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WSTĘP 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Woli Wiązowe  dostosowany  est do potrze  rozwo owych uczniów oraz potrze  

naszego  rodowiska lokalnego  O e mu e tre ci i działania o charakterze 

wychowawczym  a tak e o charakterze pro ilaktycznym skierowane do uczniów  

nauczycieli i rodziców  Tre ci i działania o charakterze wychowawczym są 

 ormułowane z uwzgl dnieniem de inic i wychowania okre lone  w ustawie  według 

które   est ono                                                              , 

        l   ,   t l  t  l   ,    h                 , wzmacnianym 

i                                             l  t       bl  ó         

i            Przy czym przy mu e si    e pro ilaktyka to proces wspomagania 

człowieka w radzeniu so ie z trudno ciami zagra a ącymi prawidłowemu rozwo owi 

i zdrowemu  yciu  a tak e ograniczenie i likwidowanie czynników  loku ących 

i za urza ących zdrowe  ycie.  

Program wychowawczo-pro ilaktyczny oraz szkolny zestaw programów nauczania 

tworzą spó ną cało   i uwzgl dnia ą wymagania opisane w podstawie programowej.  

O ok zada  wychowawczych i pro ilaktycznych w szkole realizowane są 

równie  działania opieku cze dostosowane do istnie ących potrze . Program 

wychowawczo- pro ilaktyczny powstał po konsultac ach z przedstawicielami Rady 

Rodziców  członkami Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Pedagogiczne .  

   P  ST W  P  W                  T      S W    

        S      

Program wychowawczo-poro ilaktyczny powstał w oparciu o aktualne przepisy 

prawa o wiatowego  potrze y rozwo owe uczniów i oczekiwania rodziców oraz 

potrze y nauczycieli w zakresie pracy opieku cze   wychowawcze  i pro ilaktyczne   

Napisanie programu  yło poprzedzone analizą sytuac i wychowawcze  szkoły  

sukcesów i pora ek  metod wychowawczych stosowanych przez pracowników szkoły  

okre leniem potrze  i oczekiwa  uczniów  ich rodziców oraz nauczycieli  Pomocne w 

tym  yło przeprowadzenie  ada  ankietowych  wywiadów oraz o serwac i 

dotyczących nast pu ących zagadnie :  



 warunki i organizac a za    w szkole   

 potrze y i oczekiwania uczniów   rodziców i nauczycieli w zakresie pracy 

wychowawczej,  

 do wiadczenia młodzie y w zakresie promowania zdrowego stylu  ycia, dbania 

o zdrowie własne i innych  uczenie si  o zdrowiu  

 opinia uczniów  nauczycieli i rodziców na temat atmos ery panu ące  w szkole 

oraz mo liwo ci uczestnictwa w  yciu szkoły, 

  adanie poziomu odpowiedzialno ci  samodzielno ci  uczciwo ci  kultury 

i umie  tno ci samooceny uczniów klas I-VIII, 

 analiza dotycząca sytuac i wychowawcze  uczniów w szkole po ka dym 

półroczu  

Realizowane dotychczas działania przynoszą do re e ekty. Na podstawie 

przeprowadzonych ankiet i rozmów w ród uczniów  rodziców i nauczycieli  mo na 

stwierdzi    e szkoła uczy postaw patriotycznych i o ywatelskich  kształtu e zdrowy 

styl  ycia  przeciwdziała agres i oraz prowadzi liczne akc e ma ące na celu 

zapo ieganie zagro eniom i uzale nieniom  Wszyscy uczniowie czu ą si  w szkole 

 ezpiecznie  nauczyciele i wychowawcy zauwa a ą ich ewentualne pro lemy  

uczniowie wiedzą  do kogo mogą zwróci  si  o pomoc  Przypadki nieodpowiednich 

lu  ryzykownych zachowa  na terenie szkoły są sporadyczne i zako czone 

interwenc ą pedagogiczną  uczniowie z powa nymi pro lemami otrzymu ą pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną.  

