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Podstawą prawną opracowania niniejszego programu jest:  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. 
– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) ogłoszona 11 stycznia 2017 r. 

 

WSTĘP 

 

1. Podczas tworzenia programu wychowawczo – profilaktycznego uwzględniono: 
 

 analizę skuteczności dotychczasowych oddziaływań wychowawczych oraz 
profilaktycznych; 

 analizę dokumentacji wychowawców klas, pedagoga, psychologa, nauczycieli 
uczących, specjalistów szkolnych,pielęgniarki szkolnej; 

 analizę potrzeb klas podczas spotkań zespołów wychowawczych; 

 rozmowy z uczniami i rodzicami 

 szkolny system oceniania. 
 
2. Charakterystyka środowiska wychowawczo – profilaktycznego: 

       Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie pochodzą ze 
zróżnicowanych środowisk. Wyróżniamy dzieci z obszaru wiejskiego, rodzin dobrze 
sytuowanych materialnie i takich, w  których zachodzi potrzeba korzystania z pomocy 
finansowej. Uczniowie mieszkają w dużej odległości od szkoły, co wiąże się z dojazdami i 
potrzebą korzystania ze świetlicy. Część dzieci pochodzi z rodzin niepełnych, łączonych lub w 
trakcie rozwodów rodziców. W niektórych rodzinach występuje długotrwała choroba. Do 
szkoły uczęszczają osoby o różnych światopoglądach, w tym osoby wyznający inne religie niż 
katolicka. 
       Wśród dzieci i młodzieży diagnozujemy problemy wynikające ze specyfiki rozwoju dzieci 
wczesnoszkolnego oraz okresu adolescencji (tj. trudności w kontrolowaniu przeżywanych 
emocji, małą samodzielność,  skłonność do buntowania się wobec ustalonych zasad i 
autorytetów, konflikty interpersonalne, małe umiejętności społeczne). Bardzo dużo dzieci 
angażuje się w pozytywne zachowania i aktywności, takie jak: wolontariat, zajęcia 
kreatywności, koła zainteresowań, zajęcia sportowe, samokształcenie, akcje charytatywne, 
sport czy harcerstwo. Wykazują również zachowania świadczące o wpływie pozytywnych 
wartości, takie jak: prawdomówność, pracowitość, uczciwość, lojalność, życzliwość, 
tolerancja, odpowiedzialność, empatia, pomaganie sobie. Coraz częściej świadomie 
korzystają z pomocy specjalistycznej. 
           Obserwujemy u dzieci i młodzieży tendencję wzrostową do zaburzeń emocjonalnych, a 
także ryzyko uzależnień behawioralnych, np. fonoholizm, nadmierne korzystanie z gier 
komputerowych lub portali społecznościowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Wartości uznawane przez społeczność szkolną 
 
- budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji 
szkolnych – Święto „ Kawalerów Orderu Uśmiechu”; 
- zauważanie przez wychowawców i specjalistów indywidualnych  potrzeb uczniów, pomoc 
w rozwiązywaniu ich problemów; 
- prawidłowa reakcja na niebezpieczne zachowania; 
- integrowanie klas poprzez wycieczki, wyjazdy, imprezy środowiskowe, zajęcia integrujące; 
- kultura osobista, reagowanie na wulgaryzmy; 
- zaangażowanie w naukę uczniów, osobista odpowiedzialność za osiągane wyniki; 
- bezpieczeństwo, reagowanie w sytuacjach konfliktowych; 
- wrażliwość na potrzeby innych; 
- uczciwość; 
- schludny ubiór; 
- właściwe korzystanie z urządzeń elektronicznych; 
- asertywność i świadomy wybór; 
- zdrowy styl życia; 
- odpowiedzialność za własne czyny; 
- opieka pedagogiczna i psychologiczna. 
 
