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Program Wychowawczo – Profilaktyczny Publicznej Szkoły Podstawowej w Węzinie 

został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu   …………   

Rada Rodziców podjęła Uchwałę Nr ………. o zatwierdzeniu Programu Wychowawczo 

– Profilaktycznego  

Program został pozytywnie zaopiniowany przez Samorząd Uczniowski. 

 

 

 

 

 

Samorząd Uczniowski                   Dyrektor Szkoły                               Rada Rodziców    

 

 

 

 

 

 

 

   Opracowanie:  Iwona Małejko    

      Iwona Wiśniewska   

      Renata Kur      
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Akty prawne: 

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej.  

2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. 

3. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych.  

4. Konwencja o Prawach Dziecka.  

5. Ustawy i rozporządzenia MEN (m.in. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo 

Oświatowe oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 

2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla 

uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia 

ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 

ogólnego dla szkoły policealnej).  

6. Karta Nauczyciela. 

7. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, ( Dz. U. z 2004r. nr 256,             

poz 2572,  z późniejszymi zmianami). 

8. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości                                    

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ( Dz. U. z 2002r. nr 147, poz. 1231, z późn. zm.). 

9. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich                 

(dz. U. z 2002r. nr 11, poz. 109, z późn. zm.). 

10. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. nr 179,                 

poz. 1485, z późn. zm.).  

11. Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania 

tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. nr 10, poz. 55, z późn. zm.)  

12. Rozporządzenie MEN  z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa                           

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r.                   

nr 6, poz. 69). 

13. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Węzinie. 

14. Programy narodowe i krajowe w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia itd. 

15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018. 

16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r                                           

w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej                                             

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r                                  

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

18. Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020 r.                            

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 
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Wprowadzenie 

Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich 

wszechstronny i harmonijny rozwój a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na drugiego 

człowieka.    

 

 Wychowanie  

Proces wspomagania dziecka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni 

dojrzałości: fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, społecznej i duchowej.  Wychowanie 

jest procesem, który odbywa się w każdym momencie życia dziecka.   

 

 Profilaktyka  

Proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi 

prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie 

czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie. 

 

Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny 

obejmuje wytyczne polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 : 

1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. 

2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. 

3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach 
podstawowych i ponadpodstawowych. 

4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów. 

5. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych 
podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego. 

6. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-
pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych. 

7. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod 
kształcenia na odległość. 

8. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. 

9. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i 
respektowanie norm społecznych.   
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Wstęp 

 

           Realizacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego wspomaga wszechstronny 

rozwój ucznia w oparciu o zadania wychowawcze szkoły, które są podporządkowane 

nadrzędnemu celowi, jakim jest rozwój wychowanka w wymiarze emocjonalnym, 

społecznym, kulturalnym, moralnym, ekologicznym, zdrowotnym i intelektualnym.  

 Szkoła jako środowisko wychowawcze ma za zadanie wspomagać 

wychowanków w osiąganiu wszechstronnego rozwoju, kształtować postawy, umożliwić 

korygowanie deficytów w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych oraz zapobiegać 

zagrożeniom poprzez profilaktykę, przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom                           

i wsparcie uczniów, oraz dzieci przedszkolnych w trudnych sytuacjach.  

 Program powstał w oparciu o obserwacje, konsultacje z rodzicami, nauczycielami 

i Samorządem Uczniowskim.         
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Model absolwenta 

 

Absolwent Publicznej Szkoły Podstawowej w Węzinie w sferze nauki: 

 

1. Sprawnie posługuje się językiem polskim i obcym. 

2. Korzysta z nowoczesnych technologii komunikacyjnych, umie zdobywać, 

przetwarzać i wykorzystywać wiedzę. 

3. Ma świadomość potrzeby nieustannego rozwoju i kształcenia. Uczestniczy              

w różnych formach kultury. 

4. Jest przygotowany do dalszej nauki, rozwija swoje talenty, umie realizować własne 

plany i marzenia. 

 

Absolwent Publicznej Szkoły Podstawowej w Węzinie w sferze społecznej: 

 

5. Potrafi dokonywać wyborów, w których kieruje się przede wszystkim wartościami 

moralnymi i etycznymi. 

6. Zna i szanuje tradycje rodziny, szkoły i narodu, wykazuje postawę patriotyczną            

i obywatelską. 

