
 

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA  W KŁODAWIE 

 

 

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

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

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 2019 r. poz. 2215 ze zm.), 

 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.), 

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

 Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze 

zm.), 

 Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.), 

 Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 

r. poz. 1446 ze zm.), 



 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 2021/2022, 

  „Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny” - zbiór zaleceń uwzględniający 

sytuację epidemiologiczną, w tym dotyczących pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19, 

 Statut Szkoły. 

 

Wstęp 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej w Kłodawie opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez Radę 

Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści 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 złożeniu, 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.  

Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania 

opisane w podstawie programowej.  



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.  

Program Wychowawczo-Profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb 

rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych  z używaniem 

substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych, oraz innych problemów występujących                

w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem: 

 wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 

 ewaluacji wcześniejszego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego realizowanego w roku szkolnym 2020/2021, 

  wniosków i analiz (np. wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych), 

 innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (np. koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły opracowana przez dyrektora, 

uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców). 

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

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

tradycji i ceremoniału szkoły. 

Podstawowe zasady realizacji 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 (np. udział organizacji i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą       

i profilaktyczną szkoły),  

 współodpowiedzialność za efekty realizacji programu, 

 inne (ważne dla szkoły, wynikające z jej potrzeb, specyfiki). 

 

 Sylwetka absolwenta  

Na podstawie analizy postawionych zadań i ich form realizacji oraz doświadczeń pedagogicznych ustalamy, że uczeń kończący Szkołę 

Podstawową im. Adama Mickiewicza w Kłodawie:  

 Doskonale funkcjonuje w swoim naturalnym otoczeniu: w domu i szkole. 

 Jest pogodny, pozytywnie patrzy na świat. 

 Jest aktywny. Lubi ruch i chętnie uprawia sport. Podejmuje próby ekspresji artystycznej: śpiewa, gra, recytuje, maluje. Aktywnie działa 

na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego. 

 Jest ciekawy świata. Stara się poszerzać swoją wiedzę, odkrywa i rozwija swoje zainteresowania. Interesuje się otaczającym go światem, 

łączą go więzy emocjonalne z małą ojczyzną – regionem, w którym żyje. Potrafi świadomie korzystać z dóbr techniki. 

 Jest otwarty. Chętnie i skutecznie nawiązuje kontakty. Łatwo nawiązuje współpracę z innymi, potrafi pracować w grupie, planuje swoje 

działania i dąży do realizacji swoich celów. 

 Jest prawy. Rozróżnia dobre i złe uczynki. W swoim zachowaniu wykazuje dobre intencje i kieruje się szacunkiem wobec drugiego 

człowieka. Stara się być odpowiedzialny za innych, jest wrażliwy na cierpienie, ból i krzywdę. Rozumie potrzeby i potrafi współżyć         

z ludźmi niepełnosprawnymi i nieść pomoc ludziom starszym. Szanuje i podziwia świat zwierząt, roślin i przyrody nieożywionej. 



 Jest rozważny. Dba o zdrowie. Zna zagrożenia występujące w jego środowisku. Postępuje zgodnie z zasadami higieny. 

 Jest odpowiedzialny. Stara się przewidzieć skutki swoich działań i gotów jest ponosić konsekwencje swoich czynów. Cieszy się                

z sukcesów. Akceptuje porażki, ale jeśli jest w stanie – wytrwale szuka własnych rozwiązań. Dba o kulturę języka polskiego. Nie używa 

wulgaryzmów. 

 Właściwie rozumie demokrację i tolerancję. 

 Zna, szanuje, respektuje historię, kulturę i tradycję narodową. 

 Jest samodzielny - orientuje się w otaczającym go świecie. Potrafi sobie stawiać cele i je realizować. Korzysta z różnych źródeł wiedzy. 

 Jest krytyczny wobec siebie i innych – ma świadomość istnienia na świecie różnych systemów wartości i respektuje tę różnorodność.      

Z dystansem podchodzi do uzyskanych informacji, potrafi je weryfikować  w oparciu o alternatywne źródła wiedzy. Odróżnia fikcje od 

świata realnego w przekazach medialnych. 

 Jest punktualny – dotrzymuje terminów, sprawnie posługuje się czasem, planując swoje zajęcia. Szanuje czas swój i innych ludzi. 

 Jest zrównoważony – umie panować nad emocjami. Wykazuje postawę życzliwości i poszanowania innych. Ma poczucie własnej 

wartości. Unika gwałtownych reakcji w sytuacji konfliktowej. Zna sposoby rozstrzygania sporów. 

 Jest kulturalny, taktowny – ze zrozumieniem traktuje różnice wynikające z niejednakowych możliwości, motywacji i odmienności 

kulturowej ludzi. Potrafi słuchać opinii innych. 