Według       ó  działania wychowawczo- pro ilaktyczne szkoły wspomaga ą 

 izyczny  psychiczny i społeczny rozwó  ucznia, a pode mowane działania są zgodne 

z powszechnie uznanymi warto ciami i normami społecznymi  Nauczyciele ch tnie 

udziela ą wsparcia w razie trudno ci wychowawczych  Realizu ą oni zadania 

programu w swo e  pracy  dostosowu ą tematyk  godzin wychowawczych do potrze  

uczniów oraz lepszego ich  unkc onowania w szkole i domu  Zauwa a ą tak e 

zaistniałe  ie ące pro lemy uczniów   

Przy opracowaniu Programu Wychowawczo-Profilaktycznego ZSP w Woli Wiązowe  

uwzgl dniono o owiązu ące akty prawne:  

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, 

2. Konwenc a o Prawach Dziecka  przy  ta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526),  

3. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1762), 



4. Ustawa z   wrze nia      r  o systemie o wiaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1915), 

5. Ustawa z    grudnia      r  – Prawo o wiatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082),  

6. Ustawa z    pa dziernika 1982 r  o wychowaniu w trze wo ci 

i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487),  

7. Ustawa z    lipca    5r  o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst  edn  Dz.U. 

z 2017 r. poz. 783),  

8. Ustawa z 9 listopada 19 5r  o ochronie zdrowia przed nast pstwami u ywania 

tytoniu i wyro ów tytoniowych (tekst  edn  Dz U  z      r  poz   5 ), 

9. Rozporządzenie Ministra Edukac i Narodowe  z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie 

zakresu i  orm prowadzenia w szkołach i placówkach systemu o wiaty 

działalno ci wychowawcze , edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej 

w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249),  

10. Priorytety Ministra Edukacji i Nauki na rok szkolny 2022/2023.  

 

        ŻE     GÓ  E P  G  MU 

Adresatami Programu Wychowawczo-Pro ilaktycznego są wszyscy uczniowie, 

ich rodzice oraz nauczyciele. Jest on programem długoterminowym i   dzie 

wz ogacany dodatkowymi zadaniami i  ormami oddziaływa  zgodnymi z aktualnymi 

potrze ami szkoły  Realizac a szczegółowych zada  w tym zakresie    dzie wi c 

uwzgl dniana w planie pracy szkoły na dany rok   ak równie  w pracy wychowawców 

klas  nauczycieli poszczególnych przedmiotów  pedagoga szkolnego  piel gniarki  

 i liotekarza  Samorządu Uczniowskiego  pracowników administrac i i o sługi  

         ,    h      ,      l  t    t                    l         b          , 

t       t                        . Program zakłada  zatem zaanga owanie 

wszystkich pracowników szkoły w  ego realizac    zarówno pracowników 

pedagogicznych, jak i niepedagogicznych.  

Szczegółowe zadania do realizac i w roku szkolnym           zawarte są 

w planach pracy poszczególnych wychowawców klas  planie pracy pedagoga 

szkolnego  Samorządu Uczniowskiego   i lioteki oraz piel gniarki szkolne   

Pracownicy niepedagogiczni realizu ą działalno   wychowawczo–pro ilaktyczną 

poprzez swo ą codzienną prac , kontakt z uczniami, rodzicami i nauczycielami.  



Uwzgl dnia ąc powy sze zało enia okre lono mis   i wiz   szkoły  sylwetk  

a solwenta oraz szczegółowe zadania do realizac i   

     M SJ  S      

Mis ą szkoły  est kształcenie i wychowanie w duchu warto ci i poczuciu 

odpowiedzialno ci  miło ci o czyzny oraz poszanowania polskiego dziedzictwa 

kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu si  na warto ci kultur Europy i  wiata  

kształtowanie umie  tno ci nawiązywania kontaktów z rówie nikami  tak e 

przedstawicielami innych kultur.  

Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwo u uczniów w wymiarze 

intelektualnym  psychicznym i społecznym  zapewnia pomoc psychologiczną i 

pedagogiczną uczniom   

Mis ą szkoły  est tak e uczenie wza emnego szacunku i uczciwo ci  ako 

podstawy  ycia w społecze stwie i w pa stwie  w duchu przekazu dziedzictwa 

kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych   ak równie   udowanie 

pozytywnego o razu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie  e  tradyc i   

Mis ą szkoły  est równie  przeciwdziałanie po awianiu si  zachowa  

ryzykownych  kształtowanie postaw odpowiedzialno ci za sie ie i innych oraz troska 

o  ezpiecze stwo uczniów  nauczycieli i rodziców   

IV. SYLWETKA ABSOLWENTA 

Dą eniem nasze  szkoły  est przygotowanie uczniów do e ektywnego 

 unkc onowania w  yciu społecznym oraz pode mowania samodzielnych decyzji 

w poczuciu odpowiedzialno ci za własny rozwó    

Absolwent Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Woli Wiązowe :  

 kieru e si  w codziennym  yciu zasadami etyki i moralno ci  szanu e sie ie i 

innych  zna i stosu e zasady do rych o ycza ów i kultury  ycia  

 łatwo nawiązu e kontakty i ma swoich przy aciół  ma swo e ho  y i 

zainteresowania  które pomaga ą mu w wy orze zawodu i dalszego kierunku 

kszatłcenia  

 orientu e si  w otacza ącym go  wiecie  swo odnie korzysta z ró nych  ródeł 

wiedzy i in ormac i  rac onalnie wykorzystu e narz dzia i technologie 

informatyczne,  

 potrafi realizowa  stawiane przed so ą cele odpowiednio do ranymi metodami   

 rozumie zasady demokrac i  współpracu e w grupie poszuku ąc rozwiąza  

kompromisowych, jest tolerancyjny, 

  est odpowiedzialny i zda e so ie spraw  z nast pstw swoich działa   szanu e 

potrze y innych i  est ch tny do niesienia pomocy  



 wykazu e odwag  cywilną w działaniu indywidualnym i z iorowym  posiada 

wiedz  na temat współczesnych zagro e  społecznych i cywilizacy nych  

pode mu e odpowiednie decyz e w trosce o  ezpiecze stwo własne i innych, 

  est krytyczny i rozwa ny  odró nia  ikc   od  wiata realnego   

  est prawy i odró nia do ro od zła w oparciu o o owiązu ący system warto ci   

 zna histori  i kultur  własnego narodu oraz tradyc e szkoły  przestrzega zasad 

 ezpiecze stwa i regulaminy o owiązu ące w szkole   

 posiada ugruntowane nawyki higieniczne, zna zasady i znaczenie 

prawidłowego od ywiania si   dokonu e tra nych wy orów podczas 

organizowania czasu wolnego,  

  est  wiadomy zagro e  wynika ących z kontaktu z substancjami szkodliwymi, 

nie prze awia agresywnych zachowa   

 d a o czysto   i estetyk  swo ego otoczenia  nie niszczy sprz tu szkolnego  

szanu e własno   innych osó . 

 b  l   t ó      l               tawowej coraz lepie  orientu e si  w na  li szym 

otoczeniu  domu i szkole  Lu i szkoł  i lu i si  uczy   Sprawnie posługu e si  zdo ytą 

wiedzą w  yciu codziennym  W kontaktach z innymi lud mi stosu e podstawowe 

zasady związane z komunikowaniem si   Formułuje pytania i poszukuje na nie 

odpowiedzi  W swoim zachowaniu prezentu e pogod  ducha  

JEST OTWARTY- swo odnie współpracu e z oso ami dorosłymi w swo e  

codzienne  aktywno ci  Przy mu e uwagi i sugestie w związku z popełnionymi 

 ł dami  Jest gotów pode mowa  działania w sposó  planowy  Akceptu e ograniczenia 

swoich mo liwo ci wynika ące z  ego wieku  Umie prezentowa  własne zdanie 

i słucha  opinii innych  Nawiązu e przy azne kontakty z innymi lud mi  współdziała 

z nimi i akceptu e ich odmienno    

JEST ODPOWIEDZIALNY- wykazu e gotowo   przewidywania skutków własnych 

działa   Potra i odstąpi  od działania  przewidu ąc  ego negatywne skutki. Rozumie 

potrze   ponoszenia konsekwenc i swoich działa   

JEST CIEKAWY ŚWIATA- ch tnie korzysta z poznawanych  ródeł wiedzy 

i o serwac i z awisk w na  li szym otoczeniu  Potra i wyciąga  proste wnioski ze 

swoich obserwacji. Jest rozwa ny  Potra i odró ni   ikc   od  wiata realnego  

Przestrzega zasad  ezpiecze stwa i higieny  Potra i  e stosowa  w swoich typowych 

czynno ciach   

JEST PRAWY- stosu e si  do norm o owiązu ących w szkole i otoczeniu  Rozró nia 

zachowania złe i do re  Rozumie o owiązek pode mowania tych ostatnich  

 

