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WSTĘP 

 

Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, 

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

i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki. (art. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe).  

Program wychowawczo-profilaktyczny opracowano w celu wspierania dzieci 

i młodzieży w prawidłowym rozwoju, jak i w celu zapewnienia im bezpieczeństwa oraz 

zapobiegania i przeciwdziałania zachowaniom problemowym. 

W opracowaniu i realizacji przez szkołę programu wychowawczo-profilaktycznego 

ważna jest stała bezpośrednia współpraca z rodzicami oraz innymi podmiotami 

zaangażowanymi w edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą działalność szkoły. 

 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

 

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - art. 10 ust. 

1 pkt 5, art. 26 ust. 2, art. 78, art. 98-99.  

 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.  

 Konwencja Praw Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych 20 listopad 1989 r (Dz. U. z 1991 nr 20 poz.526). 

 Ustawa o systemie oświaty  7 września 1991 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz 1943 ze 

zm.) 

 Statut Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Jaworsku. 

 Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2019/2020 

 

https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html
https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_1_o_0_a_10_u_1_p_5_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_1_o_0_a_10_u_1_p_5_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_1_o_0_a_26_u_2_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_1_o_0_a_26_u_2_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_5_o_0_a_98_u_0_p_0_l_0_i_0
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
https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-14-lutego-2017-r.-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-podstawowej-w-tym-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-lub-znacznym-ksztalcenia-ogolnego-dla-branzowej-szkoly-i-stopnia-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-specjalnej-przysposabiajacej-do-pracy-oraz-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-policealnej-dz.u.-z-2017-r.-poz.-356-14530.html
https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-14-lutego-2017-r.-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-podstawowej-w-tym-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-lub-znacznym-ksztalcenia-ogolnego-dla-branzowej-szkoly-i-stopnia-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-specjalnej-przysposabiajacej-do-pracy-oraz-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-policealnej-dz.u.-z-2017-r.-poz.-356-14530.html
https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-14-lutego-2017-r.-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-podstawowej-w-tym-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-lub-znacznym-ksztalcenia-ogolnego-dla-branzowej-szkoly-i-stopnia-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-specjalnej-przysposabiajacej-do-pracy-oraz-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-policealnej-dz.u.-z-2017-r.-poz.-356-14530.html
https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-14-lutego-2017-r.-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-podstawowej-w-tym-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-lub-znacznym-ksztalcenia-ogolnego-dla-branzowej-szkoly-i-stopnia-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-specjalnej-przysposabiajacej-do-pracy-oraz-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-policealnej-dz.u.-z-2017-r.-poz.-356-14530.html
https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-14-lutego-2017-r.-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-podstawowej-w-tym-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-lub-znacznym-ksztalcenia-ogolnego-dla-branzowej-szkoly-i-stopnia-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-specjalnej-przysposabiajacej-do-pracy-oraz-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-policealnej-dz.u.-z-2017-r.-poz.-356-14530.html
https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-14-lutego-2017-r.-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-podstawowej-w-tym-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-lub-znacznym-ksztalcenia-ogolnego-dla-branzowej-szkoly-i-stopnia-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-specjalnej-przysposabiajacej-do-pracy-oraz-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-policealnej-dz.u.-z-2017-r.-poz.-356-14530.html
https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-14-lutego-2017-r.-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-podstawowej-w-tym-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-lub-znacznym-ksztalcenia-ogolnego-dla-branzowej-szkoly-i-stopnia-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-specjalnej-przysposabiajacej-do-pracy-oraz-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-policealnej-dz.u.-z-2017-r.-poz.-356-14530.html
https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-17-marca-2017-r.-w-sprawie-szczegolowej-organizacji-publicznych-szkol-i-publicznych-przedszkoli-dz.u.-z-2017-r.-poz.-649-14532.html
https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-17-marca-2017-r.-w-sprawie-szczegolowej-organizacji-publicznych-szkol-i-publicznych-przedszkoli-dz.u.-z-2017-r.-poz.-649-14532.html
https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-17-marca-2017-r.-w-sprawie-szczegolowej-organizacji-publicznych-szkol-i-publicznych-przedszkoli-dz.u.-z-2017-r.-poz.-649-14532.html
https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-17-marca-2017-r.-w-sprawie-szczegolowej-organizacji-publicznych-szkol-i-publicznych-przedszkoli-dz.u.-z-2017-r.-poz.-649-14532.html