 

 

Tradycje szkoły - kalendarz uroczystości 

 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego – wrzesień 

 Akcja Sprzątanie Świata – wrzesień 

 Kampania wyborcza przed wyborami Samorządów Klasowych i Samorządu Szkolnego– wrzesień 



 Wybory Samorządów Klasowych – wrzesień 

 Wybory Samorządu Szkolnego - wrzesień 

 Dzień Edukacji Narodowej – październik 

 Dzień Papieża Jana Pawła II - październik 

 Ślubowanie klas I SP - październik 

 Święto Niepodległości – listopad 

 Klasowe zabawy andrzejkowe – listopad 

 Mikołajki – grudzień 

 Dzień Patrona Szkoły - grudzień 

 Spotkania wigilijne – grudzień 

 Koncerty bożonarodzeniowe – styczeń 

 Zabawy karnawałowe – styczeń 

 Walentynki – luty 

 Rekolekcje wielkopostne – kwiecień 

 Rocznica Konstytucji 3 Maja – maj 

 Dzień Profilaktyki i Promocji Zdrowia – czerwiec 

 Dzień Dziecka – czerwiec 

 Zakończenie roku szkolnego – czerwiec 

 

 



 

Ponadto w tradycji szkoły: 

 miesiąc wrzesień bez ocen niedostatecznych dla uczniów klas IV, 

 „szczęśliwy numerek” – uczeń, którego numerek został wylosowany nie jest pytany w tym dniu, 

 dzień otwartych drzwi. 

 

Ewaluacja 

Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:  

 analizę pracy pedagoga i psychologa, 

 obserwację zachowań uczniów i monitorowanie  zachodzących w tym zakresie zmian, 

 analizę dokumentacji, 

 prowadzenie badań wśród uczniów, nauczycieli, rodziców, 

 wymianę spostrzeżeń i doświadczeń wychowawców i nauczycieli. 

Plany wychowawczo – profilaktyczne klas będą ewaluowane na koniec pierwszego półrocza i koniec roku szkolnego. 

Ewaluacji programu dokonuje Zespół Wychowawczo-Profilaktyczny na podsumowującej Radzie Pedagogicznej kończącej półrocze i rok 

szkolny. 

 

 

 



Obszar: Trudności uczniów w przyswajaniu wiedzy i umiejętności w zakresie danego przedmiotu powstałych w czasie nauki zdalnej. 

Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym oraz wspieranie ucznia w przezwyciężaniu pojawiających się trudności w nauce jest zadaniem, przed 

którym stoją osoby dorosłe. Niepowodzenia mogą mieć różnorodne podłoże. Przyczynę można wskazać w osobowości młodego człowieka, 

środowisku lokalnym, środowisku szkolnym czy jego warunkach / możliwościach fizycznych.  

Cel: Pomóc uczniom, wykazującym problemy w nauce oraz zapewnić im równe szanse w przyszłości.  

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny 
Termin oraz 

częstotliwość 
Odbiorca 

1. Diagnoza zjawiska – ilość 

osób przejawiających trud-

ności w nauce oraz ich spe-

cyfika. 

2. Zapoznanie uczniów i ro-

dziców z wymogami sta-

wianymi przed uczniami z 

danego przedmiotu szkol-

nego. 

3. Utrzymywanie stałej 

współpracy z rodzicami/ 

opiekunami uczniów oraz 

zachęcanie do angażowania 

się w sprawy szkoły. 

4. Nawiązanie stałej współ-

pracy  z poradnią psycholo-

giczno- pedagogiczną.  

5. Rozwijanie poczucia akcep-

- diagnoza zjawiska, 

- analiza uzyskanych wyników oraz 

dostosowanie działań profilaktycznych do 

indywidualnych potrzeb uczniów, 

-spotkania z rodzicami/opiekunami  

i stała współpraca, 

- spotkania ze specjalistami  

np. z poradni psychologiczno-

pedagogicznej, logopedą, 

- materiały informacyjne, 

- minimum  1 lekcja wychowawcza w 

semestrze dotycząca radzenia sobie w 

trudnych sytuacjach, 

- udział nauczycieli w szkoleniach; 

- spotkania ze specjalistami, 

- zapoznawanie się z literaturą przedmiotu. 

 

 

Nauczyciele, 

wychowawcy klas, 

dyrekcja, 

psycholog, pedagog 

Wrzesień, 

Cały rok 

Uczniowie 



tacji  do samego siebie oraz 

poczucia tolerancji  i akcep-

tacji względem    innych 

uczniów. 

6. Rozwijanie umiejętności 

komunikacyjnych uczniów. 

7. Pedagogizacja nauczycieli 

na temat możliwych zabu-

rzeń zachowania ucznia. 

