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„W wychowaniu chodzi właśnie o to, 

ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem 

o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, 

aby więc poprzez wszystko, co ma co posiada, 

umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, 

to znaczy, ażeby również 

umiał być nie tylko z drugim, ale i dla drugich.” 

 

Jan Paweł II 
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Akty prawne dotyczące wychowania i profilaktyki  

Podstawę prawną Programu Wychowawczo – Profilaktycznego stanowią następujące aktualne dokumenty: 

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (zwłaszcza art. 72);  

2. Kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022 

3. Priorytety szkoły zawarte w Planie pracy szkoły na rok szkolny 2021/2022 

4. Konwencja o Prawach Dziecka 

5. Ustawa z dnia 25 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe 

6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela 

7. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz 

publicznych szkół 

8. Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów  

z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym. 

9. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

(Dz. U. z 2002r. nr 147, poz. 1231, z późn. Zm.). 

10. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002r. nr 11, poz. 

109, z późn. zm.). 

11. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. nr 179, poz. 1485,zpóźn. zm.). 

12. 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.) . 

13.Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180, poz. 1493). 

14.Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” 

oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 3 października 2011 poz. 1245). 

16. „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. 

17. Statut Szkoły Podstawowej w Okszowie 

18. Ponadto wykorzystano: 

Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania  

i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego” – sporządzony na zlecenie MEiN 

(oparty na wynikach badań wśród uczniów, rodziców, nauczycieli w okresie kwiecień 2020 – styczeń 

2021). 

19. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, 

wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. z 2022 r., poz. 645). 

20. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć 

prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli 

poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. U. 2022 r., 

poz. 1610). 
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Wstęp 

 
 Przez wychowanie rozumiemy: ,,wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, 

emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez 

działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży”  

 Wychowanie dziecka to proces świadomy, celowy, bardzo złożony i trudny, który polega na 

planowym wpajaniu dziecku przez rodziców, nauczycieli i wychowawców zasad oraz reguł, którymi ma się 

ono kierować w swoim życiu i postępowaniu. Działalność wychowawcza szkoły należy do podstawowych 

celów polityki edukacyjnej państwa. Wychowanie młodego pokolenia jest zadaniem rodziny i szkoły, która 

w swojej działalności musi uwzględniać wolę rodziców, ale także i państwa, do którego obowiązków należy 

stwarzanie właściwych warunków wychowania. 

Wynikają z tego dwie ważne konsekwencje: 

 kierunek działalności wychowawczej nie może być sprzeczny z wolą rodziców 

 nauczyciele nie ponoszą wyłącznej odpowiedzialności za wszystkie możliwe zadania wychowawcze. 

 Profilaktyka to kompleksowa interwencja kompensująca niedostatki wychowania, która obejmuje 

równolegle trzy obszary działania: wspomaganie wychowanka w radzeniu sobie z trudnościami 

zagrażającymi jego prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, czyli budowanie odporności  

i konstruktywnej zaradności; ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy 

rozwój i dezorganizują zdrowy styl życia; inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które 

sprzyjają prawidłowemu rozwojowi oraz umożliwiają prowadzenie zdrowego stylu życia.  

Zakresy profilaktyki i wychowania mają wspólny obszar, który stanowią działania budujące odporność na 

potencjalne zagrożenia. 

 Miarą naszego szkolnego sukcesu wychowawczego i dydaktycznego będą uczniowie, którzy po 

latach, jako dorośli ludzie będą mogli stanowczo stwierdzić, że wszechstronnie rozwinęli swoją osobowość 

dzięki edukacji w Szkole Podstawowej w Okszowie. 

 

Najważniejsze cele wychowania i profilaktyki 
 

1. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej  

i regionalnej, świadomości swoich praw i obowiązków. Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa  

i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia. 

2. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania się  

z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie do życia w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej. 

Kształtowanie postaw, respektowanie norm społecznych i wychowanie do wartości. 

3. Wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki, upowszechnianie 

czytelnictwa, szanowanie dorobku narodowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości europejskie. 

Zapobieganie zachowaniom agresywnym. 

4. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności dokonywania wyboru 

zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi (w tym epidemią COVID-19), propagowanie 

ekologicznego stylu życia. Motywowanie do zdrowego stylu życia. 

5. Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów, wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia,  

z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji. Zapewnienie mu bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego 

i emocjonalnego. 

6. Wspieranie ucznia w procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw i nawyków, które zapewniają mu 

przygotowanie do racjonalnego i godnego życia oraz kontynuacji nauki na dalszym etapie. 
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Model absolwenta  

Absolwent naszej szkoły: 

jest: 

1. przygotowany do podjęcia nauki na kolejnym etapie kształcenia (wykształcony) 

2. wyposażony w wiedzę i umiejętności dostosowane do swoich możliwości 

3. tolerancyjny i wrażliwy. okazujący szacunek dla innych niezależnie od religii, statusu materialnego, 

wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego 

4. asertywny, preferuje zdrowy styl życia, wolny od nałogów 

5. uczciwy i sprawiedliwy  

6. odpowiedzialny za własne czyny i decyzje 

7. kulturalny skłonny do udzielania pomocy 

8. przygotowany do ciągłego doskonalenia siebie, jako jednostki, członka rodziny i społeczeństwa 

 

umie: 

1. komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi, akceptować siebie takim, jaki jest, otwarcie  

i jednoznacznie wyrażać swoje potrzeby, uczucia i opinie z zachowaniem szacunku do siebie oraz innych 

osób, 

2. akceptować siebie takim, jaki jest, okazać uczucia empatii, wrażliwości, szacunku dla innych  

3. współpracować w grupie z zachowaniem obowiązujących norm i reguł 

4. dbać o rozwój sprawności fizycznej i zdrowie własne i innych 

5. być odpowiedzialnym za zachowanie i pielęgnowanie naturalnego środowiska, podejmować działania na 

rzecz ochrony przyrody 

6. służyć pomocą i wsparciem w opiece nad młodszymi, słabszymi, niepełnosprawnymi 

7. rozwiązywać problemy, konflikty i spory 

8. okazywać szacunek wobec innych ludzi i ich pracy 

9. kulturalnie zachowywać się przestrzegając praw i obowiązków wynikających z roli ucznia, społeczności 

szkolnej, członka rodziny i kraju 

10. systematycznie pracować i uczyć się, rozwijać swe zdolności i zainteresowania 

11. zaprezentować postawę patriotyzmu i szacunku dla tradycji, 

 

zna: 

1. swoje mocne strony / zalety, walory / i potrafi je wykorzystać w kreowaniu swojej osobowości. 

2. potrzeby najbliższego środowiska i stara się aktywnie uczestniczyć w jego kształtowaniu. 

3. symbole i tradycje szkoły, regionu, narodu i pielęgnuje je. 

4. zasady bezpieczeństwa i dbałości o zdrowie własne i innych  

5. zasady ochrony zdrowia psychicznego (w tym w sytuacji kryzysowej wywołanej epidemią COVID-19) 

oraz czynniki chroniące przed zagrożeniami wynikającymi z długotrwałej izolacji społecznej i reżimu 

sanitarnego), 

6. zasady ochrony przed chorobami zakaźnymi (np. COVID-19), 

7. podstawowe prawa i obowiązki wynikające z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny  

i kraju; 
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Zadania szkoły w dziedzinie wychowania i profilaktyki  
  

 Działalność wychowawcza w szkole i placówce 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 i podejmowania zachowań prozdrowotnych, 

w tym w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19,  

 psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie 

postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska 

sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci 

do życia i witalności, poszerzanie kompetencji i świadomości znaczenia wsparcia w sytuacji kryzysowej 

osób z najbliższego otoczenia uczniów (rodziców, nauczycieli i wychowawców, specjalistów w zakresie 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rówieśników), 

 społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na 

umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności 

wypełniania ról społecznych, kreowanie postaw pro społecznych w sytuacji kryzysowej (np. epidemia 

COVID-19), 

 Działalność profilaktyczna w szkole i placówce polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki 

uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.  