7. Dobrze funkcjonuje w swoim otoczeniu, czuje się członkiem społeczności szkolnej. 

8. Umie zachować się kulturalnie, zna zasady dobrego wychowania. 

9. Jest odpowiedzialny, prawy i uczciwy, tolerancyjny wobec odrębności innych. 

10. Umie współpracować w grupie, działa  zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami, 

ma poczucie współodpowiedzialności. 

11. Potrafi budować przyjazne relacje z rówieśnikami, umie nazywać swoje emocje                   

i nad nimi panować oraz pokojowo rozwiązywać konflikty.  

12. Dba o zdrowie własne i innych, kształtuje właściwe nawyki żywieniowe i higieny, 

zna zagrożenia wypływające z zażywania substancji uzależniających. Potrafi 

zadbać o swoją kondycję fizyczną. 

13. Stosuje się do zasad ekologii, dba o czystość otoczenia. 
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Absolwent Publicznej Szkoły Podstawowej w Węzinie w sferze kulturowej: 

 

14.  Uczestniczy w różnych formach kultury. 

15.  Umie analizować docierające do niego informacje, jest krytyczny wobec internetu,      

programów telewizyjnych, filmów, czasopism, książek. Zna mechanizmy działania 

reklamy. 
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Cele i zadania 

Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego  

 

I. Założenia ogólne  

Zgodnie ze wskazaniami działalność wychowawczo – profilaktyczna w naszej  szkole 

polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia                       

i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości                   

w sferze:  

 fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy                     

i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia oraz 

podejmowania zachowań prozdrowotnych;  

 psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, 

ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, 

kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia psychicznego, 

osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i 

witalności;  

 społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu 

społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm 

społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych; 

 aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego 

systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu 

istnienia.  

Nasza placówka prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, 

informacyjną i profilaktyczną wśród dzieci przedszkolnych, uczniów, rodziców, 

nauczycieli i innych pracowników szkoły. Działalność ta odbywa się w formie 

pogadanek, zajęć warsztatowych, debat, szkoleń, spektakli teatralnych, festynów,                 

a także w innych postaciach uwzględniających wykorzystywanie aktywnych metod 

pracy.  

 

II. Cele ogólne i zadania szczegółowe: 

 

1. Wykształcenie postaw obywatelskich, społecznych i patriotycznych. 

Wychowanie do wartości. 

Zadania szczegółowe: 

1) Wykształcenie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych                  

z najważniejszych wartości w życiu – uświadomienie korzyści płynących                                 

z  aktywności fizycznej  i zdrowego stylu życia. 

2) Wzmocnienie więzi uczniów ze szkołą i społecznością lokalną. 

3) Upowszechnienie samorządnej i woluntarystycznej działalności uczniów. 
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4) Wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji 

narodowych. 

5) Wykształcenie postaw tolerancji i szacunku do drugiego człowieka. 

6) Wykształcenie szacunku dla środowiska przyrodniczego – rozwinięcie postawy 

proekologicznej. 

7) Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki 

oraz zbudowanie prawidłowych relacji: rówieśniczych, uczeń – nauczyciel, nauczyciel 

– rodzic. 

 

 

2. Wspieranie rozwoju intelektualnego, kształcenie rozwijające 

samodzielność,  kreatywność i  innowacyjność  uczniów. 

Zadania szczegółowe: 

- stosowanie nowatorskich form organizacyjnych i metod pracy w celu rozwijania 

twórczego myślenia uczniów, 

- realizacja programów nauczania obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć 

edukacyjnych z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów, 

- upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i 

młodzieży. 

 

 

3. Przygotowanie uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia: 

Zadania szczegółowe: 

       - pomoc uczniom  w pogłębianiu wiedzy na temat możliwości dalszej edukacji, form 

aktywności, 

- działania mające na celu poszerzanie wiadomości  o zawodach występujących na 

rynku pracy. 

 

4.Przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w tym odpowiedzialne 

korzystanie z internetu. Rozwijanie kompetencji cyfrowych. 

 

Zadania szczegółowe: 

1) Bezpieczne poruszanie się w przestrzeni cyfrowej, w tym nawiązywanie                           

i utrzymywanie opartych na wzajemnym szacunku relacji z innymi użytkownikami 

sieci. 

2) Minimalizowanie zjawiska przemocy i agresji wśród uczniów w szkole i poza szkołą. 

