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I. PODSTAWA PRAWNA  PROGRAMU WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNEGO: 

1. Konwencja o prawach dziecka 

2. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe. 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego  oraz podstawy 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla 

szkoły policealnej. 

6. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z późniejszymi zmianami). 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591) 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015r. 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  dnia 28 sierpnia 2015 r. 

poz. 1249) 

10. Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2019 r. poz.638) 

11. Ustawa z dnia 26 marca 2020 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. nr 685) 

12. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz.1030) 

13. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 1982 r. nr 35 poz. 228,   Dz. U. z 1994r. nr 111. poz. 535   - tekst 

jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 11 poz. 109) 
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14. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982r. nr 35 poz. 230 z późniejszymi 

zmianami) 

15. Rozporządzenie MENiS z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  

16. Rozporządzenie Ministra i Nauki  z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach 

17. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży 

zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2003 r. nr 26 poz. 192 Dz. U. nr 26 poz. 226) 

18. Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r. 

19. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz.374) 

20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 

w związku z wystąpieniem stanu epidemii  

21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r.  w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”. 

22. Statut Szkoły. 

Wyżej wymienione dokumenty zobowiązują szkoły i placówki objęte systemem oświaty do podejmowania zadań dotyczących przeciwdziałania patologiom. 

Działalność wychowawcza i zapobiegawcza adresowana do dzieci i młodzieży powinna obejmować promocję zdrowia psychicznego, zdrowego stylu życia 

oraz prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej. Zakres tej działalności oraz jej szczegółowe formy reguluje Rozporządzenie 

Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2002 r. nr 51 poz. 458). 
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II. WSTĘP 

Wychowanie to „wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które 

powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży.” (art.1 pkt 3 Ustawy Prawo oświatowe) 

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także 

ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.  

Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się 

osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie.  

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły został opracowany po wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb uczniów, oczekiwań rodziców oraz 

nauczycieli. Został on oparty na misji i wizji szkoły, analizie sytuacji wychowawczej szkoły (rozmowy , obserwacja zachowań , wytwory  dzieci) oraz na 

raportach NIK: o przeciwdziałaniu e–uzależnieniu dzieci i młodzieży z 23 grudnia 2016 i o cyberprzemocy z 10 września 2017r. 

 Program opisuje treści i działania skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców związane z realizacją misji wychowawczej szkoły oraz zadań  

w zakresie wychowania i profilaktyki. Szkoła oraz poszczególni nauczyciele są zobowiązani do podejmowania działań mających na celu zindywidualizowane 

wspomaganie rozwoju każdego ucznia dostosowanie do jego potrzeb i możliwości. Treści programu zgodne są ze Statutem Szkoły.  

 

 

 

 

 

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/edukacja/nik-o-przeciwdzialaniu-e-uzaleznieniu-dzieci-i-mlodziezy.html
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/edukacja/nik-o-przeciwdzialaniu-e-uzaleznieniu-dzieci-i-mlodziezy.html
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II. MISJA SZKOŁY 

Szkoła jest społecznością działającą na zasadach partnerstwa, przyjaźni, szacunku i życzliwości. Nauczyciele w pracy dydaktyczno – wychowawczej 

kierują się dobrem uczniów, troszczą o ich bezpieczeństwo i zdrowie, kształtują właściwą postawę moralną i obywatelską swoich wychowanków, dążą do pełnego 

rozwoju ich osobowości. Szkoła wspiera ten rozwój poprzez stworzenie bezpiecznej i twórczej atmosfery procesu nauczania, rozpoznawanie, zachęcanie i 

rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności, rozbudzanie chęci i szacunku do nauki, pojmowanej jako proces trwający przez całe życie.        

 Szkoła Podstawowa przygotowuje uczniów do przyszłego życia poprzez uczenie wzajemnej tolerancji i zrozumienia potrzeb innych ludzi, kształtowanie 

pozytywnego podejścia do nauki i pracy, zachęcanie do działania zespołowego, uświadamianie odpowiedzialności za rozwój środowiska przyrodniczego 

i społecznego. 

W działaniach naszej szkoły, dążymy do odkrywania przez uczniów : dobra, wrażliwości i piękna oraz otwarcia się na potrzeby innych. Staramy się 

ukształtować  młodego człowieka, któremu bliskie będą istotne wartości: wrażliwość, empatia, odpowiedzialność, uczciwość, tolerancja. 

 

III. WIZJA SZKOŁY 

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego jest przyjazna dziecku, bezpieczna, stwarzająca optymalne warunki rozwoju intelektualnego  

i emocjonalnego uczniów, gwarantująca atrakcyjne i skuteczne nauczanie. To szkoła, która kształtuje swoich uczniów w oparciu o szacunek do drugiego 

człowieka, poszanowanie uniwersalnego systemu wartości, dziedzictwa historycznego i kulturowego tak, aby poprzez właściwe kreowanie własnego rozwoju, 

godnie wpisać się w kształtowanie otaczającej rzeczywistości. 

Pragniemy  rozwijać wśród naszych uczniów poczucie przynależności do wspólnoty regionalnej, tzw. Małej Ojczyzny, uczyć  ich zachować własną 

tożsamość, a jednocześnie pomagać w odnajdywaniu się w realiach  współczesnej  zjednoczonej Europy.  

W swojej pracy wychowawczej kierujemy się pedagogią Janusza Korczaka, która była miejscem uobecniania również wartości religijnych i stanowiła 

podkład moralny dla budowania wiary chrześcijańskiej w dziecku. Podkreślał on wewnętrzną pracę wychowanka nad sobą w rozwijaniu pozytywnych cech 

charakteru oraz afirmującej postawy wobec siebie, świata i drugiego człowieka. 
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IV. CELE PRACY WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNEJ 

Najważniejsze zadania wychowawczo- profilaktyczne  szkoły to: 

1. Wspieranie ucznia we wszechstronnym rozwoju, ukierunkowanym na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, inte lektualnej, duchowej  

i społecznej,  które będą wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. 

2.Przygotowanie uczniów do właściwego funkcjonowania w grupie rówieśniczej i społeczności szkolnej, życia w rodzinie, społeczności lokalnej, ojczyźnie, 

Europie i świecie. 

3.Utrwalanie w świadomości uczniów zasad i norm, by autentycznie się z nimi utożsamiali, rozumieli je i przyjmowali wszystkie konsekwencje wynikające  

z ich przestrzegania. 