 

 

Działania: 

 diagnozowanie rodzaju występujących zaburzeń, sytuacji rodzinnej uczniów przejawiających pro-

blemy w nauce; 

 specjalistyczne zajęcia usprawniające, skierowane do całej społeczności (nauczyciele, uczniowie 

jak i rodzice) w celu uświadomienia, z jakimi trudnościami spotyka się ich dziecko / sam uczeń, jak 

sobie radzić z sytuacją oraz jakie działania podjąć, aby wykorzystać predyspozycje uczniów oraz 

kompensować ich braki; 

 uczniowie i rodzice - opiekunowie uczniów podczas wywiadówki  zostaną zapoznani przez każde-

go nauczyciela przedmiotu z wymogami, które stawiane są przed uczniami zgodnymi z wytyczny-

mi MEN; 

 rozmowę z uczniami oraz wywiad z rodzicami / opiekunami dzieci w swojej klasie, w celu ustale-

nia, które z dzieci przejawiają trudności w nauce i określenia typu tych trudności; 

 prowadzenie przez wychowawcę i nauczycieli własnej, pogłębionej analizy w celu dostosowania 

odpowiednich technik nauczania względem ucznia; 

 utrzymywanie stałego kontaktu z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, która udziela nauczycie-

lom wsparcia przy dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez 

nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia; 



  

 nauczyciele skupiają się na wypracowaniu dobrego dialogu z rodzicami; 

 zebrania, dni otwarte, godziny konsultacyjne; 

 szkoła wspiera rodziców w podejmowaniu decyzji na temat przeprowadzenia badania w poradni 

psychologiczno-pedagogicznej – nauczyciele uświadamiają rodzicom, na jaką pomoc mogą liczyć 

oraz jakie działania zostaną im zaoferowane przez placówkę PPP tj. opinia wydana przez PPP lub 

inną poradnię specjalistyczną, która oceni możliwości intelektualne i zdrowotne ucznia i ułatwi 

wybór narzędzi, które będą wspierać edukację; 

 wychowawca / psycholog / pedagog szkolny wskazuje rodzicom korzyści dla dziecka płynące z po-

siadania opinii, orzeczenia PPP lub innej poradni specjalistycznej i przedłożenia tych dokumentów 

w szkole; 

 wypracowanie form i zakresu współpracy szkoły z rodzicami tj. zachęcanie rodziców do wspólnego 

działania na rzecz zapobiegania trudnościom szkolnym – nawiązanie i utrzymywanie stałej współ-

pracy ze szkołą ułatwia kontrolowanie sytuacji problemowej, nadzorowanie postępów i wyznacza-

nia wspólnie z nauczycielami kolejnych celów; 

 dla uczniów zajęcia usprawniające proces przyswajania wiedzy; 

 podczas godziny wychowawczej zajęcia z tolerancji oraz inne mające na celu zrozumienie proble-

mów wynikających z odizolowania lub za pośrednictwem e-lekcji; 

 wychowawca przeprowadza zajęcia mające na celu kształtowanie właściwych postaw i nastawia 

wobec własnego rozwoju i wykształcenia. 



Obszar: Zdrowy tryb życia 

Zdrowy tryb życia jest  istotnym tematem, który wymaga wsparcia wychowawczo- profilaktycznego szkoły. Na zdrowy tryb życia składają się 

między innymi zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna czym zajmie się Zespół ds. Promocji Zdrowia, natomiast problemem depresji zajmie się 

Zespół Wychowawczo-Profilaktyczny.  

Cele:  

- Pogłębienie wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych, których celem jest utrzymanie bądź przywrócenie stanu zdrowia fizycznego i psy-

chicznego. 

- Uświadamianie problemu depresji. 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny 
Termin oraz 

częstotliwość 
Odbiorca 

1.Uświadomienie zjawiska   depre-

sji. 

2.Propagowanie wśród uczniów 

zdrowego trybu życia. 

3.Uświadamianie uczniom jak 

ważne jest zdrowe odżywianie się. 

4.Świadomość znaczenia ruchu 

fizycznego w życiu każdego czło-

wieka. 

5. Zwiększenie aktywności fizycz-

nej i wyrobienie nowych nawyków. 

- lekcja wychowawcza, 

- dostępność psychologa, 

- Dzień Zdrowia Psychicznego 

- Dzień Walki z Depresją, 

- Dzień Profilaktyki i Promocji 

Zdrowia, 

- zajęcia aktywizujące, 

- konkursy taneczne, wokalne, 

sportowe, 

- warsztaty, rajdy, 

- zajęcia plastyczne, 

- zajęcia sportowe, „bicie” 

szkolnych rekordów sportowych, 

- dostępność nauczycieli, 

- dostępność i popularyzacja 

materiałów edukacyjnych. 

Zespół Wychowawczo-

Profilaktyczny,  

psycholog/ pedagog 

Zespół ds. Promocji 

Zdrowia 

 

10.10.2021 

Dzień 

Zdrowia 

Psychicznego 

23.02.2022 

Dzień Walki 

z Depresją 

01.06.2022 

Dzień 

Profilaktyki  

i Promocji 

Zdrowia 

Uczniowie, 

Nauczyciele 



 

Działania: 

 lekcja wychowawcza na temat depresji- prezentacja multimedialna; 

  aktywny udział uczniów i nauczycieli w Dniu Zdrowia Psychicznego, Dniu Walki z Depresją oraz 

