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(...) Chciejmy wziąć przed się myśli godne siebie, 

Myśli ważne na ziemi, myśli ważne w niebie; 

Służymy poczciwej sławie, a jako kto może, 

Niech ku pożytku dobra wspólnego pomoże. 

 

Komu dowcipu równo z wymową dostaje,  

Niech szczepi między ludźmi dobre obyczaje; 

Niech czyni porządek, rozterkom zabiega,  

Praw ojczystych i pięknej swobody przestrzega. 

Jan Kochanowski „Pieśń XIX. Księgi wtórne”   

 

 

 

 

Wieniawa, 15.09.2022r. 
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PODSTAWA PRAWNA: 
 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.). 

 Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 

526). 

 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.). 

 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.). 

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.). 

 Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm. ) 

 Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 2050 ze zm.). 

 Ustawa z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 276) 

 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. z 2020 r. poz. 1449). 

 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023. 

 Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 

583) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji i nauki z dnia 11 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania  

i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. z 2022 r. poz.1711). 

 Statut Publicznej Szkoły Podstawowej z Kasami sportowymi im. Jana Kochanowskiego  

Ponadto wykorzystano: 

 Szkolenie Rady Pedagogicznej „Cudzoziemiec w szkole – praca z uczniem innej narodowości”.   
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WSTĘP 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego 

w Wieniawie opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole 

koncepcji pracy. Treści Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły w tym warunkami i sposobem oceniania 

wewnątrzszkolnego. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie 

jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. 

Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. 

Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. 

Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. Szkolny Program Wychowawczo - 

Profilaktyczny tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej. Szkolny 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do 

uczniów, rodziców i nauczycieli. 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny został opracowany na podstawie: 

 Przeprowadzonej w czerwcu 2022 roku diagnozy środowiska szkolnego, której celem było:  

- określenie poziomu radzenia sobie w sytuacjach trudnych,  

- poczucia bezpieczeństwa,  

- zagrożeń uzależnieniami 

 Wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 

 Koncepcji Funkcjonowania i Rozwoju Publicznej Szkoły Podstawowej z Klasami Sportowymi w Wieniawie na lata 2021 – 2026 opracowana przez 

dyrektora 

 Diagnozy wcześniejszego programu wychowawczo-profilaktycznego realizowanego w roku szkolnym 2021/2022, 

 Wniosków i rekomendacji z pracy zespołów przedmiotowych i zadaniowych, 

 Innych dokumentów, uwag, spostrzeżeń, wniosków nauczycieli, rodziców, uczniów. 

 



Publiczna Szkoła Podstawowa z Klasami Sportowymi  im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie                                                                                                            
26-432 Wieniawa ul. Szkolna 6 tel: 48/6730015; NIP: 799-18-80-401; Regon: 000563128; e-mail: sekretariat@pspwieniawa.pl 

 

5 

 

Podstawowym celem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie 

zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest kultywowanie tradycji 

i ceremoniału szkoły. Podstawowe zasady realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego obejmują: 

 Powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły, 

 Zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie, 

 Respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski), 

 Współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły, 

 Współodpowiedzialność za efekty realizacji programu 

MISJA SZKOŁY 

  Szkoła to dobre wychowanie, poczucie bezpieczeństwa, rzetelna nauka, dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną. Jesteśmy po to, aby dobrze wychować 

powierzone nam przez rodziców dzieci i przekazać im rzetelną prawdę o świecie. Uczniowie są naszymi partnerami, a ich potrzeby, zdolności i aspiracje 

ukierunkowują nasze działania. Służymy im wiedzą i życiowym doświadczeniem, a własną postawą jesteśmy dla nich przykładem. Misją szkoły jest także 

kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy 

jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami 

innych kultur. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc 

psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości, jako postawy życia w społeczeństwie i w państwie, 

w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie 

i tworzenie jej tradycji. Misją szkoły jest ponadto przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie 

i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców. Ważnymi priorytetami są działania pomocowe obejmujące udzielanie wsparcia 

psychicznego uczniom w trakcie i po wygaśnięciu epidemii COVID-19, oraz uczniom przybywającym z Ukrainy. Misją szkoły jest „osiągnięcie zaburzonej 

równowagi między przewartościowanym nauczaniem, a niedowartościowanym wychowaniem uzupełnianym o profilaktykę. 

MODEL ABSOLWENTA 

Dążeniem naszej szkoły jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji 

w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój.  
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Absolwent: 

 

 Umie odnaleźć się we współczesnym świecie, zna i rozumie zasady współżycia społecznego, posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń 

społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych, 

 Przestrzega zasad tolerancji i jest świadomy jej granic, kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności, szanuje siebie i innych, jest 

chętny do niesienia pomocy, 

 Skutecznie komunikuje się oraz dąży do dalszego swojego rozwoju, odpowiedzialnie wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności, korzysta 

z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne, 

 Potrafi patrzeć na świat z różnych punktów widzenia i rozumie ludzi posiadających odmienny punkt widzenia, 

 Racjonalnie broni własnego stanowiska nie naruszając godności adwersarza, 

 Charakteryzuje się kulturą osobistą i okazuje szacunek każdemu człowiekowi, 

 Umie pracować w zespole nie zatracając poczucia własnej indywidualności, jest tolerancyjny, ambitny, kreatywny, odważny, samodzielny i odporny 

na niepowodzenia, 

 Doskonali umiejętność posługiwania się obcymi językami, ale nie zapomina o ćwiczeniu umiejętności sprawnego i poprawnego władania ojczystym 

językiem, 

 Zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia, zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły, prezentuje aktywną 

postawę w promowaniu dbałości o środowisko naturalne, 

 Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia, a także ochrony przed chorobami zakaźnymi (np. COVID-19), zna zasady ochrony zdrowia 

psychicznego. 

CELE OGÓLNE 

Działalność wychowawcza w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym 

na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 

1) Fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowanie 

zachowań prozdrowotnych, w tym w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19, 

2) Psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do 

życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów,  
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zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej, poszerzanie kompetencji i świadomości znaczenia wsparcia w sytuacji kryzysowej osób z najbliższego otoczenia 

uczniów, 

3) Społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm 

społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych, kreowanie postaw prospołecznych w sytuacji 

kryzysowej (np. epidemia COVID-19, przybycie do szkoły nowych uczniów z Ukrainy), 

4) Aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia 

sensu istnienia, rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej w sytuacjach kryzysowych zagrażających całemu społeczeństwu.  

5) Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności: 

1) Współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta, 

2) Kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości 

w życiu, a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych, 

3) Współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych 

i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,  

4) Wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną 

5) Kształtowanie pozytywnych postaw i tolerancji polskich uczniów wobec cudzoziemskich kolegów 

6) Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli, 

wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami, 

7) Doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami 

oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów w tym z uczniami przybyłymi z zagranicy w szczególności z Ukrainy, 

8) Wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów, 

9) Kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu 

uczestnictwu uczniów w życiu społecznym, 

10) Przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej, 

11) Wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych 

12) Wykształcenie u uczniów, nauczycieli i rodziców postrzegania sytuacji kryzysowych, jako szansy na „zmianę” mogącą przynieść trwałe wartości, np. 

umiejętność zapobiegania bezradności będącej początkiem pogorszenia kondycji psychicznej człowieka i jej negatywnych skutków. 
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Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli 

i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. 

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności: 

1) Poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci 

i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych 

substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach, 

2) Rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów, oraz wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, 

3) Doskonalenie kompetencji nauczycieli, wychowawców, rodziców w zakresie profilaktyki oraz rozpoznawania wczesnych symptomów depresji u dzieci 

i młodzieży, 

4) Poszerzanie wiedzy uczniów, nauczycieli, rodziców na temat wpływu sytuacji kryzysowej na funkcjonowanie każdego człowieka oraz możliwości 

uzyskania pomocy w szkole i poza szkołą, 

5) Kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych 

emocji, 

6) Kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających 

prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, 

7) Poszerzanie wiedzy uczniów na temat metod zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19, 

8) Prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania 

środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej 

interwencji profilaktycznej, 

9) Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 

zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego. 

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych 

odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 

zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, wpływu niskiego poziomu kondycji psychicznej na funkcjonowanie w życiu, skierowanych do uczniów oraz 

ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły. 
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Działalność informacyjna obejmuje w szczególności: 

1) Dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań 

wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 

zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych, a także działań podejmowanych na rzecz kompensowania 

negatywnych skutków przedłużającej się epidemii, 

2) Udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, 

3) Udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku obniżonej kondycji 

psychicznej, depresji, innych problemów psychologicznych i psychiatrycznych, 

4) Przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych 

związanych z naruszeniem przepisów ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, 

5) Informowanie uczniów, ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach 

współpracy szkoły z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią. 

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. 

Działalność profilaktyczna obejmuje: 

1) Wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest 

ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, 

środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, 

2) Wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym 

stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych, 

3) Wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 

zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane, jako zaburzenia 

lub choroby wymagające leczenia, 

4) Wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano objawy depresji lub obniżenia kondycji psychicznej, a także prowadzenie działań 

profilaktycznych wobec wszystkich uczniów szkoły. 

5) Wspieranie uczniów ukraińskich mających traumę związaną z wojną. 

Działania te obejmują w szczególności: 
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1) Realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego 

dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, 

2) Przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne 

potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej, 

3) Kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych 

substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych, 

4) Poszerzenie kompetencji osób oddziałujących na uczniów (nauczycieli, rodziców, wychowawców, specjalistów) w zakresie wczesnego rozpoznawania 

objawów depresji,   

5) Doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez 

uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych, 

6) Włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, działań 

z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych. 

7) Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy.   

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na: 

 Wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej, 

 Integrowanie uczniów polskich i ukraińskich, 

 Wzbudzanie poczucia przynależności do grupy, 

 Umacnianie u uczniów prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej w szkole, klasie,  

 Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny,  

 Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie, 

 Kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji,  

 Utrwalanie u uczniów świadomego respektowania reguł sanitarnych przyjętych na czas epidemii COVID-19, 

 Rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości, 

 Budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, 

 Przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom, 
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 Przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, 

 Troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców,  

 Motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska, rozwijanie zainteresowań ekologią 

Zadania profilaktyczne programu to: 

 Zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole, 

 Znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły, 

 Promowanie zdrowego stylu życia, 

 Kształtowanie nawyków prozdrowotnych, 

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

alkoholu i narkotyków), 

 Eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej, 

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

 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, 

 Uczenie dbałości o zdrowie psychiczne oraz wzmacnianie poczucia oparcia w najbliższym środowisku (rodzina, nauczyciele, specjaliści) w sytuacjach 

trudnych. 

 

STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH 

Dyrektor szkoły: 

 Stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole, 

 Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba 

o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 
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 Inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań 

programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów, 

 Stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły, 

 Współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji 

zadań, 

 Czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, 

 Nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły, 

 Motywuje nauczycieli i specjalistów do opracowania modelu wsparcia i pomocy uczniom przeżywającym trudności psychiczne, 

 Stwarza warunki do poszukiwania optymalnych rozwiązań w zakresie budowania systemu działań wspierających kondycję psychiczną uczniów, 

 Inspiruje wszystkie grupy społeczności szkolnej do budowania dobrych wzajemnych relacji w środowisku szkolnym, jako czynnika zwiększającego 

skuteczność i efektywność udzielanego wsparcia, 

 Stwarza warunki do przestrzegania w szkole „Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS” obowiązujących w okresie 

pandemii, zapewnia równowagę pomiędzy wymaganiami reżimu sanitarnego a działaniami chroniącymi zdrowie psychiczne uczniów dostosowuje 

ofertę zajęć pozalekcyjnych do potrzeb i oczekiwań uczniów w celu stworzenia warunków do realizacji pasji, udziału z zajęciach sportowych, kontaktu 

z przyrodą, a także kontaktu bezpośredniego uczniów ze sobą, z zachowaniem zasad sanitarnych, 

 Dokonuje analizy obciążeń nauczycieli, wychowawców i pedagogów czynnościami formalnymi (np. prowadzeniem dokumentacji uzupełniającej, 

sprawozdań), w miarę możliwości redukuje ich ilość, analizuje dotychczasowe procedury i regulaminy, aby odciążyć kadrę na rzecz tworzenia 

warunków do nawiązywania indywidualnych relacji z uczniami i klasami, 

 Czuwa nad wykorzystaniem lekcji wychowawczych do budowania systemu wsparcia psychicznego,  

 Czuwa nad intensyfikowaniem współpracy nauczycieli i wychowawców z pedagogiem szkolnym oraz pracownikami poradni psychologiczno-

pedagogicznych w celu szybkiego i skutecznego reagowania na zaobserwowane problemy uczniów, 

 Czuwa nad wykonywaniem zadań przez specjalistów szkoły – pedagog i inni specjaliści powinni aktywnie włączać się do bezpośredniej pracy 

profilaktycznej i bezpośredniego wsparcia uczniów i rodziców, służyć doradztwem dla nauczycieli, wspierać ich w identyfikowaniu problemów 

uczniów i prowadzeniu z uczniami zajęć wspierających, integracyjnych, profilaktycznych, 

 Inicjuje utworzenie systemu wsparcia nauczycieli, wychowawców, innych psychologów czy pedagogów, którym trudno jest wspierać uczniów z uwagi 

na to, że sami przeżywają stan silnego przygnębienia epidemią, przemęczenia lub przechodzą inny kryzys psychiczny,  
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 Nadzoruje realizację Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

Rada pedagogiczna: 

 Uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych, w tym w zakresie działań wspierających 

kondycję psychiczną uczniów po okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji od bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami, 

 Dostosowuje wymagania związane z realizacją podstawy programowej do zmniejszonej efektywności kształcenia wynikającej z osłabionej kondycji 

psychicznej uczniów oraz niższej efektywności zdalnego nauczania  

 Dokonuje wyboru programów profilaktycznych wspierających uczniów psychicznie i uczących umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami czasu 

epidemii oraz adaptacji do zmieniających się warunków nauki, 

 Opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą rodziców, 

 Opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, a także 

depresją, 

 Uczestniczy w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 

 Uczestniczy w diagnozie Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

Nauczyciele: 

 Współpracują z wychowawcami klas, innymi nauczycielami, pedagogiem, psychologiem, innymi specjalistami w zakresie realizacji zadań 

wychowawczych i profilaktycznych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 

 Reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia, 

 Reagują na przejawy depresji, agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów, 

 Przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, a także depresją 

i innymi negatywnymi skutkami epidemii COVID-19, 

 Udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, związanych ze skutkami pandemii COVID 19, 

 Zapewniają atmosferę współpracy, tolerancji, zaufania, otwartości, wzajemnego wspomagania, 

 Kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, 

 Rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach, 

 Wspierają zainteresowania, pasje i rozwój osobowy ucznia, 
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Wychowawcy klas: 

 Diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, zapewniają atmosferę współpracy, tolerancji, zaufania, otwartości, wzajemnego wspomagania, 

 Rozpoznają potrzeby uczniów w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, wynikające epidemii COVID-19, oraz obecnej sytuacji w Ukrainie. 

 Rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń 

związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych, 

 Na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy 

wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów, 

 Przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy, 

 Zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły, 

 Są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu, 

 Oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami - uwzględniają trudności w funkcjonowaniu uczniów 

w szkole wynikające z długotrwałego trwania w stanie epidemii COVID-19, 

 Współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem, psychologiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi 

z uczniami o specjalnych potrzebach, 

 Wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji, 

 Rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców, 

 Dbają o dobre relacje uczniów w klasie, utrzymywanie kontaktów rówieśniczych, rozwijanie wzajemnej pomocy i współpracy grupowej, 

 Podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych, 

 Współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży, 

 Podejmują działania w zakresie poszerzania własnych kompetencji wychowawczych. 

Zespół wychowawców: 

 Opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami 

i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen 

zachowania i innych, 

 Analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze, promuje metodę pozytywnego dyscyplinowania uczniów, 
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 Ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy, 

 Przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły, 

 Uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów, 

 Inne, wynikające ze specyfiki potrzeb szkoły. 

Pedagog szkolny/psycholog szkolny: 

 Diagnozuje środowisko wychowawcze, w tym stan kondycji psychicznej uczniów, 

 Uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów, 

 Zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach, 

 Współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki, wsparcia psychologicznego, 

 Zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, 

 Współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów, 

 Współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym, 

w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 

 Wspiera nauczycieli, wychowawców i inne osoby pracujące z uczniami w identyfikacji problemów uczniów, w tym wczesnych objawów depresji, a także 

w udzielaniu im wsparcia, 

 Rozwija współpracę z nauczycielami, wychowawcami, a także pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych w celu szybkiego i skutecznego 

reagowania na zaobserwowane problemy uczniów, 

 Aktywnie włącza się do bezpośredniej pracy profilaktycznej i bezpośredniego wsparcia uczniów i rodziców, służy doradztwem dla nauczycieli, wspiera 

ich w identyfikowaniu problemów uczniów i prowadzeniu z uczniami zajęć wspierających, integracyjnych, profilaktycznych, 

 Wspiera nauczycieli, wychowawców, którzy doświadczyli przemęczenia lub przechodzą inny kryzys psychiczny (np. spowodowanym epidemia Covid-

19, trudnościami w pracy z uczniami nieposługującymi się językiem polskim), 

 Promuje budowanie dobrych, wzajemnych relacji pomiędzy wszystkimi grupami społeczności szkolnej jako czynnika zwiększającego skuteczność 

i efektywność udzielanego wsparcia. 

Pedagog specjalny: 

 Prowadzi badania i działania diagnostyczne w związku z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów, 
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 Rozwiązuje problemy dydaktyczne i wychowawcze uczniów, 

 Wspiera nauczycieli w:  

- rozpoznawaniu niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń, utrudniających funkcjonowanie 

ucznia w życiu szkoły, 

- udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,  

- doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów, 

 Udzielanie uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w odpowiednich formach, 

 Współpracuje z nauczycielami, wychowawcami, a także pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych w celu szybkiego i skutecznego 

reagowania na zaobserwowane problemy uczniów, 

Logopeda: 

 Prowadzi zajęcia logopedyczne indywidualne i grupowe dla uczniów na podstawie opinii i orzeczeń: 

 wspiera działania wychowawcze i profilaktyczne nauczycieli, 

Rodzice: 

 Współtworzą Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny, 

 Uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły, 

 Uczestniczą w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów, 

 Uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę, 

 Zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole, 

 Współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie, 

 Dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, 

 Rada Rodziców ‒ uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny. 

Samorząd uczniowski: 

 Jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi 

potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem, 

 Uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły, 
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 Uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów, 

 Współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną, 

 Prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów, 

 Reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego, 

 Propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji, 

 Dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję, 

 Może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, 

 Ogólnopolska akcja „Narodowe czytanie 2022”, 

 Inauguracja roku sportowego, 

 Klasowy Dzień Chłopaka, 

 Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej, 

 Ślubowanie uczniów klas I szkoły podstawowej, 

 Bal wszystkich świętych 

 Narodowe Święto Niepodległości, 

 Andrzejki szkolne, 

 Mikołajki klasowe, 

 Spotkanie bożonarodzeniowe, 

 Zimowy przegląd kolęd i pastorałek, 

 Konkurs kolęd w języku angielskim i niemieckim, 

 Święto Żołnierzy Wyklętych, 

 Spotkania teatralne, 
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 Spotkania Wielkanocne, 

 Akademia z okazji 3-go Maja, 

 Święto Patrona Szkoły,  

 Pożegnanie klas VIII szkoły podstawowej, 

 Zakończenie roku szkolnego. 

 

CELE WYCHOWAWCZE DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

Sfera psychiczna (emocjonalna i intelektualna): 

 Kształtowanie osobowości uczniów, poprzez m.in. ukazanie niepowtarzalności osoby ludzkiej 

 Kształtowanie wrażliwości uczuciowej 

 Poznanie własnej sfery uczuciowej 

 Rozpoznawanie, nazywanie, rozumienie i opanowywanie emocji 

 Budzenie empatii 

 Wdrażanie postaw asertywnych 

 Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów i ich twórczym wykorzystaniu 

 Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów,  

 Zapewnienie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego szczególnie w sytuacji kryzysowej (np. wywołanej pandemią, wojną w Ukrainie), zapewnienie 

dodatkowej pomocy i wsparcia  

 Wsparcie dla uczniów przejawiających trudności w nauce, uczniom nieposługującym się językiem polskim 

Sfera społeczna:  

 Integracja zespołów klasowych 

 Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm 

 Rozwijanie postaw prospołecznych 

 Kształtowanie umiejętności kontaktowania się z ludźmi   
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 Poruszanie problematyki życia rodzinnego 

 Kształtowanie postaw patriotycznych oraz szacunku dla tradycji narodu, symboli narodowych państwa, środowiska lokalnego i szkoły 

 Kształtowanie postawy zaangażowania w życie społeczne, otwieranie się na potrzeby drugiego człowieka m.in. poprzez uczestnictwo w akcjach 

charytatywnych 

 Konstruktywne pełnienie ról społecznych 

 Kształtowanie kultury osobistej 

 Poszanowanie własności klasy, szkoły, społeczności 

 Prawidłowe pojmowanie tolerancji 

 Kształtowanie postaw proekologicznych 

 Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów bez przemocy 

 Umiejętność oceny czynów ze względu na ich przedmiot, okoliczności i dokonywanie poprawnych wyborów moralnych 

Sfera fizyczna: 

 Kształtowanie sprawności fizycznej, odporności, wytrwałości i hartu ducha 

 Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych 

 Uświadamianie zależności pomiędzy odpowiednim stylem życia a zdrowiem 

 Poznanie zasad ochrony zdrowia psychicznego 

 Uświadamianie zagrożeń związanych z nałogami i uzależnieniem 

 Propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu 

 Promowanie ekologicznego stylu życia 

 Wyrabianie nawyków higienicznych 

 Kształtowanie postawy dbałości o zdrowie własne i innych 

 Promowanie zdrowia psychicznego i fizycznego 

 Kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających 

prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu 
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HARMONOGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNYCH 

Realizacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego odbywa się w ramach:  

 Zajęć prowadzonych przez nauczycieli –wychowawców, 

 Biblioteki,  

 Świetlicy,  

 Godzin do dyspozycji wychowawcy,  

 Zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez szkołę,  

 Zajęć warsztatowych i ćwiczeń grupowych prowadzonych przez pedagoga, psychologa i innych specjalistów,  

 Zajęć z zakresu pomocy psychologiczno -pedagogicznej. 

BEZPIECZEŃSTWO-PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH (PROBLEMOWYCH) 

Lp.  Zadania do realizacji Formy realizacji Odpowiedzialni Termin 

1. Zapoznanie uczniów, nauczycieli, rodziców i 

pracowników szkoły z przepisami, regulaminami, 

zasadami, wytycznymi obowiązującymi w szkole 

(w tym zapisami Statut Szkoły, WSO, PSO, 

wytyczne GIS, MZ, MEiN) 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej  Dyrekcja Sierpień 2022 

Zapoznanie z zasadami korzystania z sal, 

pracowni: zajęcia lekcyjne, godziny 

z wychowawcą 

Nauczyciele zgodnie 

z przydziałem 

Wrzesień 2022 

 

Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa 

na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych: 

zajęcia lekcyjne, godziny z wychowawcą 

Wychowawcy klas 

 

Wrzesień 2022 

 

Zapoznanie z zasadami poruszania się na 

terenie szkoły i wokół, podczas przerw 

międzylekcyjnych: zajęcia lekcyjne, 

godziny z wychowawcą 

Wychowawcy klas 

 

Wrzesień 2022 
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Zapoznanie z procedurami zachowań 

w różnych sytuacjach alarmowych: 

zajęcia lekcyjne, godziny z wychowawcą, 

zajęcia świetlicowe, zajęcia biblioteczne 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele świetlicy, 

biblioteka 

Wrzesień 2022 

 

 

Zebrania z rodzicami Wychowawcy klas Wrzesień 2022 

2. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w szkole Kontrola stanu technicznego i odbiorów 

budynku szkolnego 

Dyrekcja 

 

Sierpień/ 

Wrzesień 2022 

Ochrona uczniów przed skutkami 

niepożądanych działań ludzi z zewnątrz  

Dyrekcja, nauczyciele, 

pracownicy szkoły 

2022/2023 

 

Aktywne pełnienie dyżurów 

międzylekcyjnych, podczas odwozów, 

obiadów 

Nauczyciele zgodnie 

z harmonogramem 

2022/2023 

Wykorzystywanie monitoringu w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa oraz do 

rozwiązywania spraw o charakterze 

wychowawczym 

Dyrekcja 

 

Stosownie do 

potrzeb 

Próbna Akcja Ewakuacji Szkoły Dyrekcja 

 

Październik 

2022 

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa  

i regulaminów w szkole jako jeden z 

czynników dbania o zdrowie i przyjazną 

atmosferę 

Nauczyciele, 

wychowawcy, pedagog, 

psycholog 

2022/2023 

 

Nadzorowanie i weryfikowanie 

frekwencji uczniów na zajęciach  

Wychowawcy, 

nauczyciele 

2022/2023 

3. Przypomnienie zasad bezpiecznego uczestnictwa 

w ruchu drogowym 

Podejmowanie tematyki na godzinach  

z wychowawcą, podczas zajęć 

świetlicowych, na lekcjach techniki, 

Wychowawcy klas, 

świetlica, nauczyciele: 

techniki, wychowania 

Zgodnie 

z planami pracy 
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wychowania fizycznego, edukacji dla 

bezpieczeństwa 

 

fizycznego, edukacji dla 

bezpieczeństwa 

Egzamin na kartę rowerową  Ewa Zwolska Jencz 

4. Zapobieganie zachowaniom ryzykownym Realizacja tematyki z przedmiotu WDŻ  Beata Wochniak Według planu 

pracy 

Podejmowanie na lekcjach 

wychowawczych, zajęciach 

świetlicowych, zajęciach z pedagogiem, 

psychologiem tematyki dotyczącej 

zachowań ryzykownych oraz 

odpowiedzialności prawnej i moralnej.  

 

Wychowawcy, pedagog, 

psycholog, nauczyciele 

świetlicy 

Według planów 

pracy 

 

Program profilaktyczny „Znajdź 

właściwe rozwiązanie”  

psycholog, pedagog Listopad 2022/ 

marzec 2023 

Świetlicowy program „Dam sobie radę” Świetlica szkolna Wrzesień/ 

październik 

Świetlicowy program „Drzewko dobrych 

manier” 

Świetlica szkolna Wrzesień/ 

październik  

Prezentacje wizualne w formie gazetek, 

ulotek itp.  