 

 

Powyższe zadania będą realizowane poprzez następujące działania: 

 

• rozwijanie samodzielności w zdobywaniu  wiedzy, informacji i umiejętności, 

• kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne decyzje, 

• kształtowanie osobowości zdolnej do krytycznego myślenia, 

• budowanie atmosfery współpracy i koleżeństwa, 

• kształtowanie gotowości do niesienia pomocy innym, 

• nauczanie zasad kultury, 

• kształtowanie postawy patriotycznej. 

• poznawaniem przez uczniów miejsc ważnych dla pamięci narodowej, z wykorzystaniem różnych form upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, a 

także obchodami najważniejszych świąt narodowych i kultywowaniem symboli państwowych. 

• dbałość o kulturę języka, 

• rozwijanie umiejętności pracy zespołowej uczniów- projekty edukacyjne, 
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• kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych- działania z zakresu wolontariatu, 

• utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, w szczególności opieki nad osobami niepełnosprawnymi, 

• indywidualizowanie procesu edukacyjnego i wychowawczego w odniesieniu do predyspozycji i możliwości uczniów, 

• pomoc uczniom ze specyficznymi i specjalnymi trudnościami w nauce, 

• wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu ich umiejętności, 

• kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji dla innych, integracji uczniów w oparciu o dialog i współdziałanie, 

• nauka bezpiecznego zachowania na terenie szkoły i poza nią, 

• upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji 

nadzwyczajnych- w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych, 

• kształtowanie postawy prozdrowotnej uczniów (nawyki higieniczne, uczenie zachowań bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób, 

ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, uświadomienie korzyści płynących z aktywności fizycznej), 

 

Poprzez  połączenie  oddziaływań  wychowawczo- profilaktycznych  domu,  szkoły,  kościoła  i  środowiska  rówieśniczego  będziemy wzmacniać u ucznia 

poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, uczciwość w słowach i czynach, kształtować niezależne i krytyczne myślenie tak, aby w życiu codziennym umiał 

odróżnić dobro od zła, a tym samym przygotować go do samodzielnego życia. W naszych działaniach wychowawczych zwracać będziemy uwagę na 

wykorzystanie mocnych stron ucznia, aby dodać mu wiary we własne możliwości. Pragniemy, aby naszą szkołę opuszczali uczniowie wrażliwi na problemy 

innych, rozumiejący potrzebę wiązania własnego dobra z dobrem ogółu. 

 

Część profilaktyczna programu stanowi ustrukturalizowanie działań psychoedukacyjnych, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa ucznia w związku 

z możliwymi szkodami wynikającymi z konkretnych jego zachowań problemowych czy potencjalnych problemów otoczenia. 
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Stworzony dla potrzeb szkoły program ma odpowiadać na aktualne potrzeby środowiska szkolnego oraz środowiska lokalnego. W ramach programu ogólnego 

wprowadzone zostaną programy tematyczne, ogólnorozwojowe oraz psychoedukacyjne, opierające się na założeniu, iż dostarczanie uczestnikom impulsów 

rozwojowych i umiejętności życiowych (kompetencji), zwiększy bezpośrednio bezpieczeństwo i ochroni przed problemami.  

 

W roku szkolnym 2022/2023 po analizie realizacji programu profilaktyczno- wychowawczego w roku szkolnym 2021/2022 oraz przeprowadzeniu konsultacji 

wśród nauczycieli, badań ankietowych (czynników ryzyka oraz czynników chroniących) wśród uczniów i rodziców zdiagnozowano potrzeby: 

• Klasy 1 – 3 

-dalsze przeciwdziałanie dokuczaniu i innym formom przemocy,  

- integrację uczniów w zespołach klasowych, 

- dalsze wskazywanie sposobów aktywnego i zdrowego spędzania wolnego czasu w świecie realnym, 

- ukazywanie zagrożeń świata wirtualnego, 

- położenia nacisku na zdrowie psychiczne dzieci, 

- umożliwienie rozwoju zainteresowań i pasji uczniów, 

- przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na ubiór („wartość ubrania to nie wartość człowieka”) 

 

  

• Klasy 4- 8 

       - zajęcia profilaktyczne nt. uzależnień od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, uzależnień behawioralnych -klasy 6 -8, 

       - dalsze poruszanie tematyki negatywnych skutków uzależnień podczas rozmów z uczniami -klasy 6-8, 

- zwiększanie świadomości bezpiecznego korzystania z zasobów cyfrowych, 

- przeciwdziałanie uzależnieniu od gier komputerowych i wskazywanie zagrożeń świata wirtualnego, 

- położenia nacisku na działania integrujące, 

      - ćwiczenia asertywności jako próba odnalezienia życia wolnego od uzależnień, 

      - przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej (zwłaszcza fizycznej), 
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Wyłoniono następujące rekomendacje: 

- kontynuowanie dotychczasowych działań psychoedukacyjnych i profilaktycznych dla uczniów 

-angażowanie uczniów w różnego rodzaju działania 

-kontynuowanie monitorowania frekwencji uczniów zgodnie z wypracowanym narzędziem i systemem 

 

Pragniemy kontynuować nacisk na zdrowie psychiczne naszych uczniów: 

- zajęcia dotyczące radzenia sobie ze stresem i wyobcowaniem, 

- wdrożenie w ramach godzin wychowawczych tematyki wyznaczania sobie celów i realizowania ich, 

- zajęcia dotyczące motywowania siebie do nauki i działań,  

- zajęcia poświęcone dbałości o zdrowie nie tylko fizyczne, ale również psychiczne.. 

 

Działania wychowawczo profilaktyczne będą zaplanowane w układzie miesięcznym: 

 

IX INTEGRACJA I WYPRACOWANIE ZASAD (kontrakty, metodyka uczenia się, zajęcia integracyjne) 

X MIESIĄC UWAŻNOŚCI (komunikacja, aktywne słuchanie; profilaktyka uzależnień, cyberprzemoc, alkoholizm, nikotynizm, uzależnienia behawioralne; 

asertywność) 

XI MIESIĄC DOBRYCH POSTAW I TROSKI (działania patriotyczne, obywatelskie postawy, prawa dziecka) 

XII MIESIĄC ODPOWIEDZIALNOŚCI I PIELĘGNOWANIA TRADYCJI (zasady bezpieczeństwa, prawa człowieka) 

I MIESIĄC KREATYWNOŚCI (dni językowe, tydzień zawodów, wsparcia osób starszych, samotnych)    

II MIESIĄC BEZPIECZNEGO INTERNETU (Dzień Bezpiecznego Internetu, zajęcia  nt. cyberprzemocy ) 

III MIESIĄC MOBILIZACJI DO DZIAŁANIA (promowanie zdrowego stylu życia)  

IV MIESIĄC DBANIA O SIEBIE (działania prozdrowotne, działania na rzecz solidarności z osobami z Autyzmem) 
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V MIESIĄC TWÓRCZOŚCI I REKREACJI  (działania sportowe, wycieczki) 

VI MIESIĄC REFLEKSJI I PODSUMOWAŃ (ewaluacje, konsultacje )  

 

 

Działania wychowawczo-profilaktyczne będą realizowane zgodnie z obowiązującymi kierunkami polityki oświatowej państwa  w bieżącym roku szkolnym.  

