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Podstawa prawna 
 

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze 

zm.); 

 Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

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

 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1189); 

 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze 

zm.); 

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59); 

 Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 487); 

 Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 

783); 

 Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i 

wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 957); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form 

prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, 

edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1249); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej; 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach  systemu 

oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej  w celu 

przeciwdziałania narkomanii. 

 Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2019/2020; 

 Statut Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Gruszowie. 
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Wstęp 
 

 

„Człowiek nie rodzi się złym ani dobrym, 

ale przez edukację i przykład albo tym, albo owym się staje.  

Najważniejszą przeto jest rzeczą w edukacji człowieka prowadzić go do 

dobrego(...)” /Komisja Edukacji Narodowej/ 
 
 
 
 

 

Tworząc program wychowawczo – profilaktyczny dla Szkoły Podstawowej im. Komisji 
Edukacji Narodowej, kierujemy się autorytetem naszego patrona i mamy na uwadze przede 
wszystkim dobro ucznia, troskę o jego zdrowie, postawę moralną i obywatelską. Przez wychowanie 
rozumiemy wspieranie ucznia w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, 
intelektualnej, duchowej i społecznej.  

Program wychowawczo - profilaktyczny opiera się na koncepcji pracy szkoły przyjętej przez 
Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. Treści programu są spójne ze Statutem 
Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, szkolnym zestawem programów nauczania, 
uwzględniają wymagania opisane w podstawie programowej, a także wytyczne polityki oświatowej 
państwa na bieżący rok szkolny, określone przez Ministra Edukacji Narodowej.  

Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki 
problemów dzieci i młodzieży. Profilaktyka to wspomaganie w radzeniu sobie z trudnościami 
zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, ograniczenie i likwidowanie czynników 
zaburzających właściwe funkcjonowanie w środowisku. Szkolny program wychowawczo-
profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych, uwzględnia 
kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne 
skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli. 
 

 

Diagnoza potrzeb 

 

Program wychowawczo - profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb 
i problemów występujących w środowisku szkolnym z uwzględnieniem: 

 
 wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 

 wniosków i analiz (m. in. wnioski z pracy zespołów wychowawczych, przedmiotowych, 

zadaniowych), 

 innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (m. in. wnioski z obserwacji 

środowiska, uwagi i spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów i rodziców), 

 wyników badań ankietowych.
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Najważniejsze potrzeby i problemy środowiska szkolnego wyłonione na podstawie 

określonych powyżej działań diagnostycznych, zawierają się w dwóch kategoriach - 
 

1) związane bezpośrednio z uczniem i środowiskiem szkolnym:  
·  niska motywacja do nauki, 

·  podatność na wpływy, bezkrytyczne naśladownictwo negatywnych postaw, 

·  brak systematyczności i umiejętności planowania własnej nauki, 

·  niewłaściwa organizacja i sposoby spędzania wolnego czasu, 

·  niska motywacja do rozwijania swoich zainteresowań, 

·  niska samoocena, brak wiary we własne możliwości, 

·  brak umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami, 

·  niewystarczająca wiedza na temat substancji psychoaktywnych, szczególnie ich 
wpływu na organizm człowieka, 

·  postawa przyzwalająca na stosowanie używek przez rówieśników, 

·  brak wystarczającej wiedzy na temat „cyberzagrożeń”, 

·  zbyt duża ilość czasu spędzana na przeglądaniu Internetu; 


2) związane ze środowiskiem rodzinnym:  
·  brak lub niewystarczające zainteresowanie rodziców dzieckiem, jego postępami w 

nauce, oraz problemami i potrzebami szkolnymi i pozaszkolnymi, 
·  zbyt słaby nadzór rodziców nad sposobami spędzania wolnego czasu przez dziecko, 

·  niskie ambicje rodziców dotyczące wykształcenia dzieci i rozwijania ich 
zainteresowań, 

·  brak wyraźnego i konsekwentnego postępowania wychowawczego, niskie 

kompetencje wychowawcze rodziców, a zarazem niechęć do rozwijania tych umiejętności. 
 

Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły został opracowany w celu wyeliminowania 
lub zmniejszenia skutków wymienionych powyżej czynników ryzyka. Szkoła dysponuje szeregiem 
czynników chroniących, przedstawionych w „Misji szkoły”. Bieżące działania wychowawcze szkoły 
będą ukierunkowane w szczególności na: 
 

·  wzmacnianie roli wychowawczej szkoły poprzez rozwijanie kompetencji 
wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów, 

·  kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, szczególnie poprzez możliwość 
udziału w działaniach wolontariackich, 

·  wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej, 

·  przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania i współpracy w grupie 
społecznej (szkole, klasie), 

·  rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości, 

·  rozwijanie umiejętności właściwego planowania samodzielnej nauki, zapoznanie z 
metodami szybkiej i skutecznej nauki (mnemotechnikami), 

·  budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,
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·  przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom, 

·  przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, szczególnie poprzez 

rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych. 
 

 

Działania profilaktyczne, w zależności od stopnia ryzyka, mogą być prowadzone na trzech 

poziomach. 
 

Profilaktyka uniwersalna skierowana jest do wszystkich uczniów. Skupia się na promocji zdrowego 
stylu życia, dbałości o zdrowie własne i innych ludzi, umiejętności dokonywania świadomych 
wyborów, rozwijaniu asertywności i radzeniu sobie z emocjami w trudnych sytuacjach życiowych. 
Profilaktyka uniwersalna ma na celu opóźnienie inicjacji, przeciwdziałanie pierwszym próbom 
ryzykownych zachowań. Działania realizowane są przez wszystkich nauczycieli, pedagoga 
szkolnego, koncentrują się na stworzeniu przyjaznego klimatu w szkole, pozwalają na czynny udział 
rodziców w życiu szkoły. 
 

Profilaktyka selektywna jest skierowana do grupy zwiększonego ryzyka, do osób w większym 
stopniu narażonych na rozwój zaburzeń. Informacje o uczniach z tej grupy gromadzi szkoła. 
Działania w zakresie profilaktyki selektywnej prowadzone są przez psychologów, pedagogów 
szkolnych, specjalistów w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ich celem jest stworzenie 
warunków, które umożliwią wycofanie się z zachowań ryzykownych. 
 

Profilaktyka wskazująca skierowana jest do grupy wysokiego ryzyka, w której rozwinęły się już 
symptomy zaburzeń, w tym związane z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Na tym 

poziomie, w profilaktykę częściej angażują się różne instytucje zewnętrzne, które prowadzą 

działania interwencyjne i terapeutyczne. 
 

Zadania profilaktyczne programu dotyczą przede wszystkim profilaktyki uniwersalnej, skierowane 

są do całej społeczności szkolnej i polegają na: 
 

·  kształtowaniu nawyków prozdrowotnych i proekologicznych 

·  promowaniu zdrowego stylu życia, 

·  rozpoznawaniu sytuacji i zachowań ryzykownych, 

·  rozwijaniu umiejętności właściwego reagowania na presję rówieśniczą oraz 
właściwej postawy w przypadku kontaktu ze środkami psychoaktywnymi (papierosami, 
alkoholem, dopalaczami, lekami bez wskazań lekarskich), 

·  eliminowaniu agresji i przemocy rówieśniczej, 

·  przeciwdziałaniu zagrożeniom związanym z nadużywaniem i niewłaściwym 
korzystaniem z komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji, 

·  wzmacnianiu poczucia własnej wartości uczniów, 

·  uczeniu się konstruktywnych sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie 

ze stresem.
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Misja i wizja szkoły 

 

Szkoła powinna cechować się wysokim poziomem nauczania oraz właściwie kształtować 
osobowość ucznia. 

Misja szkoły realizowana jest przez wszystkie podmioty szkoły: uczniów, rodziców, 
nauczycieli. Szkoła zapewnia warunki kształcenia i wychowania uczniów oparte na 
odpowiedzialności za siebie i innych członków społeczności. Wspiera ich we wszechstronnym i 
harmonijnym rozwoju, tak aby stali się odpowiedzialnymi, kreatywnymi i wrażliwymi członkami 
społeczności, w której funkcjonują.  