Działalność profilaktyczna obejmuje:  

 w przypadku profilaktyki uniwersalnej – wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków  

w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest 

ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków 

i substancji, odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych  

 w przypadku profilaktyki selektywnej – wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na 

swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu 

narażeni na rozwój zachowań ryzykownych; 

 w przypadku profilaktyki wskazującej – wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano 

wczesne objawy używania środków i substancji, lub występowania innych zachowań ryzykownych, 

które nie zostały zdiagnozowane, jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia, wspieranie 

uczniów i wychowanków, u których rozpoznano objawy depresji lub obniżenia kondycji psychicznej. 

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności: 

 poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości 

rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów 

używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania  

w tego typu przypadkach, 

 rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,  

 doskonalenie kompetencji nauczycieli, wychowawców, rodziców w zakresie profilaktyki oraz 

rozpoznawania wczesnych symptomów depresji u dzieci i starszej młodzieży, 

 poszerzanie wiedzy uczniów, nauczycieli, rodziców na temat wpływu sytuacji kryzysowej (np. wywołanej 

pandemią COVID-19) na funkcjonowanie każdego człowieka oraz możliwości uzyskania pomocy  

w szkole i poza szkołą, 

 kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, 

rozpoznawania i wyrażania własnych emocji, 
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 kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym 

podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, 

 poszerzanie wiedzy uczniów na temat metod zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19, 

 prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie 

rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, 

środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji 

profilaktycznej, 

 doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, 

norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego. 

 

Uczestnicy programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły  

 
Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy uczestnicy programu: 

 

Rodzice: 
 

1. Zapewniają dziecku godne warunki życia i nauki. 

2. Starają się być autorytetami, doradcami i przewodnikami. 

3. Wychowują dziecko w duchu szacunku i tolerancji w stosunku do rówieśników i dorosłych. 

4. Zaspokajają potrzeby wychowawcze dziecka. 

5. Wpajają poszanowanie mienia publicznego, otaczającej przyrody i dóbr kultury. 

6. Współpracują z nauczycielem w działaniach ukierunkowanych na dobro dziecka. 

7. Systematycznie spotykają się z nauczycielami. 

8. Współorganizują imprezy klasowe i szkolne. 

9. Aktywnie uczestniczą w rozwiązywaniu problemów własnej klasy i szkolnych. 

10. Kształtują właściwy wizerunek szkoły i nauczyciela. 

11. Starają się, aby dziecko umiało być nie tylko z drugim, ale i dla drugich. 

12. Odpowiadają za regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia dydaktyczne. 

13. Współpracują ze szkołą w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych oraz dobrowolnie 

angażują się w przedsięwzięcia wychowawcze i profilaktyczne proponowane przez szkołę.  

14. Posiadają wiedzę na temat celów i zadań rozwojowych dzieci oraz wiedzę dotyczącą zagrożeń  

i możliwości przeciwdziałania im; prowadzenia racjonalnego stylu życia wolnego od uzależnień. 

 

Nauczyciele: 

 
1. Troszczą się o harmonijny rozwój ucznia. 

2. Stwarzają sytuacje, w których uczeń rozwija wszystkie sfery swojej osobowości. 

3. Uczą samodzielności i odpowiedzialności. 

4. Bezwarunkowo akceptują ucznia, jako osobę, natomiast warunkowo jego postępowanie. 

5. Starają się być autorytetem, doradcą i przewodnikiem. 

6. Przygotowują do życia w rodzinie i społeczeństwie. 

7. Mobilizują uczniów do nauki, stosując różnorodne formy i metody pracy. 

8. Wspierają rodziców w procesie wychowania. 

9. Zachęcają do pracy nad sobą. 

10. Dostrzegają osiągnięcia wychowawcze uczniów. 

11. Zapewniają uczniom bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. 
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12. Zapewniają wsparcie dla dziecka młodszego na pierwszym i kolejnych etapach edukacyjnych. 

13. Zapewniają pomoc psychologiczno - pedagogiczną uczniom innej narodowości niż polska  

i umożliwiają im nabycie umiejętności posługiwania się językiem polskim. 

14. Reagują na przejawy depresji, agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów. 

15. Przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży 

demoralizacją i przestępczością, a także depresją i innymi negatywnymi skutkami epidemii COVID-

19. 

16. Udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, skutków długotrwałej 

izolacji społecznej, ograniczeń i nieprzewidywalnych zmian związanych z epidemią COVID-19, 

17. Kształtują kompetencje międzykulturowe. 

18. Kształtują jednostki twórcze, kreatywne i zdolne do sterowania własnym kształceniem zarówno  

w rzeczywistości szkolnej, jak i poza nią. 

 

Zespół pomocy psychologiczno – pedagogicznej: 
 

1. Diagnozuje sytuację wychowawczą w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych 

oraz wspierania rozwoju uczniów; 

2. Udziela pomocy psychologiczno–pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; 

3. Wspiera nauczycieli, wychowawców, inne osoby pracujące z uczniami w identyfikacji problemów 

uczniów, w tym wczesnych objawów depresji, a także w udzielaniu im wsparcia; 

4. Podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci; 

5. Minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania;  

6. Inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych; 

7. Pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, 

predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

8. Wspiera nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

9. Koordynuje pracę z zakresu orientacji zawodowej; 

10. Podejmuje działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się 

w trudnej sytuacji życiowej. 

 

Uczniowie, Samorząd Uczniowski: 

 

1. Przestrzegają Szkolnego Kodeksu Ucznia; 

2. Współorganizują imprezy i akcje szkolne; 

3. Znają i przestrzegają norm zachowania obowiązujących członków społeczności szkolnej; 

4. Akceptują innych uczniów i szanują ich prawa, wydają opinie w przypadku przyznawanych kar 

zgodnie ze Statutem Szkoły; 

5. Współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności; 

6. Kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni; 

7. Prowadzą zdrowy tryb życia i dbają o swoje środowisko; 

8. Mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej; 

9. Uczestniczą w opiniowaniu dokumentów szkolnych (Statut Szkoły, Szkolny Program 

Wychowawczo–Profilaktyczny). 
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Diagnoza problemów: 

 
 Środowisko szkolne zostało przebadane za pomocą ankiet skierowanych do uczniów i rodziców. 

Grupę przebadano ankietą „Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny”. W badaniu on-line wzięło udział 

63 uczniów z klas 4 -7 i  46 rodziców z klas 1-7. 

 

Ankieta dla rodziców 

 

 
 

Co Państwa zdaniem należy zmienić, aby dziecko czuło się w szkole bezpiecznie? 

 Dyżury nauczycieli na korytarzu 

 Wyciąganie większych konsekwencji wobec agresywnych uczniów  

 Zaraz wstępu dla obcych osób.  

 Zwracać większą wagę na słownictwo uczniów  

 Szkoła powinna być zamknięta podczas lekcji  

 Zmienić podejście Nauczycieli do uczniów 
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Jakie są Państwa propozycje przeciwdziałania takim zachowaniom? 

 Rozmowa z dziećmi i ich rodzicami, wychowawcą, psychologiem, pedagogiem. 

 Karanie uczniów za złe zachowanie nawet wydaleniem ze szkoły  

 Zwracanie uwagi, ale również stawianie uwag za takie zachowanie  

 Warsztaty dla dzieci i rodziców związane z agresją w sieci i zastraszaniem w rzeczywistości  
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Czy Państwo znając swoje dzieci, widzą inne rozwiązanie takiego problemu?   

 Można porozmawiać o tym na godzinie wychowawczej  

 Właściwa reakcja nauczycieli  

 Zgłaszanie odpowiednim organom. 