3) Uświadomienie szkodliwości używania środków uzależniających. 
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CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY I ŚRODOWISKA 

 

 Szkoła Podstawowa w Węzinie istnieje od 1946 roku, funkcjonuje  w środowisku 
wiejskim. Większość uczniów jest dowożona na zajęcia autobusem szkolnym                     
z 6 miejscowości: Janowa, Komorowa Żuławskiego, Dłużyny, Nowego Dworu,  Drużna, 
Lisowa i Krosienka. Pozostali uczniowie mieszkają w Węzinie.  

 Wielu naszych uczniów pochodzi z tak zwanych „obszarów popegeerowskich”. 
Zdarzają się wśród ich rodziców bezrobotni, o niskim statusie ekonomicznym, 
niezaradni życiowo i nieporadni  wychowawczo. Niewielki odsetek rodzin jest lepiej 
sytuowany i wykształcony. Część rodziców prezentuje nadmiernie ochraniającą 
postawę wobec swoich dzieci. Bywają też tacy, którzy wykazują niewystarczające 
zainteresowanie ich potrzebami. Istnieje grupa rodziców (zwłaszcza młodych), która 
prezentuje  roszczeniową postawę wobec szkoły.  

 Znaczne grono rodziców aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, angażuje się                      
w różnego rodzaju wydarzenia i uroczystości. Szkoła może też liczyć na ich pomoc             
i wsparcie we wszelkiego rodzaju przedsięwzięciach. 

 Bazę lokalową szkoły stanowi budynek, który jest systematycznie 
modernizowany. Szkoła posiada 7 sal lekcyjnych, 2 sale przedszkolne, pracownię 
komputerową, salę gimnastyczną, gabinet do zajęć logopedycznych/ psychologicznych i 
pomocy przedlekarskiej, świetlicę oraz bibliotekę. 

Nowoczesne sale lekcyjne wyposażone są w sprzęt umożliwiający korzystanie                        
z multibooków (laptop z łączem internetowym, projektor, ekran, pióro wit).  

 W obrębie szkoły znajduje się trawiaste boisko sportowe, bieżnia ze skocznią, 
nowoczesny plac zabaw dla dzieci oraz  Mini Ogród Botaniczny.  

  

 

Diagnoza sytuacji wychowawczej 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie obejmuje kształceniem dzieci                       
z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów z klas I – VIII. Mała liczba uczniów powoduje, 
że żaden z nich nie jest anonimowy.  

  

Analizuje się potrzeby i zasoby szkoły z obszaru wychowania  i profilaktyki                          
na podstawie: 

- spostrzeżeń wychowawców klas,  
- analizy dokumentacji szkolnej,  
- obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły oraz podczas zdalnego  

nauczania,  
- analizy uwag wpisanych do dziennika. 

  

W wyniku diagnozy i ewaluacji wyłoniono następujące obszary problemowe:  

- brak motywacji do nauki, 
- uchylanie się od obowiązku szkolnego podczas nauczania zdalnego, 
- w niektórych przypadkach nierespektowanie  przez uczniów norm społecznych,          

w tym wystąpienie wśród uczniów zachowań agresywnych, 
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- kontynuowanie działań na rzecz profilaktyki uzależnień, przemocy oraz 
cyberprzemocy, 

- wzmacnianie poczucia własnej wartości z uwzględnieniem pracy nad 
samodyscypliną  podczas nauczania zdalnego.   
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Kryteria efektywności 

 

 Uczeń:   

Wszyscy uczniowie naszej szkoły są poddani oddziaływaniom tego programu.   

 Nauczyciele:  

Wszyscy nauczyciele realizują Program Wychowawczo – Profilaktyczny,                          

a w szczególności nauczyciele wychowawcy uwzględniają go przy realizacji klasowych 

planów pracy.   

 Rodzice:  

Rodzice uczniów naszej szkoły znają i akceptują program oraz czynnie współpracują 

przy jego realizacji.    

 

 

W naszej szkole pamiętamy o tym, że uczniowie/ dzieci przedszkolne: 

 otrzymują dość zachęty, aby uczyły się śmiałości,   

 w pełni aprobowani uczą się lubić samych siebie,   

 często słyszą słowa uznania, uczą się stawiać sobie cele,  

 wychowani są w poczuciu bezpieczeństwa,  

 uczą się ufać sobie i innym,   

 otaczani rzetelnością i uczciwością uczą się, czym jest prawda i sprawiedliwość, 

 dzieci, które mają trudności w nauce, potrzebują naszego zrozumienia i wsparcia 

specjalistów.     



