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UKŁAD TREŚCI W PROGRAMIE WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNYM: 

 

 

I. Podstawa prawna. 

II. Założenia teoretyczne Programu, najważniejsze wartości, model absolwenta, 

rozpoznane zagrożenia, zachowania problemowe uczniów, mocne strony, wnioski 

i rekomendacje – na podstawie diagnozy i wyników nadzoru. 

III. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 

2018/2019. 

IV. Cele ogólne i szczegółowe.  

V. Zadania wychowawczo – profilaktyczne i pożądane efekty ich realizacji. 

VI. Innowacje, programy i projekty wychowawczo-profilaktyczne realizowane 

w szkole: 

VII. Założenia ewaluacyjne. 

VIII. Roczny harmonogram działań wychowawczo – profilaktycznych, a w załączeniu 

plany: 

 wychowawców klas, 

 pedagoga,  

 świetlicy szkolnej, 

 Samorządu Uczniowskiego i innych organizacji uczniowskich. 
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I. Podstawa prawna  

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 

 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 

 Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

 Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

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

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla 

szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 

policealnej 

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

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2013 r. 

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie 

zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty 

działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu 

przeciwdziałania narkomanii 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie 

zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty 

działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu 

przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. poz. 1249) 

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

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla 

szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 

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

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. 

z 2017 r. poz. 649) - § 4 

https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-18-sierpnia-2015-r.-w-sprawie-zakresu-i-form-prowadzenia-w-szkolach-i-placowkach-systemu-oswiaty-dzialalnosci-wychowawczej-edukacyjnej-informacyjnej-i-profilaktycznej-w-celu-przeciwdzialania-narkomanii-dz.u.-z-2015-r.-poz.-1249-12024.html
https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-18-sierpnia-2015-r.-w-sprawie-zakresu-i-form-prowadzenia-w-szkolach-i-placowkach-systemu-oswiaty-dzialalnosci-wychowawczej-edukacyjnej-informacyjnej-i-profilaktycznej-w-celu-przeciwdzialania-narkomanii-dz.u.-z-2015-r.-poz.-1249-12024.html
https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-18-sierpnia-2015-r.-w-sprawie-zakresu-i-form-prowadzenia-w-szkolach-i-placowkach-systemu-oswiaty-dzialalnosci-wychowawczej-edukacyjnej-informacyjnej-i-profilaktycznej-w-celu-przeciwdzialania-narkomanii-dz.u.-z-2015-r.-poz.-1249-12024.html
https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-18-sierpnia-2015-r.-w-sprawie-zakresu-i-form-prowadzenia-w-szkolach-i-placowkach-systemu-oswiaty-dzialalnosci-wychowawczej-edukacyjnej-informacyjnej-i-profilaktycznej-w-celu-przeciwdzialania-narkomanii-dz.u.-z-2015-r.-poz.-1249-12024.html
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 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla 

szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 

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

 Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie 

obserwacji, analizy dokumentacji wychowawców klas, pedagoga, zeszytów uwag, 

frekwencji uczniów, obserwacji ich zachowań, analizy frekwencji rodziców na 

zebraniach klasowych oraz na podstawie badań, jak również w oparciu o wnioski 

i rekomendacje z  ewaluacji zewnętrznej i wewnątrzszkolnej. 

 

II. Założenia teoretyczne programu, najważniejsze wartości, model 

absolwenta, mocne i słabe strony, wnioski i rekomendacje  

 

Wychowanie w naszej szkole ma charakter: 

 integralny - obejmuje wszystkie sfery rozwoju ucznia: fizyczną, poznawczą, 

emocjonalną, moralną, duchową i społeczną; 

 personalistyczny -postrzegamy uczniów, jako osoby - podmioty z przynależną im 

wolnością, szacunkiem, równością, tolerancją, ale także i odpowiedzialnością; 

 indywidualny - zawsze uwzględniamy etap rozwoju i możliwości psychofizyczne 

ucznia. 

W pracy wychowawczej kierujemy się nadrzędnymi i uniwersalnymi wartościami 

pozwalającymi wyjść poza krąg własnego interesu, własnych potrzeb, pragnień i aspiracji, 

w kierunku wymogów stawianych przez więzy z innymi ludźmi i czynienia tego, co nie tylko 

„ważne dla mnie”, ale też „ważne dla innych”, a przede wszystkim „ważne samo w sobie”. 

