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„Szkoła powinna dążyć do tego,  
by młody człowiek opuszczał ja jako harmonia osobowości 
 a nie jako specjalista.” 
                                                  Albert Einstein 

 
 
 

 PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY 
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SOKÓŁCE 

Rok szkolny 2017/18.  
Program został opracowany na podstawie Art. 26 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. W programie zostały uwzględnione 

wnioski z nadzoru pedagogicznego , wnioski z oceny pracy szkoły, wnioski zgłaszane przez rodziców uczniów oraz kierunki polityki oświatowej 
państwa.  

Na podstawie Art. 84 ust. 2 pkt 1 rada rodziców 26.09.2017 r. w porozumieniu z radą pedagogiczną w drodze uchwały 1/2017 uchwaliła 
program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Sokółce.  

 
Cel 1: Wspieranie uczniów w realizacji ich potencjalnych możliwości oraz zainteresowań, jako alternatywy dla negatywnych zachowań. 

 
Zadania służące osiągnięciu 

celu. 
Metody i formy realizacji celu Osoby odpowiedzialne Okres 

przeznaczony 
na realizację 

zadania 

Uwagi 

 1.Nauczyciele gromadzą wiedzę 
na temat mocnych i słabych stron 
ucznia, jego predyspozycji, 
zainteresowań, oczekiwań ucznia 
i jego rodziców i planują pracę z 
uczniem, mając na szczególnej 
uwadze uczniów 
niepełnosprawnych i z 
orzeczeniami o kształceniu 

1.Ścisła współpraca nauczycieli 
poszczególnych przedmiotów z 
wychowawcą, rodzicami ucznia, szkolnym 
pedagogiem, psychologiem służąca jak 
najlepszemu poznaniu ucznia.  
 
2.Wspólne planowanie form i metod pracy 
z uczniem. 
 

Wszyscy nauczyciele 
pracujący z uczniem, 

dyrekcja szkoły 
 

Pierwszy rok 
pracy z uczniem 
i współpracy z 
jego rodzicami 

na każdym 
etapie 

edukacyjnym. 
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specjalnym.  
 

3.Zaproponowanie odpowiedniej formy 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
zajęć rozwijających jego zdolności i 
zainteresowania. 
 
4.Zgromadzenie przez wychowawców i 
pedagogów wspomagających informacji 
na temat oczekiwań rodziców uczniów 
niepełnosprawnych i wspólne z rodzicami 
ustalenie możliwości spełnienia tych 
oczekiwań przez szkołę. 
 

2. Promowanie wśród uczniów 
udziału w zajęciach 
pozalekcyjnych. 

1. Nauczyciele organizują pracę z uczniem 
zdolnym przygotowując uczniów do 
udziału w wybranych przez nich 
konkursach. 
 
2. Zorganizowanie na terenie szkoły kół 
zainteresowań, zajęć rekreacyjno-
sportowych umożliwiających uczniom 
aktywne spędzanie wolnego czasu. 
 
3. Nauczyciele, wychowawcy organizują 
wycieczki, wyjazdy do teatru, wyjścia do 
kina, na wystawy.  
 
4.Nauczyciele klas I-III stosując metodę 
zabawy będą kształcić takie umiejętności 
jak: funkcjonowanie w grupie, planowanie 
wspólnych działań, rozwiązywanie 
problemów. 
 

Wszyscy nauczyciele 
pracujący z uczniami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poszczególne 
etapy 
edukacyjne. 
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3.Wskazywanie uczniom potrzeby 
niesienia pomocy osobom z ich 
najbliższego środowiska w celu 
budowania w nich wizerunku 
osoby wartościowej i potrzebnej. 

1. Organizowanie koleżeńskiej pomocy 
uczniom potrzebującym wsparcia. 
 
2. Działalność szkolnego samorządu, koła 
PCK na rzecz potrzebujących. 

 
3. Współpraca z lokalnie działającymi 
stowarzyszeniami, włączanie się do akcji 
charytatywnych przez nie 
organizowanych. 
 
4. Działalność szkolnego wolontariatu na 
rzecz środowiska lokalnego. 
 

Wychowawcy, 
nauczyciele 

 
 

Opiekunowie PCK, 
samorząd szkolny 

 
Samorząd szkolny 

 
 
 

Opiekun szkolnego 
wolontariatu 

Cały rok 
 
 

 
Cały rok 

 
 

Cały rok 
 
 
 

Cały rok 

 

4. Podejmowanie działań 
służących budowaniu u naszych 
uczniów obiektywnej samooceny, 
poznanie mocnych i słabych stron. 

1. Organizowanie w szkole konkursów 
przedmiotowych. 
 
2. Udział uczniów w różnego rodzaju 
konkursach, projektach, akcjach 
organizowanych przez szkołę jak i przez 
instytucje, stowarzyszenie działające na 
rzecz dzieci i młodzieży. 