Dniu Profilaktyki Zdrowia; 

 udział nauczycieli wychowania fizycznego w programie Ministerstwa Edukacji i Nauki „Aktywny 

powrót do szkoły po pandemii” przygotowanym we współpracy z akademiami wychowania fizycz-

nego z całej Polski; 

 wzbudzanie w uczniach poczucia zaufania – muszą mieć świadomość, że z każdym nawet naj-

mniejszym problemem mogą zwrócić się do swojego wychowawcy; 

 zajęcia na przyrodzie/biologii – jaki wpływ na organizm ma jedzenie fast food’ów? Dzieci przygo-

towują plakaty informujące o szkodliwości takiego jedzenia; 

 w ramach zajęć z biologii/przyrody/ godziny wychowawczej realizowane są następujące tematy: 

o znaczenie protein, tłuszczów i węglowodanów dla funkcjonowania organizmu, 

o endorfiny w ciele po ćwiczeniach, 

o nauka czytania i rozumienia etykiet spożywczych na produktach; 

 zajęcia organizowane na szkolnym korytarzu podczas dłuższych przerw pt. „Bądź fit”. Wybrani 

bądź chętni uczniowie uczą innych wymyślonych przez siebie układów tanecznych; 

 nauczyciele i wychowawcy zachęcają uczniów do czynnego brania udziału w obowiązkowych  

i fakultatywnych zajęciach sportowych. 

 

 

 



Obszar: Prawidłowe relacje rówieśnicze – trudności w nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych 

 

Prezentowana część Programu Wychowawczo-Profilaktycznego ma na celu wspomóc uczniów w ich trudnościach w nawiązywania relacji ze 

swoimi kolegami i koleżankami ze szkolnych ławek. 

Cel: Rozwijanie umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami. 

 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny 
Termin oraz 

częstotliwość 
Odbiorca 

 

1. Kształtowanie właściwych rela-

cji między uczniami; 

2. Ukazanie poprawnych i spo-

łecznie akceptowanych form re-

lacji w grupie rówieśniczej; 

3. Popularyzowanie dobrego za-

chowania; 

4. Promowanie postaw tolerancyj-

nych. 

5. Rozwijanie kompetencji 

wychowawczych nauczycieli  

i opiekunów uczniów. 

- godziny wychowawcze, 

- zajęcia aktywizujące, 

- e-lekcje, 

- wycieczki, wyjazdy, 

-udział w uroczystościach 

szkolnych, 

- zajęcia rozwijające kompetencje 

emocjonalno- społeczne, 

- wolontariat, 

- prelekcje, 

- szkolenia, 

- broszury, materiały informacyjne. 

 

Wychowawcy, nauczyciel, 

psycholog, pedagog, 

uczniowie 

Cały rok Uczniowie  



 Działania: 

 przeprowadzenie rzetelnych dyskusji na temat negatywnych konsekwencji związanych z naduży-

waniem nowych technologii. Zachowanie odpowiedniego poziomu higieny cyfrowej – w szczegól-

ności w okresie zdalnej edukacji ; 

 organizowanie pomocy koleżeńskiej podczas której rozwijają swoje zaufanie oraz wzajemny szacu-

nek; 

 zajęcia z psychologiem/pedagogiem dotyczące zaistniałego problemu w klasie; 

 zaplanowanie działań integrujących zespół klasowy; 

 poprawa kompetencji wychowawczych – zwrócenie uwagi jak ważne w procesie wychowawczym 

jest dawanie dobrego przykładu własnym zachowaniem, które jest spójne z tym czego uczymy swo-

ich podopiecznych, konsekwencja w słowach i działaniu, umiejętność słuchania problemów pod-

opiecznych, cierpliwość, zrozumienie, docenianie szczerości i otwartości; 

 praca nad poprawą bądź utrzymaniem satysfakcjonującego poziomu zaufania dzieci i młodzieży do 

dorosłych – opiekunowie dowiedzą się jak prowadzić ze swoimi podopiecznymi rozmowę w efek-

tywny sposób oraz jakie zasady powinny obowiązywać obie strony (zajęcia prowadzone przez psy-

chologa bądź przygotowanego w tym temacie pedagoga); 

 przeprowadzenie warsztatów dla rodziców ukierunkowanych na wspieranie uczniów przeżywają-

cych  trudności po doświadczeniach związanych z sytuacją pandemiczną z udziałem specjalistów z 

poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

 

 

 

 

 

 



Obszar: Integracja środowiska uczniowskiego poprzez działalność samorządową i wolontariacką 

Dużą rolę w rozwoju młodego człowieka ma nabywanie kompetencji społecznych. Ważne jest, aby uczniowie potrafili działać w grupie, brali 

udział w projektach zespołowych oraz integrowali się ze środowiskiem szkolnym. Mogą w ten sposób współdecydować o tym co dzieje się w 

szkole, budują partnerskie stosunki, co polepsza atmosferę w szkole. 

1. Zachęcenie uczniów do aktywnego udziału w życiu szkoły oraz wykorzystywania swojej kreatywności, twórczości i samodzielności. 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny 
Termin oraz 

częstotliwość 
Odbiorca 

1. Propagowanie aktywności           

i twórczego myślenia uczniów. 

2. Wychowanie samodzielnych, 

zaradnych i przedsiębiorczych 

ludzi. 

 

-pogadanki na lekcjach 

wychowawczych, 

-indywidualne zaangażowanie w 

życie szkoły, 

- samodzielne wystąpienia. 