 
 

OBSZARY ODDZIAŁYWAŃ  

Zgodnie z harmonogramem wydarzeń i uroczystości szkolnych 

 

ZADANIA 
SPOSOBY REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 
ODPOWIEDZIALNI 

 

Wzmocnienie poczucia 
tożsamości narodowej, 
przywiązania do historii 
i tradycji narodowych. 

1. Kształtowanie poczucia szacunku dla przeszłości historycznej i 
więzi z tradycją:  
- prezentowanie sylwetek wybitnych Polaków, 

 
- organizowanie szkolnych uroczystości według załącznika nr 1. 

 

IX.2020 – VI.2021 

 

 

wszyscy nauczyciele 

 

 

 

2. Zapoznanie z symbolami narodowymi: 
- wyjaśnienie znaczenia i kształtowanie szacunku wobec symboli, 
- rozpoczynanie lub kończenie uroczystości szkolnych hymnem 

państwowym (znajomość czterech zwrotek hymnu). 
 

IX 2020 – VI 2021 

 

 

 

wszyscy nauczyciele  

 

 

 

3. Kultywowanie tradycji i obrzędów świątecznych: 
- świąteczny wystrój klas i korytarzy, 
- inne uroczystości według załącznika nr 1. 

IX 2020 – VI 2021 

 

 

 

wszyscy pracownicy 

 

Wzmacnianie więzi ze 
szkołą i społecznością 
lokalną. 

 

1. Gromadzenie eksponatów związanych z życiem i pracą naszych 
przodków. 

 

IX 2020 – VI 2021 Olga Kuszka 

2. Imprezy okolicznościowe według załącznika nr 1. 
 

IX 2020-VI 2021 -wychowawcy klas, 

-wszyscy 
nauczyciele, 

-Rada Rodziców, 

Samorząd 
Uczniowski 

3. Spotkania z  postaciami ważnymi dla regionu. IX 2020 – VI 2021 wszyscy nauczyciele 
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4. Przybliżenie historii regionu: 
- wyjazdy do muzeów, 
- zwiedzanie najbliższej okolicy. 

 

IX 2020 – VI 2021 wszyscy nauczyciele 

 

Upowszechnienie 
samorządnej                                                           
i wolontarystycznej 
działalności uczniów. 

1. Aktywna praca Samorządu Uczniowskiego: 

- przeprowadzenie demokratycznych wyborów do Samorządu 
Uczniowskiego,  

- udział uczniów w planowaniu zadań szkoły, 

- inicjowanie i udział w akcjach charytatywnych – wolontariat, 

-  podejmowanie własnych inicjatyw. 

 

IX 2020 – VI 2021 Iwona Wiśniewska 

2. Organizowanie zespołów koleżeńskiej pomocy w nauce. IX 2020 – VI 2021 wychowawcy klas, 

wychowawcy 
świetlicy 

 

Wykształcenie postaw 
tolerancji i szacunku dla 
człowieka. 

 

Wychowanie do 
wartości, kształtowanie 
postaw i respektowanie 
norm społecznych. 

1. Zapewnianie uczniom poczucia godności, wolności osobistej i 
prawa do odrębności poglądów: 
- traktowanie uczniów na zasadzie partnerstwa 
- upowszechnianie praw i obowiązków ucznia: 

• umieszczenie „Praw i obowiązków uczniów” w gablocie na 
korytarzu 

• zapoznanie ze Statutem, regulaminami szkoły, Programem 
wychowawczo – profilaktycznym. 

 

 

IX 2020 – VI 2021 

 

IX  2020r. 

 

 

IX 2020 r. 

wszyscy nauczyciele, 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy klas 
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2. Kształtowanie  właściwych postaw społecznych: 
- omówienie i demonstracja zachowania się w różnych sytuacjach 

 
- potępianie wszelkich przejawów przemocy wobec innych 
- organizowanie różnorodnych form kulturalnego spędzania 

czasu wolnego i kulturalnej rozrywki: 
• udział w konkursach i turniejach organizowanych na terenie 

szkoły i poza nią, 
• inne działania według załącznika nr 1. 

rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

według 
harmonogramu 

wszyscy nauczyciele, 

 

 

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele 

3. Wskazywanie na tolerancję jako czynnika warunkującego 
właściwe współżycie między ludźmi: 
- propagowanie zasad tolerancji wobec inności kulturowej i 

wyznaniowej  
- uwrażliwianie na potrzeby ludzi niepełnosprawnych 
- udział w akcjach charytatywnych na rzecz potrzebujących: 

• akcja „Góra grosza” 
• działania Szkolnego Koła Wolontariatu. 