 Więcej spotkań integracyjnych, wyjazdów w neutralne miejsca, parki zieleni przyjazne dzieciom,  

 Na technice więcej zajęć praktycznych: karmniki, sałatki, naleśniki, gofry, kanapki.  

 Rozmowy rodziców ze swoimi dziećmi. 

 Wskazówki, prelekcje dla rodziców jak mają postępować ze swoimi dziećmi.  
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Jeśli tak, to w jaki sposób? Jakie są Państwa propozycje w zakresie współpracy ze szkołą? Co 

chcielibyście Państwo zmienić, a na co nałożyć większy nacisk? 

 Wszyscy powinni przestrzegać zapisów w Statucie, dotyczy to szczególnie sprawdzianów, 

kartkówek, Nauczyciele powinni stosować zalecenia PPP. 

 Więcej kółek zainteresowań dla dzieci. 

 Promować i reklamować zachowania właściwe. 

 Rodzice powinni kontrolować swoje dzieci poza szkołą, z kim się spotykają. 

 Większa integracja rodziców w klasach i działaniach szkoły.  
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Ankieta uczniów 

 

 

 

 

Co Twoim zdaniem należy zrobić abyś czuł/a się w szkole bezpiecznie?  - 18 odpowiedzi 

 

 Dyżury na korytarzach nauczycieli 
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Jakie są Twoje propozycje przeciwdziałania takim zachowaniom? - 15 odpowiedzi 

 

 stop faworyzacji 

 by nauczyciele nie zamiatali takich spraw pod dywan 

 pisanie uwag, powiedzieć nauczycielowi 

 rozmowy, powiedzieć rodzicom 
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Czy wiesz, jak zareagować w takiej sytuacji? - 29 odpowiedzi 

 tak 

 odmówić i powiedzieć rodzicowi lub innemu dorosłemu, że ktoś proponował mi alkohol 

 odmówić powiedzieć mamie 

 nie 
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Czy wiesz, jak zareagować w takiej sytuacji? - 28 odpowiedzi 

 tak 

 nie 

 Tak, powinniśmy odmówić 

 

 
Czy wiesz, jak zareagować w takiej sytuacji? - 29 odpowiedzi 

 tak 

 nie 

 odmówić i zgłosić na policje że ktoś miał i próbował mnie namówić do spożycia narkotyków 
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Jeśli tak, to dlaczego? - 26 odpowiedzi 

 są koledzy 

 Bo mam fajną klasę, i kilku fajnych nauczycieli 

 bo jest fajnie i poznajemy nowych przyjaciół 

 Są wycieczki 

 klasa sportowa 

Jeśli nie, to dlaczego? - 20 odpowiedzi 

 Ponieważ mnie wyzywają 

 Bo dużo zadają 
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Jeśli tak, to w jaki sposób? - 6 odpowiedzi 

 dłuższe przerwy 

 fajne zajęcia po lekcjach 

 

PROBLEMY SZKOŁY TO: 
 

 Przezywanie dokuczanie 

 Bójki 

 Niszczenie cudzej własności 

 Spędzanie przez uczniów dużej ilości czasu przed komputerem 

 Uczniowie nie lubią szkoły 

 

MOCNE STRONY SZKOŁY: 
 

 Uczniowie czują się w szkole bezpieczni 

 Uczniowie wiedzą do kogo się zwrócić w trudnych sytuacjach 

 Uczniowie wiedzą, jak reagować w trudnych sytuacjach 

 Uczniowie lubią szkołę 

 Rodzice chcą współpracować ze szkołą 

 

DZIAŁANIA: 
 

 realizacja programów wychowawczych i profilaktycznych w roku szkolnym 2022/2023 we 

wszystkich klasach, zgodnie z potrzebami każdego oddziału, 

 ujęcie w klasowych planach wychowawczo - profilaktycznych propozycji działań rodziców na rzecz 

klasy i szkoły, oraz tematów z realizowanych programów, 

 wzmożona kontrola nauczycieli dyżurujących i pracowników obsługi w pomieszczeniach szkoły, 

 zapoznanie i zachęcanie uczniów na godzinach wychowawczych do alternatywnych sposobów 

spędzania czasu wolnego (zespół wokalny, koło szachowe, rajdy, wycieczki, koło informatyczne, 

wolontariat, pomoc koleżeńska, SKS Okszów Biega, zapasy, akcje charytatywne, konkursy 

przedmiotowe, zawody sportowe), 
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 zapewnienie wszystkim uczniom wymagającym wsparcia pomocy w odpowiedniej formie,  

 kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych, 

 przypomnienie uczniom zasad i regulaminów obowiązujących w szkole, 

 wzmacnianie motywacji uczniów do regularnego udziału w zajęciach obowiązkowych  

i pozalekcyjnych, do punktualności i stałej, systematycznej pracy, 

 przekazywanie na godzinach wychowawczych informacji dotyczących form, sposobów 

rozwiązywania problemów oraz osób i instytucji niosących pomoc w trudnych sytuacjach. Stała 

ekspozycja podstawowych informacji na gazetce ściennej na korytarzu szkolnym, 

 kształcenie u uczniów postawy asertywnego mówienia NIE w sytuacji presji środowiska 

rówieśniczego, 

 przeprowadzenie spotkań z pedagogiem, psychologiem, policjantem na temat niewłaściwych 

zachowań (przezywanie, dokuczanie, bójki, niszczenie cudzej własności). 

 eksponowanie na tablicach form właściwego zachowania, 

 przestrzeganie przez całą społeczność szkolną zapisów Statutu szkoły 

 

Treści wychowawczo – profilaktyczne  

OBSZAR 1: Zdrowie – edukacja zdrowotna 

Zadania Sposób realizacji zadania Osoba 

odpowiedzialna 

Termin 

realizacji 

Uwagi 

 

Promocja 

zdrowia, ochrony 

środowiska. 

udział w akcji „Sprzątanie świata” G. Pawłowska 

n–le 

09.2022  

stała współpraca z pielęgniarką 

szkolną w działaniach profilaktyki 

prozdrowotnej oraz w udzielaniu 

doraźnej pomocy przedmedycznej  

w nagłych wypadkach 

Wychowawcy, 

pielęgniarka 

2022/2023  

konkursy plastyczne związane ze 

zdrowiem 

przegląd czystości uczniów 

Pielęgniarka, 

wychowawcy  

0–III 

2022/2023  

poznanie zasad bezpieczeństwa 

podczas zajęć gimnastycznych, 

plastycznych, technicznych, 

wycieczek, jazdy autobusem 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

uczący w danej 

klasie 

09.2022 

i przed 

każdym 

wyjazdem 

 

gazetki o tematyce zdrowotnej 

zawieszone na korytarzach szkolnych: 

budynek nr 1: 

wrzesień, luty – klasa 2a 

październik, marzec – klasa 2b 

listopad, kwiecień – klasa 3a 

grudzień, maj – klasa 3b 

styczeń, czerwiec – klasa 1 

budynek nr 2: 

wrzesień – klasa 8a 

październik, luty – klasa 7 

listopad – klasa 8b 

marzec – klasa 4 

grudzień, kwiecień – klasa 6 

styczeń, maj – klasa 5a 

czerwiec – klasa 5b 

Wychowawcy 

realizujący 

programy 

profilaktyczne 

2022/2023  

zajęcia w klasie 2a i 2b na temat 
zdrowego trybu życia 

J. Tatysiak 

A. Lepionka 

2022/2023  

spotkania z funkcjonariuszem policji I. Mariańska 2022/2023  
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OBSZAR 2: Relacje – kształtowanie postaw społecznych 

Zadania Sposób realizacji zadania Osoba 

odpowiedzialna 

Termin 

realizacji 

Uwagi 

 