Nr Priorytet MEN na rok szkolny 2022/2023 Sposób realizacji 

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez 

kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, 

uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji. 

 

-współpraca międzypokoleniowa (Dzień Babci, Piknik Rodzinny, 

współpraca z Ośrodkami) 

-kultywowanie i organizacja imprez wolontariackich w 

środowisku lokalnym 

-działalność szkolnego koła wolontariatu 

2. 1. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację                 

i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona          

i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 

 

-realizacja treści ustalonych podczas konsultacji  w roku 

szkolnym 2021/2022  

-pedagogizacja dzieci poprzez warsztaty, spotkania, konsultacje 

nt. Zdrowia psychicznego i promocji zdrowego stylu życia 

(Program Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej) 

3. 1. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji 

klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy. 

- udział w działaniach wynikających z Narodowego Programu 

Czytelnictwa ze szczególnym uwzględnieniem obchodów roku 

2023 

-kultywowanie i organizacja imprez patriotycznych i 

okolicznościowych w środowisku lokalnym 

-wycieczki edukacyjne  

 

4. 2. 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 

-szkolenia, webinary, warsztaty, 

-zajęcia dodatkowe z języka polskiego dla uczniów 

powracających z zagranicy  

5. 1. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową 

formułą egzaminu maturalnego od roku 2023. 

 

nie dotyczy 
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6. 1. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z 

pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii - 2030. 

 

-realizacja Programu Doradztwa Zawodowego na rok szkolny 

2022/2023, 

- wyjazd do Castoramy na warsztaty: „Majsterkowanie”  

- warsztaty zawodoznawcze 

7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego     

i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w 

procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w 

szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w 

Internecie i mediach społecznościowych. 

 

- szkolenia kadry, 

- „Laboratorium Przyszłości” – szkolenie nauczycieli w zakresie 

wykorzystania zasobów,  właściwe wykorzystanie pomocy do 

zajęć,  

- ukazywanie zagrożeń świata wirtualnego, 

- zwiększanie świadomości bezpiecznego korzystania z zasobów 

cyfrowych, 

1.  

8.  1. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu 

umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z 

wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu 

„Laboratoria przyszłości”. 

 

- szkolenia kadry, 

- „Laboratorium Przyszłości” – szkolenie nauczycieli w zakresie 

wykorzystania zasobów,  właściwe wykorzystanie pomocy do 

zajęć,  

2.  

9. 1. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego 

dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i 

integracyjnych. 

 

- szkolenia  

- dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb dzieci  i 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  

- realizacja zajęć specjalistycznych,  

- wspieranie uczniów przez nauczycieli specjalistów oraz 

pedagoga specjalnego , 

- realizacja godzin dostępności   
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V. MODEL ASOLWENTA 

                                             POSTAWY 

Uczeń: 

− jest gotowy do podjęcia nauki na wyższym etapie kształcenia; 

− dostrzega potrzeby innych ludzi, okazuje im życzliwość i pomoc; 

− jest tolerancyjny i otwarty wobec odmienności językowej, kulturowej i religijnej; 

− jest twórczy, wykazuje zainteresowanie własnym rozwojem, 

− aktywnie uczestniczy w życiu klasy, szkoły, społeczności lokalnej, kraju i Europy; 

− potrafi przeciwstawić się złym wpływom, 

-  przewiduje skutki swoich działań i gotowy jest ponieść konsekwencje swoich czynów. 

 

 

                                                         

                                                 WIEDZA 

 

Uczeń: 

− zna tradycje szkoły, regionu, narodu, odnosi się z szacunkiem do symboli narodowych; 

− rozpoznaje swoje mocne strony i potrafi je wykorzystać; 

− zna zasady dobrego wychowania; 

- zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa i zasad udzielania pierwszej pomocy; 

− dostrzega zagrożenia wynikające z nałogów, 

- umie analizować docierające do niego informacje (jest krytyczny wobec filmów, programów telewizyjnych, reklamy).  

 

                                                       

                                                      UMIEJĘTNOŚCI 

 

Uczeń: 

- sprawnie posługuje się językiem polskim, umie korzystać z różnych źródeł informacji w tym z nowoczesnych technologii komunikacyjnych; 

− umie odróżnić dobre postępowanie od złego, hierarchizować wartości, powiedzieć „NIE”; 
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− współpracuje z rówieśnikami i dorosłymi, szanuje poglądy innych ludzi; 

− nazywa i wyraża swoje uczucia w sposób kulturalny; 

− stosuje zasady dobrego wychowania; 

− dba o własne zdrowie i środowisko naturalne; 

- radzi sobie w sytuacjach pozaszkolnych (w banku, urzędzie pracy, w hotelu, pisanie podstawowych pism użytkowych); 

- jest bezpiecznym użytkownikiem ruchu drogowego – posiada Kartę rowerową; 

 

                                                        CECHY 

Ucznia cechuje: 

- odpowiedzialność 

- samodzielność 

- dociekliwość 

- uczciwość 

- tolerancyjność 

- wrażliwość 

- kultura osobista 

 

Współpraca z rodzicami w zakresie działalności wychowawczo-profilaktycznej szkoły opiera się na: 

1. Zapoznaniu rodziców z Programem Wychowawczo- Profilaktycznym Szkoły, zatwierdzaniu  w porozumieniu z Radą Pedagogiczną jego treści i wyrażaniu 

swoich opinii o nim. 

2. Określaniu i współdecydowaniu o celach edukacyjnych szkoły (ankiety ewaluacyjne, spotkania rodziców z nauczycielami, spotkania Rady Rodziców z 

Dyrektorem Szkoły). 