Najistotniejsze wartości i kierunki działań to:  

·  prawda, 

·  honor,  
·  uczciwość, 

·  otwartość,  
·  szacunek, 

·  przyjaźń,  
·  sprawiedliwość, 

·  odpowiedzialność,  
·  dbałość o środowisko, 

·  kreatywność,  
·  konkurencyjność, 

·  stosunki międzyludzkie,  
·  współdziałanie, 

·  samokontrola. 

 

W ramach określonych wyżej wartości chcemy ukształtować ucznia na miarę nowego 
stulecia. Uczeń powinien być demokratą silnie osadzonym w tradycji, wyposażonym w rozległą 
wiedzę i umiejętności, które ułatwią mu osiągnięcie sukcesu.  

Szkoła opiera się na szerokiej współpracy ze środowiskiem, rodzicami, a przede wszystkim z 
uczniami poprzez oddziaływanie dydaktyczno-wychowawcze. Organizuje i uczestniczy w różnych 
imprezach i akcjach charytatywnych, kiermaszach, piknikach, zawodach i konkursach dla uczniów. 
Panuje w niej klimat zaufania, współpracy, współodpowiedzialności i życzliwości. Prawość, 
mądrość, sprawiedliwość i uczciwość to wartości, które pragniemy widzieć u siebie i innych. Dialog 
i mediacje są metodami na rozwiązywanie spraw trudnych i konfliktowych. Szkoła dokłada 
wszelkich starań, aby uczeń czuł się pewnie i bezpiecznie. Wprowadzone zasady, normy i reguły 
współżycia społecznego są konsekwentnie przestrzegane i egzekwowane. 

Środowisko lokalne bierze udział w tworzeniu misji szkoły. Szkoła zna swoje atuty oraz 
potrzeby uczniów. Dociera do nich, informując o ofercie edukacyjnej. Poprzez promocję 
pozytywnie prezentuje się w środowisku. Zapewnia równe szanse rozwoju wszystkim uczniom.  

W naszej szkole zatrudnieni są wykwalifikowani nauczyciele – wiarygodni, zaangażowani w 
proces nauczania i wychowania. Otwarci na nowe wyzwania, wrażliwi na potrzeby ucznia, zawsze 
gotowi do udzielania pomocy i wsparcia.  

Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne, gdzie każdy uczeń może rozwijać swoje talenty, 
zainteresowania i uzdolnienia, budować wiarę we własne siły i możliwości. 

Wszystkie  działania  szkoły  są  podporządkowane  dziecku  –  uczniowi.  Szkoła  nie  jest
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instytucją anonimową, obojętną czy wrogą. Nie budzi strachu. Przywraca podmiotowość, usuwa 
wpływy zagrażające naturalnemu i spontanicznemu rozwojowi dzieci, przygotowuje do życia przez 
mobilizację własnej aktywności. Uświadamia uczniom cel nauki szkolnej, sens ich wysiłku, który ma 
służyć lepszemu przygotowaniu do dalszej nauki czy pracy zawodowej oraz czynnemu udziałowi w 
życiu publicznym w XXI wieku. 
 
 
 
 

 

Sylwetka absolwenta - efekty finalne realizacji celów 
 

 

Jeśli misja zakończy się sukcesem, to absolwenta szkoły w Gruszowie charakteryzować będą:  

·  odpowiednia wiedza, bogate, ważne i cenne umiejętności, które umożliwią mu 
podjęcie nauki na wyższym etapie edukacyjnym, w szkole przez siebie wybranej; 

·  poprawne posługiwanie się językiem ojczystym; 

·  sprawne posługiwanie się co najmniej jednym językiem obcym; 

·  umiejętność posługiwania się technologiami informacyjno - komunikacyjnymi w 
zdobywaniu, dokumentowaniu i prezentowaniu wiedzy; 

·  silne emocjonalne więzi z rodzinną miejscowością, regionem, krajem; 

·  umiejętność pracy zespołowej, kreatywność, odpowiedzialność; 

·  obowiązkowość, przedsiębiorczość; 