Chcemy wychowywać dzieci do prawdy, dobra i piękna, jako antidotum wobec fałszowania 

rzeczywistości, zła i brzydoty. [...] 

Definicja wychowania: „wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, 

emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane 

i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży” (art. 1 pkt. 3 Ustawy 

Prawo oświatowe). 

„Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma 

obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną 

i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia” (art. 5 Ustawy Prawo 

oświatowe).  
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Wartości uznawane przez społeczność szkolną  za najważniejsze: 

 

 Bezpieczeństwo i zdrowie, 

 Uczciwość i sprawiedliwość, 

 Odpowiedzialność i pomoc innym, 

 Rodzina, 

 Kreatywność, 

 Nauka, 

 Wiara, 

 Poważanie u innych, 

 Pasja, 

 Przyjaźń, 

 Patriotyzm, 

 Dyscyplina. 

 Samodzielność 

 Innowacyjność 

 

Model absolwenta: 

 

W zakresie wiedzy:   

 zna podstawowe wiadomości niezbędne w dalszym kształceniu i życiu, 

 ma wiadomości o otaczającym świecie i zjawiskach w nim zachodzących, 

  posiada wiedzę o zagrożeniach wynikających ze współczesnej cywilizacji, 

  zna kulturę, obyczaje i historię własnej miejscowości, regionu, kraju, Europy, 

 zna normy zachowania i postępowania. 

W zakresie umiejętności: 

 potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, 

 umie stosować poznane wiadomości w życiu, 

 dzieli się swoją wiedzą i współpracuje w zespole, 

 potrafi samodzielnie dostrzegać i rozwiązywać problemy, 

 posiada umiejętności komunikowania i zachowania w różnych sytuacjach, 

 potrafi okazać szacunek względem dorosłych, 

 potrafi zachować się bezpiecznie. 

W zakresie postaw:  

 aktywnie uczestniczy w życiu społeczno-kulturalnym szkoły i środowiska, 

 ma poczucie własnej wartości, jest asertywny, 

 jest kulturalny, wrażliwy i tolerancyjny, 
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 przestrzega norm postępowania wobec rówieśników i dorosłych, 

 szanuje siebie i innych, 

 dba o zdrowie i unika zagrożeń, 

 optymalnie wykorzystuje swoje możliwości i talenty, 

 jest dumny z przynależności do społeczności lokalnej i narodu polskiego. 

Mocne strony szkoły: 

 szkoła stwarza uczniom warunki do wszechstronnego rozwoju, 

 uczniowie o specjalnych potrzebach oraz ci, którzy mają problemy z opanowaniem 

podstawy programowej, objęci są pomocą psychologiczno – pedagogiczną. 

 uczniowie są aktywni, rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, 

 wykorzystywane są zasoby szkoły i środowiska lokalnego, 

 istnieje dobra współpraca z instytucjami działającymi w środowisku lokalnym, 

 szkoła uczestniczy w programach wspierających rozwój czytelnictwa, biblioteka 

inspiruje akcje propagujące czytelnictwo, 

 uczniowie znają zagrożenia wynikające z palenia, picia alkoholu, używania 

narkotyków i dopalaczy oraz niebezpieczeństw, jakie niesie niewłaściwe korzystanie 

z portali społecznościowych – cyberprzemoc, 

 szkoła podejmuje wiele działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa uczniów: 

 uczniowie czują się w szkole bezpiecznie, 

 znają wewnętrzne regulaminy, zasady właściwego zachowania i konsekwencje ich 

nieprzestrzegania, 

 w szkole kształtowane są i respektowane normy społeczne, 

 szkoła stwarza warunki do podnoszenia poziomu nauczania i osiągnięcia sukcesu 

wszystkim uczniom na miarę ich indywidualnych możliwości, motywując ich do 

wysiłku, a nauczyciele uwzględniają w pracy dydaktyczno-wychowawczej 

indywidualną sytuację ucznia, 

 uczniowie mają silną więź z rodziną. 