Cele programu: 

 Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa na terenie szkoły i w drodze do szkoły 

 Zapewnienie uczniom optymalnych warunków do nauki 

 Zapobieganie i prowadzenie  profilaktyki  uzależnień 

 Zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z mediów 

 Promowanie zdrowego trybu życia 

 Wzmacnianie pozytywnych zachowań uczniów, dostarczanie przykładów właściwych 

postaw 

 Zwracanie uwagi na kulturalne zachowanie w szkole i poza szkołą 

 Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych 

Cele szczegółowe: 

 Zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym 

 Prowadzenie i organizowanie pogadanek z zakresu bezpieczeństwa na terenie szkoły, 

podczas wyjść i wycieczek, ferii zimowych oraz wakacji 

 Zapoznanie uczniów z podstawami ochrony przeciwpożarowej 

 Zdobywanie i stosowanie w praktyce wiedzy o zdrowym trybie życia 

 Przeprowadzenie lekcji wychowawczych poświęconych szkodliwości zachowań 

ryzykownych, w tym wszelkim przejawom przemocy i agresji 

 Realizacja zajęć poświęconych szkodliwości  papierosów, e-papierosów, dopalaczy, 

narkotyków i innych substancji psychoaktywnych 

 Przeprowadzenie zajęć dotyczących cyberprzemocy, hejtu, szkodliwości nadmiernego 

spędzania czasu przy komputerze 

 Wpajanie uczniom zasad bezpiecznego korzystania z portali społecznościowych 

 Poznawanie zasad dobrego wychowania i wdrażanie ich w codziennym życiu 

 Kształtowanie postaw i  wartości patriotycznych, religijnych 

 Dbanie o zachowanie polskich tradycji 

 Promowanie szacunku do języka ojczystego 

 Doskonalenie umiejętność efektywnej komunikacji 

 Kształtowanie u uczniów poczucia własnej wartości  

 Kształtowanie u uczniów umiejętności zachowań asertywnych 

 Rozwijanie zainteresowania o otaczającym świecie, a w szczególności kulturą i sztuką 

 Promowanie czytelnictwa (książka tradycyjna i e-book) 

 Rozwijanie u uczniów umiejętności radzenia sobie ze stresem i z różnego rodzaju 

niepowodzeniami 

 Wspieranie rodziców w procesie wychowania uczniów 

 Diagnozowanie zachowań i potrzeb uczniów 

 

Zakres działań planu: 

I Bezpieczeństwo w szkole i w drodze do i ze szkoły, podczas ferii zimowych i wakacji. 

II Zdrowy tryb życia. 

III Funkcjonowanie społeczne. 

IV Niepowodzenia szkolne. 

V Wychowanie do wartości.  

 



 

Metody i formy pracy: 

 metody aktywizujące: mapa mentalna, drama, debata, dyskusje, pogadanki, 

wykorzystanie literatury, filmów i spektakli profilaktycznych, plakaty 

 praca w grupach, parach, praca indywidualna, 

  apele 

 wycieczki 

 prezentacje multimedialne 

 zawody sportowe 

 konkursy 

 

Zadania profilaktyczne: 

Zadania wychowawczo-profilaktyczne nauczycieli: 

 Zwracanie uwagi na bezpieczeństwo podczas przerw 

 Informowanie na bieżąco wychowawców klas o niewłaściwym zachowaniu ich 

wychowanków 

 Zwracanie uwagi uczniowi na niewłaściwe jego zachowanie oraz docenianie w 

przypadkach zasługujących na pochwałę 

 Wdrażanie do świadomego unikania zagrożeń oraz kształtowanie postawy asertywnej 

 Udzielanie pomocy w rozwiązywaniu konfliktów, w radzenia sobie w trudnych 

sytuacjach 

 Przeprowadzanie pogadanek dotyczących uzależnień od nikotyny, spożywania 

alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych 

 Systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu uczniów 

 Przekazywanie wartości, jakimi kierował się Patron Szkoły Kornel Makuszyński 

 Samokształcenie w zakresie działalności profilaktycznej i wychowawczej.  