Pedagog, psycholog, 

wychowawcy,  świetlica 

Według potrzeb 

Organizowanie spotkań uczniów ze 

specjalistami 

Dyrekcja, pedagog, 

psycholog  

2022/2023 

Angażowanie uczniów do udziału w 

konkursach, quizach, zajęciach 

dodatkowych dotyczących zapobiegania 

zachowaniom ryzykownym 

Pedagog, psycholog, 

nauczyciele  

2022/2023 
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5. Dostarczenie uczniom, rodzicom, nauczycielom 

wiedzy na temat środków uzależniających – 

przyczyn objawów konsekwencji 

Wyodrębnienie u pedagoga szkolnego 

działu tematycznego związanego 

z uzależnieniami i zachowaniami 

ryzykownymi 

Pedagog, psycholog 

 

 

Listopad 2022 

 

 

Przedstawienie rodzicom podczas 

wywiadówek i rozmów indywidualnych, 

informacji dotyczących przyczyn i 

objawów zażywania narkotyków 

i dopalaczy, wskazanie instytucji 

świadczących pomoc 

Pedagog, psycholog, 

wychowawcy klas 

 

 

 

Grudzień 2022 

 

 

 

 

Pozyskanie i opracowanie materiałów 

(ulotki, broszury) zawierające 

zagadnienia uzależnień i wykaz instytucji 

wspomagających 

Pedagog, psycholog 

 

Listopad 2023 

 

 

Prowadzenie z uczniami zajęć 

dotyczących zagrożeń związanych ze 

środkami uzależniającymi (narkotyki, 

dopalacze, alkohol, papierosy, e-

papierosy) 

Pedagog, psycholog, 

wychowawcy klas, 

nauczyciele świetlicy 

Listopad 2022-

marzec 2023 

 

Prezentacje wizualne dotyczące problemu 

uzależnień, np. gazetki ścienne 

Pedagog, psycholog 2022/2023 

Prowadzenie indywidualnych rozmów 

pedagoga szkolnego, psychologa 

szkolnego, wychowawców, nauczycieli  

z uczniami i rodzicami 

Pedagog, psycholog 2022/2023 
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ZDROWIE – EDUKACJA ZDROWOTNA 

Lp.  Zadania do realizacji Formy realizacji Odpowiedzialni Termin 

1. Umiejętność organizacji czasu wolnego Organizacja zajęć pozalekcyjnych, udział 

w konkursach i zawodach sportowych 

Dyrekcja, nauczyciele, 

świetlica 

2022/2023 

Organizowanie rajdów wycieczek 

wspólnych imprez pozalekcyjnych 

i pozaszkolnych 

Nauczyciele, 

wychowawcy 

 

2022/2023 

 

Organizowanie pogadanek i 

podejmowanie działań na temat 

alternatywnych sposobów spędzania 

czasu wolnego 

Pedagog, psycholog, 

wychowawcy klas, 

świetlica, nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

2022/2023 

 

Wspieranie inicjatyw Samorządu 

Uczniowskiego i Wolontariatu 

Opiekun Samorządu 

Uczniowskiego 

2022/2023 

Korzystanie z propozycji lokalnych 

ośrodków kulturalnych (GCKiS, Klub 

Sportowy GROM, świetlice 

środowiskowe) 

Rodzice 2022/2023 

2. Działania mające na celu zapobieganie chorobom Realizacja programów profilaktycznych: 

„Zdrowy styl życia” 

„Trzymaj formę – wybrane zagadnienia” 

Pedagog, psycholog, 

wychowawcy klas, 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego  

Świetlica  

2022/2023 
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Pozyskanie aktualnych i tworzenie 

autorskich profilaktycznych programów 

prozdrowotnych 

Wychowawcy klas,  

nauczyciele: przyrody, 

biologii, wychowania 

fizycznego 

Październik 2022 

 

Organizacja pogadanek i lekcji 

poświęconych zdrowemu stylowi życia, 

zachowaniu higieny osobistej, chorobom 

cywilizacyjnym,  

Świetlica, zespół ds. 

promocji zdrowia 

 

Listopad 2022 

 

Gazetki tematyczne poświęcone 

zdrowemu stylowi życia 

Zespół ds. promocji 

zdrowia 

2022/2023 

3. Promowanie zasad racjonalnego odżywiania Realizacja wybranych elementów  

z programu „Trzymaj Formę” 

Świetlica 

 

2022/2023 

 

Impreza świetlicowa „Witaminowa uczta” Świetlica 

 

Październik 2022 

„Warzywka w roli głównej - śniadanko 

pierwsza klasa”  

Sentencja „Edimus, ut vivamus, non 

vivimus, ut edamus”. Żyjemy nie po to 

aby jeść, ale jemy po to aby żyć” 

K. Rejczak 

M. Tomasik 

I. Sobótka 

Marzec 2023 

Zapewnienie uczniom wyżywienia na 

stołówce szkolnej 

Dyrekcja, kierownik 

świetlicy 

2022/2023 

 

Organizacja zajęć na temat nawyków 

żywieniowych i zaburzeń odżywiania  

Wychowawcy 

 

Marzec 2023 

 

Dostarczanie uczniom i rodzicom wiedzy 

na temat różnych aspektów zdrowia 

Pedagog, psycholog 2022/2023 
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Wykorzystywanie materiałów 

dotyczących zdrowego odżywiania: 

ulotki, broszury, artykuły, prezentacje, 

filmy itp.  

Pedagog, psycholog, 

zespół ds. promocji 

zdrowia 

 

Kwiecień 2023 

 

 

Informowanie uczniów i rodziców  

o możliwościach skorzystania z pomocy 

specjalistów i instytucji wspierających 

Pedagog, psycholog 2022/2023 

4. Dbanie o zdrowie ucznia pod względem 

emocjonalnym, psychicznym, społecznym 

Współpraca z Poradnią Psychologiczno – 

Pedagogiczną, Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie, Gminnym Ośrodkiem 

Pomocy, Ośrodkiem Interwencji 

Kryzysowej i innymi ośrodkami 

wspomagającymi 

Dyrekcja, pedagog, 

psycholog, 

wychowawcy klas 

 

2022/2023 

 

 

 

 

 

Diagnoza potrzeb uczniów  Wychowawcy, 2022/2023 

Organizacja pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej 

Wspieranie działań organizacji 

uczniowskich 

Dyrekcja, pedagog, 

psycholog, opiekun  

wolontariatu 

2022/2023 

 

 

Indywidualne rozmowy pedagoga, 

psychologa z uczniami 

Pedagog, psycholog Stosownie do 

potrzeb 

Współudział młodzieży w tworzeniu  

i nowelizacji prawa szkolnego 

Samorząd Uczniowski, 

wolontariat 

 

Stosownie do 

potrzeb 
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Przygotowanie i realizacja tematyki 

godzin wychowawczych 

uwzględniających zajęcia dotyczące 

promocji zdrowia psychicznego uczniów 

m.in. dobrego samopoczucia, tolerancji, 

empatii, szacunku dla innych, właściwej 

komunikacji międzyludzkiej, zdolności do 

funkcjonowania zgodnie z normą 

rozwojową dla danego etapu 

rozwoju: w rodzinie, grupie rówieśniczej, 

szkole i społeczności, a także zdolności 

postrzegania siebie, rozpoznawania 

emocji i uczuć, znajomości 

alternatywnych sposobów radzenia sobie 

z problemami i stresem, zdolności do 

inicjowania i podtrzymywania znaczących 

głębszych relacji (przyjaźń, 

miłość). 

Pedagog, 

wychowawcy klas, 

dyrekcja, 

opiekun Samorządu 

Uczniowskiego 

 

 

2022/2023 

 

 

 

Zapoznanie uczniów z zasadami 

właściwego zachowania w miejscach 

publicznych – zajęcia savoir-vivre 

Pedagog, psycholog, 

wychowawcy klas, 

nauczyciele świetlicy 

2022/2023 

Akcja „Tydzień zdrowia psychicznego” 

związana z obchodzonym 10 października 

Światowym Dniem Zdrowia 

Psychicznego. 

Pedagog, psycholog Październik 2022 

5. Objęcie pomocą ucznia z problemami 

zdrowotnymi, posiadających opinie i orzeczenie 

z poradni,  

Realizacja zaleceń zawartych  

w dokumentacji ucznia dostosowana do 

jego indywidualnych potrzeb 

Dyrekcja  

 

 

2022/2023 
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Okazanie zrozumienia dla uczniów  

z problemami zdrowotnymi 

Pedagog, psycholog, 

wychowawcy 

Śledzenie zmian w aktualnych przepisach 

prawa oświatowego 

Nauczyciele 

Konsultacje ze specjalistami z Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej, 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 

Ośrodka Interwencji Kryzysowej i innych 

instytucji wspierających 

Pedagog, psycholog,  

 

 

Wspomaganie rodziców w nawiązaniu 

kontaktu z poradniami specjalistycznymi 

w kwestiach udzielania wsparcia 

Pedagog, psycholog, 

wychowawcy 

 

6. Realizacja edukacji ekologicznej Prowadzenie zajęć lekcyjnych na temat 

zbiórki i przetwarzania surowców 

wtórnych 

Nauczyciele: 

przyrody, biologii, 

wychowawcy klas, 

Zgodnie z planem 

 

Udział w akcjach: 

 „Dzień Ziemi” 

„Święto Drzewa” 

Zespół ds. promocji 

zdrowia, 

nauczyciele: przyrody, 

biologii, 

wychowawcy, 

świetlica 

Kwiecień 2023 

Październik 2022 

Udział w konkursach i działaniach 

ekologicznych: 

Quiz ekologiczny w grupach 

świetlicowych 

Świetlica 

 

 

2022/2023 

 

Kwiecień 2023 

 

„SOS dla ziemi” – konkurs plastyczny  

w grupach świetlicowych 

Świetlica Kwiecień 2023 



Publiczna Szkoła Podstawowa z Klasami Sportowymi  im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie                                                                                                            
26-432 Wieniawa ul. Szkolna 6 tel: 48/6730015; NIP: 799-18-80-401; Regon: 000563128; e-mail: sekretariat@pspwieniawa.pl 

 

29 

 

„Dzień czystego powietrza” – zajęcia 

tematyczne w świetlicy, wystawa prac 

Świetlica 

 

Kwiecień 2023 

 

„Dzień Polskiej Niezapominajki” Świetlica Maj 2023 

 

Konkurs wiadomości o Jesieni  Świetlica Październik 2022 

„Uroki Jesieni” – świetlicowy konkurs 

plastyczny 

Świetlica Październik 2022 

Konkurs na ekologiczną ozdobę 

bożonarodzeniową 

Wychowawcy Grudzień 2022 

Projekt „Eko-to logiczne” 

Klasy 0-3 

Rejczak Katarzyna 

Pyzara Agata 

Wrzesień 2022 – 

kwiecień 2023 

7. Bezpieczeństwo w sieci Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu 

 

Nauczyciele 

informatyki, 

biblioteka 

Luty 2023 

Pogadanki na temat bezpiecznego dostępu 

do zasobów internetowych, praw  

i obowiązków panujących w sieci, 

zwracania uwagi na fake newsy, broszury, 

gazetki tematyczne, prezentacje 

multimedialne itp.  

Wychowawcy klas, 

pedagog, psycholog, 

świetlica 

 

Październik 2022 

 

Wykorzystywanie technologii 

informacyjnej i komunikacyjnej,  

w jakości edukacji z uwzględnieniem 

poczucia bezpieczeństwa w sieci (ochrona 

danych osobowych, wizerunku): 

pogadanki w klasach, na spotkaniach  

z rodzicami 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

informatyki, 

pedagog, psycholog 

 

Październik 2022 

Według potrzeb 
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Akcja „Bądź Kumplem. Nie dokuczaj!” Świetlica  Listopad 2022 

8. Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie 

zachowań agresywno – przemocowych w zakresie 

przeciwdziałania cyberprzemocy 

Organizowanie dla uczniów, rodziców, 

nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

edukacji w zakresie zachowań 

ryzykownych w Internecie oraz 

bezpiecznego posługiwania się 

technologią komunikacyjną 

Dyrekcja, zespół 

wychowawczo-

profilaktyczny 

 

 

 

2022/2023 

Podejmowanie interwencji w każdym 

przypadku ujawniania lub podejrzenia 

cyberprzemocy 

Wychowawcy, 

pedagog, psycholog 

 

RELACJE – KSZTAŁTOWANIE POSTAW PATRIOTYCZNYCH, OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH 

Lp.  Zadania do realizacji Formy realizacji Odpowiedzialni Termin 

1. Kształtowanie postaw patriotycznych, 

obywatelskich i społecznych 

Organizacja i udział w uroczystościach 

szkolnych 

 

Zgodnie z kalendarzem 

uroczystości szkolnych 

Zgodnie 

z kalendarzem 

uroczystości 

szkolnych 

Pogadanki, godziny z wychowawcą, 

zajęcia świetlicowe, lekcje biblioteczne, 

gazetki tematyczne, wystawy prac 

Wychowawcy, 

świetlica, biblioteka, 

nauczyciele  

Listopad 2022 –

Maj 2023 

 

Kultywowanie tradycji i obrzędowości: 

udział w organizowanych 

uroczystościach, akcjach, konkursach, 

wydarzeniach, wycieczkach itp. 