·  nawyk stałego uczenia się i doskonalenia; 

·  umiejętność prawidłowego komunikowania się z innymi; 

·  wysoka kultura osobista i wysokie morale; 

·  wrażliwość na sytuację drugiego człowieka, chęć i potrzeba niesienia pomocy; 

·  dbałość o zdrowie, higienę, estetykę własną i otoczenia; 

·  umiejętność korzystania z dóbr kultury, uczestniczenia w życiu kulturalnym, a 
nawet tworzenie go; 

·  troska o bezpieczeństwo własne i innych; 

·  dbałość o otaczające środowisko, postawa proekologiczna; 

·  szacunek dla rodziny i właściwe przygotowanie do pełnienia w niej określonych ról 
macierzyńskiej i ojcowskiej; 

·  znajomość i respektowanie praw człowieka, tolerancja – akceptacja różnych postaw 
i poglądów; 

·  respekt dla pozytywnych, trwałych wartości ogólnoludzkich; 

·  umiejętność życia w zgodzie z samym sobą, z innymi, ze światem; 

·  świadomość konieczności współpracy oraz integrowania się z innymi narodami przy 
zachowaniu właściwej tożsamości i odrębności narodowej; 

·  poszanowanie symboli narodowych i religijnych.
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Cele ogólne 

 

Działalność wychowawcza i profilaktyczna w szkole polega na wspomaganiu ucznia w jego 
rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:  

1. fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności 

pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań 

prozdrowotnych, 
 

2. intelektualnej – ukierunkowanej n a kształtowanie u ucznia postaw sprzyjających 

rozwijaniu własnego potencjału umysłowego, 
 

3. emocjonalno – duchowej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i 

stabilnego systemu wartości, 
 

4. społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu 

społecznym i doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych. 
 
 

 

Cele szczegółowe 
 

Uczeń: 

 poprawnie posługuje się językiem ojczystym; 

 potrafi posługiwać się technologiami informacyjno - komunikacyjnymi z 
przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa w sieci; 

 jest związany emocjonalnie z rodzinną miejscowością, regionem, krajem; 

 potrafi pracować zespołowo; 

 jest kreatywny i odpowiedzialny; 

 posiada nawyk stałego uczenia się i doskonalenia; 

 potrafi prawidłowo komunikować się z innymi; 

 ma wysoką kulturę osobistą; 

 jest wrażliwy na sytuację drugiego człowieka, chce nieść pomoc; 

 dba o zdrowie, higienę, estetykę własną i otoczenia; 

 umiejętnie korzysta z dóbr kultury, uczestniczy w życiu kulturalnym; 

 troszczy się o bezpieczeństwo własne i innych; 

 dba o otaczające środowisko, ma postawę proekologiczną; 

 szanuje innych , szczególnie osoby starsze; 

 zna i respektuje prawa człowieka, jest tolerancyjny – akceptuje różne postawy i 
poglądy; 

 ma świadomość konieczności współpracy oraz integrowania się z innymi narodami, 
przy zachowaniu właściwej tożsamości i odrębności narodowej; 

 szanuje symbole narodowe i religijne;
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ZADANIA WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNE 
 
 
 
 
 

 
SFERA FIZYCZNA 

 

ZADANIA FORMY REALIZACJI OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE 

TERMIN 

Utrwalenie nawyku 
higieny osobistej i 
dbałości o własny 
wygląd 

Spotkania z pielęgniarką. 
Pogadanki na zajęciach z wychowawcą, 
na lekcjach biologii i WDŻ, wychowaniu 
fizycznym 

Wychowawcy klas I 
– VIII 
Nauczyciel 
biologii, WF i WDŻ 
pielęgniarka 

Wrzesień - 
czerwiec 

Kształtowanie 
zdrowych nawyków 
żywieniowych  

Udział w akcjach kształtujących zdrowe 
nawyki żywieniowe, pogadanki na 
zajęciach z wychowawcą, gazetki 
ścienne, pedagogizacja rodziców 

Wychowawcy klas 
I – VIII, nauczyciel 
biologii i WF 

Wrzesień - 
czerwiec 

Przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym 

 Pogadanki, egzamin na kartę   
rowerową, udział w akcjach 
dotyczących bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym 