Nauczyciele, wychowawcy 09.2021- wybory 

SU;  

cały rok 

Uczniowie  

Działania: 

 zachęcanie uczniów do zaangażowania w działania w Samorządu Uczniowskiego, Trójek 

Klasowych, Koła Wolontariatu; 

 zachęcanie uczniów do realizacji własnych pomysłów oraz organizowania uczniowskiego wsparcia 

w ramach wolontariatu; 

 organizowanie projektów tematycznych i społecznych wynikających z potrzeb uczniów, które są 

okazją do zdobywaniem wiedzy na konkretny temat, rozwijania umiejętności pracy w grupie, ko-

munikacji, dobrego zarządzania czasem i autoprezentacji; 

 promowanie autoprezentacji – dzięki działaniom w samorządzie młodzi ludzie uczą się 



negocjowania, hierarchizowania swoich potrzeb i osiągania kompromisów, aby zdobyć poparcie 

dla swojego pomysłu. 

 

Obszar: Edukacja ekologiczna oraz kształtowanie postawy proekologicznej 

 

Edukacja ekologiczna oraz kształtowanie postawy proekologicznej jeden z priorytetów edukacyjnych dla szkół w roku szkolnych 2021/2022. 

Cel: Wpajanie szacunku do środowiska, wypracowanie nawyków oraz sposobów codziennego funkcjonowania nie tylko w szkole, ale również w 

domu rodzinnym to główny cel edukacji ekologicznej. 

 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny 
Termin oraz 

częstotliwość 
Odbiorca 

1. Edukowanie uczniów na 

temat ekologii oraz 

zwiększanie ich 

świadomości i wrażliwości 

na otaczający nas świat. 

2. Zwiększanie  świadomości 

problemów ekologicznych. 

3. Propagowanie 

proekologicznego sposobu 

myślenia oraz aktywności.  

- lekcje wychowawcze, 

- zajęcia w terenie, 

- eksperymenty, 

- spotkanie ciekawymi ludźmi 

(leśnik, pszczelarz), 

- wycieczki. 

 

 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele, uczniowie 

16.09.2021 

Dzień 

Ekologii 

Cały rok 

Uczniowie  



4. Udział w ogólnopolskich 

programach 

prozdrowotnych. 

 

 

 

 Tematy ekologiczne poruszane na lekcjach: 

- przedmiot geografia: wpływ działalności człowieka na atmosferę na przykładzie smogu, inwestycji 

hydrologicznych na środowisko geograficzne, rolnictwa, górnictwa i turystyki na środowisko 

geograficzne, transportu na warunki życia i degradację środowiska przyrodniczego, konflikt interesów 

człowiek-środowisko, procesy rewitalizacji i działania proekologiczne; 

- przedmiot biologia: uczeń przedstawia porosty jako organizmy wskaźnikowe, ocenia stopień 

zanieczyszczenia powietrza tlenkami siarki, wykorzystując skalę porostową; przedstawia odnawialne         

i nieodnawialne zasoby przyrody oraz propozycje racjonalnego gospodarowania tymi zasobami zgodnie 

zasadą zrównoważonego rozwoju; 

- przedmiot chemia: wskazuje przyczyny i skutki spadku stężenia ozonu w stratosferze ziemskiej; 

proponuje sposoby zapobiegania powiększaniu się „dziury ozonowej”; wymienia czynniki środowiska, 

które powodują korozję; opisuje obieg tlenu i węgla w przyrodzie; projektuje i przeprowadza 

doświadczenie potwierdzające, że powietrze jest mieszaniną; opisuje skład i właściwości powietrza; 

wymienia źródła, rodzaje i skutki zanieczyszczeń powietrza; wymienia sposoby postępowania 

pozwalające chronić powietrze przed zanieczyszczeniami; 

 udział w projektach recyklingowych - dostrzeganie potrzeby segregacji odpadów oraz wiedza jak 

to zrobić /akcja Sprzątanie Świata/ 

 podczas godziny wychowawczej uczniowie poruszą temat:  

- 'oszczędzanie' oraz bycie „ekoodpowiedzialnym”. 

- Eco-żywność, czym jest, jak rozpoznać oraz gdzie kupić. 

-  „Pracowity jak pszczoła” - wycieczka do lokalnej pasieki. Uczniowie dowiadują się jakie znaczenie dla 

ekosystemu mają pszczoły, z czym obecnie się zmagają oraz czym grozi nam ich wymarcie; 

- „Jesteś tym co jesz”, projekt wspierający edukację na temat świadomego i odpowiedzialnego kupowania 

oraz przyrządzania pokarmów; 

- „woda mineralna i źródlana vs wody smakowe oraz tzn. „soft drinks'”, czyli wszystko co trzeba wiedzieć 

o wodzie.  Uczniowie dowiadują się, że kupowane przez nich produkty nie są sobie równie; wiedzą w jaki 

sposób czytać oraz interpretować etykiety na produktach; 



 

Obszar:  Zdrowie psychiczne i dobrostan uczniów 

Zdrowie psychiczne i dobrostan uczniów skupia się na promocji i ochronie zdrowia w szkole.  