 



V. ZADANIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE NA ROK 

SZKOLNY 2022/2023 

Zadania do realizac i wynika ą z celu ogólnego   akim  est wspieranie uczniów 

w osiąganiu pełne  do rzało ci w czterech podstawowych s erach:  izyczne   

psychiczne  (w tym m in  emoc onalne  i intelektualne )  społeczne  i duchowe   

Do rzało    izyczną rozumie si   ako prowadzenie zdrowego stylu  ycia  do rzało   

psychiczną-  ako ponoszenie odpowiedzialno ci za sie ie i współodpowiedzialno ci za 

innych oraz otacza ący  wiat  do rzało   społeczną-  ako konstruktywne pełnienie ról 

społecznych  a do rzało   duchową- jako posiadanie konstruktywnego systemu 

warto ci oraz poczucia sensu  ycia i istnienia człowieka.  

       Zadania programu wychowawczo-pro ilaktycznego uwzgl dnią pro lemy 

wynika ące ze zmian zachodzących we współczesnym  wiecie zauwa alnych 

w na  li szym otoczeniu ucznia (szkoła  rodzina  rówie nicy   rodowisko lokalne) 

i wynika ących z przeprowadzonych o serwac i i analiz pracy wychowawców. 

Na cz  cie  po awia ące si  zagadnienia pro lemowe to: 

  unkc onowanie uczniów w rodzinach dys unkcy nych   

 zagro enie alkoholem, narkotykami, substancjami psychoaktywnymi 

w       ól          l      , palenie papierosów i e-        ó ,  

 ró ne  ormy agres i i przemocy,  

   b         ,  t l    ,                     t         t    t   

nieposzanowanie godno ci oso iste  innych ludzi   ycie w nierealnym, 

wirtualnym  wiecie, brak przewidywania konsekwenc i za działanie 

w cyberprzestrzeni,    l              t    t , 

    bl                              l    , 

 niska kultura słowa  zachowania niezgodne z normami społecznymi  trudno ci 

z przestrzeganiem dyscypliny, 

 brak motywacji do nauki, niskie potrzeby edukacyjne.  

V      M   G  M         

ZADANIA FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN 

SFERA INTELEKTUALNA 

Rozpoznanie 

i rozwijanie 

mo liwo ci  

Przeprowadzenie 

w klasach diagnoz 

i ankiet wst pnych  

nauczyciele, 

wychowawcy 

wrzesie  



uzdolnie  

i zainteresowa  

uczniów  

obserwacje, analiza 

dotychczasowej 

pracy. 

Rozwi anie zdolno ci 

i zainteresowa  

uczniów   

Przygotowanie 

propozyc i za    

pozalekcyjnych, 

warsztatów  

konkursów  

uroczysto ci 

szkolnych, 

prezentowanie 

talentów na  orum 

szkoły. 

wszyscy 

nauczyciele 

 

zgodnie 

z harmonogramem 

za    

prowadzonych 

przez 

poszczególnych 

nauczycieli 

Rozwijanie 

umie  tno ci 

rozpoznawania 

własnych uzdolnie   

Za  cia z 

preorientacji 

zawodowej, nacisk na 

 wiadomy wy ór 

dalszej drogi 

kształcenia  spotkania 

z przedstawicielami 

szkół  rednich  

wyjazdy na dni 

otwarte do szkół 

w naszym regionie. 

wychowawca  

klasy VIII, 

pedagog szkolny 

 

zgodnie 

z harmonogramem 

pracy 

wychowawcy, 

pedagoga 

i psychologa 

Podnoszenie e ektów 

kształcenia poprzez 

u wiadamianie wagi 

edukac i i wyników 

egzaminów 

zewn trznych  

Lekcje wychowawcze 

po wi cone te  

tematyce, szkolne 

konkursy 

przedmiotowe, 

nagradzanie uczniów 

za wyniki w 

konkursach 

pozaszkolnych 

i wysokie wyniki 

w egzaminach 

zewn trznych. 