4. Pomocy rodzicom w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci poprze pedagogizację, profilaktykę, reedukację i terapię pedagogiczną. 

5. Współdecydowaniu o organizacji świąt, uroczystości, imprez szkolnych  i klasowych. 

6. Stworzeniu warunków do szczerych, życzliwych i rzeczowych kontaktów nauczycieli z rodzicami. 
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7. Umożliwianiu i ułatwianiu kontaktów rodziców z instytucjami i specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności 

oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. 

8. Zaangażowaniu szkoły w organizowanie pomocy finansowej i materialnej rodzinom ubogim oraz profilaktycznej i terapeutycznej rodzinom patologicznym. 

9. Podejmowaniu działań na rzecz pozyskiwania funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalaniu zasad użytkowania tych funduszy.  

10. Organizowaniu działalności mającej na celu kształtowanie kultury osobistej w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym. 

 

 

 

VI. HARMONOGRAM  PODEJMOWANYCH  DZIAŁAŃ 

 

 

1.Rozbudzanie u uczniów zamiłowania do czytania oraz działania sprzyjające zwiększaniu aktywności czytelniczej.  

Cel operacyjny Zadania Działania Termin 

realizacji 

Odpowiedzialni 

1. Uczeń 

świadomie 

korzysta z 

dostępnego 

księgozbioru. 

 

 

 

Kształtowanie postawy dojrzałego 

 i odpowiedzialnego czytelnika 

- organizacja  lekcji bibliotecznych : 

,, Jesteśmy czytelnikami biblioteki”- kl. I 

,, Poznajemy wiersze dla dzieci” -kl. II 

,, Bohater literacki, którego chcę naśladować” – 

kl. III 

,, Jak korzystać z księgozbioru podręcznego” – 

kl. IV 

,, Bohaterowie książek i filmów” – kl. V 

,, Z książką na ty” – kl. VI 

,, Filmy na motywach znanych powieści” – kl. 

VII 

„Z książką w podróży”-  kl. VIII 

- spotkania czytelnicze w bibliotece                           

z przedszkolakami i uczniami kl.0 

- lekcje języka polskiego  

wg. planu 
pracy 

biblioteki 

bibliotekarz 

nauczyciele 

języka polskiego 

wychowawcy 
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- spotkania literackie i warsztaty czytelnicze 

- udział w akcjach ogólnopolskich typu „Cała 

Polska czyta dzieciom” 

- realizacja  Narodowego Programu 

Czytelnictwa projektu czytelniczego  

- organizacja kiermaszów  ,,Taniej  książki” 

2. Poprzez udział 

w konkursach 

propaguje 

czytelnictwo 

Organizowanie  konkursów czytelniczych 

Przygotowanie  uczniów do udziału w konkursach 

Motywowanie uczniów do czytania książek 

- konkursy organizowane przez bibliotekę 

szkolną: 

a) Konkurs na czytelnika roku 

b) ,,Najciekawsza postać literacka” – konkurs dla    

kl. IV – V 

c) ,,Co ciekawsze książka czy film?” – konkurs 

dla kl. IV – VIII 

d) ,,Moja ulubiona bajka” – konkurs plastyczny 

dla kl. I - III 

 

- udział w miejsko- gminnych konkursach  

 

- zorganizowanie konkursów pięknego czytania 

w klasach I-III 

-utworzenie kącików książek w klasach I-III 

 i w przedszkolu 

- udział w konkursach organizowanych przez 

bibliotekę publiczną:  

-plastycznym dla klas I-III, czytelniczym kl. IV-

VII. 

- pasowanie na czytelnika klasa I 

 

 

 

 

 
wg planu 

biblioteki 

 

 

 

 
wg,harmon

- ogramu 

gminnych 

konkursów 

nauczyciele 

języka polskiego 

wychowawcy 

bibliotekarz 

szkolny oraz z 

biblioteki 

publicznej 

 

 

2. Kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym wdrożenie ich zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób. 

Cel operacyjny Zadania Działania Termin 

realizacji 

Odpowiedzialn

i 
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1. Uczeń prowadzi 

zdrowy, 

higieniczny styl 

życia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzbogacanie wiedzy na tematy związane z 

higieną psychiczną (organizacji nauki, pracy, 

wypoczynku) 

 

 

Promowanie aktywnych form wypoczynku 

 

 

 

Promowanie zdrowego odżywiania  

 

 

 

 

 

 

 

Poszerzanie wiedzy na temat higieny jamy ustnej 

 

-  tematyka lekcji wychowawczych 

- pogadanki przeprowadzone przez pielęgniarkę 

szkolną w klasach: 

IV, V – „U progu dojrzewania” 

V – „Co się ze mną dzieje ? – Bank pytań” 

- udział w zajęciach sportowych: SKS,    

- wycieczki turystyczne, rajdy 

a) rajd PTTK  

b) wycieczka dla nowych członków SKKT PTTK 

z kl. IV w Tatry 

c) udział w akcji Przewodnicy PTTK Dzieciom 

 

- zajęcia na temat wpływu ruchu na życie 

człowieka 

- udział w programie „Bieg po zdrowie”, „ Nie pal 

przy mnie proszę” 

- akcje typu „Owoce w szkole, mleko” 

- zajęcia o zdrowym stylu odżywiania się 

- Program profilaktyki próchnicy zębów 

(fluoryzacja) 

- pogadanki przeprowadzone przez pielęgniarkę 

szkolną w klasach: 

I – „Fluoryzacja zębów” 

 

 

Wg 

harmono

gramu 

Wg 

harmono

gramu 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 
wg planu 
pielęgnia-

rki 

 

Wychowawcy 

klas, 

pielęgniarka, 

nauczyciele 

przyrody, 

WdŻwR, 

wychowania 

fizycznego 

 

 

 

3. Rozwijanie postaw obywatelskich i patriotycznych. Wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej. 

Cel operacyjny Zadania Działania Termin 

realizacji 

Odpowiedzialn

i 

1. Uczeń  

i otacza 

szacunkiem 

Rozwijanie poszanowania dziedzictwa 

narodowego i kształtowanie świadomości 

narodowej. 