Nauczyciele, 

wychowawcy, świetlica 

Samorząd Uczniowski 

Zgodnie  

z kalendarzem 
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Akcja w klasach „O” „Poczytaj mi 

mamo” 

Strzałkowska Teresa 

Chylak Ewa 

2022/2023 

2. Wychowanie w klimacie poszanowania wartości 

rodzinnych 

Realizacja programu „Wychowanie do 

życia w rodzinie” 

Wochniak Beata 

 

2022/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja zadań programu 

wychowawczo - profilaktycznego 

Dyrekcja 

 

Utrzymywanie ścisłego kontaktu z 

rodzicami uczniów w ramach 

ogólnoszkolnych zebrań i wywiadówek, 

indywidualnych spotkań i konsultacji 

Wychowawcy, 

nauczyciele, pedagog, 

psycholog 

 

Pogadanki, zajęcia z wychowawcą, udział 

w festynach imprezach rodzinnych, 

wspólne celebrowanie świąt i uroczystości 

szkolnych 

Wychowawcy, 

Świetlica, biblioteka 

Pedagogizacja rodziców, nauczycieli 

i uczniów w zakresie aktualnych 

problemów z pomocą pedagoga 

i psychologa szkolnego oraz 

przedstawicieli Policji, Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej 

Wychowawcy, pedagog, 

psycholog 

 

Wyposażenie rodziców w materiały 

i ulotki edukacyjne 

Biblioteka 

 

Włączanie rodziców do prac na rzecz 

szkoły i uczniów 

Wychowawcy, 

nauczyciele 
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Zapoznanie rodziców z dokumentami 

szkolnymi: Statut Szkoły, 

Wewnątrzszkolny System Oceniania, 

Szkolny Program Wychowawczo-

Profilaktyczny 

Wychowawcy 

 

 

 

 

Współpraca wychowawców 

z pedagogiem, psychologiem 

i instytucjami zewnętrznymi 

wspomagającymi rodzinę 

Wychowawcy, pedagog, 

psycholog 

3. Rozwijanie poszanowania dla polskiego 

dziedzictwa kulturowego 

Uroczyste obchody rocznic oraz 

uroczystości historycznych i regionalnych 

Dyrekcja, wychowawcy, 

nauczyciele 

2022/2023 

 

Przestrzeganie ceremoniału szkolnego Wychowawcy, 

nauczyciele 

Udział w lokalnych imprezach 

i uroczystościach państwowych, 

religijnych i historycznych 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

Organizowanie wycieczek do miejsc 

związanych z ważnymi wydarzeniami 

historycznymi i kulturalnymi 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

Pedagog 

Publikowanie na stronie internetowej, 

gazetkach szkolnych informacji 

związanych z obchodami rocznic 

historycznych, jubileuszy narodowych 

i regionalnych 

Organizatorzy 

przedsięwzięcia  

 

Według potrzeb 
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Wyzwalanie inicjatyw i pomysłów 

podczas obchodów rocznic historycznych, 

jubileuszy narodowych i regionalnych, 

akademii 

Wszyscy nauczyciele 

 

Realizacja podstawy programowej Wszyscy nauczyciele 2022/2023 

Wzbogacanie księgozbioru Biblioteka, dyrekcja Według 

możliwości 

4. Wspomaganie dzieci i młodzieży w kształtowaniu 

ich własnej świadomości moralnej oraz rozwój 

umiejętności oceny własnych zachowań 

Realizacja odpowiedniej tematyki na 

godzinach wychowawczych 

Wychowawcy 2022/2023 

Ułatwienie dzieciom kontaktu 

z pedagogiem, psychologiem 

Dyrekcja, nauczyciele, 

pedagog, psycholog 

Organizowanie rekolekcji Katecheci 

Organizowanie uroczystości i imprez 

o charakterze religijnym i narodowym 

Katecheci 

 

5. Wskazanie uczniom kierunku działań na rzecz 

innych osób 

Wolontariat – współpraca z instytucjami 

działającymi na rzecz pomocy innym: 

organizowanie akcji charytatywnych 

„Zbiórka plastikowych nakrętek”, „Akcja 

Góra Grosza” 

Dyrekcja, Samorząd 

Uczniowski, 

wolontariat, 

nauczyciele, 

wychowawcy, pedagog, 

psycholog 

2022/2023 

Współpraca z organizacjami 

charytatywnymi 

Samorząd Uczniowski 

Organizacja pomocy dla uczniów z rodzin 

ubogich, dysfunkcyjnych, rodzin 

z Ukrainy 

Pedagog, psycholog, 

wolontariat, Samorząd 

Uczniowski 
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Współpraca z Gminnym Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej, Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkiem 

Interwencji Kryzysowej 

Pedagog, psycholog 

 

KULTURA – WARTOŚCI, NORMY I WZORY ZACHOWAŃ 

Lp.  Zadania do realizacji Formy realizacji Odpowiedzialni Termin 

1. Rozpoznawanie środowiska rodzinnego uczniów Diagnoza wychowawcza Wychowawcy Wrzesień 2022 

Współpraca szkoły z Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej i instytucjami 

wspomagającymi (PPP, PCPR, OIK, Sąd, 

Policja) 

Dyrekcja, wychowawcy, 

nauczyciele, pedagog, 

psycholog 

 

2022/2023 

Rozmowy z rodzicami mającymi kłopoty 

wychowawcze z dziećmi, udzielanie 

wskazówek i wsparcia 

Wychowawcy, 

nauczyciele, pedagog, 

psycholog 

2. Działania mające na celu zapobieganie przemocy Zapoznanie uczniów i rodziców z 

przepisami wewnątrzszkolnymi: Statut 

Szkoły, Program wychowawczo – 

profilaktyczny, Procedury postępowania 

w sytuacjach trudnych, regulamin 

wycieczek i imprez szkolnych 

Dyrekcja, wychowawcy 

 

 

 

2022/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrowanie zespołów klasowych 

poprzez organizowanie wycieczek, 

wspólnych wyjść, zajęć z wychowawcą, 

pedagogiem, psychologiem 

Wychowawcy, pedagog, 

psycholog 
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Kształtowanie postaw otwartości  

i tolerancji – pogadanki, godziny  

z wychowawcą, gazetki tematyczne 

ukazujące różnice i podobieństwa łączące 

Ukraińców i Polaków (wyjaśnianie 

tradycji, obrzędów, zwyczajów i ważnych 

dla obydwu krajów wydarzeń). 

Wychowawcy, pedagog, 

psycholog 

2022/2023 

 

 

 

 

Organizowanie pogadanek, warsztatów, 

godzin wychowawczych dotyczących 

przyczyn, rodzajów i skutków oraz 

sposobów radzenia sobie z przemocą  

i agresją 

Wychowawcy, pedagog, 

psycholog, 

nauczyciele 

 

 

Bieżące diagnozowanie problemu agresji  

i przemocy poprzez obserwowanie 

zachowań uczniów 

Wychowawcy 

 

Zorganizowanie akcji „Bądź kumplem. 

Nie dokuczaj!” 

Świetlica Listopad 2022 

3. Zwracanie uwagi na rolę kulturalnego zachowania 

poprzez ukazywanie alternatywnych sposobów 

spędzania wolnego czasu przez uczniów 

Współpraca z Gminnym Centrum Kultury 

i Sportu 

Dyrekcja, nauczyciele 2022/2023 

 

 

 

 

 

Według 

harmonogramu 

Organizowanie zajęć pozalekcyjnych, 

dyskotek oraz imprez szkolnych 

Dyrekcja, wychowawcy, 

pedagog, psycholog 

Zachęcanie uczniów do działalności w 

szkolnych organizacjach młodzieżowych: 

Samorząd Uczniowski, Wolontariat 

Samorząd Uczniowski, 

wolontariat 

Aktywny udział uczniów w wycieczkach, 

turniejach sportowych, konkursach, 

zajęcia rozwijających zainteresowania 

Dyrekcja, nauczyciele, 

wychowawcy 
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4. Kształtowanie u uczniów umiejętności 

właściwego zachowania się w różnych sytuacjach 

Prowadzenie zajęć edukacyjnych, godzin 

z wychowawcą, zajęć świetlicowych, 

zajęć z pedagogiem, psychologiem, zajęć 

w ramach pomocy psychologiczno - 

pedagogicznych z zakresu radzenia sobie 

z własnymi emocjami 

Dyrekcja, wychowawcy, 

pedagog, psycholog, 

nauczyciele, świetlica, 

biblioteka 

2022/2023 

Przeciwdziałanie przejawom agresji, 

rozwijanie postawy tolerancji, empatii: 

godziny wychowawcze, zajęcia 

świetlicowe, zajęcia z pedagogiem, 

psychologiem, akcje, kampanie szkolne, 

zajęcia biblioteczne 

Wychowawcy, pedagog, 

psycholog, nauczyciele, 

świetlica, biblioteka 

 

Ukazywanie uczniom właściwego 

zachowania w sytuacji stresowej 

i sposobów radzenia sobie ze stresem 

Pedagog, psycholog, 

wychowawcy 

5. Rozwijanie u uczniów wrażliwości na piękno w 

literaturze, muzyce i sztuce 

Organizacja zbiorowych wyjść do kina, 

muzeum, teatru, wycieczek edukacyjnych 

i krajoznawczych 

Dyrekcja, wychowawcy, 

nauczyciele, pedagog, 

psycholog 

2022/2023 

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie szkolnych form życia 

kulturalnego poprzez uczestnictwo kołach 

zainteresowań, zespołach muzycznych, 

klubach sportowych 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

 

Organizowanie przez uczniów 

przedstawień i spektakli teatralnych dla 

całej społeczności szkolnej: „Spotkania 

teatralne” 

Nauczyciele poloniści 

 

Marzec 2023 

 



Publiczna Szkoła Podstawowa z Klasami Sportowymi  im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie                                                                                                            
26-432 Wieniawa ul. Szkolna 6 tel: 48/6730015; NIP: 799-18-80-401; Regon: 000563128; e-mail: sekretariat@pspwieniawa.pl 

 

37 

 

Propagowanie czytelnictwa poprzez: 

Realizacja programów: 

 „Wychowanie przez czytanie” 

„Czytanie z sercem” 

„Poranki z bajką” 

Lekcje biblioteczne, akcje czytelnicze 

Biblioteka, nauczyciele 

poloniści, świetlica 

2022/2023 

6. Dbanie o kulturę języka, eliminowanie 

wulgaryzmów 

Dostarczanie pozytywnych wzorców  

w zakresie słowa poprzez postawę 

nauczyciela, rodzica, bohatera 

literackiego, idola 

Dyrekcja, nauczyciele, 

wychowawcy, pedagog, 

psycholog 

2022/2023 

Organizowanie spotkań 

z przedstawicielami życia kulturalnego 

Dyrekcja, nauczyciele 

 

Reagowanie na zachowania negatywne 

uczniów na wszystkich zajęciach 

lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz podczas 

przerw 

Nauczyciele, 

wychowawcy, pedagog, 

psycholog 

Tworzenie klasowego słownika pięknych 

zwrotów. 

Nauczyciele, 

wychowawcy 

7. Pomaganie uczniom w zwalczaniu zachowań 

agresywnych 

Rozmowy indywidualne przeprowadzone 

ze sprawcami zachowań agresywnych 

Wychowawcy, pedagog, 

psycholog 

Stosownie do 

potrzeb 

Umożliwianie kontaktu uczniom  

i rodzicom z pedagogiem, psychologiem 

Wychowawcy, pedagog, 

psycholog 

Zamieszczanie informacji na stronie 

internetowej szkoły o instytucjach 

wspierających szkołę w działaniach 

Administrator strony 

internetowej 
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8. Przygotowanie uczniów do działań na rzecz 

społeczeństwa oraz odpowiedzialności za własne 

czyny 

Demokratyczne wybory do:  

Samorządu klasowego 

 Samorządu Uczniowskiego 

Dyrekcja, opiekun 

Samorządu 

Uczniowskiego 

Wrzesień 2022 

Uwzględnianie inicjatyw uczniów 

w określaniu kierunków działań 

samorządu, działalność wolontariatu 

Wychowawcy, opiekun 

Samorządu 

Uczniowskiego 

i wolontariatu 

2022/2023 

Integracja środowiska szkolnego poprzez 

udział w uroczystościach, akcjach, 

wydarzeniach,  

Wychowawcy, pedagog, 

psycholog 

Redagowanie gazetki szkolnej, „O co 

biega” i gazetek tematycznych, 

okolicznościowych 

Anna Łochnicka, 

nauczyciele 

 

Organizowanie okolicznościowych 

wystaw  

Organizator wystawy 

 

ZASADY DIAGNOZY PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO 

Diagnoza programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności 

programu wychowawczo-profilaktycznego. Diagnoza przeprowadzana będzie poprzez: 

1) Obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian, 

2) Analizę dokumentacji, 

3) Przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, 

4) Rozmowy z rodzicami, 

5) Wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, 

6) Analizy przypadków. 

Diagnoza programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół wychowawczo - profilaktyczny. Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu 

diagnozy, organizacja badań oraz opracowanie wyników.  
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Tematyka zajęć i godzin z wychowawcą wynikająca z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły na bieżący rok szkolny ze wskazaniem 

dominujących zagadnień.   

Program uchwalono na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 1Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ze zmianami). 

 

Dyrektor Szkoły 

mgr Rafał Pawlikowski 
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ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik nr 1                    

KARTA REGUŁ ŻYCIA W SZKOLE 

MOJE PRAWA MOJE OBOWIĄZKI 

Chcę, by mnie szanowano  Słucham, kiedy ktoś mówi,  

 Kulturalnie zwracam się do kolegów i do wszystkich pracowników szkoły 

 Dbam o właściwe słownictwo, nie używam wulgaryzmów, 

 Nie przeszkadzam kolegom w nauce i nauczycielowi w pracy,  

 Nie obrażam kolegów i wszystkich pracowników szkoły. 

Chcę być lubiany i mieć wielu kolegów  Pomagam kolegom,  

 Udzielam informacji nieobecnym kolegom o zadanych pracach domowych, 

 Zgodnie pracuję w grupie,  

 Nie przezywam i nie biję kolegów. 

Chcę bawić się wspólnie z 

rówieśnikami 

 Przestrzegam reguł gry,  

 Po zakończonej grze, zabawie porządkuję swoje miejsce, zbieram przybory i odnoszę na wyznaczone 

miejsce 

 Bawię się ze wszystkimi kolegami,  

 Umiem przegrywać, spokojnie przyjmuję porażkę. 

Chcę uczestniczyć w życiu szkoły  Zachowuję się kulturalnie, działam według ustalonych zasad i jestem zdyscyplinowany na wycieczce, 

podczas imprez i uroczystości szkolnych,  

 Włączam się w organizację różnego rodzaju przedsięwzięć,  

 Dbam o dobre imię szkoły 

Chcę się dobrze uczyć  Biorę czynny udział w zajęciach,  

 Uczę się systematycznie,  

 Regularnie odrabiam prace domowe,  

 Przychodzę na lekcje punktualnie,  

 Nie przeszkadzam na lekcjach,  
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 Korzystam z biblioteki i czytelni, a także innych źródeł, w tym – Internetu,  

 Szanuję książki. 

Chcę się uczyć w czystym miejscu  Dbam o wszystkie sprzęty w szkole,  

 Śmieci wyrzucam tylko do kosza, dbam o segregowanie śmieci  

 Noszę obuwie zmienne, 

 Przed klasopracownią i świetlicą ustawiam plecaki w rzędzie,  

 Dbam o porządek w toalecie,  

 Utrzymuję porządek nie tylko wtedy, kiedy jestem dyżurnym. 