 

Zadania wychowawczo-profilaktyczne rodziców: 

 Każdy rodzic czuwa nad tym, aby jego dziecko wykazywało właściwą kulturę 

osobistą oraz sumiennie realizowało obowiązek szkolny 

 W celu zapobiegania niewłaściwym zachowaniom rodzice utrzymują regularny 

kontakt z wychowawcą klasy 

 Rodzice biorą udział w przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę  

 Podejmują próby rozwiązywania sytuacji konfliktowych wspólnie z nauczycielami 

i Dyrektorem szkoły 

 Rozwijają zainteresowania i uzdolnienia swojego dziecka 

 Wspierają swoje dziecko w pokonywaniu trudności i niepowodzeń. 

 



DZIAŁANIA W RAMACH PLANU PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEGO  

 

I Bezpieczeństwo w szkole i w drodze do szkoły, podczas ferii zimowych i wakacji. 

 

Zadania Sposób realizacji Termin 
Osoby 

odpowiedzialne 

 

1. Zachowanie 

bezpieczeństwa na 

lekcjach i przerwach 

 

 Pogadanki na temat 

bezpieczeństwa na lekcjach i 

przerwach. 

 

wrzesień 2019 

 

 

wychowawcy klas 

I - VIII 

 

 Dyżury nauczycieli na 

korytarzach szkolnych podczas 

przerw międzylekcyjnych 

według ustalonego 

harmonogramu. 

 

 

w ciągu roku 

szkolnego zgodnie z 

opracowanym 

harmonogramem 

dyżurów 

 

nauczyciele 

dyżurujący 

 

 Przypomnienie na lekcjach 

wychowawczych: Procedur 

postępowania, pedagogicznych 

i  niepedagogicznych 

pracowników szkoły jako 

instytucji w sytuacjach 

kryzysowych. 

 

wrzesień 2019 

 

wychowawcy klas I - 

VIII 

 

   

2. Zapoznanie z 

zasadami 

bezpiecznego 

poruszania się w 

ruchu drogowym  

 

 

 

 

 

 

 

 Realizacja tematów z 

wychowania komunikacyjnego 

w edukacji przedszkolnej i 

wczesnoszkolnej. 

 

zgodnie z planem 

nauczania 

 

 

 

Beata Bojdo 

Barbara Matura 

Monika Szczupak 

Barbara Koczwara 

 

 

 Przygotowanie do egzaminu na 

kartę rowerową. 

 

 

w ciągu roku 

szkolnego 

2019/2020 

 

 

Marta Wolnik 

 

3. Zachowanie 

bezpieczeństwa na 

wypadek pożaru  

 

 Zorganizowanie próbnej 

ewakuacji na wypadek pożaru 

przy współpracy OSP w 

Jaworsku. 

 

 

wrzesień/październik 

2019  

 

 

Dyrektor szkoły 

 

 

 

  Przygotowanie uczniów do 

konkursu wiedzy pożarniczej. 

 

 

marzec 2020 

 

 

Marta Wolnik 

 

4. Udzielanie 

pierwszej pomocy  

 

 

 Zapoznanie uczniów z zasadami 

udzielania pierwszej pomocy w 

nagłych wypadkach. 

 

 

listopad 2019 

maj 2020 

 

 

Monika Szczupak 

Barbara Matura 

Marta Wolnik 

 

 



 

 Zapoznanie i utrwalanie w 

pamięci numerów telefonów 

alarmowych. 

 

 

 

wrzesień 2019 

 

wychowawcy klas I-

III oraz oddziału 

przedszkolnego 

 

5. Przestrzeganie 

zasad bezpieczeństwa  

 w czasie ferii 

zimowych i letnich 

 

 

 Pogadanki nt zagrożeń 

związanych z zabawami 

zimowymi i wypoczynkiem 

letnim. 

 

 

 

styczeń  2020 

czerwiec 2020 

 

nauczyciel 

wychowania 

fizycznego. 

Wychowawcy klas I-

VIII oraz oddziału 

przedszkolnego 

 

 Bezpieczeństwo podczas ferii 

zimowych i nie tylko – zajęcia 

dla klasy 0. 

 

 

styczeń 2019 

 

pedagog szkolny 

 

6. Ustalenie zasad 

prawidłowego 

zachowywania się na 

wycieczkach 

szkolnych  

 

 

 

 Przypomnienie zasad 

bezpieczeństwa przed każdym 

wyjściem poza teren szkoły. 