 

- świętowanie rocznic i wydarzeń patriotycznych: 

• wybuchu II wojny światowej i powstania 

warszawskiego 

• 11 listopada-  

 

Wrzesień 

 

Listopad 

nauczyciele 

historii, 

języka 

polskiego, 
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symbole 

narodowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dzień Żołnierzy Wyklętych 

• Święto Pracy, Flagi i Konstytucji 

 - lekcje wychowawcze na temat patriotyzmu  

- spotkania z bohaterami wydarzeń patriotycznych 

na rajdach 

- szacunek dla symboliki, tradycji  

  i obrzędowości państwa 

 

Marzec 

Maj 

 

Wg 

rocznic 

wychowawcy, 

opiekun koła 

SKKT PTTK 

 

2. Uczeń  

i uczestniczy  

w obchodach 

ważnych świąt 

państwowych 

  

 

Organizowanie wycieczek do miejsc pamięci 

narodowej, apeli i akademii patriotycznych 

 

- wycieczki do muzeów, pomników 

 

- akademia z okazji: Święta Niepodległości –  

 

Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

- uczczenie Dnia Flagi – udekorowanie klas, 

szkoły, domów flagami państwowymi 

Wg 

harmonogr

amu 

wycieczek 
 

Wg 

rocznic 

Wychowawcy 

Nauczyciel 

historii 

 

 

 

 

 

 

4. Wychowanie dzieci i młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka i samego siebie. Kształtowanie postawy otwartej wobec świata 

 i innych ludzi oraz aktywności w życiu społecznym. 

Cel operacyjny Zadania Działania Termin 

realizacji 

Odpowiedzialn

i 

1. Uczeń ma 

poczucie 

własnej 

wartości, 

dostrzega swoje 

mocne i słabe 

strony. Dąży do 

określenia 

swojej 

tożsamości. 

Organizowanie sytuacji sprzyjających 

podnoszeniu wiary we własne możliwości, 

poczucia własnej wartości. 

Stwarzanie sytuacji umożliwiających 

rozszerzanie zainteresowań uczniów.  

 

 

 

 

- nagradzanie uczniów za osiągnięcia ( apele, 

prezentacja dyplomów, pucharów itp.) 

- dział w zajęciach pozalekcyjnych,  

- udział w konkursach klasowych, szkolnych  

i pozaszkolnych. 

- angażowanie do pracy w samorządzie klasowym 

i szkolnym 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

Wychowawcy 

Opiekunowie 

kół 

 

Nauczyciele 

 

Opiekun 

samorządu, 

wychowawcy 
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2. Uczeń potrafi 

zachować się w 

trudnych 

sytuacjach. Wie 

do kogo 

zwrócić się ze 

swoimi 

potrzebami i 

problemami 

 

 

Przygotowanie ucznia do prawidłowego 

funkcjonowania w społeczeństwie 

- zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia, 

prawami dziecka, 

- tematyka lekcji wychowawczych 

- spotkania z policjantem 

- spotkanie z pedagogiem 

 

- warsztaty prowadzone przez pracownika PPP  

w Grybowie „Profilaktyka uzależnień” kl. VII,  

 

 

-wyjazd do zakładu karnego w Nowym Sączu 

klasa VIII 

Wrzesień 

 

Listopad 

Wg 

potrzeb 

Według 

planu 

Poradni 

 

 

Wychowawcy, 

pedagog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawca 

 

 

3. Uczeń zna 

normy i zasady 

życia 

społecznego i 

według nich 

postępuje 

Zapoznawanie z normami i zasadami życia 

społecznego. 

 

 

- warsztaty prowadzone przez pracownika PPP w 

Grybowie „Przeciwdziałanie agresji”, przedszkole 

5- latki 

- tworzenie kodeksów klasowych  

 

Według 

planu 

Poradni 

 

Pracownik 

PPP 

 

wychowawcy 

4. Uczeń 

akceptuje siebie 

i potrafi 

odnaleźć się  

w grupie 

rówieśniczej 

Motywowanie  uczniów nieśmiałych,  z niską 

samooceną do aktywnego uczestnictwa w życiu 

grupy 

 

 

Wsparcie w szkole uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych oraz uczniów 

niepełnosprawnych 

 

- przeprowadzanie gier i zabaw integrujących 

grupę 

- przydzielanie uczniom ról i zadań 

wzmacniających ich poczucie wartości (członek 

samorządu,  lider grupy, dyżurny klasowy itp., 

- prowadzenie zajęć metodą dramy, 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

Wg 

harmono

 

 

wychowawcy 
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 - włączanie uczniów niepełnosprawnych do 

przedstawień,  konkursów i występów na 

akademiach szkolnych, 

gramu 

imprez 

 

 

 

5. Kształtowanie postawy szacunku dla środowiska przyrodniczego. 

Cel operacyjny Zadania Działania Termin 

realizacji 

Odpowiedzialn

i 

1. Uczeń rozumie 

znaczenie 

przyrody w 

życiu człowieka 

Kształtowanie  nawyku poszanowania 

środowiska przyrodniczego. Rozbudzanie 

zainteresowania ekologią 

 

 

 

Udział w akcjach na rzecz środowiska  

- „Sprzątanie świata” 

- obchody Dnia Ziemi 

- segregacja odpadów 

- zbieranie nakrętek 

- wykorzystywanie surowców wtórnych na 

zajęciach technicznych i plastycznych 

 

 

Cały rok 

Wg 

tematyki 

lekcji 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

 

2. Uczeń bierze 

odpowiedzialno

ść za zwierzęta 

własne i 

potrzebujące 

pomocy 

 

Uwrażliwianie na los zwierząt 

- dokarmianie ptaków zimą 

- wolontariat – szkolne koło „Anioły ze szkoły” 

-akcja charytatywna na rzecz bezdomnych 

zwierząt przebywająch w schronisku 

- akcja „Ciepła buda dla psa” 

Zima 

 

 

Grudzień 

Zima 

marzec 

Wychowawcy 

Opiekun koła 

 

 

Wychowawcy 

 

 

 

6.Przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu. Wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej 

edukacji. 
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Cel operacyjny Zadania Działania Termin 

realizacji 

Odpowiedzialn

i 

1. Uczeń jest 

świadomy 

swoich 

predyspozycji 

do pełnienia 

określonych ról 

w rodzinie i 

społeczeństwie 

 Przygotowanie do pełnienia ról w rodzinie 

 i społeczeństwie. 

 

 

- lekcje WdŻwR 

 

- tematyka lekcji wychowawczych 

 

- spotkania z ludźmi  różnych zawodów 

 

- lekcje z zakresu doradztwa zawodowego 

 

 

 

 

 

 

- warsztaty prowadzone przez pracownika PPP  

w Grybowie „Warsztaty zawodoznawcze”  kl. 