Chcę się czuć bezpiecznie  Przestrzegam regulaminów klasopracowni oraz regulaminu korzystania ze świetlicy, z biblioteki, sali 

gimnastycznej, boisk, szatni, placu zabaw, stołówki, odwozów, 

 Odpowiedzialnie korzystam z telefonu, tabletu i komputera,  

 W drodze do i ze szkoły przestrzegam zasad ruchu drogowego, nie opuszczam terenu szkoły bez pozwolenia, 

 Podczas przerw zachowuję się tak, by nie przeszkadzać innym,  

 Unikam kontaktu z większą grupą osób  

 Pamiętam o konieczności zachowania dystansu w czasie epidemii  

 Pamiętam, że schody i sklepik szkolny nie są miejscami do zabawy,  

 Nie siadam na parapetach,  

 Zachowuję ostrożność podczas noszenia posiłków w stołówce szkolnej,  

 Nie biegam po szkole. 

Dbam o zdrowie swoje i innych  Przestrzegam zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, 

nosa i ust,  

 Dbam o odpowiednie odżywianie się (pamiętam również o śniadaniu),  

 Chętnie uczestniczę w różnego rodzaju zajęciach promujących aktywność fizyczną, 

 Właściwie wykorzystuję swój czas wolny,  

 Pilnuję, by plecak nie był dla mnie za ciężki (wykorzystuję możliwość zostawienia książek w klasie),  

 Nie sięgam po alkohol, papierosy i inne używki  

 Staram się przestrzegać ciszy, rozmawiam szeptem, nie hałasuję 
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Załącznik nr 2 

KARTA DIAGNOZY WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEJ KLASY ……….  

Lp. Imię i nazwisko ucznia Bierny/wycofany Aktywny Nadpobudliwy/ 

agresywny 

Z objawami 

nerwicy/ depresji 

Po traumie Chory/ 

Choroba 

w domu 

Z trudnościami 

w nauce 

         

         

         

         

         

         

         

         

                                                                                                                                                                                    

 Wychowawca  

…………………………………………………. 

 



Publiczna Szkoła Podstawowa z Klasami Sportowymi  im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie                                                                                                            
26-432 Wieniawa ul. Szkolna 6 tel: 48/6730015; NIP: 799-18-80-401; Regon: 000563128; e-mail: sekretariat@pspwieniawa.pl 

 

43 

 

 

Załącznik nr 3 

KARTA UCZNIA 

 Oddział /klasa …………  rok szkolny …………………    semestr ……. 

 Nazwisko i imię ucznia/ uczennicy………………………………………… 

  Wychowawca ……………………………………………………………… 

Data Rozpoznanie/działanie/rozmowa wyjaśniająca, wspierająca, motywująca, dyscyplinująca, porady, konsultacje, 

bieżąca praca, zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów/ formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej 

Podpis  
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Załącznik nr 4  

REALIZOWANE PROGRAMY, PODEJMOWANE AKCJE, PRZEDSIĘWZIĘCIA O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZO –

PROFILAKTYCZNYM 

Nazwa  Odpowiedzialni Termin realizacji 

Programy 

„Znajdź właściwe rozwiązanie” kl 7 -8 Pedagog, psycholog   XI.2022-III.2023 

Finansoaktywni Wychowawca klasy 7 I.2023 

Dam sobie radę Świetlica IX.2022 

„Drzewko dobrych manier” Świetlica IX/X.2022 

Trzymaj formę- wybrane zagadnienia Świetlica,  

Zespół ds. promocji zdrowia 

X.2022 

Cały rok 

Godzina baśni Świetlica Cały rok 

Wychowanie przez czytanie Biblioteka Cały rok 

Zdrowy styl życia Nauczyciele wych. fiz. IV. 2023 

Aktywny powrót do szkoły WF z AWF Nauczyciele wych. fiz. Cały rok 

Projekt „Eko- to logiczne” – udział wszystkich klas 0-III Rejczak Katarzyna,  Pyzara Agata XI.2022 – IV.2023 

Akcje, turnieje, konkursy 

Ogólnopolska akcja „Narodowe Czytanie 2022”- „Ballady 

i Romanse” Adama Mickiewicza 

Czyżykowska Agnieszka, Piasta 

Ewa, Teper Elżbieta 

3.IX. 2022 

Akcja „Tydzień Zdrowia Psychicznego”  Psycholog, pedagog X.2022 

Czytanie na dywanie Biblioteka Cały rok 

„Czytająca szkoła – czytająca klasa”, Biblioteka Cały rok 

Poczytaj mi przyjacielu”   Biblioteka Cały rok 



Publiczna Szkoła Podstawowa z Klasami Sportowymi  im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie                                                                                                            
26-432 Wieniawa ul. Szkolna 6 tel: 48/6730015; NIP: 799-18-80-401; Regon: 000563128; e-mail: sekretariat@pspwieniawa.pl 

 

45 

 

Pogubione literki w trawie – piknikowe czytanie Biblioteka V.2023 

Happening czytelniczy pod hasłem „Czytanie wzbogaca”   Biblioteka IV.2023 

Dzień bezpiecznego Internetu Zespół ds. promocji zdrowia, 

nauczyciele informatyki 

II.2023 

Bądź kumplem. Nie dokuczaj! Świetlica XI.2022 

Kartka dla seniora Świetlica  XII.2022 

Nakrętki zbieramy- chorym dzieciom pomagamy Świetlica, Samorząd Uczniowski, 

wolontariat 

Cały rok 

Góra grosza Samorząd Uczniowski, wolontariat Cały rok 

Przeczytaliśmy – namalowaliśmy” – konkurs plastyczny Biblioteka IV.2023 

Warzywka w roli głównej - śniadanko pierwsza klasa”  

Sentencja „Edimus, ut vivamus, non vivimus, ut edamus”. Żyjemy 

nie po to aby jeść, ale jemy po to aby żyć” 

Nauczyciele klas pierwszych  

Tomasik Maria, Rejczak Katarzyna, 

Sobótka Iwona 

III.2023 

Akcja w klasach „O” „Poczytaj mi mamo” Chylak Ewa, Strzałkowska Teresa II-III.2023 

Postać z bajki duńskiego bajkopisarza Pana Andersena – technika 

dowolna kl. II 

Nauczyciele klas II III.2023 

Kocham mój kraj- recytatorski dla klas III Nauczyciele klas III IV.2023 

Wielkanocna kartka świąteczna” – dla przedszkolaków Nauczyciele oddziałów 

przedszkolnych 

IV. 2023 

Ekologiczna ozdoba bożonarodzeniowa Zespół ds. promocji zdrowia XII.2023 

Czy nasza klasa zasługuje na medal? Opiekun Samorządu Uczniowskiego II.2023 

Turniej piłki ręcznej i piłki nożnej Nauczyciele wych. fiz. Wg kalendarza 

Wesoły portret nauczyciela Świetlica X.2022 

Plebiscyt życzliwości Świetlica XI.2022 
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Mistrz dobrych manier Świetlica I.2023 

Bezpieczna zima Świetlica I.2023 

Moja miejscowość Świetlica II.2023 

Turniej warcabowy Świetlica II-III.2023 

Quiz ekologiczny Świetlica IV.2023 

SOS dla Ziemi Świetlica IV.2023 

Konkurs gier logicznych Świetlica V.2023 

Konkurs sprawności fizycznej Świetlica III.2023 

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza Opiekun Wolontariatu XII.2022 

Dzień czystego powietrza Świetlica IX.2022 

Dzień kropki Świetlica IX.2022 

Dzień głośnego czytania Świetlica IX.2022 

Dzień tabliczki mnożenia Świetlica X.2022 

Witaminowa uczta Świetlica X.2022 

Pasowanie na Świetliczaka Świetlica  X/XI.2022 

Dzień Życzliwości Świetlica  XI.2022 

Dzień pluszowego misia  Świetlica  XI.2022 

Świetlicowa maskarada Świetlica  II.2023 

Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu-wystawa Biblioteka II.2023 

Karaoke w świetlicy Świetlica  II.2023 

Dzień Polskiej Niezapominajki Świetlica  V.2022 

Świetlicowa spartakiada Świetlica  VI.2023 

Wzorowy Świetliczak Świetlica Cały rok 

Dzień sportu szkolnego  Nauczyciele wych. fiz. VI. 2023 
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Załącznik nr 5             

PLANY PRACY WYCHOWAWCÓW NA ROK SZKOLNY 2022/23 

Wszystkie zadania podane przez wychowawców klas O-VIII są zgodne z kierunkami polityki oświatowej państwa na rok 2022/23. 

W klasach O – III są one w dużej części omawiane i realizowane podczas codziennej pracy w kręgach tematycznych. Są także działania, które podejmujemy 

jako osobna inicjatywa lub udział w wewnętrznych i zewnętrznych formach pracy szkolnej. 
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RAMOWY ZAKRES PLANU WYCHOWAWCÓW KLAS O-III   

Kierunki polityki 

oświatowej państwa na 

rok szkolny 2022/2023 

Zadania szkolnego 

programu wych. - 

profilaktycznego 

Zadania szczegółowe i forma realizacji. Miesiąc  Odpowiedzialni: 

Wspomaganie 

wychowawczej roli rodziny 

przez właściwą organizację 

i realizację zajęć 

edukacyjnych wychowanie 

do życia w rodzinie. 

Ochrona i wzmacnianie 

zdrowia psychicznego 

dzieci i młodzieży. 

Kształtowanie postaw 

patriotycznych, rodzinnych 

i społecznych. 

 

Kocham swoją rodzinę i pomagam jej członkom. 

Konflikty rówieśnicze i ich próby łagodzenia 

i rozwiązywania. 

Uczestnictwo z klasami w szkolnych akademiach 

patriotycznych tj.; Dzień Niepodległości, Rocznica 

Uchwalenia Konstytucji. Rozwijanie szacunku do 

symboli narodowych i obrzędowości. 

Poznanie tradycji własnego regionu oraz krajobrazu 

i kultury Małej Ojczyzny. 

Uroczyste obchody Dnia Matki i Ojca w klasach  

Organizacja konkursu plastycznego na plakat „Mam 

prawa, ale i obowiązki” klasy I-III 

Konkurs recytatorski dla klas III – Kocham mój kraj 

Akcja „Poczytaj mi mamo” - prezentacja przez 

rodziców fragmentów literatury dziecięcej w klasie 0a i 

0b. 

 V-VI.2023 

Cały rok 

 

Kalendarz 

uroczystości 

 

 

Cały rok 

VI.2023 

 

 

XI.2022 

 

II,III.2023 

Wychowawcy klas  

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas 

I-III  

K. Rejczak,  

M. Tomasik 

H. Moczko,  

B. Strzępek 

T. Strzałkowska 

E. Chylak 
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 Wychowanie zmierzające 

do osiągnięcia ludzkiej 

dojrzałości poprzez 

kształtowanie postaw 

ukierunkowanych na 

prawdę, dobro i piękno, 

uzdalniających do 

odpowiedzialnych decyzji.  

Doskonalenie kompetencji 

nauczycieli do pracy z 

uczniami przybyłymi z 

zagranicy, w szczególności 

z Ukrainy, adekwatnie do 

zaistniałych potrzeb oraz 

kompetencji nauczycieli 

nowych przedmiotów 

wprowadzonych do 

podstawy programowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promowanie zasad 

zdrowego odżywiania i 

stylu życia. 

Obchody w klasie Dnia Chłopaka 

Obchody Dnia Kobiet 

Udział w Dniu Życzliwości  

Zaangażowanie uczniów w akcje góra Grosza, 

Szlachetna Paczka. 

Praca nad uwrażliwianiem dzieci na „inność” kolegów 

niepełnosprawnych. Tolerancja w klasie i szkole. 

Zabawy i działania o charakterze integracyjnym 

związane z dziećmi przybyłymi z terenów objętych 

wojną. Wdrażanie dzieci z Ukrainy w życie klasy  

i szkoły. 

Postawy społeczne- wybór samorządów klasowych  

Wdrażanie do higieny osobistej i czystość 

 

Ćwiczenia śródlekcyjne, ruch i zabawy na powietrzu. 

IX.2022 

III.2023 

V.2023 

XII.2022 

 

Cały rok 

 

 

 

 

IX.2022 

Wychowawcy klas  

 

 

 

 

Wych. i  N-l 

wspomagający 

Wych. Klas z 

dziećmi z Ukrainy 

 

Wychowawcy 

 

n-le prowadzący 
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 Działanie na rzecz 

szerszego udostępnienia 

kanonu i założeń edukacji 

klasycznej oraz sięgania do 

dziedzictwa 

cywilizacyjnego Europy, 

m.in. przez umożliwienie 

uczenia się języka 

łacińskiego już od szkoły 

podstawowej 

Dziedzictwo kulturowe i 

cywilizacyjne 

 

 

 

 

 

Kształtowanie zasad 

zdrowego odżywiania. 

Organizowanie wyjazdów do teatru na sztuki z zakresu 

literatury europejskich bajkopisarzy Grimm, Andersen 

Konkurs plastyczny: Postać z bajki duńskiego 

bajkopisarza Pana Andersena – technika dowolna kl. II 

Poznanie europejskich tradycji świątecznych  

 

Zorganizowanie wspólnego posiłku przygotowanego 

samodzielnie przez uczniów I klas Akcja „Warzywko 

w roli głównej- śniadanko pierwszej klasy”. Sentencja 

„edimus, ut vivamus, non vivimus, ut edamus”. Żyjemy 

nie po to aby jeść ale jemy po to aby żyć”.  

Wycieczki edukacyjne np. poznanie miast Kazimierz 

Dolny, Sandomierz, Warszawa jako dziedzictwo 

kulturowe. 

Wykorzystanie oferty edukacyjnej Muzeum Wsi 

Radomskiej do uatrakcyjnienia zajęć tematycznie 

związanych z dziedzictwem kulturowym. 

 

XI.2022 

 

III.2023 

XII.2022 

IV.2023 

 

III.2023 

 

 

 

V- VI.2023 

Wychowawcy klas  

J. Sobótka 

A. Mordak 

Wychowawcy klas 

 

 

K. Rejczak,  

I. Sobótka 

M.Tomasik 

 

Wychowawcy klas 
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4.Podnoszenie jakości 

kształcenia oraz 

dostępności i jakości 

wsparcia udzielanego 

dzieciom i uczniom w 

przedszkolach i szkołach 

ogólnodostępnych i 

integracyjnych. 