Podnoszenie 

prestiżu szkoły  

w oczach 

uczniów  

i społeczności 

lokalnej 

reprezentowanie szkoły  

w konkursach, zawodach i turniejach 

organizowanych w szkole i poza nią 

Uczniowie  

i nauczyciele 
Cały rok  

udział w akcjach charytatywnych 

ogólnopolskich i regionalnych- akcje 

charytatywne z PCK , wolontariat 

Jolanta Bakun, 

Opiekunowie SU i 

PCK, wyznaczeni 

nauczyciele 

2022/2023  

ustalanie zasad współżycia w grupie wychowawcy 09-10.2022  
wprowadzenie zasady fair play 

podczas gier i zabaw 

Nauczyciele 

wych. fizycznego 

2022/2023  

przeprowadzenie 3 egzaminów 

próbnych w klasie VIII 

Wyznaczeni 

nauczyciele 

 2022/2023 

wg 

harmonogramu 

 

Aktywizowanie 

uczniów podczas 

lekcji, łączenie 

teorii z praktyką. 

stosowanie na lekcji metod 

aktywizujących i nowoczesnych 

środków dydaktycznych  

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok  

nagradzanie uczniów aktywnych 

poprzez eksponowanie osiągnięć 

uczniów na forum klasy, szkoły, 

pochwały na apelu szkolnym,  

w zeszytach uwag, podziękowania, 

nagrody 

nauczyciele Cały rok  

nagradzanie na koniec roku,  

w klasach I–III SP tylko te dzieci, 

które osiągają wysokie wyniki  

Wychowawcy, 

dyrektor 

06.2023  

z wydziału prewencji: 
„Bezpieczna droga do szkoły, jak 
zachowywać się w sytuacji 
zagrożenia, gdzie można otrzymać 
pomoc i jak o nią prosić” 

„Bezpieczne wakacje” 

wycieczki piesze i rowerowe  wychowawcy 2022/2023  

Koło turystyczne PTTK J. Otkała 

A.Madeja – 

Dyńska 

2022/2023  

„Dzień Ziemi" (konkurs wiedzy  
i plastyczny) 

kl. IV–VIII 

p. G. Pawłowska  

kl. 0–III 

A.Grzywaczewska 

D. Włochal 

A. Lepionka 

A. Jaroszek 

J. Tatysiak 

M. Pamulska 

kwiecień 

2023 r. 
 

Wycieczka klasowa 
Wyjście klasowe do instytucji 
kulturalnych np. kina, teatru, na 
wystawę 

wychowawcy 2022/2023  

Kształtowanie 

nawyków 

higienicznych  

i kulturalnych, 

dbałość  

o bezpieczeństwo 

własne i innych 

pogadanki na temat właściwego 

zachowania się przy stole, utrzymania 

porządku w swoim otoczeniu 

wychowawcy klas 

0–3 

Nauczyciele 

dyżurujący na 

stołówce 

2022/2023  

pogadanki na temat bezpieczeństwa 

na drodze 

 

 

Wychowawcy 

 

2022/2023  
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w nauce i zachowaniu 

zachęcanie mniej aktywnych uczniów 

do większego zaangażowania 

nauczyciele Cały rok  

wskazywanie ścisłego związku 

zdobywanej wiedzy  

z wykorzystaniem jej w praktyce,  

w życiu codziennym 

nauczyciele Cały rok  

wpływanie na podwyższenie 

frekwencji na zajęciach 

wyrównawczych 

Wychowawcy 

rodzice 

Cały rok  

Kierowanie na terapię logopedyczną Wychowawcy, 

pedagog, 

logopeda 

Cały rok  

przygotowanie do konkursów 

przedmiotowych 

nauczyciele Cały rok  

Organizacja „Gminnego Konkursu 

Ortograficznego” 

A. Popek 

M. Wieczorek 

A. Jaroszek 

M. Pamulska 

D. Włochal 

J. Tatysiak  

A. Lepionka 

I. Mariańska 

05.2023  

zajęcia z wykorzystaniem technologii 

informacyjnej, prowadzenie zajęć  

w pracowni komputerowej oraz przy 

wykorzystaniu technologii 

informatycznej na zajęciach 

lekcyjnych i pozalekcyjnych celem 

rozwijania umiejętności posługiwania 

się nowoczesnymi technologiami 

nauczyciele Cały rok  

spotkanie z ciekawymi ludźmi wychowawcy 2022/2023  

Rozwiązywanie 

konfliktów  

i spraw spornych 

w klasie  

i w szkole. 

przekazywanie na godzinach 

wychowawczych informacji 

dotyczących form, sposobów 

rozwiązywania problemów oraz osób 

i instytucji niosących pomoc  

w trudnych sytuacjach 

wychowawcy Cały rok  

Stała ekspozycja podstawowych 

informacji na gazetce ściennej na 

korytarzu szkolnym. 

Rzecznik Praw 

Ucznia M. 

Wieczorek 

Cały rok  

rozmowy indywidualne z rodzicami 

dotyczące rozwiązywania konfliktów 

Wychowawcy 

Pedagog, 

psycholog 

Wg potrzeb  

pogadanki dotyczące zasad 

zachowania i kultury osobistej 

(przezywanie dokuczanie, bójki, 

niszczenie cudzej własności) 

Wychowawcy, 

pedagog 

Psycholog 

policjant 

Cały rok  

udzielanie stosownych kar uczniom 

łamiącym zasady określone  

w Statucie Szkoły 

Dyrektor, 

pedagog, 

wychowawca 

Wg potrzeb  

zapoznanie z prawami i obowiązkami 

uczniów zawartymi w Statucie  

i procedurach (wpis w dzienniku 

lekcyjnym) 

wychowawcy 09.2022  

konsekwentne eliminowanie  

i reagowanie na negatywne 

zachowania i niewłaściwe postawy 

uczniów zgodne z procedurami 

zawartymi w Statucie Szkoły, 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

Cały rok  

kształcenie u uczniów postawy 

asertywnego mówienia NIE  

w sytuacji presji środowiska 

rówieśniczego 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

pedagog 

psycholog 

Cały rok  
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rodzice 

Przeprowadzenie prelekcji na temat 

agresji werbalnej, niewerbalnej  

w sieci – co to znaczy, odmiany, 

konsekwencje jej stosowania. 

W. Zera 2022/2023  

Preorientacja 

zawodowa 
 

spotkania uczniów  

z przedstawicielami szkół 

ponadpodstawowych  

Dyrektor, pedagog 03-05.2023  

wyjazdy do szkół 

ponadpodstawowych  

Dyrektor, pedagog Wg zaproszeń  

spotkania z psychologiem z PPP pedagog Wg potrzeb  
doradztwo zawodowe pedagog Wg planu pracy  
Monitorowanie losów absolwentów pedagog 11.2022  
Wycieczki do zakładów pracy 

znajdujących się w naszym regionie  

w celu poznania specyfikacji 

zawodów 

pedagog Cały rok  

Kształtowanie 

umiejętności 

społecznych 

dzieci 

pogadanki i zabawy mające na celu 

kształtowanie u uczniów postaw 

sprzyjających ich dalszemu 

rozwojowi indywidualnemu  

i społecznemu (uczciwość, 

wiarygodność, odpowiedzialność, 

wytrwałość, szacunek dla innych, 

kreatywność, itp.) 