 
4. Sylwetka absolwenta. 
 
        Absolwent Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie posiada 
wiedzę i umiejętności, które umożliwią mu podjęcie nauki na wyższym etapie edukacyjnym. 
Potrafi wykorzystywać w praktyce zdobytą wiedzę. Umiejętnie wykorzystuje nowe 
technologie, posługuje się językami obcymi, potrafi efektywnie pracować zespołowo. Cechuje 
się odpowiedzialnością, kreatywnością i przedsiębiorczością. Przejawia nawyk i chęć stałego 
rozwijania się, uczenia i doskonalenia. Uczestniczy w życiu kulturalnym oraz angażuje się w 
życie gminy i regionu, z którymi czuje się emocjonalnie związany. Szanuje przyrodę i 
otoczenie. Kultywuje tradycje i zwyczaje. 
           Wyróżnia go wysoka kultura osobista i wrażliwość na potrzeby innych, chęć niesienia 
bezinteresownej pomocy, szacunek do uniwersalnych wartości ogólnoludzkich. Przestrzega 
normy i zasady szkolne. Przestrzega normy i zasady szkolne. Dba o schludny wygląd i rozumie 
znaczenie, jaki ma odpowiedni wizerunek. Rozumie własne i cudze emocje oraz potrafi 
adekwatnie rozwiązywać problemy interpersonalne, a także dojrzale poszukiwać pomocy w 
ich rozwiązywaniu. 
 
5. Kto będzie uczestniczył w realizacji programu: 

    Wychowawcy, nauczyciele przedmiotowcy, nauczyciele świetlicy, psycholog szkolny, 
pedagog szkolny, nauczyciele wspomagający, nauczyciel doradztwa zawodowego, specjaliści 
szkolni, realizatorzy wybranych programów profilaktycznych, pielęgniarka szkolna, 
pracownicy administracji, instruktorzy i trenerzy zajęć pozalekcyjnych, rodzice. Przewidziana 
jest współpraca z przedstawicielami GOPS, kuratorami sądowymi, Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną, Sanepidem, przedstawicielami policji, poradni uzależnień, Powiatowym  
Centrum Pomocy Rodzinie, GOK-em, OSP, Parafią. 



6. Kierunki pracy wychowawczo – profilaktycznej realizowane w ramach programu 

wychowawczo-profilaktycznego 

 Program wychowawczo – profilaktyczny skierowany jest do uczniów i ich rodziców 

oraz nauczycieli, a jego kluczowym celem jest wzmocnienie wychowawczej roli szkoły 

w oparciu  o ogólnospołeczne wartości. 

 

CELE I ZADANIA PROGRAMU 

1. Cele główne programu: 

a. świadome i odpowiedzialne korzystanie z mediów (bezpieczeństwo w Internecie),  
zapobieganie agresji oraz uczenie sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i 
kryzysowymi; 
b. wprowadzenie doradztwa zawodowego do szkoły; 
c. podniesienie jakości edukacji włączającej w szkole; 
d. kształtowanie postaw prozdrowotnych, uczenie sposobów radzenia sobie ze stresem; 
e. uwrażliwianie na wartości i właściwe postawy moralne; 
 
2. Cele szczegółowe programu 

 

a) Zapobieganie przejawom agresji, uczenie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych 
i kryzysowych; uwrażliwianie na zagrożenia, które niesie ze sobą internet. 
Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki. 
Uświadamianie roli i zasadności funkcjonowania zasad oraz  norm społecznych. 
 

b) Stworzenie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego i wdrożenie 
(prowadzenie lekcji doradztwa zawodowego); rozwijanie kompetencji, takich jak: 
kreatywność, innowacyjność czy przedsiębiorczość; wspieranie ucznia w rozpoznawaniu 
własnych predyspozycji i określaniu dalszej drogi edukacji. 
 
c)  Uwrażliwianie i pomoc uczniom z trudną sytuacją edukacyjną, emocjonalną, zdrowotną, 
materialną; stworzenie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; integrowanie 
zespołów klasowych; wspieranie aktywności i inicjatyw młodzieży (pomoc koleżeńska, 
wolontariat, akcje charytatywne). 
 
d) Zachęcanie do prowadzenia zdrowego stylu życia, w tym przeciwdziałanie uzależnieniom 
od używek; uczenie sposobów radzenia sobie ze stresem; higiena uczenia się, organizacja 
czasu wolnego. 
 
e) Uświadamianie roli i zasadności funkcjonowania norm  etycznych i przyjętego 
ogólnospołecznego systemu wartości; kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze 
z wykorzystaniem właściwych postaw moralnych. 
 
 



Cele i zadania wychowawcze szkoły realizowane są w oparciu o dokumenty szkolne i różnego 
rodzaju formy współpracy placówki z innymi podmiotami: 
- regulaminy wewnętrzne, 
- współpraca z rodzicami, 
- współpraca z instytucjami kulturalnymi i samorządem terytorialnym, 
- zwyczaje i obyczaje szkolne, 
- współpraca organów szkolnych. 
 