Cele: 

1. Budowanie dobrej relacji uczniów i rodziców z nauczycielami. 

2. Zdolność empatii dla siebie i innych oraz chęć pomocy potrzebującym. 

3. Wzajemne dbanie o siebie podczas pandemii COVID-19. 

4. Nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem i kryzysowymi sytuacjami, budowanie zaufania uczeń-nauczyciel. 

 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny 
Termin oraz 

częstotliwość 
Odbiorca 

1. Wzmocnienie kompetencji 

społeczno- emocjonalnych 

uczniów. 

2. Działania na rzecz osób 

potrzebujących, nawiązanie 

współpracy z organizacjami, 

fundacjami. 

-zajęcia z pedagogiem i 

psychologiem, 

-szkolny wolontariat, 

-lekcje wychowawcze, 

- szkolenia, warsztaty, 

- zajęcia w plenerze. 

Nauczyciele, 

wychowawcy, rodzice 

Cały rok Uczniowie, 

rodzice 



 

3. Zaznajomienie z procedurami 

wynikającymi z zagrożenia 

pandemią COVID-19. 

4. Dbanie o bezpieczeństwo w 

szkole, w drodze do szkoły oraz 

poza jej obiektem. 

5. Podnoszenie kwalifikacji w 

zakresie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, wiedzy na temat 

stresu, sytuacji stresowych, 

depresyjnych, itp. 

 

6. Przeciwdziałanie zmianom wy-

wołanym przez pandemię    

COVID-19. 

 

7. Wzmocnienie relacji na linii 

uczniowie – nauczyciele – rodzice. 

 

Działania: 

 działania podejmowane podczas godziny wychowawczej, realizacja tematów związanych               

z radzeniem sobie ze stresem, efektywnych metodach nauki itp.; 

 wyjścia integracyjne; 

 zapoznanie z procedurami wynikającymi z zagrożeń w związku z pandemią COVID-19; 

 przeprowadzenie badania ankietowego wśród nauczycieli, wychowawców, rodziców/ opiekunów 

uczniów w celu zapoznania się występowaniem sytuacji problemowych związanych z przemocą      

i agresją i/lub cyberprzemocą w szkole; 

 diagnozowanie problemu dotyczącego używek, środków psychoaktywnych; 

 nauczyciel, wychowawca wspólnie z psychologiem/ pedagogiem szkolnym podejmuje się 

diagnozy i interpretacji problemów uczniów i nieporozumień klasowych;  

 podczas rad pedagogicznych omawiane są sposoby pracy z uczniem z trudnościami, wymagającym 

innego podejścia edukacyjnego oraz sposobami pracy z uczniem zdolnym; 

• szkoła korzysta z materiałów informacyjnych, edukacyjnych oraz ulotek opracowanych przez 

Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z MZ i GIS oraz konsultowanymi z Radą Medycz-

ną. Informacje dotyczą informowania o szczepieniach i bezpieczeństwie w szkołach oraz za-

wierają przykładowe konspekty lekcji i scenariusze o tematyce zdrowotnej; 

• praca nad poprawą bądź utrzymaniem satysfakcjonującego poziomu zaufania dzieci i młodzie-

ży do dorosłych. 

 



 

Obszar: Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego      

i dbałości o zdrowie. 

 

Cel programu: Kształtowanie właściwych postaw uczniów. 

 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny 
Termin oraz 

częstotliwość 
Odbiorca 

 

1. Tolerancja oraz otwartość 

na różnorodność, odmien-

ność. 

2. Otwartość na nowe przeży-

cia. 

3. Zrozumienie oraz zaakcep-

towanie własnego ciało 

oraz zachodzących w nim 

przemian. 

4. Spotkania z wychowawcą 

oraz utrzymywanie stałej    

i poprawnej relacji na linii 

nauczyciele-rodzice/ opie-

kunowie dzieci. 

5. Zaangażowanie rodziców  

w działalność szkolną. 

-  szkolenia, warsztaty, 

- e-lekcje, 

-lekcje wychowawcze, 

- spotkanie z ludźmi kultury           

i sztuki (wyjścia do placówek 

kulturalnych). 

Nauczyciele, nauczyciele 

wychowania do życia      

w rodzinie, wychowawcy, 

rodzice 

Cały rok Uczniowie   

Działania: 

 zajęcia, których celem jest samopoznanie i budowanie własnej wartości: 

- wychowanie  fizyczne -  nauczyciel prowadzi zajęcia pozwalające uświadomić uczniom posiadane 

przez nich zdolności fizyczne, zaznajamia ich z predyspozycjami ich ciała oraz z aktualnymi granicami. 

Podczas zajęć nauczyciel tłumaczy jakie znaczenie dla rozwoju poznawczego i emocjonalnego ma 

podejmowanie wysiłku fizycznego; 

- lekcja pt. „Zrozum mnie” – zajęcia mające uświadomić uczniom czym jest tolerancja, kiedy należy 

mówić o zachowaniach nietolerancyjnych oraz dlaczego warto akceptować inność /nauka elementów      

 



6. Przeciwdziałanie przed-

wczesnej inicjacji seksual-

nej. 