 

przed każdym 

wyjściem,  

wyjazdem poza teren 

szkoły 

 

kierownik wycieczki, 

Wychowawcy klas I-

VIII oraz oddziału 

przedszkolnego 

 

7. Ostrzeganie 

uczniów przed 

kontaktami z 

osobami obcymi w 

domu, na ulicy, 

podwórku i przez 

Internet 

 

 Prezentacja na temat zagrożeń 

płynących z zawierania 

znajomości z obcymi, w tym 

poznanymi przez Internet. 

 

 

 

listopad 2019 

kwiecień 2020 

 

 

 

 

 

nauczyciel 

informatyki – Marta 

Wolnik 

 

 

 

 

 

 Przeprowadzenie badań 

ankietowy wśród uczniów, 

rodziców dotyczących 

diagnozy poczucia 

bezpieczeństwa uczniów w 

szkole oraz w przestrzeni 

internetowej. 

 

 

 

styczeń/marzec 2020 

 

pedagog szkolny 

 

 

II Zdrowy tryb życia 

 

 

1.Uczenie radzenia 

sobie ze stresem 

 

 Uczenie radzenia sobie ze stresem 

poprzez występy przed 

publicznością na apelach, 

akademiach; udział w  konkursach 

czy zawodach  sportowych. 

 

 

w ciągu roku 

szkolnego 

 

 

 

 

 

nauczyciele 

przygotowujący 

uczniów do 

występów, 

konkursów, 

zawodów 



 

 Jak radzić sobie ze stresem? –

warsztaty dla klasy VII i VIII. 

 

 

 

maj 2020 

 

 

pedagog szkolny 

 

 

2. Propagowanie 

zdrowego 

odżywiania i 

aktywności fizycznej 

 

 

  Udział w „Programie dla szkół”  - 

owoce, warzywa, mleko, 

przetwory mleczne adresowanym 

dla uczniów klas I – V. 

 

cały rok szkolny 

 

Joanna Kustosz 

 

 Zachęcanie do spożywania dużej 

ilości owoców i warzyw-zwrócenie 

uwagi na właściwości odżywcze 

tych  produktów – Dzień 

Zdrowego Śniadania.  

 

 

listopad 2019 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas 

I – VIII oraz 

oddziału 

przedszkolnego 

 

 

 

 Zorganizowanie konkursu na 

przepis na najsmaczniejszą zdrową 

potrawę  wraz z fotografią dania. 

Zredagowanie szkolnej  książki 

kulinarnej z przygotowanych prac. 

 

październik 2019 – 

maj  2020 

 

Joanna Kustosz 

Barbara Matura 

 

 Zajęcia warsztatowe dla klasy I – 

III „Odżywiaj się zdrowo i 

kolorowo”. 

 

październik 2019 

 

pedagog szkolny 

 

 Zasady prawidłowego 

odżywiania się – witaminy – 

wykonanie plakatów. 

 

 

kwiecień  2020 

 

 

 

 

Izabela Wołek 

 

 

 Udział w szkolnych i gminnych 

zawodach sportowych.  

 

w ciągu roku 

szkolnego 

 

 

 

Marta Wolnik 

 

 

 

 Organizacja Dnia Sportu. 

 

maj/czerwiec 2020 

 

Marta Wolnik 

Barbara Koczwara 

 

 

3. Kształtowanie 

właściwych 

nawyków 

higienicznych 

 

 

 Fluoryzacja zębów. 

 

w ciągu roku 

szkolnego 

 

pielęgniarka 

 

 Prelekcje pielęgniarki nt higieny 

osobistej i problemów związanych 

z okresem dojrzewania.  

 

 

dwa razy w ciągu 

roku 

 

Izabela Wołek 

 

 Pogadanki nt nawyków 

higienicznych. 

 

 

w ciągu roku 

szkolnego 

 

wychowawcy klas 

O, I-III 



 

4. Wdrażanie do  

świadomego  

i umiejętnego 

korzystania ze 

współczesnych 

mediów 

 

 Pogadanka nt. skutków 

nadmiernego i niewłaściwego 

korzystania z komputera. 

 

 

w ciągu roku 

szkolnego 

 

 

 

Marta Wolnik 

 

 Lekcje nt. świadomego 

dobierania programów 

telewizyjnych i radiowych 

dostosowanych do wieku ucznia.  

 

w ciągu roku 

szkolnego 

 

 

 

wychowawcy klas 

 

 

 

 

 

 Debata na temat zagrożeń 

płynących z grania w gry 

komputerowe oraz nadużywania 

korzystania z Internetu. 