Słabe strony szkoły: 

 zbyt mało rodziców zaangażowanych jest w życie szkoły,  

  nie wszyscy nauczyciele rozwijają na swoich zajęciach umiejętność pracy zespołowej, 

 nie wszyscy uczniowie w równym stopniu angażują się w  proces nabywania 

wiadomości i umiejętności, 

 nie wszyscy uczniowie korzystają z możliwości udziału w zajęciach pozalekcyjnych, 

 uczniowie nie zawsze stosują się do określonych norm i zasad  społecznych, nie 

zawsze potrafią krytycznie ocenić swoje zachowanie,  

 zdarzają się w szkole zachowania niewłaściwe jak: wyśmiewanie, obrażanie, 

obgadywanie - agresja słowna,  

 brak współpracy ze szkołami z innych krajów. 
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Wnioski i rekomendacje: 

 na bieżąco eliminowane są zagrożenia i wzmacniane własciwe zachowania uczniów; 

nadal należy egzekwować pożądane zachowania uczniów, zgodnie z regulaminami 

i procedurami; komunikować uczniom, jakich zachowań się od nich oczekuje, 

 wszyscy uczniowie i pracownicy winni przypomniec sobie lub zapoznawać się 

z obowiązującymi regulaminami i procedurami. 

 nadal stwarzać sytuacje do rozwijania uzdolnień i zainteresowań, poprzez tworzenie 

oferty zgodnej z potrzebami uczniów, w tym poprzez innowacje pedagogiczne,  

 organizować indywidualne formy pracy, realizować pomoc psychologiczno – 

pedagogiczną, wprowadzać aktywne metody pracy; 

 zajęcia edukacyjne prowadzić z elementami oceniania kształtującego ( NaCoBeZu); 

 wzmacniać motywację uczniów do efektywnej  nauki i zapoznawać z technikami 

skutecznego uczenia się; 

 prace domowe zadawać w sposób celowy, częściej metodą problemową projektową; 

 wszyscy nauczyciele winni stosować  atrakcyjne formy pracy w celu zwiększenia 

aktywności, zachęcenia do wysiłku i samokształcenia, wskazywać korzyści płynące 

z udziału w zajęciach pozalekcyjnych oraz organizować proces edukacyjno – 

wychowawczy umożliwiający współpracę w grupie; 

 kontynuować działania zmierzające do wzmocnienia czytelnictwa. 

Ponadto należy: 

 kontynuować spotkania z ciekawymi ludźmi,  

 utrzymać dobry poziom współpracy ze środowiskiem lokalnym,  

 angażować rodziców w życie szkoły, 

 uaktywniać uczniów, którzy sporadycznie włączają się w działania podejmowane 

przez szkołę i podejmować działania na rzecz rozwoju inicjatyw uczniowskich, 

 doceniać drobne osiągnięcia i mocne strony uczniów, 

 organizować systematyczną pomoc w nauce dla uczniów mających problemy w nauce 

wynikające z  sytuacji losowych, rodzinnych, 

 organizować indywidualne formy nauczania dla uczniów szczególnie uzdolnionych, 

stwarzać sytuacje do rozwijania uzdolnień i zainteresowań wszystkich uczniów, 

 kontynuować działania zmierzające do rozwoju i upowszechniania czytelnictwa wśród 

dzieci i młodzieży, 

 uczyć właściwego, zdrowego dysponowania wolnym czasem,  

 szczególną uwagę zwracać na odpowiedzialne korzystanie z Internetu, 

 kontynuować działania wychowawcze ukierunkowane na uświadomienie uczniom 

potrzeby kontrolowania swoich emocji oraz ponoszenia odpowiedzialności za własne 

postępowanie - wdrażać uczniów do samooceny i samokontroli, 

 wskazywać zagrożenia wynikające z palenia, picia alkoholu, używania narkotyków 

i dopalaczy, niewłaściwego odżywiania oraz niebezpieczeństw jakie niesie 

niewłaściwe korzystanie z portali społecznościowych – cyberprzemoc - wzmacniać 

właściwe zachowania, 

 współpracować z rodzicami i na bieżąco informować o sukcesach i porażkach dziecka, 
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 zaangażować większą grupę rodziców w organizację imprez i uroczystości szkolnych i 

środowiskowych, 

 nawiązać współpracę ze szkołami z innych krajów. 