 Zwiększenie poziomu 

bezpieczeństwa w szkole. 

Bezpieczeństwo w sieci, 

przemoc, cyberprzemoc, 

preorientacja zawodowa,  

 

 

Współpraca z GOPS, PZOZ 

 

 

Objęcie pomocą ucznia 

z problemami 

zdrowotnymi, 

posiadających opinie i 

orzeczenie z poradni, 

Bezpieczeństwo dzieci podczas drogi do i ze szkoły. 

Poznanie zasad przejścia przez jezdnię.  

Grzeczne zachowania przy autokarach i w autokarze. 

Poznanie znaków drogowych sposobem na nasze 

bezpieczne użytkowanie drogi. 

Bezpieczne poruszanie się po terenie szkoły. 

Opracowanie regulaminów klas. Budzenie potrzeby 

czynnego wypoczynku, jako sposób na bezpieczne 

przerwy międzylekcyjne. 

Spotkania z rodzicami zgodnie z terminarzem spotkań 

Omawianie umiejętności oraz wskazanie partii 

materiału wymagających wsparcia. 

Opieka nad uczniami mającymi trudności, stosowanie 

obniżonych wymagań, systematyczne kontakty  

z rodzicami.  

Wskazywanie rodzicom podczas wywiadówek 

sposobów oraz instytucji udzielających wsparcia 

rodzinom CPPR Przysucha, GOPS, PPP. 

Opieka nad uczniami zdolnymi. Pomoc przy 

przygotowywaniu prac konkursowych, promowanie 

uczniów podczas występów na forum klasy, szkoły, 

gminy. 

Integracja zespołów klasowych oraz nowo przybyłych 

uczniów ze szczególnym uwzględnieniem dzieci  

z Ukrainy. 

Zachowania promujące bezpieczne korzystanie z sieci.  

Umiem mówić nie również w sieci. 

IX.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok  

Wychowawcy klas 
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5.Wsparcie nauczycieli i 

innych członków 

społeczności szkolnych w 

rozwijaniu umiejętności 

podstawowych i 

przekrojowych uczniów. 

Rozwijanie u uczniów 

wrażliwości na piękno w 

literaturze, muzyce.  

Pomoc w odkrywaniu 

własnych możliwości, 

predyspozycji, talentów i 

ich twórczym 

wykorzystaniu. 

 

 

 

Rozwijanie postaw 

proekologicznych. 

 

Poznanie Zawodów ciekawych np. strażak, pielęgniarka  

Dbamy o nasze klasy – wystrój i prezentacja prac dzieci 

na korytarzach i w klasach. 

Konkursy wewnętrzne i zewnętrzne w tym plastyczne, 

czytelnicze prezentujące zdolności dzieci. 

Prezentacja kreatywności dzieci podczas przeglądu 

kolęd i pastorałek,  

Zespół Folkowe Nutki 

Ślubowanie uczniów klas I. Kształtowanie postaw pro 

ekologicznych. 

 

Uwrażliwianie na ważność poprawnej segregacji śmieci 

Udział klas w akcjach Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi.  

Projekt „Eko- logiczni” – udział wszystkich klas 0-III 

Prezentacja prac uczniów na korytarzach i w salach 

XII.2022, 

IV.2023 

I.2023 

Okazjonalnie 

cały rok 

 I .2023 

IX.2022-  

V.2023 

IX.2022 

 

 

 

 

Cały rok 

Wychowawcy klas 

O-III 

 

 

 

A. Mordak  

M. Tomasik 

 

K. Rejczak 

Maria Tomasik 

Iwona Sobótka 

 

 

Wychowawcy 
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PLANY PRACY WYCHOWAWCÓW KLAS IV - VIII 

Klasa IV 

Lp. Temat Obszar Formy realizacji 

WRZESIEŃ 

1. Organizacja życia klasy - Zasady BHP. Przypomnienie zasad 

funkcjonowania szkoły w czasie pandemii. 

Bezpieczeństwo  

i integracja 

Rozmowa nauczająca 

Pogadanka 

Film  

2. Bezpieczeństwo podczas drogi do i ze szkoły Bezpieczeństwo  

i integracja 

Pogadanka 

Dyskusja 

3. Poznajemy się, jako społeczność klasowa i ustalamy zasady bycia ze 

sobą. Wybór Samorządu Klasowego 

Bezpieczeństwo  

i integracja 

Dyskusja  

Pogadanka 

Zabawy integracyjne 

Prezentacja kandydatów 

4. Ach, ci chłopcy! – Dzień Chłopaka Bezpieczeństwo  

i integracja 

Wspólna zabawa 

Quizy 

PAŹDZIERNIK 

1. W czym jestem dobry? Moje wady i zalety – rozwijanie 

świadomości 

Przyjaźń i tolerancja 

Optymizm i życzliwość 

Mapa myśli 

Pogadanka 

Dyskusja 

2. Zawody ludzi pracujących dla dzieci - Dzień Nauczyciela Marzenia i planowanie 

przyszłości 

Burza mózgów – cechy dobrego nauczyciela 

Pogadanka  

3. „Zielono mi” – zdrowy posiłek do szkoły. Jak odżywiać się zdrowo? Zdrowie i ekologia Ankieta 

Pogadanka 

Praca w grupach 
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4. W jaki sposób czcimy pamięć naszych zmarłych?  Wartości patriotyczne 

 i rodzina 

Pogadanka 

Propozycje jak zadbać o groby żołnierzy 

Wizyty na cmentarzu 

LISTOPAD 

1. Co się wydarzyło 11 listopada 1918 roku? Poszanowanie symboli 

narodowych, zachowanie podczas uroczystości szkolnych. 

Wartości patriotyczne  

i rodzina 

Prezentacja - Odzyskanie niepodległości 

Definiowanie pojęcia „patriota” 

Gazetka klasowa  

2. Nauka, praca, wypoczynek – jak gospodarujemy swoim czasem? Zdrowie, ekologia, klimat 

Zagrożenia współczesnego 

świata 

Pogadanka na temat spędzania czasu 

wolnego i zagrożeń w Internecie 

Praca w grupach – układanie planu dnia 

 

3. Uczymy się tolerancji wobec siebie i innych narodowości (uczniów z 

Ukrainy). 

Przyjaźń i tolerancja Pogadanka i dyskusja 

4. Andrzejkowe spotkanie z wróżbą. Optymizm i życzliwość Mini wykład „Tradycje andrzejkowe” 

Wspólne wróżby: losy w cukierkach, rząd 

butów, serca... 

GRUDZIEŃ 

1. Upominek, ale jaki? Optymizm i życzliwość Pogadanka na temat tradycji Mikołajek 

Wręczanie upominków 

Wspólna zabawa, konkursy 

2. Bądź mądry – oszczędzaj.  Kreatywność, 

przedsiębiorczość 

Dyskusja 

Stworzenie plakatu jak oszczędzać? 

3. Tradycje Bożego Narodzenia – nasza klasa przy wigilijnym stole. Wartości patriotyczne, 

rodzina 

Ubieranie choinki w klasie 

Gazetka klasowa 

Śpiewanie kolęd 

Wigilia 

STYCZEŃ 
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1. Klasa na medal – nasze mocne strony i nad czym będziemy jeszcze 

pracować, czyli oceniamy nasze zachowanie. 

Szczerość, wdzięczność 

Optymizm i życzliwość 

Ocena zachowania poszczególnych uczniów 

Samoocena 

2. Moja babcia, mój dziadek. Wartości patriotyczne  

i rodzina 

Szczerość, wdzięczność 

Rozmowy o babci i dziadku 

Gazetka klasowa 

Redagowanie życzeń 

3. Multimedia – pomagają czy szkodzą? Zagrożenia współczesnego 

świata- cyberprzemoc 

Pogadanka prezentacja 

film edukacyjny 

LUTY 

1. Bezpiecznie i aktywnie wypoczywamy w czasie ferii- zabawy na 

śniegu i lodzie. 

Bezpieczeństwo i integracja Pogadanka 

 

2. Dlaczego nałogi są szkodliwe? Zagrożenia współczesnego 

świata- używki 

Prezentacja  

o nałogach 

Gazetka klasowa  

MARZEC 

1. Recepta na nudę, czyli jak spędzić wolny czas? Zdrowie, ekologia, klimat Zapisywanie na tablicy propozycji -jak 

spędzić swój wolny czas 

Wykonanie plakatu – praca w grupach 

Konkurs na najciekawszy plakat 

2. Kim będę? Marzenia i planowanie 

przyszłości 

Rysowanie swoich rodziców przy pracy lub 

siebie przy wymarzonej pracy 

Wystawa rysunków 

3. Jak się uczyć? Wytrwałość 

Zdrowie... 

Dyskusja- wymiana wzajemnych 

doświadczeń  

w uczeniu się 

Techniki ucznia się 

Pomóżmy słabszym – organizacja grup 

koleżeńskich pomagających słabszym 

kolegom 



Publiczna Szkoła Podstawowa z Klasami Sportowymi  im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie                                                                                                            
26-432 Wieniawa ul. Szkolna 6 tel: 48/6730015; NIP: 799-18-80-401; Regon: 000563128; e-mail: sekretariat@pspwieniawa.pl 

 

56 

 

4. Rozmawiamy ze sobą i o sobie. Samoakceptacja. Przyjaźń i tolerancja 

Optymizm i życzliwość. 

Samoakceptacja. 

Praca w grupach -  

Układanie i rozwiązywanie rebusów, 

krzyżówek  

i łamigłówek 

KWIECIEŃ 

1. Przewodnik po okolicy Zdrowie, ekologia, klimat Praca w grupach – zbieranie informacji 

o swojej miejscowości 

Korzystanie z lokalnych źródeł informacji na 

ten temat  

Sporządzanie gazetki „Poznaj swoją okolicę” 

2. Tradycje wielkanocne w moim domu. Wartości patriotyczne, 

rodzina 

Prezentacja o zwyczajach wielkanocnych 

Redagowanie życzeń na narysowaną kartkę 

świąteczną 

3. Dzień Ziemi – Jak dbamy o środowisko? 

 

Zdrowie, ekologia, klimat Prezentacja o ekologii 

Pogadanka na temat segregacji śmieci 

Wykonanie plakatu „Dbajmy o naszą 

planetę” 

MAJ 

1. Żeby Polska, była Polską – Konstytucja 3 maja. Wartości patriotyczne, 

rodzina 

Prezentacja multimedialna – 3 Maj 

Gazetka klasowa 

2. Polskie symbole narodowe Wartości patriotyczne, 

rodzina 

Pogadanka na temat historii godła, hymnu, 

flagi polskiej 

Pokaz różnych wizerunków godła polskiego 

Dyskusja – właściwe zachowanie wobec tych 

symboli 

3. Mamo! Tato! Kocham Was! Dzień Matki w klasie. Szczerość, wdzięczność 

Wartości patriotyczne, 

rodzina 

Gazetka klasowa 

Pogadanka na temat roli, jaką w naszym 

życiu odgrywają rodzice 
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Rysowanie portretu mamy lub taty 

4. Sentencje łacińskie, którymi kierujemy się w życiu. Miłość, tolerancja, radość, 

rodzina, życie. 

Gazetka klasowa 

CZERWIEC 

1. Jestem dzieckiem, ale mam prawa i obowiązki. Dzień dziecka. Optymizm i życzliwość Pogadanka 

Burza mózgów- lista praw i obowiązków 

Quizy 

2. Oceniamy swoje zachowanie Szczerość, wdzięczność Pogadanka podsumowująca zachowanie 

3. Bezpieczeństwo podczas wakacji Bezpieczeństwo i integracja Pogadanka 

Film  

 

Klasa V 

Lp. Temat Obszar Formy realizacji 

WRZESIEŃ 

1. Organizacja życia klasy. Zapoznanie uczniów z zasadami BHP, 

obowiązującą dokumentacją szkolną. Bezpieczeństwo w drodze do 

szkoły i ze szkoły.  

Bezpieczeństwo i integracja 

Zdrowie, ekologia, klimat 

Pogadanka 

Dyskusja 

Film 

2. Samorządność uczniowska – wybór samorządu klasowego. Prawa i 

obowiązki ucznia. Statut Szkoły. 

Przyjaźń i tolerancja Dyskusja 

Pogadanka 

Wybory 

3. Moja klasa – Czy jesteśmy zgranym zespołem klasowym. 

Integracja z nowymi kolegami z Ukrainy. 

Bezpieczeństwo i integracja 

Przyjaźń i tolerancja 

Optymizm i życzliwość 

Pogadanka 

Dyskusja, 

Zabawy integracyjne 

4. Dzień chłopaka w naszej klasie.  Bezpieczeństwo i integracja 

Przyjaźń i tolerancja 

Szczerość i wdzięczność 

Quiz 

Film 

Zabawy integracyjne 
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PAŹDZIERNIK 

1. Jestem oszczędny.  Kreatywność 

i przedsiębiorczość 

Marzenia i planowanie 

przyszłości 

Pogadanka 

 Film 

Praca w grupach 

2. Wolność a odpowiedzialność za własne czyny. Konflikty i sposoby 

ich rozwiązywania.  

Zagrożenia współczesnego 

świata 

Dyskusja 

Scenki rodzajowe 

Giełda pomysłów 

3. Agresji mówimy NIE!!! Agresja w nas i wokół nas, – dlaczego 

zachowujemy się agresywnie?  

Bezpieczeństwo i integracja 

Zagrożenia współczesnego 

świata 

Dyskusja 

Film 

4. W jaki sposób pamiętamy o naszym zmarłych?  Wartości patriotyczne 

i rodzinne 

Plakat 

 Pogadanka 

Dyskusja 

LISTOPAD 

1. Telewizja, komputer, Internet – przyjaciel czy wróg?  

 

Zagrożenia współczesnego 

świata 

 

Dyskusja 

Pogadanka 

Praca w grupach 

 

2. Odzyskanie przez Polskę niepodległości. Wartości patriotyczne i 

rodzinne 

.Szczerość i wdzięczność 

Pogadanka 

Gazetka 

3. Jestem sobą, mam własne zdanie – kilka słów o asertywności.  Optymizm i życzliwość 

Kreatywność i 

przedsiębiorczość 

Pogadanka 

 Dyskusja 

Drama 

4. Chcę powiedzieć Ci coś miłego - z życzliwością, na co dzień. 

Kultura osobista uczniów i jej wpływ na zachowanie się w różnych 

okolicznościach. 