Wychowawcy klas I 
- III, nauczyciel 
techniki i edukacji 
dla 
bezpieczeństwa 

Wrzesień - 
czerwiec 

Promowanie 
zdrowego stylu życia 

Zawody sportowe, konkursy szkolne i 
pozaszkolne, zajęcia sportowe, 
działalność Szkolnego Koła 
Turystyczno-Krajoznawczego, gry i 
zabawy ruchowe w 
ramach zajęć i w czasie wolnym, 

Nauczyciele klas I – 
III, nauczyciele WF, 
wychowawcy 
świetlicy, 
opiekunowie SKTK 

Wrzesień - 
czerwiec 

Przeciwdziałanie 
uzależnieniom 

Zajęcia z wychowawcą,  zajęcia 
wychowawczo-profilaktyczne z  
pedagogiem, ankiety, indywidualne 
spotkania z 
uczniami, pomoc koleżeńska, rozmowy 
z uczniami i rodzicami, działalność SKTK 

Wychowawcy, 
pedagog szkolny, 
specjaliści z PPP 

Wrzesień - 
czerwiec 

Kształtowanie 
umiejętności 
udzielania pierwszej 
pomocy 

Warsztaty dla uczniów w zakresie 
udzielania pierwszej pomocy, program 
„Ratujemy i uczymy się ratować” 

Nauczyciele klas I – 
III, nauczyciel wf. 

I półrocze 
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Kształtowanie 
umiejętności 
bezpiecznych 
zachowań na terenie 
szkoły i poza nią 

 Pogadanki na lekcjach z wychowawcą,  
zapoznanie z regulaminami BHP w 
pracowniach przedmiotowych, 
obiektach sportowych oraz 
regulaminami obowiązującymi w szkole  

Wychowawcy klas I 
– VIII, nauczyciel 
edukacji dla 
bezpieczeństwa, 
nauczyciele 

wrzesień - 
czerwiec 

Upowszechnienie 
wiedzy o 
procedurach 
postępowania w 
sytuacjach 
zagrażających 
zdrowiu i życiu 

Pogadanki na zajęciach z 
wychowawcą , wdrażanie procedur 
bezpieczeństwa, tematy na zajęciach z 
Edukacji dla bezpieczeństwa, prelekcje 
o zagrożeniach i uzależnieniach,  
 

Wychowawcy, 
nauczyciel EDB, 
pedagog 

Wrzesień - 
czerwiec 

Wspieranie uczniów z 
rodzin o trudnej 
sytuacji materialnej 

Współpraca z GOPS, wywiad 
środowiskowy, rozmowy z rodzicami i 
uczniami, dożywianie, 

Wychowawcy, 
pedagog, 
pracownicy GOPS 

Wrzesień - 
czerwiec 

SFERA INTELEKTUALNA 

Rozpoznanie i 
rozwijanie 
możliwości, 
uzdolnień i 
zainteresowań 
uczniów 

Przeprowadzanie w klasach diagnoz 
wstępnych, obserwacje podczas 
bieżącej pracy, koła zainteresowań, 
szkolne i pozaszkolne konkursy, wyjścia 
do muzeum, teatru, prezentowanie 
talentów na forum szkoły, 
przygotowanie programów 
artystycznych na uroczystości szkolne, 
przeprowadzanie przez nauczycieli 
zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem 
aktywizujących metod pracy, 
kształtowanie kompetencji kluczowych 
(umiejętność porozumiewania się w 
języku ojczystym i językach obcych, 
kompetencje matematyczne i 
podstawowe kompetencje naukowo-
techniczne, kompetencje 
informatyczne) 

Nauczyciele 
poszczególnych 
przedmiotów i 
wychowawcy klas, 
pedagog szkolny, 
bibliotekarz 

Wrzesień - 
czerwiec 

Rozpoznawanie 
własnych uzdolnień i 
predyspozycji 

Zajęcia z doradztwa zawodowego, 
zajęcia z wychowawcą poświęcone tej 
tematyce, zajęcia wychowawczo-
profilaktyczne z pedagogiem, 
kształtowanie kompetencji kluczowych 
(umiejętność uczenia się, inicjatywność 
i przedsiębiorczość) 