Wychowawcy 

klas 0-III SP 

Cały rok  

porozumiewanie się z dorosłymi  

i dziećmi, zgodne funkcjonowanie  

w zabawie i sytuacjach zadaniowych 

Wychowawcy 

klas 0-III SP 

Cały rok  

indywidualizacja nauczania przez 

dobór i dostosowanie metod pracy do 

możliwości i potrzeb poszczególnych 

uczniów 

Wychowawcy 

klas 0-III SP 

Cały rok  

adaptacja dzieci do warunków 

szkolnych 

Wychowawca 

klasy I 

psycholog 

Cały rok  

wsparcie dla uczniów o innej 

narodowości niż polska 

Wychowawcy 

psycholog 

Cały rok  

realizacja tematów dotyczących 

problemów społecznych  

 zdrowotnych,  

 prawnych,  

 finansowych,  

 klimatycznych,  

 ochrony środowiska 

Wychowawcy 

i nauczyciele 

Cały rok  

Rozwijanie 

działalności SU. 

demokratyczne wybory Samorządu 

Uczniowskiego, opiekuna SU, 

Rzecznika Praw Ucznia 

W. Wieczorek 

M. Lepianko – 

Grzywna 

J. Bakun 

09.2022  

wybór samorządu klasowego wychowawcy 09.2022  
uczestnictwo uczniów w planowaniu 
pracy szkoły 

Opiekunowie SU 

A. Gałan 

J. Otkała 

klasy 4-8, 

D. Włochal 

M. Jurczuk  

klasy 1-3 

09.2022  

tworzenie planu pracy SU Opiekunowie SU 09.2022  
współudział w konstruowaniu ocen 

zachowania – samoocena 

wychowawcy I i II półrocze 

2022/2023 
 

wybór i aktywna praca w wybranej 

sekcji klasowej 

wychowawcy 2022/2023  

czynne uczestnictwo Samorządu 

Klasowego w pracach Samorządu 

Opiekunowie SU 2022/2023  
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Uczniowskiego (np. akcje SU, 

dyskoteki) 

udział uczniów w dekoracji klasy na 

dyskoteki oraz konkursie pt. 

„Najpiękniejsza i najbardziej 

estetyczna sala lekcyjna” 

wychowawcy 2022/2023  

uczestnictwo uczniów w zbieraniu 

funduszy dla fundacji oraz dla 

uczniów będących w trudnej sytuacji 

materialnej 

Opiekunowie SU wg potrzeb 

2022/2023 
 

Zacieśnianie 

współpracy  

z rodzicami  

w celu 

podwyższenia 

poziomu 

dydaktyczno- 

wychowawczego 

Zebrania klasowe i zebrania ogólne  

z rodzicami  

Dyrektor, 

wychowawcy 

2022/2023  

Zapoznanie rodziców z ofertą zajęć 

pozalekcyjnych (dodatkowych) 

Dyrektor 09.2022  

Spotkania indywidualne  

z wychowawcą i nauczycielami 

innych przedmiotów w ramach 

cotygodniowych godzin dostępności 

nauczycieli, udzielanie pomocy w 

rozwiązywaniu trudności 

wychowawczych i dydaktycznych  

z własnym dzieckiem  

Wszyscy 

nauczyciele 

2022/2023 

wg potrzeb 

zgodnie z 

harmonogramem 

dostępności n-li 

 

Rozmowy, dyskusje, prelekcje Dyrektor, 

wychowawcy 

2022/2023  

Pomoc w organizowaniu: wycieczek, 

biwaków, uroczystości i imprez 

klasowych oraz szkolnych, zawodów 

sportowych itp. 

wychowawcy 2022/2023  

Dyżury oraz opieka rodziców  

w czasie dyskotek, wycieczek, imprez 
wychowawcy 2022/2023  

Dzień Dziecka - możliwość 

uczestnictwa rodziców  
Dyrektor, 

wychowawcy 

05/06.2023  

Spotkanie z rodzicami.  

Powołanie prezydium RR 
Dyrektor 09.2022  

Prezentowanie na posiedzeniach Rady 

Pedagogicznej informacji o 

działalności RR 

Dyrektor 

Przewodniczący 

RR 

2022/2023  

Spotkania z psychologiem, 

pracownikami policji, szkolenie 
rodziców we współpracy z Poradnią 
Psychologiczno–Pedagogiczną  
w Wierzbicy, lekarzem, terapeutą, 
pedagogiem szkolnym, kuratorem  

Dyrektor, 

Pedagog 

psycholog 

A.Jaroszek 

2022/2023  

Organizowanie spotkań z rodzicami 

(Uchwalenie Programu 

Wychowawczo – Profilaktycznego 

Szkoły, zapoznanie z zasadami 

oceniania, klasyfikowania  

i promowania, wymiana informacji 

na temat wychowania, zdrowia  

i profilaktyki) 

Dyrektor 

Wychowawcy 

09.2022  

Współdziałanie 

rodziców  

w tworzeniu 

planów pracy 

szkoły 

Zapoznanie z obowiązującymi 

procedurami i regulaminami 

obowiązującymi w szkole.   

Dyrektor, 

wychowawcy 

09.2022  

Omówienie udziału rodziców przy 

wyrażaniu swej opinii o szkole 

(ankietowanie, wnoszenie uwag  

i poprawek do Statutu szkoły, 

Programu Wychowawczo - 

Profilaktycznego) 

Dyrektor, 

wychowawcy 

2022/2023  

Pedagogizacja rodziców: 

Klasa 0a Zuchy 

 Rozpoznawanie uzdolnień u dzieci 

w wieku przedszkolnym  

Wychowawcy 

 

A.Grzywaczewska 

 

2022/2023  
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Klasa 0b Muchomorki 

 Wpływ aktywności ruchowej na 

rozwój dziecka w wieku 

przedszkolnym  

Klasa 0c Motylki 

 Dlaczego trzeba czytać dzieciom 

 Klasa 1 

 Role wychowawcze rodziców. 

Potrzeby psychiczne dziecka. 

 Jak pomóc, aby nie zaszkodzić? 

Czas na samodzielność. 

Klasa 2a 

 Problem dokuczania wśród dzieci 

w wieku szkolnym i świadomość 

ich rodziców. 

Klasa 2b 

 Szkolenie dla rodziców - 

pogadanka na temat prawidłowego 

odżywiania i wypoczynku 

potrzebnego dzieciom w młodszym 

wieku szkolnym, wspieranie i 

motywowanie podczas nauki. 

 Szkolenie dla rodziców na temat 

ograniczenia dzieciom czasu 

spędzanego przy komputerze, na 

rzecz zabaw z rówieśnikami lub na 

świeżym powietrzu. 

Klasa 3a,b 

 Zachowania agresywne wśród 

uczniów – przyczyny, skutki i 

sposoby zapobiegania. Znaczenie 

savoir vivre w budowaniu 

prawidłowych relacji 

międzyludzkich 

 Pochwały i kary. 

Klasa 4 

 Jak mówić, żeby dzieci nas 

słuchały’ 

Klasa 5a,b 

 Problem duży czy mały. Gdzie 

szukać pomocy? 

 Granice rodzicielskiej kontroli,  

a obowiązki szkolne uczniów. 

Klasa 6 

 Problem depresji wśród dzieci i 

młodzieży. 

 Bezpieczne korzystanie z 

Internetu  

Klasa 7 

 Zalety aktywności fizycznej. 

 Jak być czujnym rodzicem? 

Klasa 8a 

 Szkolenie dla rodziców – 

procedury – egzamin ósmoklasisty. 

 „Trzymaj formę” – zalety 

aktywności fizycznej. 

Klasa 8b 

 Uzależnienia młodzieży – 

„Unplagged”. 

 Szkolenie dla rodziców – 

procedury – egzamin ósmoklasisty. 

 

E. Suszko 

 

 

S. Wierzbicka 

Warchałowska 

 

 

A. Jaroszek 

 

 

 

 

J, Tatysiak 

 

 

A. Lepionka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Włochal 

M. Jurczuk 

Wróblewska/ M. 