 

III. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na 

rok szkolny 2018/2019:  

 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości. Kształtowanie 

postaw patriotycznych 

 Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

 Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów. 

 Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne 

i odpowiedzialne korzystanie z zasobów  dostępnych w sieci 

 Rozwój  doradztwa zawodowego  

 

 

IV.  Cele ogólne i szczegółowe: 

 

Działalność wychowawcza ma na celu kształtowanie osobowości młodego człowieka, jego 

postaw, zachowań oraz cech niezbędnych w życiu społecznym. Celem szkoły jest 

przygotowanie ucznia do samodzielnego, poprawnego nawiązywania stosunków 

międzyludzkich, kształtowania relacji z innymi ludźmi, zachowania etycznego, moralnego 

i akceptowanego przez społeczność, w której żyje.  

Działalność profilaktyczna ma na celu wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami 

zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenia 

i likwidowanie czynników zaburzających zdrowe życie. 

Cele szczegółowe wyznaczają zadania przewidziane do realizacji zarówno na 

poszczególnych przedmiotach, jak i godzinach do dyspozycji wychowawcy oraz podczas 

innych wydarzeń i sytuacji wychowawczych.  Wskazują one wartości, pozytywne postawy, 

kompetencje oraz umiejętności niezbędne dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży 

w czterech sferach: 

 fizycznej (rozwój biologiczny), 

 psychicznej (rozwój poznawczy i emocjonalny), 

 społecznej, 

 aksjologicznej. 
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V. Zadania wychowawczo – profilaktyczne i pożądane efekty ich 

realizacji: 

 

1. Wychowanie do wartości.  

Uczeń rozwija sferę duchową i moralną: 

 chętnie bierze udział w życiu kulturalnym szkoły i środowiska, 

 uczestniczy w edukacji kulturalnej i artystycznej, 

 zna i stosuje zasady dobrego zachowania się w różnych sytuacjach i miejscach, 

 jest wrażliwy na prawdę, dobro i piękno, 

 umie kontaktować się z ludźmi (opanowuje emocje, panuje nad uczuciami, ma  szacunek 

dla innych, w tym niepełnosprawnych, ma szacunek dla cudzej własności, uczy się 

dobrych manier, umie rozwiązywać konflikty, potrafi być tolerancyjny, prawdomówny, 

odważny), 

 umie ocenić własne zachowanie (zdolny do samokontroli, do planowania działań, do 

podejmowania coraz bardziej samodzielnych decyzji), 

 zna i przestrzega przepisy i zasady szkolne, zna Konwencję o Prawach Dziecka, 

 ma odpowiednią do wieku wiedzę o uzależnieniach i innych „pułapkach” wieku 

młodzieńczego (podkultury, dopalacze, Internet itp.), 

 zna zasady Dekalogu, 

 wie, kto może mu pomoc w razie potrzeby, 

 zna postać i dokonania patrona szkoły – ks. Antoniego Podgórskiego. 

 

Formy realizacji: w trakcie wszystkich zajęć edukacyjnych, zajęć wychowania do życia 

w rodzinie, w kontaktach osobowych, godzinach wychowawczych prowadzonych aktywnymi 

metodami, warsztatach, podczas pracy grupowej, działalności w organizacjach, uroczystości, 

konkursów, przeglądów artystycznych, w świetlicy szkolnej. 

Efekty, czyli wartości, które chcemy wykształcić: wrażliwość, uczciwość, odpowiedzialność, 

wiarygodność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, dobroć, samokontrola, świadomość 

swoich praw i praw innych, gotowość do uczestnictwa w kulturze, szacunek dla patrona 

szkoły. 

2. Wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru kultury  i sztuki,  

w tym upowszechnianie czytelnictwa. 