 

 

luty/marzec 2020 

 

 

 

Karolina Krawczyk 

Joanna Kustosz 

 

 

 

5. Poszerzanie 

wiedzy na temat 

zagrożeń związanych 

z używaniem 

substancji 

psychoaktywnych  i 

środków zastępczych 

 

 W razie konieczności 

zorganizowanie spotkania z 

policjantem  i przeprowadzenie 

prelekcji na temat szkodliwości 

substancji psychoaktywnych. 

 

 

w ciągu roku 

szkolnego 

 

pedagog szkolny 

 

 Prezentacja dotycząca skutków 

uzależnień od narkotyków, 

alkoholu, nikotyny oraz gier 

komputerowych. 

 

 

maj 2020 

 

pedagog szkolny 

 

6. Informowanie  o 

instytucjach 

pomagających w 

walce z nałogami 

oraz telefonach 

zaufania 

 

 

 Rozmowa na lekcjach 

wychowawczych, wychowania 

do życia w rodzinie. 

 

kwiecień 2020 

 

Ewa Niemiec 

Barbara Matura 

Monika Szczupak 

wychowawcy klas 

IV - VIII 

 

 

III Funkcjonowanie społeczne. 

 

 

1. Wprowadzanie 

zasad poprawnego 

współżycia w grupie 

rówieśniczej 

 

 Zapoznanie ze Statutem 

Szkoły, Kodeksem Ucznia. 

 

wrzesień 2019 

 

 

 

wychowawcy klas 

I- VIII 

 

 

 Pogadanki na lekcjach 

wychowawczych nt 

asertywności oraz problemów 

z akceptacją. 

 

 

w ciągu roku 

szkolnego 

 

 

 

 

wychowawcy 

 



 

 Zajęcia edukacyjno - 

warsztatowe związane z           

„ Międzynarodowym Dniem 

Tolerancji” klasy I – III. 

 

listopad 2019 

 

pedagog szkolny 

 

 Integracja uczniów podczas 

przygotowania apeli, 

zawodów sportowych, 

wycieczek. 

 

w ciągu roku 

szkolnego 

 

nauczyciele 

przygotowujący do 

apeli, zawodów 

 

 Organizacja zabawy 

andrzejkowej  

i karnawałowej. 

 

listopad 2019 

 

styczeń 2020 

 

Karolina Krawczyk 

 

wychowawcy kl.0, 

I-VIII 

 

2. Reagowanie na 

konflikty  i przemoc 

między uczniami; 

pomoc w ich 

rozwiązywaniu oraz 

radzenie sobie z 

własnymi 

negatywnymi 

emocjami 

 

 Pogadanki na lekcjach 

wychowawczych. 

 

 

w ciągu roku 

szkolnego 

 

 

wychowawcy klas 

I- VIII 

 

 

 Spotkania, rozmowy 

indywidualne w celu 

rozwiązania problemów 

szkolnych. 

 

w ciągu roku 

szkolnego 

 

pedagog szkolny 

 

 Pedagogizacja rodziców.  

 

w ciągu roku 

szkolnego 

 

Dyrektor szkoły 

pedagog szkolny 

 

3.  Uczenie postaw 

asertywności 

 

 

 

 Przeprowadzenie zajęć z 

wychowawcą 

uświadamiających uczniom, 

na czym polega asertywność. 

  

 

w ciągu  roku 

szkolnego 

 

 

 

wychowawcy klas 

I- VIII 

 

 

 

 Co to znaczy być 

asertywnym? – warsztaty dla 

klasy V i VI czym polega 

asertywność.  

 

 

marzec 2020 

 

pedagog szkolny 

 

 

4. Angażowanie w 

działalność 

charytatywną 

 

 Kształtowanie prawidłowej 

postawy poświęcania się dla 

innych poprzez organizacje 

akcji charytatywnych  i 

wolontariatu. 

 

w ciągu roku 

szkolnego 

 

pedagog szkolny 

opiekun SU 

 

5. Zapoznanie z 

 zasadami 

kulturalnego 

zachowania 

 

 Pogadanki na lekcjach 

dotyczących savoir-vivre'u. 

 

w ciągu roku 

szkolnego 

 

nauczyciele klas I- 

VIII, oraz oddziału 

przedszkolnego 

 

 Przygotowanie gazetki nt. 

kultury osobistej w szkole. 