VIII 

 

 

 

Wg 

spotkań 

 

4spotkan

ia w 

ciągu 

roku dla 

klas IV - 

VIII 

 

wg planu 

Poradni 

Wychowawcy 

nauczyciele 

 

2. Uczeń potrafi 

realizować 

własne 

pomysły, 

potrafi być 

samodzielny i 

odpowiedzialny 

Stwarzanie sytuacji sprzyjających rozpoznaniu 

 i rozwijaniu własnych możliwości i talentów 

 

 

 

 

 

 

Wdrażanie do samorządności 

- udział w apelach, przedstawieniach, akademiach 

szkolnych i innych uroczystościach 

 

- przeprowadzenie konkursu  „Mam talent” 

 

 

- udział w warsztatach kulinarnych, plastycznych 

 

- przeprowadzenie wyborów do samorządów 

klasowych i samorządu szkolnego 

-utworzenie regulaminu samorządu 

uczniowskiego  

Wg 

harmono

gramu 

uroczyst

ości 

 

 

 

Wg 

tematyki 

zajęć 

 

 

wrzesień 

Wychowawcy,  

 

 

 

 

 

opiekun 

samorządu 

 

 

 

 

 

opiekun 

samorządu 
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 - wspólne ułożenie regulaminu dyżurnego 

klasowego 

 

 

 

7. Nabywanie kompetencji społecznych takich jak komunikacja i współpraca w grupie. 

Cel operacyjny Zadania Działania Termin 

realizacji Odpowiedzialn

i 

 

1. Uczeń zna 

własne prawa i 

obowiązki 

 

Zaznajomienie uczniów z dokumentami 

obowiązującymi w szkole dotyczącymi ich praw 

 i obowiązków 

 

 

Opracowanie obowiązujących w klasie, w szkole 

norm i regulaminów 

 

 

 

 

- zaznajomienie uczniów z Prawami i 

Obowiązkami ucznia, elementami Statutu. 

-zaznajomienie z Regulaminem Szkoły. Praca z 

tekstem przewodnim, konstytucja RP, Praw 

Człowieka, Praw Dziecka itp. 

-przygotowanie gazetki szkolnej na temat praw i 

obowiązków uczniów 

 

Wrzesień 

 

 

 

 

 

 

wrzesień 

 

w
y
ch

o
w

aw
cy

 



22 
 

2. Uczeń potrafi 

funkcjonować 

w grupie i 

efektywnie  

w niej działać  

 

Wdrażanie do przestrzegania regulaminów 

  

 

 

 

 

Kształtowanie poczucia przynależności do grupy 

 i zgodnego w niej współdziałania 

  

Troska o właściwe relacje z rówieśnikami 

i dorosłymi. 

Cykliczne odwiedzanie siebie nawzajem- 

uczenie gościnności, roli gospodarza. 

Szanuję innych mimo ich odmienności 

 

-ułożenie  kodeksu klasy lub grupy 

-opracowanie kryteriów oceniania zachowania 

- zapoznanie uczniów z wewnątrzszkolnymi 

zasadami oceniania zachowania 

 

 

- zorganizowanie imprez  integracyjnych  

(ogniska, zabawy, wycieczki) 

 

 

 

- pomoc koleżeńska uczniom słabszym 

- odwiedziny chorego kolegi 

- urodziny, imieniny 

 

 

- zajęcia integracyjne 

- zajęcia na temat akceptacji, tolerancji   

Wrzesień 

 

 

 

 

 

Wg 

harmono

gramu 

 

Wg 

potrzeb 

Wg 

kalendar

za 

Cały rok 

w
y
ch

o
w

aw
cy

 

 

3. Uczeń potrafi 

chronić siebie w 

sytuacji nacisku 

grupowego 

Uczenie umiejętności społecznych, 

psychologicznych dotyczących odpierania presji 

rówieśniczej otoczenia. 

Kształtowanie umiejętności odmawiania. 

 

- lekcje wychowawcze, 

 - zajęcia warsztatowe 

 - lekcje przedmiotowe 

 

 

wg 

tematyki  

 

 

W
y
ch

o
w

aw

cy
, 

n
au

czy
ciele
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4. Uczeń integruje 

się ze 

społecznością 

lokalną. 

Organizowanie wspólnie z rodzicami imprez 

integrujących szkołę i dom rodzinny ucznia 

 Włączanie się rodziców, uczniów i nauczycieli 

w organizacje różnych akcji. 

 

 

Wyzwalanie chęci do działania na rzecz innych 

osób w celu poprawy ich sytuacji 

- Piknik Rodzinny 

- wycieczki 

- ogniska  

- zabawy 

- wigilie klasowe 

- śniadanie wielkanocne  

 

 

 

 

- akcje charytatywne : 

 „Świąteczny Dar Serca” – pomoc hospicjum, 

oddziałom dziecięcym w szpitalu  

 „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”-akcja na 

rzecz bezdomnych zwierząt 

 

 

- kiermasz bożonarodzeniowy 

 

- zbiórka nakrętek 

- zbiórka makulatury 
- Kiermasz palm wielkanocnych – pomoc dla 

potrzebującego ucznia 
 

 

- wolontariat (kwesty, pomoc słabszym, pomoc  

  w załatwianiu różnych spraw) 

 

Wg 

harmono

gramu 

wyciecze

k i 

uroczyst

ości 

szkolnyc

h 

 

Wg 

potrzeb 

 

listopad 

 

 

 

Grudzień 

 

 

 

wg 

potrzeb 

 

 

Wg 

potrzeb 

W
y
ch

o
w

aw
cy

, n
au

czy
ciele, o

p
iek

u
n
o
w
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U
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n
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o
ln
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ła 
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o
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8. Wprowadzanie uczniów w świat wartości: tradycja i obrzędowość szkoły, środowiska lokalnego, regionu i kraju. 

Cel operacyjny Zadania Działania Termin 

realizacji 

Odpowiedzialn

i 
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1. Uczeń 

kultywuje 

tradycje i 

obrzędy szkoły, 

swojej 

miejscowości, 

regionu  i 

państwa. 

 

 

 

 

Organizowanie szkolnych uroczystości 

obchodów świąt i rocznic. 

Poznanie tradycji związanych ze Świętami 

Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. 

Poznawanie sylwetek sławnych Polaków ze 

zwróceniem szczególnej uwagi na prezentowane 

przez nich wartości. 