wychowawcy klas, 

nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów  

Rada Rodziców, 

organ prowadzący 

 

zgodnie 

z harmonogramem 

opracowanym 

przez zespół 

wychowawczy dla 

poszczególnych 

klas 

zgodnie 

z harmonogramem 

konkursów 



Uczenie i planowanie 

dobrej organizacji 

własne  pracy   

Lekcje wychowawcze 

po wi cone te  

tematyce, praktyczne 

sposoby zarządzania 

czasem wolnym. 

wychowawcy, 

pedagog szkolny 

zgodnie 

z harmonogramem 

za    

SFE   SP  E     

Kształtowanie 

przekonania 

o społecznym 

wymiarze istnienia 

osoby ludzkiej, 

a tak e o społecznym 

aspekcie bycia 

uczniem szkoły. 

Omówienie zasad 

statutu i regulaminów 

szkoły  programu 

wychowawczo -

profilaktycznego oraz 

zasad oceniania. 

U wiadomienie 

uczniom 

konieczno ci 

stosowania si  do 

regulaminów 

szkolnych. 

wychowawcy klas, 

pedagog 

wrzesie   

zgodnie 

z harmonogramem 

Uczenie zasad 

samorządno ci 

i demokracji. 

Przeprowadzenie 

wy orów do 

samorządów 

klasowych oraz 

samorządu 

uczniowskiego, 

 ie ąca kontrola ich 

działalno ci  

inic owanie działa  

SU. 

Poznanie 

i przestrzeganie norm 

pracy w grupie. 

Podejmowanie 

działa  

wpływa ących na 

rozwó  

odpowiedzialno ci 

i rzetelno ci ucznia w 

spełnianiu 

opiekun SU, 

wychowawcy klas 

zgodnie z planem 

pracy SU 

zgodnie 

z kalendarzem akcji 

i uroczysto ci 

szkolnych 

w klasach 1-3 gry 

dramowe, scenki 

improwizowane, 

praca indywidualna 

– zgodnie z planem 

pracy wychowawcy 



o owiązków 

szkolnych.  

Kształtowanie 

postawy szacunku 

wo ec  rodowiska 

naturalnego. 

Udział w akc i 

sprzątanie  wiata  

udział w akc ach 

charytatywnych na 

rzecz zwierząt  

wycieczki 

krajoznawcze, 

zorganizowanie 

Szkolnego Dnia 

Ziemi. 

wychowawcy klas, 

nauczyciel 

przyrody i biologii 

zgodnie 

z harmonogramem 

pracy szkoły 

zgodnie 

z kalendarzem akcji 

szkolnych 

Systematyczne 

monitorowanie 

 rekwenc i uczniów 

na za  ciach 

lekcyjnych. 

Zwi kszenie 

współpracy 

z rodzicami 

w zakresie kontroli 

o owiązku 

szkolnego.  

Analiza frekwencji 

uczniów. 

Systematyczne 

informowanie 

rodziców o a senc i 

uczniów  

wywiadówki  

indywidualne 

spotkania 

z rodzicami. 

wychowawcy klas sporządzanie 

miesi cznych 

i półrocznych 

zestawie  

o ecno ci uczniów 

zgodnie 

z harmonogramem 

spotka  z rodzicami 

Przygotowanie 

uczniów do  ycia 

w rodzinie.  

Kultywowanie 

tradycji rodzinnych. 

Przygotowanie 

imprez szkolnych 

z udziałem rodziców  

zwrócenie uwagi na 

znaczenie wi zi 

rodzinnych w  yciu 

człowieka   wiadome 

macierzy stwo 

i ojcostwo.  

Prace plastyczne na 

temat wspólnego 

 wi towania 

i sp dzania czasu 

wolnego. 

wychowawcy klas, 

nauczyciel 

wychowania do 

 ycia w rodzinie  

katecheta 

 

zgodnie 

z harmonogramem 

za    oraz 

uroczysto ci 

szkolnych 

i klasowych 



Kształtowanie 

postawy szacunku do 

ludzi  wra liwo ci na 

potrzeby drugiego 

człowieka  

prawidłowe 

rozumienie wolno ci 

jednostki oparte na 

poszanowaniu osoby 

ludzkiej. 