4.Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne dla      
uczniów z zaleceniami z PPP. 
 

 

IX 2020r. – VI 2021r. Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

 

pedagog 

 

 

 

Zapewnienie 
bezpiecznych                                 
i higienicznych 
warunków nauki, 
wychowania i opieki 
oraz zbudowanie 
prawidłowych relacji: 
rówieśniczych,                   
uczeń – nauczyciel, 
nauczyciel – rodzic. 

1. Zapoznanie uczniów z regulaminami dotyczącymi 
bezpieczeństwa w szkole, w tym procedurami bezpieczeństwa 
COVID-19, regulaminami pracowni, sali gimnastycznej, dowozów 
szkolnych i wycieczek. 

 

IX 2020 r. wszyscy nauczyciele 

2. Kształtowanie umiejętności prawidłowego stosowania zasad 
bezpieczeństwa obowiązujących w klasie, szkole i środowisku: 
- Bezpieczne i zgodne z przepisami poruszanie się po drogach 

pieszych i rowerzystów. 
- Bezpieczna droga do szkoły. 
- Bezpieczeństwo w czasie ferii   zimowych. 

IX 2020 – VI 2021 wszyscy nauczyciele 
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Rekomendacja – 
konieczność 
przeprowadzenia 
spotkań z rodzicami                    
w celu uświadamiania 
ich o budowaniu relacji                     
z własnym dzieckiem, 
rozmowach                                    
i zainteresowaniu jego 
życiem, angażowania go 
w ważne sprawy 
rodzinne. 

- Bezpieczny uczeń w czasie wakacji. 
- Jak unikać niebezpiecznych sytuacji w domu? 

 

3. Organizowanie konkursów dla uczniów według załącznika nr 2. 
- Szkolny Turniej Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież zapobiega 

pożarom” – kl. VI – VIII, 
- szkolne eliminacje do turnieju „Bezpieczni w Ruchu 

Drogowym”– kl. IV – VIII. 
 

 

III 2021 r. 

 

III 2021 r. 

Maria Ignaciuk 

 

Olga Kuszka 

4. Nabywanie umiejętności w obszarze edukacji komunikacyjnej:  

- zdobycie karty rowerowej,  

- spotkania z policją, 

- zajęcia w terenie. 

 

IX 2020 – VI 2021 Dyrektor szkoły, 

wszyscy nauczyciele 

5. Praktyczne ćwiczenia poruszania  się zgodnie z zasadami ruchu 
drogowego (najbliższa okolica szkoły) – kl. 0 – II. 

 

wg planów pracy wychowawcy               
kl.0 – II 

6. Kształtowanie umiejętności prawidłowego reagowania w 
sytuacjach zagrożenia: 
 

 Współpraca z Komendą Miejską Państwowej Straży 
Pożarnej w Elblągu: 
-przekazywanie wiedzy z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej, 
-przeprowadzenie próbnego alarmu przeciwpożarowego. 

 Współpraca z Komendą Miejską Policji w Elblągu: 
-projekcja filmów na temat zachowania się w sytuacjach 
zagrożeń. 
 

IX 2020 – VI 2021 Dyrektor szkoły, 

wszyscy nauczyciele 

 

 7. Zapewnienie bezpiecznych warunków uczniom w szkole: 
- okresowe przeglądy budynku szkoły, 
- okresowe przeglądy placu zabaw „Radosna Szkoła”. 

 

IX 2020 – VI 2021 Dyrektor szkoły 



17 
 

8. Współpraca z Elbląskim Wodnym Pogotowiem Ratowniczym. 
 

zgodnie z ofertą Dyrektor szkoły 

9. Stosowanie oprogramowania zabezpieczającego komputery w 
szkole przed dostępem uczniów do treści, które mogą stwarzać 
zagrożenia dla prawidłowego ich rozwoju psychicznego. 
 