Prowadzenie kroniki szkolnej. 

Uczestnictwo w uroczystościach 

organizowanych przez  gminę, powiat (wg 

kalendarza uroczystości ). 

Pogadanki dotyczące świąt i wydarzeń 

państwowych.                                                            

Lekcje historyczno- wychowawcze. 

 

Spotkania świąteczne, jasełka 

 
 

 

Wielkanocne Śniadania.          

 

Aktywny udział poprzez konkursy, prezentacje. 

 

Wg 

rocznic 

 

 

Grudzień 

 

 

 

Kwiecień 

 

Wg 

harmonogr

amu  

 

Wychowawcy, 

nauczyciel 

historii, 

SU 

 

 

 

Wychowawcy 

2. Uczeń wie, kim 

jest, zna swoją 

tożsamość 

narodową, w 

świetle 

tożsamości 

regionalnej. 

 

 

 

 

 

Zapoznanie się z historią i kulturą regionu, 

Polski. 

Poznanie symboli narodowych. 

Znajomość i szacunek tradycji regionu oraz 

kraju. 

Poznanie wybranych legend, w tym swojej 

miejscowości. 

 

Zapoznanie z elementami wiedzy na temat  

kultury narodu z uwzględnieniem naszego 

regionu. 

Poznanie najbliższego regionu- jego walorów 

przyrodniczych i kulturalnych. 

Poznanie historii wybranych  zabytków w 

regionie. 

Historia i geneza powstania miejscowości-

Cieniawa. 

 

Spotkanie z kulturoznawcą  naszego regionu – 

Pogórzanie (życie, tradycje, stroje, regiony). 

Przedstawienia, inscenizacje historyczne 

Lekcja historii pt.”Rycerze i Damy” 

Regionalizm na  lekcjach wychowawczych. 

 

 

Pogadanki , zwiedzanie muzeów, udział                          

w widowiskach plenerowych. 

 

 

Wycieczki tematyczne, udział w konkursach/ 

regionalnych 

 

 

 

Wycieczki lokalne ,wystawki ,gazetki, zajęcia 

dydaktyczne ,organizowanie imprez, 

uroczystości szkolnych i uczestnictwo w nich. 

Lekcje historii. 

 

termin do 

ustalenia  

 

Wg 

tematyki 

 

 

 

 

Wg 

aktualnej 

oferty 

 

 

 

 

 

 

Wg 

harmonogr

amu 

 

 

Nauczyciel 

historii,  

 

Wychowawcy, 

nauczyciele 
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3. Uczeń aktywnie  

współpracuje ze 

środowiskiem 

lokalnym. 

 

Promowanie osiągnięć szkoły,  uczniów  

i nauczycieli. 

Włączenie szkoły w życie kulturalne wspólnoty 

lokalnej. 

 

Imprezy na rzecz szkoły i środowiska.                                 

Udział w obchodach Dnia Papieskiego  

 

Akcje charytatywne na rzecz potrzebujących 

pomocy. 

 

 

Wg 

harmonogr

amu 

uroczystoś

ci 

Wg 

potrzeb 

 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

ksiądz 

 

 

 

 

 

 

9. Troska o bezpieczeństwo: psychiczne, fizyczne, emocjonalne. Zapobieganie cyberprzemocy. 

Cel operacyjny Zadania Działania Termin 

realizacji 

Odpowiedzialn

i 

1. Uczeń zna 

podstawowe 

zasady 

bezpieczeństwa 

 i wie jak 

zachować się 

 w sytuacjach 

zagrożenia 

Zapoznanie z podstawowymi zasadami 

bezpieczeństwa w różnych sytuacjach 

życiowych, w sytuacji zagrożenia życia i 

zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych. 

- lekcje wychowawcze  

- zajęcia tematyczne  

 

 

- spotkania z policjantem,  

 

- zajęcia z Pierwszej Pomocy 

 

- udział w gminnym konkursie „Ratujemy życie” 

- prowadzenie innowacji „Każdy może uratować 

życie” 

Wg 

tematyki 

zajęć 

 listopad 

 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel 

EDB 

Nauczyciel 

techniki 

 

 

 

2. Uczeń dba o 

bezpieczeństwo 

 

Zapoznanie uczniów z planem ewakuacyjnym 

szkoły. 

- próbna ewakuacja 

 

 

Wrzesień

kwiecień 
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na terenie 

szkoły i poza 

nią 

 

 

 

3. Uczeń zna i 

umie stosować 

podstawowe 

zasady ruchu 

drogowego 

 

Przypomnienie zasad związanych z bezpiecznym 

poruszaniem się po drodze 

 

- pogadanki, prelekcje 

- lekcje o ruchu drogowym 

 

- praktyczne zastosowanie poznanych zasad na 

drodze 

- egzamin na kartę rowerową 

- udział w gminnym turnieju BRD 

 

- wyposażenie uczniów w odblaski 

wrzesień 

wg 

tematyki 

lekcji 

 

 

 

 

 

 

wrzesień 

 

wychowawcy 

 

 

 

 

nauczyciele 

 

Aneta 

Olszanecka 

dyrektor 

szkoły 

 

4. Uczeń jest 

świadomy 

negatywnego 

wpływu pracy 

przy 

komputerze 

oraz 

niebezpieczeńst

w wynikających 

z anonimowości 

kontaktów  

 

Kształtowanie umiejętności świadomego  

i bezpiecznego korzystania z technologii 

informacyjno-komunikacyjnych. 

 

Kształtowanie umiejętności oddzielania postaci 

fikcyjnych od rzeczywistych 

 

 

- lekcje wychowawcze 

- lekcje informatyki 

 

 

 

- lekcje profilaktyczne z pedagogiem 

 

 

 

 

wg 

tematyki 

lekcji 

 

pedagog   

wychowawcy 

nauczyciel 

informatyki 

 

pedagog 

 

5. Uczeń nazywa 

swoje emocje i 

szuka wsparcia 

w trudnych dla 

siebie 

sytuacjach. 

Doskonalenie umiejętności nazywania i 

określania swoich uczuć 

 

 

Wskazywanie osób i instytucji,  od których 

uczeń może otrzymać pomoc 

 

- zabawy i pogadanki 

- czytanie bajek terapeutycznych 

 

 

- warsztaty z pracownikiem PPP w Grybowie 

„Profilaktyka agresji” klasa VI 

- lekcje wychowawcze 

 

 

 

 

wg planu 

Poradni 

Wychowawcy 

Nauczyciele  

 

Wg tematyki 

zajęć 
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Radzi sobie ze 

stresem. 