 
3. Udział uczniów w zawodach 
sportowych, szkolnych i międzyszkolnych 
zaplanowanych w ramach pracy szkoły na 
dany rok szkolny. 

Dyrekcja, nauczyciele 
 
 

Dyrekcja, nauczyciele 
 
 
 
 
 

Nauczyciele 
 w-f 

Zgodnie z 
regulaminem  

 
Zgodnie z 

kalendarzem 
imprez 

 
 
 

Cały rok 

 

5. Przygotowywanie uczniów do 
zaplanowania własnego sukcesu i 
przyjęcia porażki poprzez 
stwarzanie warunków do 

1. Organizowanie, z udziałem uczniów, w 
szkole różnorodnych imprez i uroczystości 
umożliwiających uczniom 
zaprezentowanie ich talentów i 

Dyrekcja 
Nauczyciele 

Samorząd uczniowski 
 

Cały rok 
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podejmowania przez nich 
określonych zadań i ról 
społecznych. 

możliwości. Podsumowanie i ocena 
organizacji uroczystości lub imprezy 
służąca wskazaniu tego, co się udało i 
tego, co wymaga poprawy.  
 
2. Dobre planowanie pracy z uczniem 
zdolnym i uczniem potrzebującym 
wsparcia w celu stworzenia im 
optymalnych warunków do otrzymywania 
przez nich pożądanych ocen. 
 
3. Zajęcia prowadzone przez 
wychowawców zgodnie z opracowanym 
lub wybranym scenariuszem poświęcone 
umiejętnościom odnoszenia sukcesu i 
przyjmowania porażek. 
 
4.Działalność uczniów w samorządzie 
uczniowskim klasowym i szkolnym. 
 

 
 
 
 

 
Nauczyciele, Dyrekcja, 

pedagog i psycholog 
 
 
 
 

Wychowawcy 
 
 
 
 

 
Wychowawcy 

 
 
 
 

 
Cały rok 

 
 
 
 

 
Zgodnie z 
planem godzin 
wych. 

 
 
 
Cały rok 

6. W szkole są podejmowane 
działania służące promocji 
edukacji pojmowanej, jako 
nabycie wiedzy 
ponadprzedmiotowej, dzięki 
której uczeń będzie mógł 
zaplanować własną ścieżkę 
edukacyjną i określić kierunek 
rozwoju zawodowego. 
 

1.W klasach I-III nauczyciele organizują 
zajęcia według własnego scenariusza na 
temat, np., Kim chcę zostać. W czasie 
zajęć uczniowie powinni wykorzystać 
wiedzę zdobywaną na zajęciach w szkole 
w celu określenia, co ich najbardziej 
interesuje, w jaki sposób mogą, jako 
dorośli realizować swoje zainteresowania i 
jakie warunki muszą spełnić, by się to 
udało. 
 
2.W klasach IV-VIII na godzinach 

Nauczyciele 
klas I-III, wychowawcy,  
nauczyciel prowadzący 

zajęcia z doradztwa 
zawodowego, 

nauczyciel wos. 
 
 
 
 
 

Wychowawcy  

Poszczególne 
etapy 

edukacyjne. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zgodnie z 
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wychowawczych przeprowadza się 
zajęcia, uczniowie powinni zacząć od 
określenia swoich mocnych i słabych 
stron, w jaki sposób mogą wzmacniać 
swoje mocne strony, by móc wybrać 
zgodny z predyspozycjami i 
zainteresowaniami zawód, jakie 
wykształcenie muszą zdobyć, by odnieść 
w tej dziedzinie sukces. Uczeń powinien 
po tych zajęciach wiedzieć, jaka wiedza i z 
jakich przedmiotów będzie mu potrzebna 
przy wykonywaniu wybranego zawodu. 
Scenariusze zajęć opracowują sami 
nauczyciele lub korzystają z gotowych 
propozycji. 
 
3.W klasach VII i VIII są prowadzone z 
uczniami zajęcia z doradztwa 
zawodowego.  
 
4.Uczniowie planują własną karierę 
zawodową.  
 
5.W szkole są organizowane wycieczki do 
instytucji, zakładów pracy i urzędów.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nauczyciel doradztwa 
zawodowego 

 
 

Nauczyciel doradztwa 
zawodowego 

 
Nauczyciel doradztwa 

zawodowego 
 

planem godzin 
wych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cały rok 

 
 
 

Cały rok 
 
 

Cały rok 

7. Szkoła prowadzi współpracę z 
rodzicami uczniów w celu 
pozyskania ich, jako sojuszników 
w motywowaniu ich dzieci do 
nauki. 