IX 2020 – VI 2021 Maria Ignaciuk 

10.  Włączanie uczniów do uczestnictwa w zajęciach rozwijających 
zainteresowania i uzdolnienia - prowadzenie kółek 
przedmiotowych i zainteresowań. 
 

IX 2020 – VI 2021 wszyscy nauczyciele 

11.  Zajęcia edukacyjne wychowawców w klasach  modelujące 
pozytywne  postawy zachowań. 
 

IX.2020 – VI.2021 wychowawcy klas 

12.  Włączenie rodziców w proces wychowawczy dziecka –
podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców.   
 

IX 2020 – VI2021 wychowawcy klas 

13.  Współpraca z PPP w Pasłęku.  zgodnie z ofertą 

PPP 

 

Dyrektor szkoły 

 

Wykształcenie hierarchii 
systemu wartości, w 
którym zdrowie należy 
do jednych z 
najważniejszych 
wartości w życiu – 
uświadomienie korzyści 
płynących z aktywności 
fizycznej i zdrowego 
stylu życia. 

1. Organizowanie imprez sportowych w szkole według załącznika  
nr 1. 

 

XI 2020 r. 

 

VI 2021 r. 

wszyscy nauczyciele 

2. Współpraca z Elbląskim Szkolnym Związkiem Sportowym oraz 
Urzędem Gminy Elbląg. 

 

zgodnie z 
harmonogramem  
ESzZS oraz Gminy 
Elbląg 

Ł. Budziwojski 

 

 3. Podnoszenie sprawności fizycznej u dzieci– prowadzenie zajęć 
SKS. 
 

IX 2020 – VI 2021 Ł. Budziwojski 
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4. Udział szkoły w programach realizowanych przez Agencję Rynku 
Rolnego: 
- Program dla szkół (kl.I-V). 

 

IX 2020 – VI 2021 Iwona Wiśniewska 

5. Pobudzanie pozytywnego zainteresowania sprawami zdrowia:  
- realizacja tematyki na zajęciach lekcyjnych 

 
 

zgodnie z planem 
pracy wychowawcy 

 

wychowawcy klas, 

 

Iwona Wiśniewska  

6. Edukowanie uczniów nt. zagrożeń wynikających ze stosowania 
używek – alkoholu, papierosów, narkotyków, dopalaczy oraz 
środków energetyzujących. 
 

zgodnie z planem 
pracy  pedagoga, 
psychologa  i 
wychowawcy 

wychowawcy klas, 
psycholog, pedagog 

7. Wdrażanie  zasad higieny: 
- omawianie i przestrzeganie procedur bezpieczeństwa       
związanego z COVID-19, 
- omawianie zasad na zajęciach lekcyjnych,  
- przestrzeganie higieny, 
- spotkania z pielęgniarką. 

 

IX 2020 – VI 2021 wychowawcy klas, 
pielęgniarka 

 

Wykształcenie szacunku 
dla środowiska 
przyrodniczego: 

 – rozwinięcie postawy 
ekologicznej. 

1. Realizacja zagadnień ekologicznych. 
 

IX 2020 – VI 2021 wszyscy nauczyciele 

2. Współpraca z Elbląskim Centrum Edukacji Ekologicznej. 
 

IX 2020 – VI 2021 Jolanta Boss 

3. Dbanie o  „Mini Ogród Botaniczny”. 
 

IX 2020 – VI 2021 Jolanta Boss 

4. Współpraca z Kołem Łowieckim „Ponowa” – spotkania z 
myśliwymi, leśnikiem lub strażnikiem przyrody. 
 

IX 2020 – VI 2021 Jolanta Boss 

5. Organizacja wycieczek i uroczystości ekologiczno-przyrodniczych 
według załączników nr 1. i 2. 
 

V 2021r. Jolanta Boss 

6. Wspieranie akcji ekologicznych np. „Sprzątanie Świata”, 
Europejskie Dni Ptaków, Zimowe Ptakoliczenie. 

IX 2020 – VI 2021 Jolanta Boss 
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7. Prowadzenie gazetki ściennej na tematy ekologiczno – 
przyrodnicze. 

IX 2020 – VI 2021 Jolanta Boss 

 8. Dokarmianie zwierząt zimą: 
- zbiórka kasztanów i żołędzi 
- zbiórka karmy oraz artykułów dla  zwierząt z OTOZ „Animals” – 

Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Elblągu  
- „Ptasia stołówka” – dokarmianie ptaków. 