 

j. migowego/; 

-  lekcja pt. „Nauka pozytywnego myślenia” – ćwiczenia w formie dramy – przedstawiamy uczniom 

wiele sytuacji z życia codziennego, np.: /zapraszasz swojego kolegę do kina, ale ten odmawia, twoja 

koleżanka nie odpisuje Ci na sms-y, opowiadasz swojemu rodzicowi o dniu spędzonych w szkole. Ten 

jednak wydaje się nie być zainteresowany tym co mówisz, itp. ; 

 rodzice/opiekunowie dzieci czuwają nad tym, aby ich pociechy wykazywały właściwą postawę 

charakteryzującą się wysoką kulturą osobistą oraz sumiennie realizowało obowiązek szkolny; 

 rodzice/opiekunowie utrzymują regularny kontakt z wychowawcą klasy, wykazują zainteresowa-

nie aktualnym stanem wiedzy swoich pociech oraz w razie zaistnienia potrzeby sami podejmują 

kontakt z konkretnym nauczycielem, wychowawcą klasy czy dyrektorem; 

 rodzice/opiekunowie angażują się w działania realizowane przez szkołę tj. akademie i uroczysto-

ści szkolne, konkursy, wydarzenia, imprezy klasowe i szkolne, wyjścia, wyjazdy, itp.; 

 rodzice/opiekunowie uczniów, których pociechy wykazują specyficzne trudności wychowawcze 

pozostają w stałym kontakcie z pracownikami szkoły i podejmują się wspólnych działań w celu 

polepszenia aktualnej postawy dzieci i młodzieży. Zadaniem wychowawców klas jest ułatwienie 

im tego kontaktu bądź wskazanie alternatywnych form szukania wsparcia; 

 rodzice/opiekunowie, których pociechy wykazują problemy edukacyjne i/lub towarzyskie (np. 

problemy socjalizacyjne z koleżankami i kolegami ze szkoły) pozostają w stałym kontakcie         

z wychowawcą, psychologiem/pedagogiem szkolnym, pracownikami poradni psychologiczno-

pedagogicznej oraz pracują nad zmianą i poprawą aktualnego stanu; 

 edukacja seksualna prowadzona przez osoby specjalizujące się w temacie; 

 trening asertywności – umożliwi uczniom bronienie się w sytuacjach zmuszania ich do czegoś. 

Odgrywanie przedstawionych tzn. sytuacji trudnych w parach (pod nadzorem specjalisty). 

 

 

 

 



Obszar:  Budowanie zespołu klasowego 

Relacje rówieśnicze są bardzo istotnym elementem poprawnego funkcjonowania uczniów w szkole. Sytuacja pandemiczna negatywnie wpłynęła 

na ten aspekt, co skłania nas nauczycieli i rodziców uczniów do pomocy w odbudowaniu relacji. 

Cel: Stworzenie pola do poprawnych relacji koleżeńskich i poczucia odpowiedzialności za zespół klasowy. 

 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny 
Termin oraz 

częstotliwość 
Odbiorca 

1. Zajęcia integracyjne, mają-

ce na celu ponowną adapta-

cję uczniów do zajęć w try-

bie stacjonarnym oraz bu-

dowanie więzi zespołu kla-

sowego. 

 

2. Przypomnienie aktualnie 

obowiązujących zasad or-

ganizacyjnych i zasad pracy 

w szkole i w klasie oraz 

przypomnienie procedur 

wynikających z istnienia 

zagrożenia pandemią  

COVID-19. 

 

- ćwiczenia integrujące klasy 

uczniowskie, 

-zajęcia rozwijające kompetencje, 

emocjonalno- społeczne. 

Nauczyciele, 

wychowawcy, psycholog/ 

pedagog, rodzice 

Wrzesień/ 

październik 

Uczniowie, rodzice  

Działania: 

 zajęcia integracyjne dla uczniów na początku roku szkolnego ( klasy pierwsze oraz te, gdzie 

pojawili się nowi uczniowie); 

 lekcje z wychowawcą, podczas których uczniowie zostają zaznajomienia z: procedurami 

wynikającymi z zagrożeń w związku z pandemią COVID-19, regulaminem szkoły, zasadami 

bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole i poza szkoła, zasadami postępowania na wypadek 

pożaru; 

 angażowanie rodziców w tworzenie inicjatywy, konsultowanie podejmowanych działań klasowych 

oraz prowadzenie zajęć; 

 prowadzenie zajęć dotyczących emocji i komunikacji w klasach przez pedagoga i psychologa. 



Obszar:  Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny 

 

Odpowiednia współpraca, partnerskie działanie jest w stanie przynieść założone wcześniej działania wychowawcze. Z tego powodu tak 

niezmierne ważne jest kładzenie dużego nacisku na relacje pomiędzy dorosłymi, wzajemne zrozumienie oraz zaufanie. Postulat wspieranie 

rodziny w roli wychowawczej wynika nie tylko z pandemii, ale będącego także rezultatem cywilizacyjnych przemian, stał się wyzwaniem 

umocowanym  w tegorocznych kierunkach polityki oświatowej państwa. 