Wychowawcy klas, 
pedagog szkolny, 
doradca zawodowy 

Wrzesień - 
czerwiec 
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Rozwijanie 
umiejętności 
samodzielnego 
poszukiwania i 
zdobywania wiedzy 

Zachęcanie do korzystania z zasobów 
biblioteki szkolnej, Internetu, 
kształtowanie kompetencji kluczowych 
(podstawowe kompetencje naukowo-
techniczne, kompetencje 
informatyczne, umiejętność uczenia 
się) 

bibliotekarz, 
nauczyciel 
informatyki, 
nauczyciele 
przedmiotów 

Wrzesień - 
czerwiec 

Podnoszenie efektów 
kształcenia poprzez 
uświadamianie wagi 
edukacji i 
kształtowania 
pozytywnych 
wzorców 

Zajęcia z wychowawcą poświęcone tej 
tematyce, nagradzanie uczniów z 
najwyższą średnią i najlepszą 
frekwencją 

wychowawcy klas, 
dyrekcja 

Styczeń, 
czerwiec 

Uczenie planowania i 
dobrej organizacji 
własnej pracy 

Zajęcia z wychowawcą poświęcone tej 
tematyce, rozmowy z pedagogiem 
szkolnym 

wychowawcy klas, 
pedagog szkolny 

Wrzesień - 
czerwiec 

Rozwijanie 
umiejętności szybkiej 
i skutecznej nauki 

Prowadzenie zajęć lekcyjnych z 
wykorzystaniem metod aktywizujących 
i mnemotechnik 

Nauczyciele 
przedmiotów 

Wrzesień - 
czerwiec 

Zapewnienie 
pomocy 
psychologiczno - 
pedagogicznej 

Udzielanie pomocy psychologiczno 
pedagogicznej uczniom na podstawie 
opinii poradni oraz rozpoznania 
dokonanego przez nauczycieli i 
wychowawców 

Członkowie 
zespołu ds. 
pomocy p.-p. 

Wrzesień - 
czerwiec 

Rozwijanie 
zainteresowań i 
kompetencji 
czytelniczych 

Akcje promujące 
czytelnictwo oraz korzystanie z 
biblioteki szkolnej prowadzone wśród 
uczniów oraz w środowisku lokalnym 

bibliotekarz, 
nauczyciele 
poloniści, wszyscy 
nauczyciele 

Wrzesień - 
czerwiec 

SFERA EMOCJONALNO -DUCHOWA 

Kształtowanie 
umiejętności bycia 
asertywnym 

Pogadanki na zajęciach z wychowawcą, 
zajęcia wychowawczo-profilaktyczne z 
pedagogiem 

wychowawcy klas, 
pedagog szkolny, 
specjalista z PPP 

wrzesień - 
czerwiec 

Rozwijanie 
umiejętności 
rozpoznawania i 
rozumienia swoich 
emocji 

Zajęcia z wychowawcą poświęcone tej 
tematyce, rozmowy z pedagogiem 
szkolnym, zajęcia wychowawczo-
profilaktyczne z pedagogiem 

wychowawcy klas, 
pedagog szkolny, 
specjalista z PPP 

wrzesień - 
czerwiec 
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Kształtowanie 
umiejętności 
kontrolowania 
własnych emocji, 
umiejętności 
rozwiązywania 
konfliktów z 
wykorzystaniem 
technik 
mediacyjnych 