Pamulska 

 

 

 

 

M. Lepianko- 

Grzywna 

 

 

J. Otkała 

W. Zera 

 

 

J. Bakun 

 

 

 

 

A. Popek 

 

 

p. P. Bochra 

 

 

 

 

p. M. Wieczorek 
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OBSZAR 3: Kultura – wartości, normy, wzory zachowań 

Zadania Sposób realizacji zadania Osoba 

odpowiedzialna 

Termin 

realizacji 

Uwagi 

 

Podnoszenie 

prestiżu szkoły  

w oczach uczniów  

i społeczności 

lokalnej. 

zapoznanie uczniów z dokumentami 

szkoły regulującymi zasady jej 

funkcjonowania 

Dyrektor na apelu 

organizacyjnym, 

wychowawcy 

klas 

09.2022  

pisemna deklaracja uczniów  

o przestrzeganiu regulaminu szkoły 

oraz zapoznaniu z dokumentami,  

w tym: Programem wychowawczo 

profilaktycznym, procedurami 

usprawiedliwiania godzin 

nieobecności, punktowymi kryteriami 

ocen z zachowania 

Wychowawcy 

klas 

09.2022  

pogadanki dotyczące kultury osobistej Wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog 

Wg potrzeb  

pogadanka o kulturalnym zachowaniu 

się przy stole podczas przyjęć  

i uroczystości klasowych, w autobusie 

i na przystanku 

wychowawcy Wg potrzeb  

Integracja 

środowiska 

klasowego, 

szkolnego  

i lokalnego 

wycieczki klasowe wychowawcy Wg kalend. 

szkolnego 
 

udział uczniów w dyskotekach  

i imprezach szkolnych: „Dzień 

Patrona Szkoły”, „Dzień Chłopaka”, 

„Andrzejki”, „Mikołajki”, „Wigilia”, 

zabawa choinkowa, Walentynki, 

Dzień Kobiet, Dzień Dziecka 

Opiekun SU 

wychowawcy 

Wg 

kalendarza 
 

zabawy integrujące zespół klasowy wychowawcy 09-10.2022  
zawarcie kontraktu klasowego wychowawcy 09.2022  
spotkanie z policjantem I. Mariańska 10.2022  
udział w akademiach, apelach  

i konkursach 

nauczyciele 2022/2023  

realizacja „Planu pracy biblioteki 

szkolnej” i powołanie klasowych 

łączników z biblioteką 

I. Mariańska 

E. Skiba 

wychowawcy 

09.2022  

Edukacja 

regionalna, 

dziedzictwo 

kulturowe  

w regionie. 

poznanie najbliższej okolicy podczas 

wyjść klasowych z n-lem przyrody 

G. Pawłowska,  

wychowawcy 

Cały rok  

zapoznanie z instytucjami 

funkcjonującymi w najbliższej okolicy 

M. Lepianko- 

Grzywna, T. 

Wolszczak 

wychowawcy 

Wg planów 

pracy 
 

„Czar świąt” zwyczaje 

bożonarodzeniowe, wielkanocne 

wychowawcy Wg potrzeb  

wróżby andrzejkowe w zespole 

klasowym – poznanie dawnych 

zwyczajów  andrzejkowych 

Wychowawcy, 

opiekun SU 

11.2022  

Wychowanie 

patriotyczne  

i obywatelskie 

demokratyczne wybory opiekuna 

Samorządu Uczniowskiego  

i Rzecznika Praw Ucznia 

P. M. Lepianko – 

Grzywna 

p. J. Bakun 

Marzena Wieczorek 

09.2022  

przygotowanie akademii szkolnej  

z okazji Dnia Niepodległości, 

uchwalenia Konstytucji 3 maja, Dnia 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Dnia 

Edukacji Narodowej 

Wyznaczeni 

nauczyciele 

2022/2023  

wykonanie gazetek tematycznych  

w klasach z okazji świąt narodowych 

wychowawcy Cały rok  

nauka śpiewu piosenek i pieśni 

patriotycznych, hymnu szkoły 

Wychowawcy 

klas 0-III,  

E. Skiba 

2022/2023  
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zapoznanie z symbolami narodowymi, 

wspólne eksponowanie flagi na 

budynku szkolnym podczas świąt 

narodowych, gazetki związane z 

dniami związanymi  

z wydarzeniami historycznymi  

i ustalonymi przez RP 

Dyrektor, 

nauczyciele 

odpowiedzialni za 

tablice szkolne na 

korytarzach 

2022/2023  

Przyjęcie uczniów 

do szkoły 

udział w uroczystym rozpoczęciu roku 

szkolnego 2022/2023 

Dyrektor, 

wychowawcy 

01.09.2022  

udział w ślubowaniu klas pierwszych 

SP  

Dyrektor,  

A. Jaroszek 

01.09 .2022  

Rozwój 

zainteresowań 

kulturalno – 

artystycznych, 

technicznych  

i sportowych 

Opracowanie oferty zajęć  

pozalekcyjnych (dodatkowych) 

Dyrektor, 

wyznaczony n-l 

09.2022  

Zapoznanie uczniów z ofertą zajęć 

pozalekcyjnych podczas godzin 

wychowawczych; 

Zapoznanie i zachęcanie uczniów do 

alternatywnych sposobów spędzania 

czasu wolnego (zespół wokalny, koło 

szachowe, rajdy, wycieczki, koło 

informatyczne, wolontariat, pomoc 

koleżeńska, SKS Okszów Biega, 

zapasy, akcje charytatywne, konkursy 

przedmiotowe, zawody sportowe) 

wychowawcy 09.2022  

Uczestnictwo w zawodach 

sportowych 

K. Szyszkowski 

A. Madeja-

Dyńska 

P. Bochra 

2022/2023  

Uczestnictwo w zespole wokalnym  

i udział w konkursach i przeglądach 

muzycznych. 

E. Skiba 2022/2023  

Współpraca z Biblioteką  

Pedagogiczną w Chełmie i Publiczną 

w Okszowie 

E. Skiba 

I. Mariańska 

2022/2023  

Udział w szkolnych konkursach 

plastycznych 

wychowawcy kl. 

I–III SP 

2022/2023  

Uczestnictwo w życiu kulturalnym 

poza szkołą (wyjścia do kina, teatru,  

itp.) 

Wychowawcy,  

D. Włochal,  

A. Popek 

2022/2023  

 

OBSZAR 4: Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych 

(problemowych) 

Zadania Sposób realizacji zadania Osoba 

odpowiedzialna 

Termin 

realizacji 

Uwagi 

 

Diagnoza 

problemów 

Obserwacja środowiska uczniowskiego. wychowawcy 

nauczyciele 

2022/2023  

Rozmowy i spotkania dyskusyjne  

z uczniami. 

wychowawcy 

nauczyciele 

2022/2023  

Formułowanie problemów. 

Przygotowanie formularzy ankiet. 

Ankietowanie uczniów i rodziców. 

Analiza wyników i wnioski. 

Zespół 

wychowawczo – 

profilaktyczny 

dyrektor szkoły 

2022/2023  

Rozpoznawanie ryzyka występowania 

specyficznych trudności w uczeniu się 

dzieci  

(w tym ryzyka dysleksji) na pierwszym 

etapie edukacyjnym. 

Nauczyciele 

wychowawcy 

2022/2023  

Zapewnienie 

pomocy 

współpraca z PPP w Wierzbicy pedagog 2022/2023  
współpraca z OPS Gminy Chełm 

dożywianie uczniów na terenie szkoły 

Dyrektor 

pedagog 

2022/2023  
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pedagogicznej  

i materialnej 
współpraca z pedagogiem  

i psychologiem szkolnym 

wychowawcy 2022/2023  

opiniowanie związane  

z przyznawaniem stypendiów 

socjalnych 

Dyrektor, pedagog 2022/2023  

zajęcia z udziałem pracowników 

policji, KRUS 

Dyrektor,  

I.Mariańska 

M. Pamulska 

2022/2023  

korzystanie z porad pracowników PPP Pedagog, psycholog, 

wychowawcy 

2022/2023  

rozmowy indywidualne z rodzicami i 

uczniami 

Pedagog, psycholog, 

wychowawcy 

2022/2023  

prowadzenie zajęć dydaktyczno – 

wyrównawczych, rewalidacyjnych, 

korekcyjno – kompensacyjnych, 

logopedycznych, wspomagających 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki w 

kl. 6, 7 

Zajęcia wyrównawcze z j. ang. w kl.  

