów, ze szczególnym 
uwzględnieniem form 
grzecznościowych. 

 
 

3. Ukazywanie uczniom 
właściwych postaw 
zachowania się 

w sytuacjach konfliktowych. 

1. Lekcje wychowawcze. 
Inscenizacje. Filmy 
edukacyjne. Pogadanki. 

 

 
1. Pogadanki. Lekcje 
języka polskiego. System 
nagród i kar. Konkursy 
recytatorskie. Koło 
teatralne. 
2. Zajęcia 
psychoedukacyjne. 

 

1. Współpraca z grupą 

rówieśniczą i osobami 

dorosłymi. WZO, lekcje 

wychowawcze. 

 
 
 
 
 
 

 
Cały rok 

Wychowawcy, 
Nauczyciele, 
Psycholog,Pedagog, 
Logopeda, 
Świetlica,Biblioteka, 
Pracownicy Szkoły 

 
 
 
 

Wskazanie na zjawisko 
hejtu i mowy nienawiści 

1. Zwiększenie świadomości 
na temat skutków hejtu dla 
zdrowia psychicznego 
młodego człowieka 

 

2. Kształtowanie 
umiejętności skutecznego 
reagowania na mowę 
nienawiści wśród 
rówieśników 

1. Zajęcia 
psychoedukacyjne 

2. Spotkania z 
psychologiem 

3. Lekcje wychowawcze 

4. Integracja klasowa 

5. Pomoc koleżeńska 

6. Angażowanie uczniów w 

pomoc w twórczym 

rozwiązywaniu konfliktów 

klasowych. 

 
 
 
 

Cały rok szkolny 

Wychowawcy, 
Nauczyciele, 
Psycholog, Pedagog, 
Logopeda, Świetlica, 
Biblioteka, Pracownicy 
Szkoły 
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 3. Budowanie poczucia 
własnej wartości i pozytywnej 
samooceny jako 

czynników chroniących 

przed skutkami „hejtu”. 

   

 

 
Rozwijanie 

umiejętności radzenia 
sobie w trudnych 

sytuacjach szkolnych 
i pozaszkolnych . 

1. Uczenie sposobów 
rozwiązywania 
konfliktów rówieśniczych. 

2. Prowadzenie negocjacji. 

3. Uczenie wzajemnego 
zrozumienia 
i partnerstwa. 

4. Doskonalenie 
umiejętności 

rozpoznawania emocji. 

 
1. Zajęcia wychowawcze. 
Zajęcia profilaktyczne. 
Indywidualne rozmowy z 
psychologiem 
i pedagogiem; 
Wykorzystanie metody 
mediacji rówieśniczych. 

 
 
 
 

Cały rok szkolny 

Wychowawcy, 
Nauczyciele, 
Psycholog, Pedagog, 
Logopeda, Świetlica, 
Biblioteka, 
Pracownicy Szkoły. 

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny na rok 2021/2022 opracował zespół w składzie: 

Lidia Jędrocha-Kubicka 

Justyna Golmento-Bobrowska 

Bernadetta Stefańska 

Agata Ludew 

Agnieszka Piotrowska 

Ewelina Włodarska 

Ilona Jaroszek - Kruk 