1.Spotkania rodziców uczniów z 
wychowawcami i dyrekcją szkoły 
dotyczące wzajemnych oczekiwań 
wynikających z edukacji, jako obszaru 
pracy szkoły, sformułowanie tych 
oczekiwań, ustalenie sposobów ich 

Wychowawcy, dyrekcja, 
rada rodziców, 

nauczyciele 
 
 
 

I półrocze 
każdego roku 

szkolnego 
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spełniania.  
 
2.Informowanie rodziców o osiąganych 
wynikach, w tym wynikach sprawdzianów 
i egzaminów zewnętrznych. 
 
3.Dbanie o dobre wyposażenie szkoły w 
bazę materialną, jako podstawowy czynnik 
mający wpływ, na jakość edukacji.  

 
 

Wychowawcy 
 

Wychowawcy, dyrekcja, 
rada rodziców, 

nauczyciele 

 
 

Na bieżąco 
 
 

W miarę potrzeb 

Oczekiwane Rezultaty 
 

Narzędzia służące sprawdzaniu stopnia realizacji celu 

1. Nasi uczniowie będą rozwijali w szkole takie cechy jak: kreatywność, 
aktywność intelektualna, samodzielność w organizowaniu własnej nauki, 
umiejętność radzenia w różnych sytuacjach. 
2. Nauczyciele dobrze zaplanują pracę z uczniem. Uczniowie mający 
problemy dydaktyczne, uczniowie z orzeczeniami o kształceniu specjalnym 
otrzymają pomoc w postaci zespołów dydaktyczno-wyrównawczych, 
korekcyjno-kompensacyjnych, dodatkowych zajęć z nauczycielem, szkolnym 
pedagogiem i psychologiem.  
3. Nasi uczniowie biorą udział w konkursach zgodnie ze swoimi zdolnościami 
i zainteresowaniami. 
4. Rodzice uczniów będą sojusznikami nauczycieli w propagowaniu wartości 
edukacji, jako ustawicznego dążenia dzieci i młodzieży do podnoszenia 
poziomu wiedzy ogólnej. 
5. Nasi uczniowie posługują się sprawnie komputerem i Internetem w 
organizowaniu własnego uczenia się. 
6. Uczniowie z niepełnosprawnością nauczą się samodzielności na miarę 
posiadanych możliwości fizycznych i intelektualnych. 

1. Różnorodne wytwory pracy uczniów, np. prezentacje, 
scenariusze zajęć, projekty, prace artystyczne, referaty itp.  
2. Osiągnięcia w różnego rodzaju konkursach. 
3. Zorganizowanie klasowej, szkolnej uroczystości lub imprezy 
promującej talenty i osiągnięcia według scenariusza 
opracowanego i zrealizowanego przez uczniów  
4.Spotkania z ludźmi sukcesu. 
5. Oceny uczniów i ich osiągnięcia dydaktyczne. 
6. Prezentacje, prace uczniowskie, publikacje w Internecie i na 
stronie szkoły. 
 
 
 

Cel 2: W szkole są prowadzone działania nastawione na integrację szkolnej społeczności, jaką tworzą wszyscy nauczyciele i pracownicy 
szkoły, uczniowie i ich rodzice. 

Zadania służące osiągnięciu 
celu. 

Metody i formy realizacji celu Osoby odpowiedzialne Okres 
przeznaczony 

Uwagi 
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na realizację 
zadania 

1.W szkole funkcjonuje sprawna 
komunikacja będąca podstawą 
budowania szkolnej społeczności.  

 

1. Terminowe i rzetelne informowanie 
rodziców uczniów o wszelkich działaniach 
szkoły wynikających z przepisów prawa: 
bezpośrednia rozmowa z rodzicami, 
rozmowa telefoniczna, korespondencja, 
wywieszenie informacji w szkolnej 
gablocie. 
 
2. Przekazywanie informacji dotyczących 
planowania wspólnych działań odbywa się 
poprzez spotkania i prowadzone podczas 
nich rozmowy osób zaangażowanych we 
wspólne działania, np. rada pedagogiczna- 
dyrektor, dyrektor – rada rodziców. 
 
3. Umieszczanie informacji na tablicy 
ogłoszeń w pokoju nauczycielskim oraz w 
gablotach na szkolnym korytarzy a także 
stronie internetowej szkoły i gazetce 
szkolnej, na szkolnym Facebooku. 
 

Dyrekcja, nauczyciele, 
pracownicy 
niepedagogiczni, rodzice, 
uczniowie, Rada 
Rodziców, Samorząd 
szkolny 
Samorząd i jego 
opiekunowie. 

 

Poszczególne 
etapy 
edukacyjne. 
Terminy 
ustalone w 
przepisach 
prawa 
oświatowego.  
 

 

2.W szkole są organizowane 
klasowe, szkolne imprezy oraz 
wycieczki integrujące uczniów i 
nauczycieli. 
 