 

 

wrzesień 2019 

 

opiekun SU 

Karolina Krawczyk 



 

IV Niepowodzenia szkolne. 

 

 

1. Diagnozowanie 

oraz udzielanie 

pomocy 

psychologiczno - 

pedagogicznej  

   

 

 

 Obserwacje 

uczniów, kierowanie na 

badania psychologiczno  - 

pedagogiczne. 

 

 

w ciągu roku 

szkolnego 

 

 

 

 

nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów, 

pedagog szkolny 

 

 Pomoc uczniom w       

pokonywaniu niepowodzeń 

szkolnych. 

 

w ciągu roku 

szkolnego 

 

nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów, 

pedagog szkolny 

 

 Jak radzić sobie ze stresem? –

warsztaty dla klasy VII i VIII. 

 

maj 2020 

 

pedagog szkolny 

 

 Udzielanie rodzicom pomocy 

w zakresie wskazywania 

instytucji służących 

specjalistyczną pomocą. 

 

 

w ciągu roku 

szkolnego 

 

 

Dyrektor szkoły, 

wychowawcy klas  

I -VIII 

 

 

 

 Prowadzenie zajęć 

terapeutycznych z dziećmi 

potrzebującymi pomocy: 

zajęcia korekcyjno – 

kompensacyjne. 

 

 

zgodnie z planem 

zajęć korekcyjno -  

kompensacyjnych 

 

 

 

Barbara Koczwara 

 

 

 

 

2. Motywowanie 

uczniów do nauki, 

rozwijania własnych 

zainteresowań i 

talentów 

 

 Umożliwianie uczniów 

zaprezentowania swoich 

talentów poprzez organizację: 

- konkursów, zawodów, 

- akademii, 

- Przeglądu Dorobku 

Artystycznego Gminy Dębno. 

 

 

w ciągu roku 

szkolnego 

 

wszyscy 

nauczyciele 

 

 Organizacja zajęć 

rozwijających kreatywność. 

 

zgodnie z planem 

poszczególnych zajęć 

kreatywnych 

 

nauczyciele 

prowadzący zajęcia 

kreatywne 

 

3. Wspieranie ucznia 

w nauce 

 

 Wskazywanie pomocnych 

stron edukacyjnych, 

programów do nauki, 

internetowych zasobów 

materiałów pomocnych do 

 

wrzesień 2019 

 

wszyscy 

nauczyciele, 

nauczyciel 

informatyki 



samodzielnego uczenia się. 

 

 

 Pogadanki na lekcjach 

wychowawczych nt Jak 

skutecznie się uczyć? 

 

zgodnie z planem 

pracy wychowawczej 

klasy 

 

wychowawcy 

 

 Analiza ankiet, diagnoz, 

wyników próbnych 

sprawdzianów i egzaminów w 

celu poprawy efektywności 

pracy szkoły. 

 

 

w ciągu roku 

szkolnego 

 

wszyscy 

nauczyciele  

pedagog szkolny 

 

 

V Wychowanie do wartości. 

 

 

1. Kształcenie postaw 

patriotycznych, 

budowanie więzi z 

Ojczyzną. 

Pielęgnowanie 

tradycji polskich. 

  

 Udział przedstawicieli 

społeczności uczniowskiej w 

ważnych wydarzeniach w 

środowisku lokalnym. 

 

 

 

w ciągu  roku 

szkolnego 

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły, 

opiekun SU 

Karolina Krawczyk 

 

 

 

 

 Wzbudzanie zainteresowania 

historią i kulturą naszej 

Ojczyzny- organizacja 

konkursu historycznego. 

 

 

 

w ciągu roku 

szkolnego 

 

 

 

Ewa Kochan 

Krystyna Chamioło 

 

 

 

 Wyjazdy do kina, teatru, 

muzeum zgodnie z 

proponowaną ofertą. 

 

 

w ciągu roku 

szkolnego 

 

 

 

 

Wychowawcy klas 

I-VIII 

 

 

 

 Akademie z okazji  

11 Listopada, Dnia Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych i 

Konstytucji 3 Maja 

 

 

listopad 2019 

marzec 2020 

maj 2020 

 

 

Ewa Kochan 

Krystyna Chamioło 

Barbara Koczwara 

Barbara Matura 

 

 

 Konkurs na najpiękniejszą 

pisankę. 

marzec 2020 Monika Szczupak 

Beata Bojdo 

 

 

 

 Zorganizowanie wigilii  

Szkolnej.  