Ewaluacja programu                                                                                   

Powyższym program jest zapisem oczekiwań dotyczących efektów profilaktyki 
szkolnej. Nie jest dokumentem zamkniętym, może podlegać zmianom, które zweryfikuje 
szkolna rzeczywistość. 

Program będzie poddawany ewaluacji z końcem I i II semestru nauki. Ocena efektów 
jego realizacji dokonywana będzie na Radzie Pedagogicznej, podsumowującej rok szkolny. 

Do realizacji Programu wychowawczo-profilaktycznego naszej szkoły wykorzystane  
zostaną środki i sposoby stosowane w ramach działalności dydaktycznej, wychowawczej 
i opiekuńczej placówki. 

 
 
Ewaluacja zostanie dokonana na podstawie: 
- obserwacji uczniów na zajęciach dydaktycznych, pozalekcyjnych oraz w czasie przerw 
międzylekcyjnych, 
- ankiet, 
- analizy osiągnięć szkolnych uczniów, 
- analizy dokumentacji pedagoga i psychologa szkolnego, 
- analizy dokumentacji pielęgniarki szkolnej, 
- analizy dzienników lekcyjnych, 
- konsultacji i rozmów z nauczycielami i wychowawcami klas, 
- wniosków i postulatów z posiedzeń zespołów klasowych. 
 
 
 
  Program opracowany przez: Zespół ds. Programu Wychowawczo – Profilaktycznego 



ZADANIA PROGRAMU  WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO  

I SPOSOBY ICH REALIZACJI DLA KLAS IV – VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

 

Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni i 

współpracownicy 

Terminy Obszar 

Zapobieganie 

przejawom agresji, 

uczenie sposobów 

radzenia sobie w 

sytuacjach trudnych 

i kryzysowych. 

-pogadanki na zajęciach z 

wychowawcą, 

- gazetki  ścienne, 

 -podejmowanie mediacji, 

 -rozmowy indywidualne, 

-lekcje WDŻ, 

-zapoznanie z 

regulaminami i 

procedurami szkolnymi, 

-przedstawienia i 

programy profilaktyczne; 

wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog, 

(nauczyciel 

plastyki), 

nauczyciel WDŻ, 

rodzice; 

 

praca 

ciągła 

 

Bezpieczeństwo 

– profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych 

Bezpieczeństwo w 

Internecie, 

umiejętne 

korzystanie z 

portali 

społecznościowych. 

 

-pogadanki na godzinach 

wychowawczych, 

-spotkanie z 

przedstawicielami policji i 

specjalistów dla uczniów i 

rodziców, 

- zapoznanie uczniów z 

wybranymi przepisami 

prawa, 

- lekcje informatyki 

poświęcone 

bezpieczeństwu w sieci, 

- przedstawienia i 

programy profilaktyczne; 

wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog, 

nauczyciele 

informatyki, 

zaproszeni 

specjaliści, 

rodzice; 

Utrwalanie 

nawyków 

bezpiecznego i 

odpowiedzialnego 

zachowania w 

szkole, w drodze 

do/ze szkoły oraz w 

domu 

 

-spotkania z policją, 

-zapoznanie uczniów z 

drogą, ewakuacyjną w 

szkole- próby ewakuacji, 

- karta rowerowa; 

Dyrekcja, 

wychowawcy, 

przedstawiciele 

policji, 

nauczyciel 

techniki, rodzice; 

Kształtowanie u 

młodzieży 

dojrzałej 

postawy wobec 

życia i potrzeb 

innych osób. 

-pogadanki na godzinach 

wychowawczych,  

-projekcje filmów, 

-zajęcia z 

psychologiem i 

pedagogiem; 

wychowawcy, 

psycholog, 

pedagog, rodzice; 

 

praca 

ciągła 

 

 

 

 

 

 

 

Relacje – 

kształtowanie 

postaw 

społecznych 

Przygotowanie do 

życia i aktywnego 

udziału w grupie i 

-zajęcia integrujące klasę, 

-imprezy kulturalne i 

towarzyskie, 

pedagog,  

psycholog,  

wychowawcy, 



społeczeństwie 

zgodnie z zasadami 

i normami. 

-działalność SU i 

wolontariatu, 

- projekty edukacyjne, 

-pomoc koleżeńska, 

- zapoznanie z 

dokumentami szkoły 

(Statut, Sylwetka 

absolwenta, WZO), 

-godziny wychowawcze, 

-lekcje WDŻ, j. polskiego; 

nauczyciele 

przedmiotowi, 

rodzice; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX – 

2017r. 