1. W szkole są organizowane imprezy 
integrujące według scenariusza 
opracowanego na dany rok szkolny przez 
uczniów lub nauczycieli. Propozycje 
takich imprez są zgłaszane dyrektorowi 
szkoły. Decyzja o organizacji jest 
podejmowana wspólnie. 

Koordynatorzy zespołów 
zadaniowych 
przygotowujących 
imprezę. 
 

Terminy 
ustalone w 
Kalendarzu 
Imprez i 
Uroczystości 
Szkolnych.  
 

 

3.W szkole są organizowane 
wycieczki jednodniowe i 

1.Wychowawcy, organizatorzy wycieczek 
ustalają z wicedyrektorem termin 

Kierownicy wycieczek, 
wychowawcy klas 

Terminy ustalają 
organizatorzy 
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kilkudniowe, wspólne wyjazdy do 
teatru, wyjścia do kina, na 
wystawy. 
 

wycieczki i przedstawiają wymienioną w 
Regulaminie wycieczek dokumentację.  
 
2. Wychowawcy klas lub nauczyciele 
poszczególnych przedmiotów w swoich 
planach wychowawczych lub planach 
wynikowych zaplanują wycieczki, wyjścia 
do kina, wyjazdy do teatru. 
 

wycieczek w 
porozumieniu z 
wicedyrektor 
 

4.Szkoła realizuje projekty, 
innowacje, dzięki którym 
wzbogacona zostaje oferta zajęć 
edukacyjnych i wychowawczych. 
 

1.Nauczyciele są autorami projektów 
realizowanych ze środków gminy, z 
funduszy europejskich, ze środków 
funduszu lokalnego. 
 
2. W szkole są realizowane projekty we 
współpracy z organem prowadzącym lub 
innymi instytucjami współpracującymi ze 
szkołą. 
 
3. W szkole realizowane są innowacje 
pedagogiczne, jako nowatorskie 
rozwiązania programowe, organizacyjne 
lub metodyczne, mające na celu poprawę, 
jakości pracy szkoły. 
 

Dyrektor, koordynatorzy 
zespołów zadaniowych 
piszących projekt, 
innowacje oraz 
realizujący projekt lub 
innowacje. 
 

Termin 
realizacji 
projektu lub 
innowacji. 
 

 

5. Szkoła dokumentuje ważne 
wydarzenia z życia szkolnej 
społeczności. 

1.W szkole jest prowadzona Kronika 
Szkoły. 
 
2. Szkoła posiada własna stronę 
internetową oraz profil na Facebook. 
 
3. W szkole jest wydawana szkolna 

Osoby prowadzące 
szkolną kronikę.  
 
Osoby prowadzące stronę 
internetową. 
 
Opiekun zespołu 

Na bieżąco. 
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gazetka. 
 

uczniów redagującego 
szkolną gazetkę. 

Oczekiwane rezultaty 
 

Narzędzia służące badaniu stopnia osiągnięcia celu 

 
1.Proces zintegrowania szkolnej społeczności będzie widoczny we wspólnych 
działaniach podejmowanych przez uczniów, nauczycieli i rodziców. 
2. Nastąpi wzmocnienie więzi emocjonalnej ze szkołą wśród uczniów, 
nauczycieli i rodziców. 
3. Nastąpi wzrost skuteczności działań podejmowanych przez szkołę, 
szczególnie w motywowaniu uczniów do organizowania procesu uczenia się. 
4. W szkole są organizowane spotkania z rodzicami, warsztaty z udziałem 
specjalistów, terapeutów, pracowników poradni psychologiczno-
pedagogicznej. 

 
1.Protokóły rad pedagogicznych i rady rodziców. 
2. Sprawozdania z pracy szkoły. 
3. Karty informacyjne wychowawców. 
4. Dokumentacja nadzoru pedagogicznego. 
5. Szkolna strona internetowa, profil na Facebook. 
6. Szkolna kronika. 
7. Szkolna gazetka. 
8. Scenariusze, harmonogram spotkań z rodzicami uczniów.  

Cel 3: Nasi uczniowie uczą się pozytywnych, prospołecznych zachowań. 
 

Zadania służące osiągnięciu 
celu. 

Metody i formy realizacji celu Osoby odpowiedzialne Okres 
przeznaczony 
na realizację 

zadania 

Uwagi 

1.W szkole obowiązuje zarówno 
nauczycieli, uczniów, 
pracowników szkoły, jak również 
rodziców ten sam system wartości 
oparty na szacunku do drugiego 
człowieka, prawdomówności, 
poczuciu odpowiedzialności, 
respektowaniu praw każdego 
członka szkolnej społeczności 
zagwarantowanych Konstytucją 
RP, kartą Praw Dziecka i 
Prawami Człowieka, ale również 

1.W szkole przyjęty są procedury norm 
zachowań obowiązujące uczniów, 
nauczycieli i pracowników 
niepedagogicznych. 
 