8a, 8b 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki w 

kl. 5a, 5b,  

Zajęcia wyrównawcze z matematyki w 

kl. 4, 8a, 8b 

Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego dla 

kl. 4 

Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego dla 

kl. 5b, 7, 8a 

Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego dla 

kl. 5a, 6, 8b 

Zajęcia logopedyczne kl. 0 – 3  

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 

kl. 1–8 

Zajęcia rewalidacyjne  

 

 

Zajęcia wyrównawcze z pedagogiem 

Zajęcia dodatkowe dla uczniów z 

Ukrainy z języka polskiego i 

matematyki  

Wyznaczeni 

nauczyciele 

 

 

J. Bakun 

 

P. Bochra 

 

Joanna Otkała 

 

J. Otkała 

 

M. Jurczuk –

Wróblewska 

A. Popek 

 

M. Wieczorek 

 

D. Włochal 

Joanna Otkała 

 

A. Lepionka 

J. Tatysiak 

A.Grzywaczewska 

J. Tatysiak 

M. Jurczuk – 

Wróblewska 

A. Popek 

A. Jaroszek 

J. Bakun 

2022/2023  

Zajęcia z uczniem zdolnym  

 
Koło matematyczne kl. 2a 
Koło matematyczne kl. 7-8 
Zespół wokalny 

Koło informatyczne kl. 7-8 

Koło szachowe kl. 4-5 

Zajęcia szachowe kl. 3a, 3b 

Koło szachowe kl. 6-8 

Wyznaczeni 

nauczyciele 

J. Tatysiak 

J. Otkała 

E. Skiba 

W. Zera 

W. Zera 

W. Zera 

J. Otkała 

2022/2023  

Powołanie i działanie zespołów 
pomocy psychologiczno –
pedagogicznej 

Wychowawcy, 

pedagog, pedagog 

specjalny, psycholog, 

logopeda, terapeuta 

zajęciowy 

2022/2023  

udział w olimpiadach, konkursach, 
zawodach, uczestnictwo  

w konkursach szkolnych  
i pozaszkolnych 

nauczyciele 2022/2023  

indywidualizacja pracy Wszyscy n–le 2022/2023  
działania w zakresie poprawy 

bezpieczeństwa uczniów (pogadanki – 

agresja, przemoc, demoralizacja, 

bezpieczeństwo) 

Wychowawcy, 

pedagog, pedagog 

specjalny, psycholog, 

policja 

2022/2023  
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regulamin zachowania się  
w pracowniach szkolnych 

Op. klasopracowni 09.2022  

regulamin zajęć w–f , korzystania  
z boiska szkolnego i sali gimn. 

Nauczyciele wych. 

fizycznego 

09.2022  

nauka zasad asekuracji, samoochrony 
podczas wykonywania ćwiczeń 
ruchowych 

Nauczyciele wych. 

fizycznego 

2022/2023  

dyżury n-li w czasie przerw na 
korytarzach i w klasach 

N-le wg 

harmonogramu 

2022/2023  

dyżury n–li w czasie imprez, wyjazdów, 
uroczystości 

Wyznaczeni 

nauczyciele 

2022/2023  

Bezpieczeństwo podczas ferii letnich i 

zimowych - pogadanki profilaktyczne 

Wychowawcy 

n-le wych. fiz. 

2022/2023  

Wizyty domowe Pedagog, 

wychowawcy, 

psycholog, pedagog 

specjalny 

Wg potrzeb  

Wyposażenie uczniów w bezpłatne 

podręczniki i materiały ćwiczeniowe 
Dyrektor 

bibliotekarz 

09.2022  

Wsparcie psychologiczno– 

pedagogiczne dla uczniów klasy VIII – 

zajęcia dot. walki ze stresem  

i kształcenie umiejętności koncentracji 

przed egzaminem zewnętrznym 

Psycholog szkolny 2022/2023  

Zapewnienie najmłodszym uczniom 

opieki podczas oczekiwania na autobus 

szkolny i odbiór dzieci przez rodziców 

w świetlicy szkolnej 

Nauczyciele oraz inni 

pracownicy szkoły 

wyznaczeni przez 

dyrektora 

2022/2023  

Przeciwdziałanie 

przemocy, 

agresji słownej  

i fizycznej wśród 

uczniów - 

wdrażanie 

poprawnych 

zachowań 

Przeprowadzenie zajęć  

uświadamiających rodzaje agresji  

i uczenie właściwych zachowań 

rówieśniczych.  

wychowawcy,  

nauczyciele uczący,  

pedagog, psycholog 

cały rok  

szkolny 
 

Monitorowanie działań 

interwencyjnych: 

 – I etap – wychowawca – notatki 

służbowe zawierające opis zdarzenia i 

podjętych działań;  

– II etap – przekazanie dokumentacji 

dotyczącej podjętych działań 

pedagogowi szkolnemu; psychologowi 

– III etap – podjęcie wspólnych działań 

wychowawcy klas  

pedagog szkolny  

wychowawcy, 

psycholog 

 

cały rok  

szkolny 
 

Zapoznanie i przypomnienie  

uczniom:  

– praw i obowiązków,  

– PSO,  

– Konwencji praw dziecka, 

– systemu kar i nagród, 

wychowawcy 

nauczyciele 

przedmiotów 

 

wrzesień, wg  

planów pracy  

wych.-prof. 

 

 

Zachęcenie uczniów do  

udziału w różnych formach  

aktywności dostępnych na terenie 

szkoły: 

– motywowanie dzieci  

i rodziców, aby uczniowie uczęszczali 

na zajęcia wyrównawcze organizowane 

przez szkołę oraz  

w ramach pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej (przeprowadzić 

pogadanki, rozmowy). 

wychowawcy 

zespół 

wychowawczo – 

profilaktyczny  

katecheta 

 

wg potrzeb  

cały rok 
 

Praca indywidualna ze  

sprawcą i ofiarą agresji poprzez:  

– kontrakt z agresorem  

– włączenie rodziców do realizacji 

ustalonych zasad postępowania  

– pomoc psychologiczna  

– pomoc prawna  

PPP 

Komenda Miejska 

Policji 

Sąd Rejonowy 

wychowawcy 

pedagog 

psycholog 

cały rok  
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– pomoc specjalistyczna  

– pomoc  ofierze 

 

Organizowanie spotkań  

z pielęgniarką. 

osoby zainteresowane cały rok  

Przeprowadzenie ewaluacji do 

programu wychowawczo –

profilaktycznego 

pedagog 

zespół wych. – prof. 

06. 2023 

 

 

Konsekwentna i skuteczna reakcja na 

negatywne zachowania i niewłaściwe 

postawy uczniów zgodnie z 

procedurami. Informowanie rodziców  

o niepokojących zachowaniach dzieci. 

Pedagog, psycholog 

nauczyciele 

wychowawcy 

cały rok 

 

 

Analizowanie frekwencji uczniów na 

zajęciach dydaktycznych i jej wpływ na 

realizację podstawy programowej 

Dyrektor, pedagog, 

wychowawcy 

cały rok 

 

 

Monitorowanie zjawiska przemocy  

i agresji słownej. 