 

 

Wolontariat szkolny, 

działalno   

charytatywna, pomoc 

kolegom w nauce. 

wychowawcy klas, 

opiekun SU, 

opiekunowie 

 wietlicy 

zgodnie 

z harmonogramem 

pracy SU 

włączanie si  

w  ie ące akc e 

charytatywne 

Adaptacja dzieci 

przy yłych z Ukrainy 

w  rodowisku 

szkolnym. Pomoc 

uczniom 

w aklimatyzacji do 

nowych warunków 

i wymaga   

Za  cia 

wprowadza ące 

ucznia w kr gi  ycia 

szkolnego. 

Wdra anie do 

ró norodnych  orm 

działalno ci 

społeczne . 

wychowawcy klas, 

pedagog szkolny, 

opiekunowie 

 wietlicy 

cały rok 

SFERA EMOCJONALNA 

Kształtowanie 

umie  tno ci 

psychospołecznych  

Pogadanki na temat 

skutecznego 

porozumiewania si   

rozpoznawania 

mocnych i sła ych 

stron, radzenia sobie 

z uczuciami.  

wychowawcy klas, 

pedagog, 

psycholog 

zgodnie 

z harmonogramen 

pracy 

wychowawcy, 

psychologa, 

pedagoga 

Kształtowanie 

umie  tno ci 

rozwiązywania 

pro lemów  ez 

u ycia siły. 

Lekcje wychowawcze 

z wykorzystaniem 

 ilmów i materiałów 

o agresji i jej 

unikaniu. 

wychowawcy klas, 

pedagog szkolny 

zgodnie 

z harmonogramem 

pracy 

wychowawcy, 

pedagoga i 

psychologa 

SFERA FIZYCZNA 



Promowanie 

zdrowego stylu 

 ycia. 

Zorganizowanie 

Szkolnego Dnia 

Sportu, 

przeprowadzenie 

za    o zdrowym 

od ywianiu si  oraz 

znaczeniu ruchu 

w  yciu człowieka  

zorganizowanie 

sportowych za    

pozalekcyjnych. 

nauczyciele w-f, 

piel gniarka 

szkolna, 

nauczyciel 

biologii, 

wychowawcy klas 

zgodnie 

z harmonogramem 

za    i kalendarzem 

akc i i uroczysto ci 

szkolnych 

Zapobieganie 

zagro eniom 

i patologiom.  

Pogadanki na temat 

substancji 

szkodliwych, 

skutków ich 

u ywania 

i nadu ywania 

(nikotyna, alkohol, 

narkotyki, dopalacze,              

e- papierosy). 

Za  cia po wi cone 

roli Internetu 

i nowych technologii 

oraz prawidłowego 

ich wykorzystania. 

Za  cia na temat 

cyberprzemocy, 

stalkingu i uzale nie  

od tele onów 

komórkowych  

Udział w akc i Dzie  

Bezpiecznego 

Internetu. 

Spotkanie 

z rodzicami na temat 

szkodliwo ci e-

papierosów 

i dopalaczy. 

Pogadanki na temat 

zasad bezpiecznego 

wychowawcy klas, 

piel gniarka 

szkolna, 

spotkania z polic ą 

nauczyciel 

informatyki, 

pedagog szkolny 

wychowawcy klas 

na zebraniach 

z rodzicami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zgodnie 

z harmonogramem 

pracy i 

kalendarzem akcji 

szkolnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zgodnie 

z harmonogramem 

spotka  z rodzicami 

 



zachowania si  w 

szkole w czasie 

trwania pandemii (10 

zasad dla ucznia) 

Zapoznanie rodziców 

z procedurami 

 ezpiecze stwa 

w celu zapobiegania 

COVID-19 

o owiązu ącymi na 

terenie szkoły. 

Udzielanie uczniom 

pomocy 

w przezwyci  aniu 

niepowodze  

szkolnych  skutków 

długotrwałe  izolacji 

społeczne   

ogranicze  

i nieprzewidywalnych 

zmian związanych 

z epidemią COVID-

19. 