 

grudzień 2019 

 

ks. Kazimierz 

Piekarski, 

wychowawcy klas I 

– VIII 

 

 Promowanie szacunku do 

języka ojczystego – pogadanki, 

 

w ciągu roku 

szkolnego 

 

wychowawcy i 

nauczyciele języka 



konkursy polonistyczne, 

egzekwowanie poprawności 

językowej. 

 

polskiego/ 

wszyscy 

nauczyciele 

2. Wpajanie wartości 

takich jak rodzina, 

przyjaźń, miłość 

 

 Analizowanie utworów 

literackich pod kątem 

wartości. 

 

 

w ciągu roku 

szkolnego zgodnie z 

planem nauczania 

 

nauczyciele języka 

polskiego 

Krystyna Chamioło 

Karolina Krawczyk 

 

 

 Zachęcanie do poszanowania 

godności każdego człowieka - 

wzbudzanie szacunku do osób 

starszych - Dzień Seniora. 

 

styczeń/luty 2020 

 

 

 

Beata Bojdo 

 

 Przygotowanie do życia w 

rodzinie – realizacja 

przedmiotu Wychowanie do 

życia w rodzinie . 

 

 

w ciągu roku 

szkolnego zgodnie z 

planem nauczania 

 

Ewa Niemiec 

 

 Organizacja Dnia Rodziny. 

 

 

czerwiec 2020 

 

Barbara Matura 

Marta Wolnik 

 

3. Propagowanie 

postaw poszanowania 

świata przyrody 

 

 

 Apel z okazji Dnia Ziemi. 

 

 

kwiecień  2020 

 

 

 

 

Teresa Ćwikła 

Marta Wolnik 

 

 Organizacja akcji Sprzątanie 

Świata. 

 

 

wrzesień 2019 

 

 

wychowawcy kl. 0, 

I-VIII 

4.Promowanie 

czytelnictwa 

 

 Polecanie nowości 

książkowych dostosowanych 

do wieku i zainteresowań. 

 

 

w ciągu roku 

szkolnego 

 

 

 

Monika Szczupak 

Krystyna Chamioło 

Karolina Krawczyk 

 

 Konkursy biblioteczne i 

polonistyczne. 

 

 

w ciągu roku 

szkolnego 

 

Monika Szczupak 

Krystyna Chamioło 

Karolina Krawczyk 

 

 Organizacja Dnia Książki. 

 

 

kwiecień 2020 

 

Monika Szczupak 

Karolina Krawczyk 

 

5. Poszerzanie wiedzy 

na temat  kultury i 

sztuki 

 

 

 

 Wzbudzanie zainteresowania 

sztuką na lekcjach historii i 

języka polskiego poprzez 

prezentacje sławnych dzieł. 

 

 

w ciągu roku 

szkolnego 

 

Karolina Krawczyk  

Krystyna Chamioło 

Ewa Kochan  



 

 

 

 

6. Przestrzeganie 

zasad ceremoniału 

szkoły 

 

 

 Uczenie godnych postaw 

poprzez poszanowanie 

Sztandaru Szkoły oraz udział 

w Poczcie Sztandarowym 

 

 

 

w ciągu roku 

szkolnego 

 

 

wychowawcy 

opiekun SU 

Karolina Krawczyk 

 

 Nauka Hymnu Szkoły w klasie 

I oraz  ćwiczenia śpiewu w 

klasach II-VIII. 

 

 

wrzesień 2019 

 

Monika Szczupak 

wychowawcy 

7. Wzbudzanie 

zainteresowania 

Patronem Szkoły 

 

 Dbanie o gazetkę poświęconą 

Patronowi Szkoły. 

 

 

w ciągu roku 

szkolnego 

 

Barbara Matura 

 

 Przygotowanie uroczystości 

związanej z Patronem Szkoły- 

Kornelem Makuszyńskim. 

 

 

10 stycznia 2020 

 

Karolina Krawczyk 

Barbara Koczwara 

 

 Omawianie utworów/ 

fragmentów utworów  Kornela 

Makuszyńskiego w ramach 

lektur nadobowiązkowych  na 

lekcjach języka polskiego. 

 

 

zgodnie z planem 

nauczania 

 

nauczyciele języka 

polskiego 

 

 

Dyrektor Szkoły 

(-) Ewa Niemiec 

 

 

 

 