Optymizm i życzliwość 

Szczerość i wdzięczność 

Wybory 

Pogadanka 
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GRUDZIEŃ 

1. Moje miejsce wśród rówieśników – budowanie pozytywnej 

samooceny. 

Bezpieczeństwo i integracja 

Przyjaźń i tolerancja 

Marzenia i planowanie 

przyszłości 

Zabawy integracyjne 

Pogadanka 

2. Działalność charytatywna sposobem na pozytywną samorealizację.  Przyjaźń i tolerancja 

Optymizm i życzliwość 

Pogadanka 

Dyskusja 

Film 

3. Szkolna nieuczciwość – problem „ściągania”. Zagrożenia współczesnego 

świata 

Szczerość i wdzięczność 

Dyskusja 

Pogadanka 

 

4. Na czym polega istota Świąt Bożego Narodzenia? – Pielęgnujemy 

tradycje świąteczne. 

Optymizm i życzliwość 

Wartości patriotyczne i 

rodzinne 

Pogadanka 

Wigilia klasowa 

STYCZEŃ 

1. Niepowodzenia i porażki to etap w drodze do celu. Rozwiązujemy 

konflikty i radzimy sobie w trudnych sytuacjach.  

Wytrwałość 

Zagrożenia współczesnego 

świata 

Pogadanka 

Dyskusja 

Praca w grupach 

Drama 

2. Jak pokonać trudności szkolne? Metody efektywnego uczenia się. 

Pomoc koleżeńska.  

Bezpieczeństwo i integracja 

Przyjaźń i tolerancja 

Optymizm i życzliwość 

Wytrwałość 

Plakat 

Prezentacja 

3. Czy nasz klasa zasługuje na medal? – Podsumowanie i wystawienie 

ocen z zachowania 

 

Wytrwałość 

 

Dyskusja 

Samoocena 

4. Jakie sentencje łacińskie znajdziemy w książkach, które czytamy. 

 

Marzenia i planowanie 

przyszłości 

Dyskusja 
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LUTY 

1. Cyberprzemoc –wróg czy przyjaciel.  Zdrowie, ekologia, klimat Pogadanka 

Film 

Praca w grupach 

2. Recepta na nudę, czyli jak spędzać wolny czas. Kreatywność i 

przedsiębiorczość 

 

Tworzenie planu 

Pogadanka 

MARZEC 

1. Chce poznać siebie – moje zalety i wady. Wartości ważne w moim 

życiu. 

Optymizm i życzliwość 

Wytrwałość 

Wartości patriotyczne 

i rodzinne 

Dyskusja 

 Pogadanka 

Plakat 

 

2. Nasze hobby, czyli co zbieramy i dlaczego. Kreatywność i 

przedsiębiorczość 

Marzenia i planowanie 

przyszłości 

Pokaz 

Pogadanka 

3. Czy umiemy słuchać innych i rozmawiać ze sobą.  Bezpieczeństwo i integracja 

Przyjaźń i tolerancja 

 

Rozmowa 

Zabawy integracyjne 

4. Poznajemy siebie, swoje potrzeby, dostrzegamy potrzeby innych.  Optymizm i życzliwość 

Szczerość i wdzięczność 

Pogadanka 

Giełda pomysłów 

5. Jesteśmy razem tu i teraz – wspólnie odpowiadamy za nasze 

problemy w nauce i zachowaniu. 

Bezpieczeństwo i integracja 

Przyjaźń i tolerancja 

Zdrowie, ekologia, klimat 

Dyskusja 

Pogadanka 

KWIECIEŃ 



Publiczna Szkoła Podstawowa z Klasami Sportowymi  im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie                                                                                                            
26-432 Wieniawa ul. Szkolna 6 tel: 48/6730015; NIP: 799-18-80-401; Regon: 000563128; e-mail: sekretariat@pspwieniawa.pl 

 

61 

 

1. Substancje i zachowania szkodliwe dla naszego młodego organizmu. Zagrożenia współczesnego 

świata 

Zdrowie, ekologia, klimat 

Pogadanka  

 

2. Dlaczego należy dbać o środowisko naturalne? Zdrowie, ekologia, klimat Plakat 

Prezentacja 

Pogadanka 

3. Promocja zdrowego stylu życia. Zdrowe odżywianie. Zdrowie, ekologia, klimat Prezentacja 

Dyskusja 

4. Wytrwałość, jako podstawa w dążeniu do celu Wytrwałość 

Marzenia i planowanie 

przyszłości 

Prezentacja 

Film 

Burza mózgów 

MAJ 

1. W poszukiwaniu prawdziwego przyjaciela. Przyjaźń i tolerancja 

Szczerość i wdzięczność 

Dyskusja 

Pogadanka  

 

 

2. Tolerancja – co to jest. Czy jestem tolerancyjny?   Przyjaźń i tolerancja Dyskusja 

 Pogadanka 

Drama 

3. Moja mama - kim jest dla mnie?  Wartości patriotyczne i 

rodzinne 

Szczerość i wdzięczność 

Laurka 

Życzenia 

CZERWIEC 

1. Chcę czuć się pomocny – dostrzegamy problemy kolegów i służymy 

pomocą. 

Przyjaźń i tolerancja 

Optymizm i życzliwość 

Pogadanka 

Dyskusja 

Praca w grupach 
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2. Wybitni Polacy – Patron naszej szkoły Jan Kochanowski.  Wartości patriotyczne i 

rodzinne 

Film 

Prezentacja 

Pogadanka 

3. Oceniamy swoje zachowanie – wystawienie ocen z zachowania. Przyjaźń i tolerancja 

Wytrwałość 

Dyskusja 

Pogadanka 

4. Nasze plany na wakacje. Zasady bezpieczeństwa podczas wakacji.  Bezpieczeństwo i integracja 

Marzenia i planowanie 

przyszłości 

Dyskusja 

Film  

Plakat 

                    

Klasa VI 

Lp. Temat Obszar Formy realizacji 

WRZESIEŃ 

1. Organizacja pracy na lekcjach wychowawczych w klasie 6. Zasady 

BHP. Zachowanie bezpieczeństwa w czasie drogi do i ze szkoły. 

Zapoznanie uczniów z przepisami obowiązującymi w roku szkolnym 

2022/2023, w tym ze Statutem Szkoły. 

Bezpieczeństwo i integracja Dyskusja,  

Prezentacja 

Film 

2. Wybór Samorządu Klasowego. Przypomnienie Praw Obowiązków 

Ucznia, WSO, Regulaminu Ocen z Zachowania. 

Bezpieczeństwo i integracja Prezentacja 

Wybory do samorządu 

3. Zarażaj odpowiedzialnością Bezpieczeństwo i integracja Dyskusja 

Praca w małych grupach 

Burza mózgów 

4. Dzień Chłopaka w naszej klasie- integracja zespołu klasowego. Bezpieczeństwo i integracja Spotkanie klasowe 

PAŹDZIERNIK 

1. Planowanie i organizowanie własnej pracy. Jak się uczyć zdalnie? 

Nauka planowania, uczenia się, samokontroli. Zapoznanie z 

obowiązującymi przepisami. 

Marzenia i planowanie 

przyszłości 

Dyskusja 

Praca w małych grupach 

Burza mózgów 
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2. Kogo mogę nazwać swoim przyjacielem i dlaczego? Przyjaźń i tolerancja Cytaty o przyjaźni, 

 

3. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom posiadającym 

trudności w nauce. Chcę uczyć się pomocy – dostrzegamy problemy 

kolegów i uczymy się pomocy. 

Przyjaźń i tolerancja 

Optymizm i życzliwość 

Opracowanie sposobów pomocy koleżeńskiej 

4. Radzę sobie z konfliktami - nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. 

Sentencje łacińskie w naszym życiu. 

Przyjaźń i tolerancja Opracowanie sposobów radzenia sobie z 

konfliktami 

 

LISTOPAD 

1. Pamiętamy o tych, którzy odeszli. Wartości patriotyczne i 

rodzinne 

Znani Polacy, którzy odeszli w ostatnim roku 

wyszukiwanie informacji 

 

2. Dzień Praw Dziecka. Czy znamy swoje prawa? Odpowiedzialność 

prawna dziecka w wieku szkolnym. 

Optymizm i życzliwość Dyskusja 

Praca w małych grupach 

Burza mózgów 

3. Czy jestem optymistą? Optymizm i życzliwość Burza mózgów 

4. Chcę powiedzieć Ci coś miłego - z życzliwością, na co dzień. 

Kultura osobista uczniów i jej wpływ na zachowanie się w różnych 

okolicznościach. 

Optymizm i życzliwość Plakat 

GRUDZIEŃ 

1. 5 i 6 grudnia- czy znamy te daty? Mikołajki. Światowy Dzień 

Wolontariatu. Jesteśmy potrzebni i potrzebujemy innych – 

działalność charytatywna, wolontariat. 

Optymizm i życzliwość Spotkanie klasowe 

Wspólna zabawa 

2. Najważniejszy jest plan, czyli o tym jak tworzyć i analizować 

budżet. 

Kreatywność i 

przedsiębiorczość 

Plakat lub prezentacja  

3. Święta Bożego Narodzenia w moim domu – tradycja i zwyczaje. 

Planowanie wydatków świątecznych. Czy mam wpływ na domowy 

budżet. Czy potrafię gospodarować własnymi oszczędnościami? 

Kreatywność i 

przedsiębiorczość Wartości 

patriotyczne i rodzinne 

Opłatek klasowy 

Życzenia świąteczne 

Słuchanie kolęd 
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STYCZEŃ 

1. Wytrwałość, jako podstawa do osiągnięcia sukcesu. Jestem 

asertywny- potrafię powiedzieć nie. 

Wytrwałość Pogadanka 

Burza mózgów 

2. Podniesienie poczucia własnej wartości - w wielu rzeczach jestem 

bardzo dobry. 

Wytrwałość Optymizm 

i życzliwość 

Ankieta 

Praca w grupach 

3. Oceniamy nasze zachowanie. Wytrwałość Kwestionariusz samoocena 

4. Praca zawodowa naszych rodziców. Kto i dlaczego jest dla Ciebie 

autorytetem? 

Wartości patriotyczne 

i rodzinne 

Dyskusja 

Plakat 

LUTY 

1. Bezpieczne ferie. Aktywne sposoby spędzania wolnego czasu. 

Właściwe zachowania w domu i na świeżym powietrzu. 

 

Bezpieczeństwo i integracja  Prezentacja multimedialna 

2. Co zrobić, aby uzyskać wyższe wyniki w nauce? Marzenia i planowanie 

przyszłości 

Plakat 

MARZEC 

1. Słynne polskie kobiety – prezentacje. Wartości patriotyczne i 

rodzinne 

Prezentacja multimedialna 

2. Czy korzystanie z Internetu jest bezpieczne? Cyberprzemoc. Zagrożenia cywilizacyjne, 

używki, choroby, 

cyberprzemoc 

Pogadanka 

prezentacja multimedialna 

3. Zdrowotne, społeczne i moralne następstwa uzależnień. Zagrożenia cywilizacyjne, 

używki, choroby, 

cyberprzemoc 

Prezentacja multimedialna lub film 
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4. Odpowiedzialność prawna nastolatka. Jak panować nad sobą? Zagrożenia cywilizacyjne, 

używki, choroby, 

cyberprzemoc 

Dyskusja 

KWIECIEŃ 

1. Dlaczego należy dbać o środowisko naturalne? - Segregacja 

odpadów. Jestem Eko- nie marnuję. 

Zdrowie, ekologia, klimat Przykłady działań ekologicznych pogadanka, 

2. Czy wiemy, co jemy? Zdrowie, ekologia, klimat Plakat 

3. Dzień Ziemi- dbamy o środowisko naturalne- nasza rola w zmianie 

klimatu na ziemi. 

Zdrowie, ekologia, klimat Przykłady działań ekologicznych  

Pogadanka 

Film 

 

MAJ 

1. Porozmawiajmy o Konstytucji 3 Maja Wartości patriotyczne  

i rodzinne 

Pogadanka 

Film 

2. Czas wolny, na co dzień i od święta. Co lubię robić? Proponujemy 

formy spędzania wolnego czasu. 

Marzenia i planowanie 

przyszłości 

Plakat lub prezentacja 

3. Co jest najważniejsze w życiu? – Budowanie piramidy wartości. Marzenia i planowanie 

przyszłości 

Plakat 

4. Marzenia. Jak je realizować? Marzenia i planowanie 

przyszłości 

Praca w grupach 

Dyskusja 

CZERWIEC 

1. Komu i za co jestem wdzięczny?  Szczerość i wdzięczność Pogadanka 

2. Oceniamy nasze zachowanie. Wytrwałość Kwestionariusz samoocena 

3. Na wakacjach bawimy się bezpiecznie. Bezpieczeństwo i integracja Pogadanka 

dyskusja lub film 
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Klasa VII 

Lp. Temat Obszar Formy realizacji 

WRZESIEŃ 

1. Organizacja roku szkolnego. Zasady funkcjonowania szkoły w czasie 

pandemii. Zapoznanie ze Statutem Szkoły – prawami i obowiązkami 

ucznia. Przypomnienie Regulaminu Oceny z Zachowania. 

Bezpieczeństwo w drodze do szkoły, podczas lekcji i przerw. 

Zachowanie w stanach zagrożenia (sygnały alarmowe, drogi 

ewakuacyjne). Szczepienia – profilaktyka chorób zakaźnych. 

Bezpieczeństwo i integracja 

Zdrowie, ekologia, klimat 

Pogadanka, 

Film edukacyjny 

2. Wybór samorządu szkolnego i omówienie organizacji nowego roku 

szkolnego. 