Uczeń ma odpowiedni stosunek do pracy, rozwija się intelektualnie przygotowuje się do 

odbioru kultury i sztuki,  wyboru dalszej drogi kształcenia i zawodu: 

 jest sumiennie  przygotowany do lekcji, dba o materiały szkolne, wykonuje zadania 

domowe, 

 aktywnie uczestniczy w zajęciach, umie pracować w grupie, jest systematyczny, 

 chętnie udziela pomocy innym uczniom, 

 potrafi słuchać z uwagą, potrafi się wypowiadać, 

 zna i rozwija swe uzdolnienia i  zainteresowania, 

 rozwija swoje kompetencje informatyczne, 



10 

 umie korzystać z zasobów biblioteki, 

 bierze udział w konkursach czytelniczych, literackich, 

 doskonali umiejętność posługiwania się katalogami, informacją komputerową,  

 przygotowuje prezentacje multimedialne, filmy, scenariusze, przedstawienia, referaty,  

 zna zasady skutecznego uczenia się, 

 zna swoje mocne i słabe strony, 

 pełni różne funkcje i role, 

 poszukuje wiedzy,  

 umie korzystać ze źródeł informacji, uczy się je wykorzystywać, 

 dba o piękno mowy ojczystej, poznaje literaturę, bierze udział w wydarzeniach 

kulturalnych, 

 rozumie wartość wykształcenia jako inwestycji w samego siebie, czuje się 

odpowiedzialny za własną edukację 

 ma szacunek do pracy, planuje własną przyszłość, przygotowuje się do wyboru zawodu, 

 bierze udział w przedstawieniach teatralnych, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, 

projekcjach filmowych, wystawach, koncertach. 

Formy realizacji: w trakcie wszystkich zajęć edukacyjnych, doradztwa zawodowego,  

pomocy psychologiczno - pedagogicznej, godzin wychowawczych, w kołach zainteresowań, 

kontaktach osobowych, pracy w zespołach zadaniowych, w świetlicy szkolnej, w bibliotece, 

akcja „Cała Polska czyta dzeciom”, czytanie dzieł S. Żeromskiego 

Efekty, czyli wartości, które chcemy wykształcić: odpowiedzialność, kreatywność oraz 

umiejętność pracy zespołowej, zdobywanie wiedzy i umiejętności na miarę możliwości, 

rozwój zainteresowań czytelniczych, artystycznych, przedmiotowych, systematyczność, chęć 

pomocy innym, adekwatny wybór dalszej drogi kształcenia. 

3. Kształtowanie postaw obywatelskich, poszanowania tradycji, kultury własnego 

narodu, poszanowania dla innych kultur i tradycji oraz zapobieganie wszelkim 

przejawom dyskryminacji. 

Uczeń odnajduje swoje miejsce w rodzinie, w grupie koleżeńskiej, w społeczności szerszej 

(lokalnej, regionalnej, narodowej, europejskiej): 

 ma poczucie więzi z rodziną, 

 umie wyrazić wdzięczność rodzicom, 

 rozumie znaczenie i funkcje rodziny, 

 dobrze czuje się w grupie koleżeńskiej, ma dobry kontakt z klasą, 

 zna zasady dobrego wychowania,  

 zna zasady kompromisu, wybaczania, bezinteresowności, 

 potrafi działać w samorządzie klasowym i szkolnym 

 jest zdolny do współpracy w środowisku społecznym, 

 szanuje mienie prywatne i społeczne, 

 zna instytucje lokalne i ich zadania, 
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 zna  historię, walory naturalne, tradycję i kulturę miejscowości i  regionu, 

 ma wiedzę o wydarzeniach i  osobach z historii najnowszej -  uczestniczy w świętowaniu 

100 Lat Niepodległości Polski, 

 zna i przestrzega ceremoniał szkoły,  

 dba o miejsca pamięci,  

 ma poczucie więzi z krajem ojczystym, szacunek dla państwa, 

 aktywnie i kulturalnie uczestniczy w obchodach  świąt  państwowych i innych 

wydarzeniach patriotycznych i obywatelskich,  

 poznaje kulturę innych narodów. 

 

Formy realizacji: zajęcia edukacyjne, godziny wychowawcze,  wychowanie do życia 

w rodzinie, wycieczki, uroczystości i spotkania klasowe, konkursy, uroczystości szkolne 

i środowiskowe, projekt „Nasza Niepodległa” 

Efekty, czyli wartości, które chcemy wykształcić: więź z rodziną, klasą, wspólnotą lokalną, 

patriotyzm, kultura osobista, szacunek dla innych ludzi, szacunek dla demokracji, państwa, 

dla innych narodów i kultur. 

4. Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych i higienicznych, zdrowego stylu 

życia, bezpieczeństwo. 

Uczeń dba o swoje zdrowie, sprawność fizyczną i bezpieczeństwo: 

 przestrzega zasad higieny, docenia wartości estetyczne, 

 rozumie znaczenie zdrowia fizycznego i psychicznego, potrafi o nie zadbać, 

 widzi zależność między sposobem odżywiania się a zdrowiem,   

 zna konsekwencje niewłaściwego odżywiania się i prowadzenia niezdrowego trybu życia, 

 jest świadomy szkodliwości uzależnień, w tym od narkotyków, potrafi odmawiać, 

 rozumie istotę przemian w okresie dorastania, 

 rozwija swoją sprawność fizyczną, 

 potrafi aktywnie wypełnić czas wolny, 

 zna zagrożenia ze strony ludzi, umie zachować się w sytuacjach niebezpiecznych 

(numery alarmowe i do kogo się zwrócić w razie potrzeby), 

 unika agresji i przemocy, w tym w „cyberprzestrzeni”, 

 stosuje się do obowiązujących zasad i regulaminów, 

 dba o bezpieczeństwo swoje i innych, 

 przyjmuje postawę proekologiczną, 

 chętnie uczestniczy w konkursach i imprezach sportowych, turystycznych, 

 przestrzega zasad ruchu drogowego. 

Formy realizacji: w ramach realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego 

i kształcenia specjalnego, programu Szkoła Promująca Zdrowie, godzin wychowawczych, 

lekcji wychowania fizycznego, wychowania komunikacyjnego, w trakcie zajęć 

profilaktycznych i promujących zdrowy styl życia: gier, zabaw, pogadanek, konkursów, 
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działalności LOP, ZHP, zajęć w świetlicy szkolnej, akcji i programów: „Mleko w szkole”, 

„Owoce w szkole”. 

Efekty, czyli wartości, które chcemy wykształcić: zdrowie, sprawność, wytrwałość, 

umiejętność odmawiania i wyrzeczeń, umiejętność zdrowego spędzania czasu wolnego, 

dbałość o bezpieczeństwo. 

5. Profilaktyka uzależnień. 

Uczeń zna szkodliwe działanie środków i substancji psychoaktywnych oraz potrafi korzystać 

bezpiecznie z komputera: 

 zna konsekwencje prawne i zdrowotne zachowań ryzykownych, 

 jest świadomy korzyści i zagrożeń płynących z Internetu,  

 zna zasady bezpiecznego korzystania z Internetu,  

 rozummie, czym jest cyberprzemoc 

 potrafi odmówić w sytuacjach nacisku, 

 zna swoją wartość, 

 potrafi kontrolować własne emocje i radzić sobie ze stresem, 

 zna i stosuje elementy mediacji, 

 wie jak reagować w sytuacjach zagrożenia i gdzie szukać pomocy, 

 bierze udział w kampaniach społecznościowych, akcjach, warsztatach, konkursach 

tematycznych,  

 chętnie uczestniczy w oferowanych przez szkolę wydarzeniach, zajęciach 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych. 

 

Formy realizacji: wdrażanie programów wychowawczo - profilaktycznych, lekcje 

informatyki, godziny wychowawcze, warsztaty, współpraca z rodzicami, współpraca 

z instytucjami, realizacja projektów, twórczość artystyczna, spotkania ze specjalistami, 

indywidualna opieka nad dziećmi i rodzinami  dysfunkcyjnymi, zajęcia rozwijające, pomoc 

psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów, rodziców i nauczycieli,  pomoc materialna dla 

potrzebujących.  