2.W szkole są prowadzone działania 
polegające na rozpowszechnianiu 
znajomości Praw Dziecka, Praw 
Człowieka, Praw zagwarantowanych 
Konstytucją RP. 
 
3. Na godzinach wychowawczych oraz na 

Wychowawcy, 
nauczyciele, samorząd 

szkolny, rodzice. 
 

Cały rok  
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wywiązywaniu się z obowiązków. 
 

pozostałych przedmiotach są z uczniami 
prowadzone rozmowy, zajęcia na temat 
obowiązków wynikających z bycia 
dzieckiem, bycia uczniem, bycia kolegą. 

 
2.Nasi uczniowie są tak 
wychowywani, by nabywali 
wiedzę i umiejętności potrzebne 
do bycia Polakiem aktywnym w 
życiu społecznym, świadomym 
własnego pochodzenia, własnej 
wartości, umiejącym znaleźć dla 
siebie miejsce we współczesnej 
Europie. 
 

 
1.Na lekcjach, głownie historii, wiedzy o 
społeczeństwie, języka polskiego, 
uczniowie zdobywają wiedzę na temat 
praw i obowiązków obywatela miasta, 
państwa, zasad funkcjonowania głównych 
instytucji sprawujących władzę, ordynacji 
wyborczej.  
 
2. Uczniowie spotykają się z 
przedstawicielami władz lokalnych, 
samorządowych, znanymi postaciami w 
życiu społecznym. 
  
3.Samorząd szkolny organizuje wybory do 
samorządu oraz wybory opiekuna 
samorządu. 
 
4.Praca wychowawcza wszystkich 
nauczycieli ma na celu uświadomienie 
uczniom, że każdy Polak powinien znać 
przeszłość swojego narodu, rodziny, znać 
swoje korzenie po to by móc świadomie 
wybierać własną przyszłość. Każdy uczeń 
powinien wiedzieć, kim jest i kim chce 
być. 
 
5.Działania związane z upamiętnianiem 

 
 
 

Nauczyciele 
poszczególnych 

przedmiotów 
 
 
 
 
 

Wychowawcy, samorząd 
szkolny 

 
 

 
Samorząd szkolny 

 
 
 

Nauczyciele 
 
 
 
 
 
 

Nauczyciele języka 

 
 
 
 

Cały rok 
 
 
 
 
 
 
 

Cały rok 
 
 
 

 
Wrzesień/ 

Październik 
 
 

Cały rok 
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przez uczniów postaci i wydarzeń z 
przeszłości ważnych dla pamięci 
narodowej, a także obchody 
najważniejszych świąt narodowych i 
kultywowanie symboli państwowych – 
organizacja akademii szkolnych. 
 
6.Doskonalenie umiejętności komunikacji 
w języku angielskim i języku rosyjskim. 

 

polskiego i historii 
 
 
 
 
 
 

Nauczyciele języków 
obcych 

 
 

Wg kalendarza 
imprez 

 
 
 
 

Cały rok 

3.Zapobieganie przejawom 
nietolerancji w szkole. 

1. Zajęcia o tematyce związanej z potrzebą 
tolerancji prowadzone w ramach zajęć 
nauczania zintegrowanego i edukacji 
wczesnoszkolnej. 
 
2. Zajęcia realizowane przez psychologa w 
klasach integracyjnych I-III. 
 
3. Praca z uczniami na lekcjach języka 
polskiego zgodnie z tematyką 
omawianych utworów literackich. 
 
4. Zajęcia na godzinach wychowawczych 
w klasach IV-VIII nt. przejawów 
nietolerancji – obowiązkowo 1 godzina w 
ciągu roku – wg. własnego scenariusza. 
 
5. Zapewnienie uczniom 
niepełnosprawnym właściwej pomocy i 
opieki. 
 
6. Organizowanie imprez integrujących 

Nauczyciele nauczania 
zintegrowanego 

 
 
 

Psycholog 
 
 

Nauczyciele języka 
polskiego 

 
 

Wychowawcy 
 
 
 
 

Dyrekcja, nauczyciele, 
pracownicy 

niepedagogiczni. 
 
 

Cały rok 
 
 
 
 

Cały rok 
 
 

Cały rok 
 
 
 

Cały rok 
 
 
 
 

Cały rok 
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społeczność uczniowską- według 
własnego planu pracy samorządu 
szkolnego na dany rok szkolny. 
 