Wyposażenie 

uczniów w taki 

zasób wiadomości 

oraz kształtowanie 

takich 

umiejętności, które 

pozwalają mu w 

sposób 

empatyczny, 

odpowiedzialny, 

dojrzały i 

uporządkowany 

zrozumieć świat 

oraz wykorzystać w 

praktyce nabytą 

wiedzę. 

- lekcje 

międzyprzedmiotowe, 

- zastosowanie 

doświadczeń, 

eksperymentów, 

-wykorzystywanie 

technologii informacyjnej, 

- umiejętność 

praktycznego 

zastosowania zdobytej 

wiedzy, 

-lekcje w terenie, 

-praca w grupach, 

-metoda projektu, 

-preorientacja zawodowa, 

-nabywanie umiejętności 

społecznych;  

wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotowcy 

(chemii, fizyki)  

doradztwo 

zawodowe, 

TUS, 

zaj. 

socjoterapeutyczn

e, rodzice; 

 

Wzmacnianie 

kompetencji 

wychowawczych 

nauczycieli i 

wychowawców 

oraz rodziców lub 

opiekunów. 

-spotkania zespołów 

wychowawczych, 

-bieżąca pomoc pedagoga 

i psychologa, 

-konsultacje podczas dni 

otwartych i zebrań z 

rodzicami, 

-udzielanie informacji o 

dostępnych warsztatach, 

literaturze i innych 

dodatkowych formach 

pomocy poza szkołą, 

-współpraca z 

przedstawicielami 

instytucji, takich jak 

GOPS, PCPR, PPP, 

policja, kuratorzy; 

wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog, 

specjaliści i 

instytucje 

wspierające 

szkołę, rodzice; 

 

Stworzenie 

wewnątrzszkolnego 

systemu doradztwa 

zawodowego 

- lekcje  z zakresu 

doradztwa zawodowego,  

- stworzenie 

Wewnątrzszkolnego 

Systemu Doradztwa 

Zawodowego 

wychowawcy, 

doradca 

zawodowy, 

psycholog, 

pedagog; 



Zapobieganie 

uzależnieniom. 

 

-filmy edukacyjne, 

-informowanie o 

dostępności 

instytucji i specjalistów 

wspierających osoby 

uzależnione, 

-gazetki ścienne, 

- wybrane lekcje biologii i 

WDŻ, 

- zajęcia z pielęgniarką 

szkolną, 

- zajęcia ze specjalistami 

ds. uzależnień, programy 

profilaktyczne; 

wychowawcy, 

nauczyciele 

biologii, WDŻ 

pedagog, 

pielęgniarka,  

Sanepid  

inni specjaliści,  

rodzice; 

praca 

ciągła 
Zdrowie- 

edukacja 

zdrowotna 

Promowanie 

zdrowego stylu 

życia. 

 

-pogadanki na   lekcjach, 

- filmy edukacyjne, 

-spotkanie z dietetykiem,  

-pogadanki z pielęgniarką, 

- lekcje tematyczne w 

ramach biologii, WDŻ i 

wychowania fizycznego, 

- promowanie turystyki 

(rajdy, wycieczki), 

- zajęcia sportowe, 

-zajęcia z pierwszej 

pomocy; 

wychowawcy, 

nauczyciele 

biologii, WDŻ i 

wychowania 

fizycznego, 

instruktorzy i 

trenerzy sportowi, 

pedagog, 

pielęgniarka, 

specjaliści, 

rodzice; 

Uczenie radzenia 

sobie z emocjami i 

stresem. 

-pogadanki, warsztaty, 

-lekcje z wychowawcą, 

lekcje w-f, 

-TUS, 

-zajęcia 

socjoterapeutyczne,  

-organizacja czasu 

wolnego 

wychowawcy, 

nauczyciele,  

psycholog, 

pedagog,  

szkolni 

specjaliści, 

rodzice; 

Kształtowanie 

postaw moralnych, 

obywatelskich  i 

patriotycznych; 

wzmacnianie 

poczucia 

tożsamości 

indywidualnej, 

kulturowej, 

narodowej, 

regionalnej i 

etnicznej. 