Efekty, czyli wartości, które chcemy wykształcić: odpowiedzialność za siebie i innych, 

umiejętność aktywnego spędzania wolnego czasu i bezpiecznego korzystania z komputera 

i in. środków komunikowania się, rozpoznawania sytuacji ryzykownych, dbanie o zdrowie 

psychiczne, wiedza jak oprzeć się presji grupy, wiedza  gdzie i do kogo zwrócić się o pomoc. 
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VI. Innowacje, programy i projekty wychowawczo-profilaktyczne 

realizowane w szkole: 

 Realizowane są innowacje pedagogiczne: 

 „Patron naszej szkoły – a kto to taki?”  -  kl. 0-III 

„Mój kolorowy świat” – w ramach rewalidacji 

„Z ortografią za pan brat” –  kl. IV-VII i III G 

„Rozwój ekspresji scenicznej uczniów – zabawa w teatr” – kl. IV-VII 

„Ucz się i baw – gry logiczne” – kl. V i VI 

 Środowiskowy Program Wychowania Zdrowotnego 

Oddziały przedszkolne przystąpiły do programu „Dzieciństwo bez próchnicy”. 

W klasach I wdrażany jest program „Klub bezpiecznego Puchatka”.  

W klasach  0 i I  Program Adaptacyjny „Jestem radosnym pierwszakiem”. 

Od IV klasy realizacja Programu Profilaktyki Zdrowotnej dla Dziewcząt „Akademia 

dojrzewania - miedzy nami nastolatkami”. 

Program profilaktyczny „Nie pal przy mnie proszę”, „Nie spal się na starcie”. 

 Inne programy wychowawczo-edukacyjne realizowane w całości lub częściowo: 

 Projekt  edukacyjny „Nasza Niepodległa” i „Polska – moja Ojczyzna”, 

 Warsztaty  dla uczniów, nauczycieli i rodziców  w zakresie mediacji i cyberprzemocy, 

 Program profilaktyczny: „Jak żyć z ludźmi”,  

 „Saper, czyli jak rozładować agresję?” 

 „Jak sobie radzić ze złością” 

 „Każdego można za coś pochwalić” 

 Zajęcia z cyklu „Grzeczność na co dzień”. 

 Programy ogólnopolskie:  

 „Owoce w szkole”,  

 „Mleko w szkole”, 

 „Śniadanie daje moc”, 

 „Cała Polska czyta dzieciom”. 

 



14 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-

PROFILAKTYCZNYCH I DYDAKTYCZNYCH  

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

ZADANIE TERMIN ODPOWIEDZIALNI UWAGI 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.  

Rocznica wybuchu II wojny  światowej 

3 IX 2018  

 

 

Narodowe Czytanie 2018 IX poloniści,  

Sprzątanie świata IX Opiekun LOP 

K.Bargieł,  

J. Kleczyńska, 

wychowawcy 

 

Rocznica wyzwolenia Iwonicza – złożenie 

kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza 

20 IX Zuchy, harcerze, 

ks. Dziedzic Ł., 

A.Gaweł,  

SU 

 

Dzień chłopca (w klasach) IX Wychowawcy klas  

Dzień głośnego czytania – starsi czytają młodszym 29 IX Bibliotekarze, 

nauczyciele języka 

polskiego 

 

Światowy dzień tabliczki mnożenia 29 IX M. Szajna, I. Tekieli  

Pasowanie na ucznia  X Wychowawcy  klas  

I i II  

 

Dzień KEN  12 X SU  

Dzień Papieski 15 X ks. Ł. Dziedzic,  

Pamięć młodzieży o zmarłych - zapalenie zniczy 

na cmentarzach 

30 – 31 X Harcerze, zuchy,              

ks. Łukasz Dziedzic 

A.Gaweł wychowawcy 

klas, SU 

 

Orszak Wszystkich Świętych 31 X S. D. Pruś,  

Kwesta „Ocalić od zapomnienia” 1 XI Wychowawcy Kl. V-

3G 

 

Rocznica Odzyskania Niepodległości 100 LAT 

NIEPODLEGŁEJ 

 XI M.Szajna, R.Mercik, 

L.Szubrycht, D. Kielar, 

M. Skotnicka, 

K.Rogóz, M. Kenar-

Szczurek 

 

Wieczór andrzejkowy (w klasach) 30 XI Wychowawcy klas  

Odwiedziny Mikołaja  6 XII SU  

Światełko Betlejemskie XII Harcerze i zuchy  

Spotkanie wigilijne/ jasełka 21 XII Wychowawcy klas/  

s. Pruś D 

 

Kiermasz Bożonarodzeniowy XII Świetlica, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

 

Orszak Trzech Króli 6 I s. Pruś D.,  

L. Szubrycht 

 