Samorząd szkolny Cały rok 

Oczekiwane rezultaty Narzędzia służące badaniu stopnia osiągnięcia celu 
 

1.Nasi uczniowie nabędą wiedzę potrzebną obywatelowi aktywnie 
uczestniczącemu w życiu społecznym. 
2. Nasi uczniowie poznają swoje prawa i obowiązki. 
3. Nasi uczniowie maja wykształcone poczucie tożsamości narodowej i 
znają swoje miejsce w Zjednoczonej Europie 

1.  Wytwory pracy uczniów, np. prezentacje, prace artystyczne, 
referaty itp.  
2. Scenariusze zajęć, imprez, konkursów 
3. Projekty edukacyjne. 
 

Cel 4: Nasi uczniowie uczą się proekologicznych i prozdrowotnych zachowań. 
 

Zadania służące osiągnięciu 
celu. 

Metody i formy realizacji celu Osoby odpowiedzialne Okres 
przeznaczony 
na realizację 

zadania 

Uwagi 

1.Szkoła prowadzi działania 
służące wyrabianiu u uczniów 
postawy człowieka dbającego o 
własny rozwój fizyczny i własne 
zdrowie oraz o środowisko 
naturalne. 
 

1.Szkoła prowadzi działania służące 
wyrabianiu u uczniów postawy człowieka 
dbającego o własny rozwój fizyczny i 
własne zdrowie oraz o środowisko 
naturalne. 
 
2.W szkole są realizowane programy, 
przedsięwzięcia, organizowane akcje, 
konkursy oraz prowadzone zajęcia z 
uczniami uczące zachowań 
prozdrowotnych i proekologicznych.  
 
3.W szkole jest reklamowany zdrowy styl 
życia. 
 

Nauczyciele, 
wychowawcy, dyrekcja. 
 

Na każdym 
etapie 
edukacyjnym 
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4.W szkole są organizowane zajęcia 
rekreacyjno-sportowe. 
 

2.Promowanie i utrwalanie wśród 
uczniów zdrowego stylu życia. 

1.  Realizacja w kl. V-VIII programu 
„Trzymaj formę”. 
2. Cykl zajęć prowadzonych w kl. IV 
„Model zdrowego dnia ucznia”. 
 
3. Organizacja i udział w imprezach 
propagujących sport w życiu dziecka. 
•Konkurs „Żyć zdrowo i bezpiecznie” w 
ramach projektu „Trzymaj formę”. 
 
•Udział w zawodach sportowych 
 
•Olimpijka w klasach I-III szkoły 
podstawowej 
 
4. Organizowanie w szkole zajęć 
rekreacyjno-sportowych, organizowanie 
wyjść na basen, organizowanie wycieczek 
i innych form spędzania wolnego czasu 
promujących zdrowy styl życia. 
 
5. Udział szkoły w ogólnopolskich 
akcjach: „Szklanka mleka”, „Owoce w 
szkole” 
 
6. „Ekologia- jako sposób ochrony 
zdrowia człowieka” – zajęcia na lekcjach 
przyrody i biologii oraz na zajęciach 
edukacji wczesnoszkolnej. 

Nauczyciele przyrody i 
biologii 

 
Pedagog 

 
 

Nauczyciele w-f, 
przyrody i biologii 

 
 
 

Nauczyciele w-f 
 

Nauczyciele I-III 
 
 
 

Wicedyrektor 
 
 
 
 

Wicedyrektor 
 
 
 

Nauczyciele przyrody, 
biologii 

oraz klas I-III 

II półrocze 
 
 

Cały rok 
 
 

Cały rok 
 
 
 
 

Cały rok 
 

II półrocze 
 
 
 

Cały rok 
 
 
 
 

Cały rok 
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7. Organizacja spotkań, warsztatów z 
dietetyczką n.t. zdrowego odżywiania się.  
Spotkania są organizowane zarówno dla 
uczniów jak i rodziców uczniów.  

 
 

Wychowawcy klas,  
Rada Rodziców.  

Oczekiwane rezultaty 
 

Narzędzia służące badaniu stopnia osiągnięcia celu 

1. Nasi uczniowie nabędą umiejętność planowania własnego rozkładu zajęć z 
uwzględnieniem czasu przeznaczonego na aktywny wypoczynek. Dbają o 
własny rozwój fizyczny.  
2.Nasi uczniowie umieją ułożyć prawidłowy jadłospis dnia i stosują zasady 
zdrowego odżywiania się. 
3.Nasi uczniowie maja świadomość zagrożeń cywilizacyjnych i znają sposoby 
zapobiegania im. 
4. W szkole jest dobrze prowadzona profilaktyka ryzykownych zachowań 
dzieci i młodzieży. 
5. Uczniowie dbają o środowisko naturalne. 