 

IX – X   2020 r. 

XI – XII 2020 r. 

 

XI 2020 – 

 III 2021r. 

Jolanta Boss 

Jolanta Boss 

 

wych. klas 0 - III 

9. Zbiórka surowców wtórnych „Selektywna zbiórka odpadów”. 
 

IX.2020 – VI.2021 Jolanta Boss 

 

 

Bezpieczne poruszanie 
się w przestrzeni 
cyfrowej i 
wykorzystywanie jej w 
procesach 
edukacyjnych. 
Wykorzystywanie 
narzędzi i zasobów 
cyfrowych oraz metod 
kształcenia na 
odległość. 

 

1. Pogadanki na zajęciach lekcyjnych. 
 

IX 2020 – VI 2021 wszyscy nauczyciele 

 
2. Współpraca z  Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną                          

w Pasłęku. 
3. Zapewnienie uczniom potrzebującym sprzętu komputerowego 

wraz z bezpiecznym internetem w sytuacji przejścia na nauczanie 
zdalne. 

 

 

zgodnie z ofertą 

 

 

rok szkolny 
2020/2021 

 

Dyrektor szkoły 

 

Minimalizowanie 
zjawiska przemocy                     
i agresji wśród uczniów      
w szkole i poza szkołą. 

1. Systematyczne dyżury nauczycieli na korytarzach szkolnych. 
 

IX 2020 – VI 2021 wszyscy nauczyciele 

2. Podejmowanie interwencji w sytuacji agresji. 
 

IX 2020 – VI 2021 wszyscy pracownicy  

3. Współpraca z Komendą Miejską Policji w Elblągu 
 

w razie potrzeby pedagog, psycholog 
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4. Współpraca z PPP w Pasłęku. 
 

zgodnie z ofertą 
PPP 

 

Dyrektor szkoły 

 

Rekomendacje – 

kształtowanie 

umiejętności  

rozwiązywania 

konfliktów w sposób 

kulturalny  o 

charakterze mediacji, 

negocjacji. Preferowanie 

zasady fair play. 

Kontynuowanie 

omówienia zachowań 

agresywnych, ich 

rodzajów i płynących z 

nich konsekwencji dla 

ofiary i agresora. 

5. Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Elblągu 
 

zgodnie z ofertą Dyrektor szkoły 

6. Ustalenie wspólnie z uczniami klasowego regulaminu 
zawierającego dokładnie określone i i rozumiane przez uczniów 
normy zachowania. 
 

IX  2020 r. wychowawcy klas 

7. Nagradzanie uczniów za właściwe postępowanie i godną 
naśladowania postawę. 
 

IX 2020 – VI 2021 wszyscy nauczyciele 

8. Stwarzanie uczniom możliwości rozmowy o ich problemach. 
 

IX 2020 – VI 2021 wszyscy 
nauczyciele, 
pedagog, psycholog 

9. Współpraca z Sądem Rodzinnym i Nieletnich. 
 

w razie potrzeby psycholog, pedagog 

10. Dyżury pedagoga i psychologa szkolnego – pomoc w sytuacjach 
trudnych. 
 

IX 2020 – VI 2021 pedagog, psycholog 

11. Włączenie rodziców w szkolny proces wychowania dzieci: 
- podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców na zebraniach, 
- spotkania profilaktyczne z rodzicami, 
- pogadanki, szkolenia dotyczących zachowań ryzykownych 

dzieci i młodzieży, a także konsekwencji tych zachowań. 
 

IX 2020 – VI 2021 psycholog, pedagog, 
wychowawcy 

12. Uczestnictwo nauczycieli w szkoleniach i warsztatach 
organizowanych przez WMODN, tematycznie związanych  z  
problemem agresji i pracą wychowawczą. 
 

zgodnie z ofertą 
WM ODN 

wszyscy nauczyciele 

 1. Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Elbląg. 

zgodnie z ofertą Dyrektor szkoły 
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Uświadomienie 
szkodliwości używania 
środków 
uzależniających. 

Rekomendacja – 
kontynuacja tematyki 
uzależnień od 
substancji 
psychoaktywnych, 
nikotyny, alkoholu,                     
a także współżycia 
seksualnego. 

 

 

2. Współpraca z  Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną                               
w Pasłęku: 
- szkolenia Rady Pedagogicznej. 