Cele programu: 

1. Zapoznanie się z oczekiwaniami rodziców oraz nauczycieli. 

2. Tworzenie przestrzeni do współpraca z rodzicami rozumiane jako współdecydowanie oraz współodpowiedzialność za to, co się dzieje w 

szkole. 

3. Zaangażowanie rodziców, wychodzenie z inicjatywami na nowe działania mające na celu edukację ich dzieci. 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny 

Termin 

oraz 

częstotliwoś

ć 

Odbiorca 

1. Diagnostyka problemu – 

określenie jakości relacji na 

linii rodzice/ opiekunowie 

uczniów-nauczyciele/ pra-

cownicy szkoły. 

2. Zapoznanie nauczycieli  

i opiekunów uczniów z ak-

tualnym poziomem i jako-

-ankiety, 

- spotkanie z psychologiem, 

- spotkania z rodzicami uczniów, 

- współorganizowanie wydarzeń 

przy współpracy rodziców/ 

opiekunów uczniów i nauczycieli, 

 

 

Psycholog, pedagog, 

wychowawcy, nauczyciele, 

Rada Rodziców 

Wrzesień; 

według 

potrzeby 

cały rok 

Wychowawcy, 

nauczyciele, dyrekcja, 

rodzice, opiekunowie 

dzieci, Rada Rodziców 



ścią nawiązanych relacji 

pomiędzy nimi. 

3. Pomoc w sytuacja trudnych 

związanych z pandemią 

COVID-19. 

4. Uświadomienie rodzicom i 

opiekunom uczniów ich 

praw i obowiązków wynika-

jących z faktu uczestnictwa 

ich dziecka w życiu szkoły. 

5. Poznanie oczekiwań rodzi-

ców/ opiekunów uczniów 

względem szkoły i nauczy-

cieli i wspólne zarządzanie 

placówką. 

6. Udzielanie wsparcia rodzi-

nom. 

7. Wdrożenie wspólnego, 

partnerskiego podejścia  

i zarządzania placówką 

szkoły. 

 

 

 

Działania: 

 przeprowadzenie ankiety wśród nauczycieli, wychowawców oraz chętnych rodziców, w celu za-

znajomienia się z ich opinią poziomu, jakości współpracy, zaangażowania oraz zadowolenia z na-

wiązywanych interakcji pomiędzy szkołą a prawnymi opiekunami uczniów; 

 każdy wychowawca określa, jaki procent rodziców/ opiekunów uczniów bierze udział w organizo-

wanych wywiadówkach;  

 szkoła przygotowuje raport związany ze zmianą sytuacji rodzinnej dzieci, w związku z pojawie-

niem się trudności związanych z COVID-19; 

 sporządzenie raportu stanu rodzin będących niewydolnymi wychowawczo bądź ujawniających 

problemy wychowawcze. Sporządzenie listy działań, jakie zostały podjęte przez szkołę w celu po-

mocy uczniom tych rodzin oraz analiza ich dotychczasowej skuteczności;  

 psycholog/ pedagog szkolny edukuje rodziców oraz nauczycieli gdzie szukać pomocy na tematy 

związane z COVID-19 (pustka, strata, depresja, wyalienowanie, problemy komunikacyjne, itp.); 

 psycholog szkolny, nauczyciel w sytuacjach kryzysowych prowadzi interwencje związane z pan-

demią COVID-19; 

 dni otwarte dla rodziców, zebrania, godziny konsultacyjne; 

 pracownicy szkoły współorganizują wraz z opiekunami uczniów niektóre projekty np. imprezy 

szkolne, wyjścia do kina/ teatru/ muzeum, Dzień Profilaktyki i Promocji Zdrowia, Dzień Dziecka, 

Dnia Patrona Szkoły – w organizację zaangażowani zostają przedstawiciele Rady Szkoły, delegacje 

dorosłych z poszczególnych klas oraz inni chętni rodzice/ opiekunowie; 

 psycholog/ pedagog szkolny/ wychowawca udzielają informacji o możliwych formach wsparcia 

świadczących wsparcie w miejscu zamieszkania bądź innym miejscu zasugerowanym przez osobę 

potrzebującą (np. droga mniej oficjalna poprzez kontakt telefoniczny) – omawiane sytuacje pro-

blemowe to np.: problemy wychowawcze, problemy komunikacyjne w rodzinie, przemoc w rodzi-

nie, sytuacje nałogowe, ubóstwo, długotrwałe sytuacje chorobowe, bezrobocie, eurosieroctwo, cho-

roby; 



 nawiązanie współpracy z GOPS, PCPR; 

 pracownicy szkoły współorganizują wraz z opiekunami uczniów niektóre projekty, np. imprezy 

szkolne, wyjścia do kina/ teatru/ muzeum, Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Patrona Szkoły – w 

współorganizację zaangażowani zostają przedstawiciele Rady Rodziców, delegacje dorosłych z po-

szczególnych klas oraz inni chętni rodzice/ opiekunowie; 

 wspólne spotkania rodziców i nauczycieli z udziałem uczniów – wspólne organizowanie wydarzeń. 

 

 

 