1.Wypracowane na zajęciach z uczniami plany dnia, jadłospisy, 
prace plastyczne i literackie promujące zdrowy styl życia, 
wyniki konkursów. 
2.Rozmowy z rodzicami na temat tego, jak ich dzieci spędzają 
wolny czas, jak się odżywiają. 
4. Ilość ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży 
zdiagnozowana w szkole. 

Cel 5: Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów. 
 

Zadania służące osiągnięciu 
celu. 

Metody i formy realizacji celu Osoby odpowiedzialne Okres 
przeznaczony 
na realizację 

zadania 

Uwagi 

1.W szkole są przestrzegane 
przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa uczniów i higieny 
pracy. 
Szkoła uwzględnia potrzeby  
uczniów niepełnosprawnych. 

 

1.Pomieszczenia szkoły odpowiadają 
wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 
 
2.Tygodniowy rozkład zajęć jest zgodny z 
zasadami higieny pracy. 
 
3. W szkole są organizowane dyżury 
zgodnie z Regulaminem dyżurów. 

Dyrekcja, opiekunowie 
świetlicy, pracownicy 
niepedagogiczni. 

 

Na bieżąco 
 

 



15 
 

 
4. W szkole jest monitoring. 
 
5. W szkole jest świetlica, gdzie 
organizowana jest opieka nad uczniami 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami.  
6. W szkole funkcjonuje sprawny system 
opieki nad uczniami niepełnosprawnymi. 
 

2. Wyposażenie uczniów w 
wiedzę na temat pojęcia i 
mechanizmów działania 
przemocy oraz wiedzę i 
umiejętności niezbędne w 
radzeniu sobie z przemocą ze 
szczególnym zwróceniem uwagi 
na przemoc występująca w 
mediach społecznościowych.  

1.Zajęcia prowadzone przez 
wychowawców, pedagoga, psychologa- 
według własnego planu pracy lub 
aktualnych potrzeb klasy. 
 
2. Zajęcia z Policją dotyczące 
problematyki szeroko rozumianego 
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. 
 
3. Włączenie uczniów naszej szkoły do 
realizacji projektów proponowanych przez 
inne instytucje i organizacje 
współpracujące ze szkołą oraz tworzenie 
własnych projektów. 
 
4. Udział uczniów klas I-III SP w 
zajęciach z Policją w ramach programu 
„Bezpieczna droga do szkoły”, 
„Bezpieczne wakacje”. 
 
5. Zajęcia na godzinach wychowawczych 
dotyczące asertywności oraz radzenia 

 
 
 
 
 
 
Wychowawcy, szkolny 
pedagog, szkolny 
psycholog, rodzice 
uczniów.  
 

Na każdym 
etapie 
edukacyjnym 
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sobie w sytuacjach trudnych- według 
planu godzin wychowawczych lub 
aktualnych potrzeb klasy. 
 
6. Zajęcia dotyczące odpowiedzialnego 
korzystania z mediów społecznościowych.  
 

3.W szkole jest prowadzona 
diagnoza stopnia poczucia 
bezpieczeństwa uczniów. 
 

1.Dyrektor szkoły gromadzi informacje na 
temat poczucia bezpieczeństwa uczniów w 
szkole, dokonuje analizy zgromadzonego 
materiału i wykorzystuje je w planowaniu 
pracy szkoły. 
 
2. Dyrektor na spotkaniach z Radą 
Rodziców przedstawia informacje i 
wnioski wynikające z przeprowadzonej 
diagnozy. 
 

Dyrektor 
szkolny pedagog, rada 
rodziców. 

Dwa razy 
wciągu roku 
szkolnego 

 

4.Wszyscy nauczyciele budują 
atmosferę zaufania opartą na 
dyskrecji i skuteczności 
podejmowanych działań. 

1.Działania wychowawców klas, 
szkolnego pedagoga, psychologa, 
dyrektora szkoły skoncentrowane na 
organizowaniu oczekiwanej przez ucznia 
lub jego rodziców pomocy. 
 
2. Doskonalenie przez nauczycieli 
umiejętności przezwyciężania barier 
komunikacyjnych. 
 
3. Poznanie przez wychowawców 
środowiska ucznia, jego ewentualnych 
problemów. 
 

Dyrekcja, wszyscy 
nauczyciele. 

Na każdym 
etapie 
edukacyjnym 
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4. W szkole obowiązuje zasada 
nieujawniania informacji naruszających 
dobra osobiste ucznia oraz dobra osobiste 
wszystkich nauczycieli i pracowników 
szkoły. 
 
 

5.W szkole są prowadzone 
działania służące ograniczaniu 
wśród uczniów zjawisk 
patologicznych, takich jak 
podejmowanie przez dzieci i 
młodzież ryzykownych zachowań 
zagrażających ich życiu i zdrowiu. 

1.W szkole funkcjonują procedury 
postępowania w sytuacjach, gdy 
stwierdzono lub zauważono niepokojące 
zachowania uczniów, które są 
aktualizowane w miarę potrzeb. 
 