Dyrektor  

Pedagog, psycholog 

cały rok 

 

 

Pedagogizacja rodziców PPP w Wierzbicy, 

pedagog, dyrektor 

2022/2023  

Organizowanie apeli szkolnych wg harmonogramu wg potrzeb  

Rozwijanie 

ważnych 

umiejętności 

psycho-

społecznych 

 Opieranie się presji grupy  

i dokonywanie racjonalnych wyborów 

(grupy formalne  

i nieformalne); 

 Budowanie poczucia własnej 

wartości; 

 Skuteczne komunikowanie się;  

 Rozwijanie samodzielności  

i odpowiedzialności dzieci  

i młodzieży 

 Motywowanie do nauki; 

 Zapoznanie wszystkich uczniów z 

prawnymi, moralnymi i etycznymi 

skutkami zachowań niepożądanych; 

 Kultura słowa; 

 Prowadzenie programów 

edukacyjnych, warsztatów, treningów, 

terapii, pogadanek, projektów, spotkań.  

wychowawcy klas 

nauczyciele 

przedmiotów 

pedagog 

katecheta 

psycholog 

Komenda Miejska 

Policji 

Sąd Rejonowy 

Gminna Komisja ds. 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

pielęgniarka 

PPP  w Wierzbicy 

cały rok 

 

 

Wzmożenie 

działań 

dotyczących 

postępowania 

w określonych 

sytuacjach 

zagrożeń 

Wykorzystywanie uwag oraz 

informacji w dziennikach: 

 analiza uwag, 

 wymiana informacji wychowawca – 

nauczyciel – rodzic, 

 oceny z zachowania zgodnie z PSOZ 

 motywowanie uczniów do 

uzyskiwania dodatnich punktów z 

zachowania 

wychowawcy 

wszyscy nauczyciele 

 

cały rok 

 

 

Kierowanie uczniów przejawiających 

zachowania ryzykowne do poradni 

specjalistycznych. 

dyrektor 

nauczyciele 

pedagog, psycholog 

2022/2023  

Szybkie i konsekwentne reagowanie na 

sytuacje zagrażające bezpieczeństwu 

dzieci i młodzieży. 

dyrektor 

nauczyciele 

pedagog, psycholog 

cały rok 

 

 

Stosowanie konsekwencji zgodnie z 

regulaminem kar i nagród 

dyrektor 

nauczyciele 

pedagog, psycholog 

cały rok 

 

 

Realizowanie programów wsparcia 

uczniów, w tym ze specyficznymi 

trudnościami w uczeniu się. 

dyrektor 

nauczyciele 

pedagog, psycholog 

2022/2023  

Przeciwdziałanie 

różnym formom 

uzależnienia 

Cyberprzemoc, czyli agresja 

elektroniczna; 

Przeprowadzenie prelekcji na temat 

szkodliwości używania e –papierosów 

Wychowawcy,  

n–l informatyki,  

pedagog 

pielęgniarka 

 

cały rok 

 

2022/2023 
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Realizowanie programów 

profilaktycznych w szkole 

Oddział przedszkolny: 

 Czyste powietrze wokół nas – 0a 

 „Z darami natury, świat nie jest 

ponury” – 0a 

 „Z kulturą mi do twarzy” – 0b, 0c 

 

Klasa 1 

 „Akademia bezpiecznego 

Puchatka”, 

Klasy 2 

 „Kubusiowi przyjaciele 

natury” – 2a i 2b 

 „Przyjaciele Zippiego” – 

(rekomendowany) – 2a 

Klasy 3 

 „Ratujemy i uczymy ratować”, 

 „Nie pal przy mnie, proszę”, 

Klasa 4 

  „Bieg po zdrowie” 

Klasy 5 

 „Nie pal przy mnie, proszę”, 

 „Apteczka pierwszej pomocy 

emocjonalnej” 

(rekomendowany), – 5b 

Klasa 6 

 „Apteczka pierwszej pomocy 

emocjonalnej” 

(rekomendowany), 

Klasa 7 

 Z kulturą mi do twarzy”  

Klasy 8 

  „Unplugged” 

(rekomendowany) 8b 

 „Trzymaj formę” – 8a 

Wychowawcy 

 

 

A. Grzywaczewska 

 

E. Suszko 

S.Wierzbicka 

Warchałowska 

 

A. Jaroszek 

 

 

A. Lepionka 

J. Tatysiak 

 

 

 

M. Pamulska 

D. Włochal 

 

M. Lepianko 

Grzywna 

 

J. Otkała 

 

 

W. Zera 

 

J. Bakun 

 

 

A. Popek 

 

 

M. Wieczorek  

 

P. Bochra 

2022/2023  

Budowanie 

poczucia 

bezpieczeństwa w 

szkole uczniów z 

Ukrainy 

 

 wypracowanie właściwego stylu 

prowadzenia rozmów na temat 

toczącej się wojny, 

 dostosowanie informacji  

o aktualnej sytuacji związanej  

z wydarzeniami w Ukrainie do wieku 

i możliwości percepcyjnych dziecka, 

 nie wzbudzanie u uczniów 

niepotrzebnego lęku i niepokoju, 

 wzmacnianie poczucia 

bezpieczeństwa poprzez 

informowanie o wsparciu 

udzielanym Ukrainie oraz 

bezpiecznym pobycie w Polsce. 

Wszyscy pracownicy 

szkoły 

Cały rok  

Integrowanie 

społeczności 

klasowej  

i szkolnej razem z 

uczniami  

z Ukrainy 

 Nauka języka polskiego 

 Stwarzanie możliwości do wymiany 

doświadczeń i zwyczajów 

wynikających z odmienności 

kulturowej,  

 włączanie uczniów i rodziców  

z Ukrainy do wspólnego 

uczestnictwa w życiu szkoły, 

 rozmowy z uczniami i natychmias-

towe reagowanie na wszelkie objawy 

ksenofobii, które mogą się pojawić 

(zarówno w stosunku do uczniów 

ukraińskich, jak i polskich). 

M. Jurczuk – 

Wróblewska 

A. Popek 

A. Jaroszek 

 

Wychowawcy 

 

 

Wychowawcy 

nauczyciele 

Psycholog 

pedagog 

Cały rok  
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Udzielanie pomocy  

i wsparcia uczniom 

ukraińskim 

Bezpośrednie wsparcie nauczycieli  

i specjalistów przez psychologa 

szkolnego, działania związane  

z przekazywaniem narzędzi do 

samopomocy, np.: 

 warsztaty z zakresu radzenia sobie ze 

stresem, 

 uczenie obniżania napięcia, 

 kierowanie uczniów i rodziców do 

odpowiednich instytucji 

pomocowych 

Udzielanie pomocy przez uczniów 

polskich i ich rodziców, np.: zbiórki 

materialne, organizacja ciekawych 

wyjść. 

Dyrektor 

Rodzice 

Nauczyciele 

Psycholog 

pedagog 

 

Cały rok  

 

Ewaluacja 

W ustaleniu czy realizowany program przynosi oczekiwane efekty, niezbędna jest jego ewaluacja. 

Należy więc, kontrolować zarówno przebieg procesu, jak i osiągnięte wyniki. W tym celu na koniec roku 

szkolnego należy przeprowadzić wśród uczniów, rodziców i nauczycieli ankiety. 

Proces powinien być kontrolowany przez bieżące monitorowanie, a uzyskane informacje 

wykorzystywane do modyfikacji samego programu (jeżeli wystąpi taka potrzeba). Ewaluację wyników 

należy przeprowadzić pod koniec każdego roku szkolnego i opracować wnioski do pracy na następny rok 

szkolny. 

Narzędzia ewaluacji: 

 Sprawozdania wychowawców z realizacji klasowych Planów Pracy Wychowawczo-Profilaktycznej; 

 Analiza trudności wychowawczych, problemów szkolno-środowiskowych i profilaktycznych 

przeprowadzona przez pedagoga i psychologa szkolnego na podstawie danych zebranych od 

nauczycieli, wychowawców klas, rodziców i uczniów; 

 Analiza dokumentów. 
 

Program Wychowawczo- Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Okszowie 

- przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu ……………………………………………….. 

- przyjęto uchwałą Rady Rodziców w dniu ……………………………………………………. 

- w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim w dniu ………………………………………. 

 

    Rada Rodziców   Samorząd Uczniowski         Rada Pedagogiczna  

   

 