 

- lekcje WdŻwR 

- zajęcia z pedagogiem, zajęcia warsztatowe 

 

 

Pedagog 

 

 

6. Uczeń pogłębia 

i wzmacnia 

systemy 

wartości, 

wsparcia 

(przyjaźń, 

koleżeństwo, 

zaufanie, 

uczciwość) 

Kształtowanie umiejętności wchodzenia w 

interakcje z ludźmi w sposób zapewniający 

zadowolenie obydwu stron. 

 

 

 

Kształtowanie umiejętności podejmowania 

słusznej decyzji, czerpanie pozytywnych 

wzorców. Propagowanie odpowiednich wzorców 

literackich  

i historycznych 

 

- zabawy integracyjne, wycieczki 

- lekcje WdŻwR 

- zajęcia w grupie, rozpoznawanie negatywnych 

zachowań,  

- lekcje na temat wzmacniania własnej wartości 

ucznia oraz wartości grupy, 

 

- organizowanie pomocy koleżeńskiej 

 

 

- charakterystyka postaci bohaterów literackich  

i historycznych 

 

cały rok   

Wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele  

j. polskiego 

i historii 

 

 

VII. EWALUACJA PROGRAMU:    

METODY: 

- bieżąca obserwacja,  

- frekwencja w szkole,  

- frekwencja na zajęciach rozwijających kreatywność, 

 - ankiety ( badani uczniowie, rodzice) 

- rozmowy z uczniami, nauczycielami, rodzicami, 

- ilość interwencji pedagoga,- ilość wizyt uczniów u pedagoga. 

Po zakończeniu programu, należy dokonać ewaluacji. Natomiast, jeżeli wystąpi jakiś problem w trakcie jego realizacji, należy niezwłocznie podjąć procedurę 

ewaluacji. 
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ZAŁĄCZNIK: ANALIZA CZYNNIKÓW RYZYKA I CZYNNIKÓW CHRONIĄCYCH  

Analiza przeprowadzonego badania  czynników ryzyka oraz czynników chroniących, które mają wpływ na funkcjonowanie uczniów  

W badaniu ankietowym udział wzięło 101 uczniów. 

Prawie 42% uczniów uczniów deklaruje, że: 

- raczej lubi chodzić do szkoły. 

Są jednak uczniowie, którzy przyznają, że nie lubią chodzić do szkoły (21%). 

Ankietowani czują się w szkole lubiani i akceptowani przez kolegów i koleżanki (42%). 

Ponad połowa ankietowanych uczniów (52,48%) czuje, że raczej jest akceptowana przez swoich  kolegów i koleżanki.  

Wnioski – planowane działania profilaktyczno – wychowawcze: 

• zajęcia z pedagogiem i wychowawcami mające na celu: 

-przeciwdziałanie dokuczaniu i innym formom przemocy, 

-wzmacnianie pozytywnych relacji rówieśniczych w klasie, 

- integrację uczniów w zespołach klasowych, 

- dalsze wskazywanie sposobów aktywnego i zdrowego spędzania wolnego czasu w świecie realnym 
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- zajęcia na temat akceptacji 

W ciągu ostatniego roku uczniowie widzieli, że ktoś w naszej szkole był: 

- był bity, kopany czy popychany (bardzo często 3 %, często 3%, czasami  16%, rzadko 25%,nigdy 53%). 

- był przezywany, obrażany (bardzo często 2%, często 2%, czasami 17%, rzadko 48%, nigdy 26%). 

- padał ofiarą nieprzyjemnych żartów np. chowanie rzeczy, podstawianie nogi itp.(bardzo często 3%, często 5%, czasami 22%, rzadko 50%, nigdy 20%). 

-był hejtowany w Internecie (np. na klasowych czatach grupowych, w mediach społecznościowych (bardzo często 1%, często 3%, czasami 10%, rzadko 21%, 

nigdy 65%). 

Zdecydowana większość uczniów deklaruje, że atmosfera panująca w ich domu jest dobra ( 85%). 

Wnioski – planowane działania profilaktyczno – wychowawcze: 

- przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej (zarówno słownej jak i fizycznej) 

- przeciwdziałanie uzależnieniu od gier komputerowych i wskazywanie zagrożeń świata wirtualnego. 

- przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na ubiór (wartość człowieka to nie wartość ubrania”) 

Żaden z uczniów nie pali papierosów. 90% badanych zna długotrwałe konsekwencje palenia papierosów.  

Prawie wszyscy uczniowie (98%) nigdy nie piLo alkoholu. 3 osoby podają, że wypiły kilka razy. Jedna z tych osób podaje, że było to we wlanym domu. Dwie 

z tych osób twierdzą, że rodzice wiedza o tym kontakcie z alkoholem. ("Tata czasami dał się napić", "Jak mama ma wino 2 dwa łyki piłam". 

88% badanych uczniów zna długotrwałe konsekwencje spożywania alkoholu.  

Większość uczniów uważa, że nie orientuje się czy w jego środowisku narkotyki/dopalacze są trudno dostępne. Prawie 40% uważa, ze są trudno dostępne.  

Prawie wszyscy uczniowie deklarują, Że nie spotkali kogoś , kto próbował dać im lub sprzedać narkotyk/dopalacz. 1 osoba, podaje, że spotkała taką osobę.  

6 uczniów wskazało, że zna kogoś ze swojego otoczenia kto ma lub miał kontakt z narkotykami/dopalaczami. Zdecydowana większość nie ma takich 

znajomych (95%). 
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2 osoby deklarują, że zdarzyło się jej wsiąść narkotyk/ środek odurzający lub dopalacz. Jeden z nich wskazał że było to we własnym domu. Nikt nie 

proponował, sam chciał spróbować i zdobył narkotyk.  

Z badań wynika, że zdecydowana większość zna negatywne skutki tych używek, jedynie kilku uczniów nie wie jakie mogą być konsekwencje. 

Wnioski – planowane działania profilaktyczno – wychowawcze: 

- zajęcia profilaktyczne nt. uzależnień w szczególności alkoholu, narkotyków, dopalaczy, 

- poruszanie tematyki negatywnych skutków uzależnień podczas rozmów z uczniami, 

- ćwiczenia asertywności jako próba odnalezienia życia wolnego od uzależnień. 

 

 