2. Szkoła współpracuje z policją oraz 
innymi instytucjami dbającymi o 
bezpieczeństwo dzieci. 
 

Dyrekcja, wychowawcy, 
szkolny pedagog i 
psycholog. 

Na każdym 
etapie 
edukacyjnym. 

 

6. Uczniowie nabywają i 
wzmacniają umiejętność 
korzystania z różnych źródeł 
informacji. Komputer i Internet 
służą uczniom, jako narzędzia 
wykorzystywane w uczeniu się i 
komunikacji a nie źródło 
uzależnienia. 
Uczniowie wiedzą, jak 
bezpiecznie korzystać z portali 
społecznościowych. 

1. Zajęcia z profilaktyki cyberprzemocy 
prowadzone przez nauczycieli na lekcjach 
informatyki. 
 
2. Zajęcia z zakresu profilaktyki 
cyberprzemocy prowadzone na godzinach 
wychowawczych według własnego 
scenariusza. 
 
3. Szerzenie wśród młodzieży znajomości 
prawa i wyrabianie nawyku poszanowania 
go: 
•Spotkania z Policją w klasach VII  nt. 
„Odpowiedzialność prawna nieletnich”. 
 

Nauczyciele informatyki 
 
 

 
Wychowawcy, 

nauczyciele klas I-III. 
 
 
 

Psycholog 
 
 
 

 
 

Wrzesień  
 
 

 
Cały rok 

 
 
 
 

Cały rok 
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4.Na lekcjach informatyki, edukacji 
informatycznej uczniowie zdobywają 
wiedzę i umiejętności, dzięki którym coraz 
sprawniej posługują się komputerem i 
Internetem w organizowaniu własnego 
uczenia się i komunikowania się, 
bezpiecznie korzystają z portali 
społecznościowych. 
 
5.Rodzice uczniów na spotkaniach z 
wychowawcami, na spotkaniach z 
pracownikami policji są informowani o 
zagrożeniach, jakie niesie ze sobą 
pozbawiony kontroli ze strony dorosłych 
dostęp dzieci do Internetu i korzystanie z 
portali społecznościowych oraz jak można 
temu zapobiegać i gdzie szukać pomocy.  
 
6.Na godzinach wychowawczych, na 
lekcjach biologii, przyrody, wychowania 
fizycznego są prowadzone z uczniami 
rozmowy na temat alternatywnych form 
spędzania czasu wolnego dla siedzenia 
przed komputerem. Są prowadzone 
rozmowy na temat uzależnienia od 
komputera.   
 

Nauczyciele informatyki, 
wychowawcy, 

nauczyciele 
poszczególnych 

przedmiotów, rodzice. 
 
 
 
 
 

Wychowawcy, rodzice 
uczniów 

 
 
 
 
 

 
 

Wychowawcy, 
nauczyciele przyrody, 
biologii, wychowania 

fizycznego 

Cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cały rok 
 
 
 
 
 
 
 

Cały rok 

Oczekiwane rezultaty 
 

Narzędzia służące badaniu stopnia osiągnięcia celu. 

1.W szkole są zapewnione uczniom bezpieczne warunki. 
2. Zajęcia z uczniami są organizowane zgodnie z wymaganiami higieny pracy. 
3. Uczniowie z niepełnosprawno sprawnością mają zapewnioną dobrą opiekę. 

1.Protokóły z przeglądów technicznych budynku szkoły. 
2.Protokóły kontroli dokonywanych przez SANEPID. 
3.Dokumentacja z nadzoru prowadzona przez dyrektora. 
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4. Uczniowie czują się bezpiecznie. 
5. Uczniowie nabywają umiejętności potrzebne przy rozwiązywaniu 
konfliktów. 
6.Uczniowie wiedzą, jak bezpiecznie korzystać z portali społecznościowych. 
7.Rodzice wiedza o potrzebie monitorowania, kontrolowania tego, w jako 
sposób ich dzieci korzystają z portali społecznościowych.  

4.Rejestr szkolnych wypadków. 
5.Budynek szkoły jest dostosowany do potrzeb uczniów z 
niepełnosprawnością. 
6. Wynika ankiety badającej umiejętność bezpiecznego 
korzystania z portali społecznościowych przez uczniów szkoły 
w klasach IV i VII.  
 

 
 
 

Wychowawcy klas w oparciu o program wychowawczo -profilaktyczny opracowują plan wychowawczy i plan godzin wychowawczych 

oraz uwzględniają wskazane w programie treści w planach wynikowych z poszczególnych przedmiotów. Szkolny pedagog i szkolny 

psycholog w swoich planach pracy uwzględniają treści programu wychowawczo - profilaktycznego. .   