Spotkanie z rodzicami – szkolenie   dyrektor  
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Dzień Babci i Dziadka 21-25 I Kl. 0-III  

Zabawa choinkowa  I Rodzice, wychowawcy  

Walentynki 14 II SU  

Rekolekcje wielkopostne   III Katecheci  

Zwyczaje i obrzędy wielkanocne IV wychowawcy,  

Pola Nadziei  E. Graboś, A. Gaweł, 

B. Lorens, 

M.Stefańska 

 

Konkurs „Zasady dobrego wychowania” III D. Kielar, 

J.Kleczyńska 

 

Zdobywamy kartę rowerową  cały rok Krukar L., Szajna Mn.  

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 

uroczystość szkolna i środowiskowa 

30 IV Hryniewicz B.  

Szajna M. Kielar D. 

Rygiel E., Mercik R. 

 

Dzień Matki i Ojca 26-29 V  Klasy I, II, oddział 

przedszkolny 

 

Dyktando logopedyczne „Niepodległa” XI A.Gaweł, M.Stefańska, 

M. Warzocha 

 

Dzień Dziecka  VI wychowawcy  

Święto Patrona Szkoły (dzień wolny od zajęć 

dydaktycznych) 5 VI 

Wych kl VI 

M.Skotnicka K. 

Bargieł 

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 21 VI Wychowawcy klas III, 

VIII i 3AG –  

B. Milińska, E. Penar, 

E. Rygiel, I. Tekieli 

 

Opieka nad grobem patrona szkoły XI, VI SU  

Opieka nad grobami Nieznanego Żołnierza, pamięć 

o zmarłych nauczycielach i pracownikach szkoły 

XI Harcerze, zuchy  

 

 

 

Plan konkursów, turniejów, zawodów 

 

ZADANIE TERMIN ODPOWIEDZIALNI UWAGI 

Turnieje, rozgrywki sportowe, rajdy wg terminarza 

Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

 

Konkursy przedmiotowe (kuratoryjne i inne) wg terminarza  
Nauczyciele 

przedmiotów 
 

Konkursy tematyczne na różnych szczeblach: 

szkolne, gminne i wyższe -plastyczne, 

muzyczne, fotograficzne,  biblijne, konkursy 

wiedzy: matematyczny, przyrodniczy itp. 

wg terminarza Wszyscy nauczyciele  

Konkursy i przeglądy gminne: Konkurs tańca wg terminarza Nauczyciele   
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„Twist”, pieśni patriotycznej, poezji 

patriotycznej, przegląd kolęd i pastorałek…  

Turnieje i konkursy BRD wg terminarza J. Kielar, L. Krukar  

Dzień Ziemi - konkurs wiedzy ekologicznej IV 
Opiekunowie LOP, 

E. Rygiel 
 

Konkurs pięknego czytania IV, V, VI bibliotekarze  

Konkurs związany z odzyskaniem 

Niepodległości 
X/XI E. Penar, M. Szajna  

Miesiąc świadomości na temat autyzmu IV 
M. Warzocha,                    

M. Stefańska 
 

Światowy Dzień Zespołu Downa III 
M. Warzocha,                     

M. Stefańska 
 

Szkolny konkurs ortograficzny „Mistrz 

Ortografii” 
XI/III 

M. Muzyka, 

M.Skotnicka, K.Rogóz 
 

Konkurs literacki związany z 100 rocznicą 

odzyskania niepodległości „Moja 

Niepodległa” 

XI M. Muzyka  

 

 

VII. Założenia ewaluacyjne. 

Przebieg realizacji programu będzie sprawdzany przez cały okres jego realizacji. 

W czerwcu Zespół Wychowawczy, we współpracy z dyrekcją szkoły i pedagogami, opracuje 

i przedstawi Radzie Pedagogicznej sprawozdanie z realizacji zadań założonych w programie 

i opracuje wnioski do dalszej pracy. Pozwoli to ocenić zakres wykonanych działań 

i wprowadzić ewentualne zmiany w roku następnym. 

Celem ewaluacji będzie zbieranie informacji na temat realizacji treści zawartych 

w programie, skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych oraz wprowadzenie 

ewentualnych korekt. 