- godziny wychowawcze, 

- wybrane lekcje historii, 

WDŻ, geografii, religii, 

plastyki, muzyki, języka 

polskiego, 

-wycieczki szkolne, 

-lekcje muzealne, 

teatralne, 

-działalność samorządu, 

-apele szkolne, 

-uroczystości szkolne, 

gminne i powiatowe, 

-harcerstwo, 

- rajdy tematyczne, 

-gazetki tematyczne, 

- działalność chóru, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotowcy, 

opiekun 

Samorządu 

Uczniowskiego, 

psycholog,  

pedagog,  

rodzice; 

 

praca 

ciągła 

 

Kultura- 

wartości, 

normy, wzory 

zachowań 



- spotkanie z filharmonią, 

-zajęcia i gazetki 

dotyczące sylwetki 

patrona szkoły. 

Rozbudzanie 

ciekawości 

poznawczej 

uczniów oraz 

wzmacnianie 

odpowiedzialności 

osobistej za wyniki 

w nauce. 

-godziny wychowawcze, 

-lekcje przedmiotowe, 

-zajęcia dotyczące metod 

uczenia się, 

-koła zainteresowań, 

-współpraca z rodzicami, 

-korzystanie z oferty zajęć 

szkolnych rozwijających 

umiejętności edukacyjne, 

talenty i zainteresowania 

na terenie szkoły i poza 

nią, 

-zajęcia kreatywności w 

klasie 4 i 7; 

wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotowcy, 

psycholog, 

pedagog,  

rodzice; 

  



ZADANIA PROGRAMU  WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO I SPOSOBY 
ICH REALIZACJI DLA KLAS  I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Terminy Obszar 

Zapobieganie 

przejawom agresji, 

uczenie sposobów 

radzenia sobie w 

sytuacjach 

trudnych i 

kryzysowych. 

-lekcje tematyczne, 

-zajęcia ze 

specjalistami, 

-podejmowane 

rozmowy i mediacje 

w sytuacjach 

kryzysowych, 

-zajęcia z 

przedstawicielami 

instytucji 

wspierających 

szkołę; 

wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog, 

przedstawiciele 

instytucji 

pozaszkolnych, 

 rodzice; 

praca 

ciągła 
Bezpieczeństwo- 

profilaktyka 

zachować 

ryzykownych 

Nauka 

bezpiecznego 

korzystania z 

Internetu i 

urządzeń 

elektronicznych. 

-pogadanki i 

warsztaty, 

-spotkania z 

przedstawicielami 

policji dla uczniów i 

rodziców; 

- zapoznanie 

uczniów z zasadami 

bezpiecznego 

korzystania z 

Internetu i 

zagrożeniach z tego 

wynikających, 

-gazetki; 

wychowawcy, 

przedstawiciel 

policji, 

pedagog, 

rodzice; 

Utrwalanie 

nawyków 

bezpiecznego i 

odpowiedzialnego 

zachowania się w 

szkole, w drodze 

do/ze szkoły oraz 

w domu 

-spotkania z policją, 

strażakiem, 

-zapoznanie z drogą 

ewakuacyjną w 

szkole, 

- zapoznanie z 

dokumentami szkoły 

(Statut, Sylwetka 

absolwenta, WZO), 

-godziny 

wychowawcze; 

wychowawcy, 

przedstawiciele 

policji, 

rodzice; 

Kształtowanie 

postawy 

prozdrowotnej w 

tym sprawności  

fizycznej i 

świadomości 

zagrożeń dla 

zdrowia. 

-lekcje tematyczne, 

-zajęcia ze 

specjalistami, 

-zajęcia z 

przedstawicielami 

instytucji 

pozaszkolnych, 

-zajęcia wychowania 

fizycznego, 

wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog, 

pielęgniarka, 

przedstawiciele 

instytucji 

pozaszkolnych 

(m.in. policja, 

dietetyk, 

praca 

ciągła 

 

Zdrowie- 

edukacja 

zdrowotna 



-opieka pielęgniarki, 

- aktywne formy 

spędzania czasu, 

- programy 

profilaktyczne 

przeciwdziałające 

uzależnieniom; 

Sanepid), 

nauczyciele w-f,  

rodzice; 

Uczenie radzenia 

sobie z 

niepowodzeniami 

szkolnymi 

trudnymi emocjami  

i stresem. 

-pogadanki, 

-warsztaty, 

-lekcje dotyczące 

higieny uczenia się, 

-TUS, 

- zajęcia 

socjoterapeutyczne, 

- system pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej, 

-diagnoza 

problemów; 

wychowawcy, 

psycholog, 

pedagog,  

specjaliści PPP, 

PZP, 

inne poradnie 

specjalistyczne i 

gabinety 

terapeutyczne, 

rodzice; 

Przygotowanie do 

życia i aktywnego 

udziału 

ukierunkowanego 

na pomoc w grupie 

i w społeczeństwie. 