Kreatywność 

przedsiębiorczość 

Gazetka klasowa, 

Pogadanka 

3. Jak się uczyć zdalnie? Bezpieczeństwo i integracja 

Wytrwałość 

Pogadanka, 

Wypracowanie zasad 

4. Dzień Chłopaka – integracja zespołu klasowego. Bezpieczeństwo i integracja 

Przyjaźń i tolerancja 

Wartości patriotyczne 

i rodzinne. 

Gazetka 

Gry i zabawy 

PAŹDZIERNIK 

5. Estetyka ubioru, higiena osobista. Szkolny dress – code.  Zdrowie, ekologia, klimat, 

 Wartości patriotyczne 

i rodzinne. 

Pogadanka, 

Wypracowanie klasowego dress code. 

6. Nauczyciel – zawód, czy powołanie? Marzenia i planowanie 

przyszłości 

Gazetka, 

Życzenia. 

7. Dzień Praw Dziecka.  Wartości patriotyczne 

i rodzinne 

Zdrowie, ekologia, klimat, 

Pogadanka 

8. Komunikacja kluczem dobrych relacji.  Przyjaźń i tolerancja Dyskusja 
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Optymizm i życzliwość 

LISTOPAD 

9. Poznajmy korzenie kultury europejskiej – znane i nieznane zwroty w 

języku łacińskim.  

 Wartości patriotyczne i 

rodzinne 

 Szczerość i wdzięczność 

Pogadanka, plakat  

10. Rocznica odzyskania Niepodległości- sylwetki ludzi odważnych i ich 

działania. Kształtowanie postaw patriotycznych. 

Wartości patriotyczne i 

rodzinne 

 Szczerość i wdzięczność 

Gazetka 

Prezentacja 

11. Ja w cyberprzestrzeni? Zagrożenia współczesnego 

świata 

Bezpieczeństwo i integracja 

Dyskusja 

Film edukacyjny 

12. Poznajemy zwyczaje i tradycje naszych sąsiadów – integracja 

zespołu klasowego, szczególnie z uczniami z Ukrainy. 

 Wartości patriotyczne i 

rodzinne 

Bezpieczeństwo i integracja 

 Pogadanka, 

GRUDZIEŃ 

13. Mikołajki klasowe.  Bezpieczeństwo i integracja 

Wartości patriotyczne i 

rodzinne 

Gazetka 

14. Konflikt, czyli jak radzić sobie w trudnej sytuacji. Przyjaźń i tolerancja 

Optymizm i życzliwość 

Pogadanka 

Mapa myśli 

15. Nasze świąteczne tradycje. Wartości patriotyczne i 

rodzinne 

 Gazetka 

 Pogadanka 

STYCZEŃ 

16. Przyjaciel – lekarstwo na całe zło.  Przyjaźń i tolerancja 

Zagrożenia współczesnego 

świata 

Pogadanka 
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17. Mój domowy budżet. Czy mam wpływ na planowanie domowych 

finansów? Program edukacyjny Finansoaktywni. Misja: Podatki. To 

się opłaca! Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. 

 Kreatywność 

i przedsiębiorczość 

 Szczerość i wdzięczność 

Dyskusja 

18. Samoocena – proponujemy oceny z zachowania. Czy mogę być  

z siebie dumny? – Podsumowanie I okresu. 

Wytrwałość Dyskusja 

19. Bezpieczne ferie. Aktywne sposoby spędzania wolnego czasu. Bezpieczeństwo i integracja 

Kreatywność i 

przedsiębiorczość 

Zagrożenia współczesnego 

świata 

Pogadanka 

Burza mózgów 

LUTY 

20. Stres – jak sobie z nim radzić? Zagrożenia współczesnego 

świata 

Zdrowie, ekologia, klimat 

Pogadanka 

Burza mózgów 

21. Nasza rola w zmianie klimatu na świecie. Zagrożenia współczesnego 

świata 

Zdrowie, ekologia, klimat 

Kreatywność 

przedsiębiorczość 

Film edukacyjny 

Pogadanka 

MARZEC 

22. Święto Kobiet w klasie – zabawy integrujące klasę. Bezpieczeństwo integracja 

Wartości patriotyczne i 

rodzinne 

Gazetka 

 

23. „My nie palimy – to nie dla nas” – edukacja prozdrowotna. Zagrożenia współczesnego 

świata 

Zdrowie, ekologia, klimat 

Gazetka 

Dyskusja 

24. Jestem asertywny, potrafię powiedzieć „nie". Szczerość i wdzięczność 

Wytrwałość 

Pogadanka 



Publiczna Szkoła Podstawowa z Klasami Sportowymi  im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie                                                                                                            
26-432 Wieniawa ul. Szkolna 6 tel: 48/6730015; NIP: 799-18-80-401; Regon: 000563128; e-mail: sekretariat@pspwieniawa.pl 

 

69 

 

25. Marzę o … - marzenia te wielkie i te małe. Marzenia i planowanie 

przyszłości 

Prezentacje uczniów 

KWIECIEŃ 

26. Jestem wartościowym człowiekiem! – Szukamy w sobie 

pozytywnych cech. 

Wartości patriotyczne 

i rodzinne 

Optymizm i życzliwość 

Pogadanka 

27. Święta Wielkanocne – czas odrodzenia i nadziei. Wartości patriotyczne i 

rodzinne 

Gazetka 

28. Jestem eko – nie marnuję. Zdrowie, ekologia, klimat Gazetka 

Film edukacyjny 

MAJ 

29. Dzień Polskiej Niezapominajki- kształcenie szacunku dla mojej 

Małej i Wielkiej Ojczyzny. 

Wartości patriotyczne 

i rodzinne 

Optymizm i życzliwość 

Pogadanka 

30. Kto czyta, żyje wielokrotnie. Kreatywność 

i przedsiębiorczość 

Pogadanka 

31. „Mama zawsze rozumie i wybaczy …” – jak pokazać, że ją tak 

bardzo kochamy. 

Wartości patriotyczne i 

rodzinne 

Pogadanka 

32. Aktywny wypoczynek alternatywą dla TV I spędzania czasu przed 

komputerem. 

Zagrożenia współczesnego 

świata 

Zdrowie, ekologia, klimat 

Kreatywność 

i przedsiębiorczość 

Dyskusja 

CZERWIEC 

33. Odpowiedzialność prawna nastolatka. Wartości patriotyczne 

i rodzinne 

Film edukacyjny 
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Zagrożenia współczesnego 

świata 

34. Święto Patrona Szkoły.  Wartości patriotyczne 

i rodzinne 

Pogadanka 

35. Podsumowanie roku szkolnego. Bezpieczne wakacje. Bezpieczeństwo integracja 

Zdrowie, ekologia, klimat 

Pogadanka 

Statystyki 

 

Klasa VIII 

L.p. Temat Obszar Formy realizacji 

WRZESIEŃ 

1. Organizacja roku szkolnego.  Wybór Samorządu Klasowego. 

Zapoznanie ze Statutem Szkoły – prawami i obowiązkami ucznia. 

Omówienie wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Bezpieczeństwo, 

zasady higieny podczas lekcji i przerw. Zachowanie w stanach 

zagrożenia (sygnały alarmowe, drogi ewakuacyjne). 

Bezpieczeństwo i integracja Pogadanka, prezentacja 

2. Samoakceptacja. Zachowania asertywne. Optymizm i życzliwość 

 

Szczerość i wdzięczność  

Burza mózgów, scenki, pogadanka, plakat 

3. Czy jesteśmy zgranym zespołem klasowym? Rozmawiamy  

o solidarności klasowej i granicach kompromisu 

Bezpieczeństwo i integracja Opracowanie klasowego kodeksu 

4. Dzień Chłopaka - integracja zespołu klasowego Bezpieczeństwo, integracja 

Przyjaźń, tolerancja 

Optymizm, życzliwość 

Spotkanie klasowe 

5.  Trudne chwile, jak sobie z nimi radzić? Nauka zdalna, hybrydowa, 

stacjonarna. 

Optymizm, życzliwość 

Wytrwałość 

Pogadanka, film 

PAŹDZIERNIK 

1. Przyczyny i skutki używania środków uzależniających. Nałogi  

a silna wola. 

Zagrożenia współczesnego 

świata, cyberprzemoc, 

Pogadanka 

Konkurs wiedzy o uzależnieniach, 
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używki plakat 

2. Najpiękniejsze sentencje łacińskie – prezentacja. Wartości patriotyczne 

i rodzinne 

Prezentacja, pogadanka 

3.  Przed egzaminem ósmoklasisty – zapoznanie z zasadami egzaminu. Marzenia, planowanie, 

przyszłość 

Pogadanka, prezentacja 

4. Jak odpowiedzialnie korzystać z nowoczesnych urządzeń 

komunikacyjnych - telefonu komórkowego i smartfonu, smartwatch, 

tabletu. 

Zagrożenia współczesnego 

świata, cyberprzemoc, używki 

Bezpieczeństwo, integracja 

Prezentacja multimedialna 

LISTOPAD 

1. Rocznica Odzyskania Niepodległości - Sylwetki ludzi odważnych i ich 

dokonania. Kształtowanie postaw patriotycznych. 

Wartości patriotyczne 

i rodzinne 

Wyszukiwanie informacji, quiz patriotyczny 

2. Dzień Praw Dziecka. Czy znamy swoje prawa? Odpowiedzialność 

prawna dziecka w wieku szkolnym 

Optymizm i życzliwość Dyskusja 

Praca w małych grupach 

Burza mózgów 

3.  Wiem, czuję, pomagam... – Jak mogę pomagać uczniom przybyłym  

z zagranicy, w szczególności z Ukrainy? Działalność charytatywna, 

wolontariat. 

Bezpieczeństwo, integracja 

Przyjaźń, tolerancja 

Optymizm, życzliwość 

Prezentacja, burza mózgów, plakat 

GRUDZIEŃ 

1. Mikołajki klasowe. Bezpieczeństwo, integracja 

Przyjaźń, tolerancja 

Optymizm, życzliwość 

Spotkanie klasowe, wspólne zabawy 

integracyjne 

2. Konflikt - radzenie sobie w sytuacji konfliktu. Metody 

rozwiązywania problemów. 

Przyjaźń, tolerancja Lista umiejętności ważnych w kontaktach 

z ludźmi 

3. Świąteczne tradycje. - Wigilia klasowa.  Przyjaźń, tolerancja 

Optymizm, życzliwość 

Wartości patriotyczne 

i rodzinne 

Opłatek klasowy, życzenia świąteczne, 

słuchanie kolęd 
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STYCZEŃ 

1. Samoocena zachowania. Jak panować nad sobą - o emocjach, stresie  

i mechanizmach obronnych. 

Zdrowie, ekologia, klimat Kwestionariusz samooceny 

2. Podsumowanie I okresu. Bezpieczeństwo i aktywny odpoczynek 

podczas ferii. 

Bezpieczeństwo, integracja Prezentacja 

Film 

3. Ja w cyberprzestrzeni. Jak przeciwdziałać cyberprzemocy? Zagrożenia współczesnego 

świata, cyberprzemoc, używki 

Film, plakat 

4. Do czego dążymy i czego potrzebujemy? Nasze marzenia, plany 

zawodowe 

Marzenia, planowanie, 

przyszłość 

Kwestionariusz zainteresowań i predyspozycji 

zawodowych 

LUTY 

1. Dobra książka sposobem na nudę. Szczerość, wdzięczność Prezentacja swojej ulubionej książki 

2. Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie?" - O sile uczuć.  Przyjaźń, tolerancja  Cytaty o przyjaźni, miłości 

MARZEC 

1. Święto Kobiet w klasie. Bezpieczeństwo, integracja 

Przyjaźń, tolerancja 

Spotkanie klasowe, zabawy integracyjne 

2. Kształtowanie odpowiedzialności za siebie, konsekwencje 

nieprzemyślanych decyzji. 

Wytrwałość  Film, pogadanka 

3. Stres w moim życiu. Sposoby radzenia sobie ze stresem. Zdrowie, ekologia, klimat Opracowanie sposobów radzenia sobie ze 

stresem 

Plakat 

4. Rola rodziny w życiu nastolatka. Wartości patriotyczne, 

rodzinne 

Pogadanka 

KWIECIEŃ 

1. Z ekologią za pan brat - nasze działania proekologiczne. Zdrowie, ekologia, klimat Przykłady działań ekologicznych pogadanka 

Film 
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2. Jaka szkoła średnia? Typy i oferty szkół w naszej okolicy. Marzenia i planowanie 

przyszłości 

Prezentacja szkół ponadpodstawowych 

3.  Święta Wielkanocne – czas odrodzenia i nadziei.  Wartości patriotyczne, 

rodzinne 

Krzyżówka 

MAJ 

1. Ważne daty dla Polaka - Konstytucja 3 Maja.  Wartości patriotyczne i 

rodzinne 

Film 

Karty pracy 

2. Prawidłowa dieta nastolatka. Zaburzenia odżywiania  Zdrowie, ekologia, klimat Plakat, kalkulator kalorii 

3. Skąd czerpiemy informacje? Jakie źródła informacji są wiarygodne, 

sposoby działania reklam na ludzi 

Kreatywność, 

przedsiębiorczość 

Zagrożenia współczesnego 

świata, cyberprzemoc, używki 

Źródła informacji –plakat 

CZERWIEC 

1. Nasze święto – Święto Szkoły. Kształtujemy poczucie empatii - 

nasze działania charytatywne 

Optymizm, życzliwość 

Wartości patriotyczne, 

rodzinne 

Pogadanka 

Zbiórka plastikowych nakrętek 

2. Czym jest praca w życiu człowieka? Jak mądrze i aktywnie wypocząć? Kreatywność, 

przedsiębiorczość 

Marzenia i planowanie 

przyszłości 

Prezentacja multimedialna 

3. Pożegnania nadszedł czas - kończymy szkołę podstawową. 

Bezpieczne wakacje. 

Bezpieczeństwo, integracja 

Wytrwałość 

Pogadanka 

 

 

 