 

zgodnie z ofertą Dyrektor szkoły 

3. Udział w Kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. 
 

IX 2020 – VI 2021 pedagog, psycholog 

4. Pogadanki na temat rodzajów uzależnień i ich wpływu na 
organizm młodego człowieka. 
 

IX 2020 – VI 2021 pedagog, psycholog, 
wszyscy nauczyciele 

5. Zajęcia tematyczne prowadzone przez pedagoga i psychologa 
szkolnego. 
 

IX 2020 – VI 2021 pedagog, psycholog 

6. Projekcja filmów profilaktycznych. 
 

IX 2020 – VI 2021 wszyscy nauczyciele 

 

Stosowanie 

nowatorskich form 

organizacyjnych                              

i metod pracy w celu 

rozwijania twórczego 

myślenia uczniów. 

1. Prowadzenie zajęć nowymi metodami. 
 

2. Metody badawcze (doświadczenia, eksperymenty). 

rok szkolny wszyscy nauczyciele 

 

Realizacja programów 
nauczania 
obowiązkowych oraz 
dodatkowych zajęć 
edukacyjnych z 
uwzględnieniem potrzeb 
i zainteresowań 
uczniów. 

 

1. Prowadzenie przedmiotowych kółek zainteresowań oraz 
dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Monitorowanie realizacji programów nauczania w szkole 
3. Współpraca z  Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w 
Pasłęku. 

rok szkolny  

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor szkoły 
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Upowszechnianie 
czytelnictwa, rozwijanie 
kompetencji 
czytelniczych wśród 
dzieci i młodzieży: 

1.  Organizowanie konkursów i  szkolnych imprez czytelniczych. 
2. Popularyzacja i rozwijanie czytelnictwa na wszystkich zajęciach 

w szkole. 
3. Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w Komorowie 

Żuławskim. 
 

zgodnie z planem 
pracy biblioteki 
szkolnej 

 bibliotekarz, 
nauczyciel 
j.polskiego 

- pomoc uczniom  w 

pogłębianiu wiedzy na 

temat możliwości 

dalszej edukacji, form 

aktywności, 

1. Doradztwo kl VII i VIII: 
- współpraca z PPP w Pasłęku. 
2. W szkole funkcjonuje system doradztwa zawodowego. 

rok szkolny 
(zgodnie z ofertą) 

Dyrektor szkoły 

 - działania mające na 

celu poszerzanie 

wiadomości  o 

zawodach 

występujących na rynku 

pracy oraz oczekiwań 

pracodawców 

Rekomendacja:     

-konieczność 

przeprowadzenia 

warsztatów na temat 

świadomego budowania 

własnej  przyszłości 

zawodowej oraz 

odpowiedzialności                                                             

w podejmowaniu 

życiowych decyzji. 

 

1. Spotkanie z przedstawicielami różnych zawodów. 
2. Kształtowanie postaw sprzyjających: 

-  rozwojowi elastyczności w myśleniu i działaniu, 
zaangażowania,  
- umiejętności pracy w zespole, 
- aktywności społecznej, 
- systematyczności.  

zgodnie ze 
szkolnym 
systemem 
doradztwa 
zawodowego 

Dyrektor szkoły, 
doradca  zawodowy, 
wszyscy nauczyciele 
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Wszystkie wymienione zadania realizowane będą w ramach podstawowych zadań profilaktyki szkolnej. Zagadnienia programowe mogą ulegać 

modyfikacji lub poszerzeniu o zadania wynikające z bieżących potrzeb szkoły.
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Ewaluacja programu 

 

 

Przebieg pracy wychowawczo – profilaktycznej i  jej efekty poddawane są 

systematycznej obserwacji i ocenie. Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, 

rodziców i nauczycieli służą doskonaleniu pracy i wyciąganiu wniosków na 

przyszłość. Najlepszych efektów można spodziewać się, gdy ewaluacji dokonuje się 

na podstawie obserwacji procesu wychowania.     

 

 Sposoby i środki ewaluacji:  

 

- obserwacja i analiza zachowań uczniów na terenie szkoły, jak również w sytuacji 

nauczania zdalnego, 

- obserwacja postępów w nauce, 

- frekwencja na zajęciach dydaktycznych ( w tym on-line), 

- udział w konkursach szkolnych, pozaszkolnych oraz uroczystościach. 

 

 Narzędzia ewaluacji:  

 

- obserwacja 

- analiza dokumentacji szkolnej. 