Pogadanki na temat 

choró  zaka nych 

(grypa, wszawica, 

COVID-  )  dróg 

zaka enia  

zapobieganie 

zaka eniom  

wychowawcy klas 

 

 

 

 

strona internetowa 

szkoły 

wychowawcy klas 

 

 

organizac a za    

wspiera ących 

klasy IV-VIII 

pedagog 

 

piel gniarka 

szkolna 

 

wrzesie  

 

 

 

 

wrzesie  

 

 

 

 

 

wrzesie  

 

pa dziernik 

SFERA DUCHOWA 

Rozwó  

poszanowania 

dziedzictwa 

narodowego 

i kształtowanie 

 wiadomo ci 

narodowej. 

Wskazanie 

autorytetów 

Świ towanie rocznic 

i wydarze  

patriotycznych, lekcje 

wychowawcze na 

temat patriotyzmu.  

nauczyciele 

historii, 

wychowawcy klas 

zgodnie 

z kalendarzem 

uroczysto ci 

szkolnych 

i harmonogramem 

pracy 

wychowawców 



i wzorców 

moralnych. 

Poznanie kultury 

rodzimej, 

zaznajomienie 

uczniów z kulturą 

regionu. 

Wycieczki 

tematyczne, lekcje 

wychowawcze, 

spotkania z wa nymi 

lud mi z regionu. 

wychowawcy klas, 

nauczyciele historii 

i   zyka polskiego 

zgodnie 

z harmonogramem 

wycieczek 

szkolnych 

zgodnie 

z harmonogramem 

pracy wychowawcy 

Poznanie dorobku 

kulturowego Europy 

i  wiata  

wykształcenie 

postawy tolerancji 

i szacunku dla innych 

narodów  kultur i 

religii. 

Lekcje wychowawcze 

po wi cone te  

tematyce. 

Zorganizowanie 

Szkolnego Dnia 

Europejczyka. 

 

wychowawcy klas, 

opiekun SU 

katecheta 

zgodnie 

z harmonogramem 

akc i i uroczysto ci 

szkolnych oraz 

pracy 

wychowawców 

Uczenie wła ciwego 

po  cia toleranc i 

oraz odwagi 

w reagowaniu na 

niesprawiedliwo   

i krzywd  drugiego 

człowieka. 

Warsztaty 

i pogadanki 

organizowane przez 

pedagoga szkolnego.  

Lekcje wychowawcze 

po wi cone te  

tematyce. 

pedagog szkolny, 

wychowawcy klas 

zgodnie 

z harmonogramem 

pracy pedagoga 

i wychowawców 

klas 

Kształtowanie 

umie  tno ciami 

radzenia sobie z 

własnymi emoc ami  

przezwyci  ania 

trudnych chwil i 

sytuacji oraz 

samookaceptacji.  

 

Warsztaty 

i pogadanki 

organizowane przez 

pedagoga szkolnego 

oraz psychologa.  

Lekcje wychowawcze 

po wi cone te  

tematyce. 

pedagog szkolny, 

wychowawcy klas 

psycholog 

zgodnie 

z harmonogramem 

pracy pedagoga, 

psychologa 

i wychowawców 

klas 



VII. ZASADY EWALUACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO-

PROFILAKTYCZNEGO 

Ewaluac a programu polega na systematycznym gromadzeniu in ormac i na temat 

prowadzonych działa   w celu ich mody ikac i i podnoszenia skuteczno ci programu 

wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluac a przeprowadzana   dzie poprzez:  

 o serwac   zachowa  uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,  

 analiz  dokumentac i,  

 przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy w ród uczniów  rodziców 

i nauczycieli,  

 rozmowy z rodzicami,  

 wymian  spostrze e  w zespołach wychowawców i nauczycieli,  

 analizy przypadków   

Ewaluac a programu przeprowadzana   dzie w ka dym roku szkolnym przez 

zespół wychowawców szkoły podstawowe   Zadaniem zespołu  est opracowanie planu 

ewaluac i  organizac a  ada  oraz opracowanie wyników  Z wynikami prac zespołu 

w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana rada pedagogiczna.  

   Ą      : 

1. Kalendarz uroczysto ci na rok szkolny            

2. Harmonogram spotka  z rodzicami  

 

 

 

 

 

 

 

 