-wybrane lekcje 

tematyczne, 

-zajęcia 

ukierunkowane na 

pomoc, współpracę i 

pracę w grupach, 

-wolontariat, akcje 

charytatywne; 

wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog, 

przedstawiciele 

instytucji poza 

szkolnych 

(biblioteka, 

GOPS), rodzice: 

praca 

ciągła 

 

Relacje- 

kształtowanie 

postaw 

społecznych 

Integracja zespołu 

klasowego. 

- zajęcia integrujące 

klasę, 

- imprezy kulturalne 

i towarzyskie, 

-wycieczki; 

wszyscy 

nauczyciele 

przedmiotowi, 

wychowawcy,  

rodzice; 

Uczenie właściwej 

komunikacji. 

-pogadanki, 

-warsztaty, 

-lekcje z 

wychowawcą 

- TUS, 

- zajęcia 

socjoterapeutyczne, 

- mediacje; 

wychowawcy, 

psycholog, 

pedagog, 

specjaliści 

szkolni, 

rodzice; 

Kształtowanie 

właściwych postaw 

prospołecznych: 

szacunku do ludzi i 

zwierząt oraz 

stosowania się do 

obowiązujących 

zasad i norm 

społecznych. 

-spotkania 

integracyjne i 

współpraca na rzecz 

potrzebujących, 

- imprezy kulturalne 

i towarzyskie, 

-działalność SU i 

wolontariatu 

- akcje 

charytatywne, 

wychowawcy, 

specjaliści, 

instytucje oraz 

rodzice 

współpracujący 

ze szkołą, 

rodzice; 



- pomoc koleżeńska, 

-  stosowanie się do 

WZO; 

 

Wzmacnianie 

kompetencji 

wychowawczych 

nauczycieli i 

wychowawców 

oraz rodziców, 

opiekunów. 

-bieżąca pomoc 

pedagoga i 

psychologa, 

-konsultacje podczas 

dni otwartych oraz 

zebrań z rodzicami, 

- organizowanie 

różnych form 

pomocy, 

pedagogizacji i 

szkoleń,  

-udzielanie 

informacji o 

dostępnych 

warsztatach, 

literaturze i innych 

dodatkowych 

formach pomocy 

poza szkołą, 

-współpraca z 

przedstawicielami 

instytucji, takich jak 

GOPS, PCPR, PPP, 

policja, kuratorzy; 

Dyrekcja, 

wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog, 

specjaliści- 

szkoleniowcy, 

instytucje 

wspierające 

szkołę, 

rodzice; 

Kształtowanie 

postaw moralnych, 

obywatelskich  i 

patriotycznych, 

wzmacnianie 

poczucia 

tożsamości 

indywidualnej, 

kulturowej, 

narodowej, 

regionalnej 

 i etnicznej. 

-lekcje z 

wychowawcą, 

-wycieczki szkolne, 

-lekcje muzealne, 

teatralne itp. 

-apele szkolne, 

-pasowanie 

pierwszoklasisty, 

-uroczystości 

szkolne i lokalne 

związane z 

tradycjami, 

-gazetki tematyczne, 

-zajęcia i gazetki 

dotyczące patrona  

szkoły 

-harcerstwo 

-współpraca z 

instytucjami 

kulturalnymi; 

 

 

wychowawcy, 

współpraca z 

instytucjami 

kulturalnymi, 

GOK, 

rodzice; 

 

praca 

ciągła 
Kultura- 

wartości, 

normy, wzory 

zachowań 



 

 

 

 

 

Rozwijanie 

kreatywności, 

zainteresowań i 

predyspozycji 

zawodowych. 

- zajęcia dodatkowe 

(koła 

zainteresowań), 

-zajęcia 

kreatywności w 

klasach 4. i 7. 

-zajęcia świetlicowe, 

-promowanie 

czytelnictwa, 

-informowanie o 

wydarzeniach 

kulturalnych w 

szkole i poza nią, 

- lekcje 

wprowadzające do 

wyboru ścieżki 

edukacyjno-

zawodowej, 

-Wewnątrzszkolny 

System Doradztwa 

Zawodowego; 

wychowawcy, 

psycholog, 

opiekunowie na 

świetlicy, 

pracownicy 

biblioteki, 

prowadzący koła 

zainteresowań, 

rodzice: 