Zajęcia z wychowawcą poświęcone tej 
tematyce, rozmowy z pedagogiem 
szkolnym, zajęcia wychowawczo-
profilaktyczne z psychologiem 

wychowawcy klas, 
pedagog szkolny, 
psycholog z PPP 

Wrzesień - 
czerwiec 

Kształtowanie 
własnej samooceny 

Pogadanki na zajęciach z wychowawcą, 
zajęcia wychowawczo-profilaktyczne z 
pedagogiem 

wychowawcy klas, 
pedagog szkolny 

Wrzesień - 
czerwiec 

Rozwijanie empatii, 
wrażliwości na 
potrzeby innych ludzi 

Działalność Szkolnego Koła 
Wolontariatu 

Opiekunowie 
Szkolnego Koła 
Wolontariatu 

Wrzesień - 
czerwiec 

SFERA SPOŁECZNA 

Kształtowanie 
umiejętności 
komunikacji 
interpersonalnej 

Pogadanki na zajęciach z wychowawcą 
i pedagogiem szkolnym, 
wykorzystywanie na lekcjach form 
pracy w grupach, zajęcia 
wychowawczo-profilaktyczne z 
pedagogiem 

wychowawcy klas, 
nauczyciele 

Wrzesień - 
czerwiec 

Rozwijanie potrzeby 
poznania zasobów 
kultury i sztuki  

Wycieczki do instytucji kulturalnych, 
zapraszanie do szkoły ludzi związanych 
z kulturą i sztuką 

wychowawcy klas, 
nauczyciele plastyki 
i muzyki 

Wrzesień - 
czerwiec 

Wdrażanie do 
przestrzegania zasad 
dobrego 
wychowania i 
dbałość o piękno 
mowy ojczystej 

Pogadanki na zajęciach z wychowawcą 
oraz na lekcjach języka polskiego, 
kształtowanie kompetencji kluczowych 
(porozumiewanie się w języku 
ojczystym) 

wychowawcy klas, 
nauczyciele 
j. polskiego, 
wszyscy 
nauczyciele, 
bibliotekarz 

Wrzesień - 
czerwiec 

Zapoznanie z 
prawami i 
obowiązkami ucznia 

Pogadanki na zajęciach z wychowawcą, 
 

wychowawcy klas Wrzesień - 
czerwiec 
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Kształtowanie 
umiejętności 
oceniania 
postępowania 
swojego i innych 
osób 

Pogadanki na zajęciach z wychowawcą, 
rozmowy z pedagogiem 

wychowawcy klas, 
pedagog 

Wrzesień - 
czerwiec 

Wdrażanie do 
szanowania 
zwyczajów i tradycji 
własnych oraz innych 
narodów 

 Zajęcia na lekcjach języków obcych 
poświęcone tej tematyce, konkursy, 
gazetki, imprezy szkolne 
okolicznościowe,  

wychowawcy klas, 
nauczyciele 

Wrzesień - 
czerwiec 

Kształtowanie 
poczucia tożsamości 
narodowej, postaw 
obywatelskich i 
patriotycznych 

Apele i akademie z okazji świąt 
narodowych, udział pocztu 
sztandarowego w uroczystościach 
szkolnych, kościelnych i lokalnych, 
realizacja podstawy programowej 
historii, j. polskiego, WOS, wycieczki do 
miejsc pamięci, sprawowanie opieki 
nad pomnikami w najbliższej okolicy, 
udział w ogólnopolskich akcjach 
pamięci narodowej 

wychowawcy klas, 
nauczyciele 
przedmiotów 

Wrzesień - 
czerwiec 

Poznawanie 
patronów i historii 
szkoły 

Apele i akademie z okazji świąt 
szkolnych, gazetki, kącik patrona 

wychowawcy klas, 
nauczyciele 

Wrzesień - 
czerwiec 

Dbałość o czystość 
środowiska 
naturalnego 

Akacje ekologiczne, działalność 
Szkolnego Koła Turystyczno-
Krajoznawczego , lekcje 
biologii poświęcone tej 
tematyce, konkursy, przedstawienia 

wychowawcy klas, 
nauczyciele 

Wrzesień - 
czerwiec 

Wdrażanie do 
podejmowania 
działań na rzecz 
środowiska 
szkolnego i lokalnego 
(wolontariat) 

Działania samorządu uczniowskiego: 
kiermasze, zbiórki charytatywne, 
współpraca z GOPS,  

Opiekunowie 
Samorządu 
Uczniowskiego i 
Szkolnego Koła 
Wolontariatu 

Wrzesień - 
czerwiec 

Rozbudzanie 
szacunku dla 
godności innych 
osób, w tym ludzi 
starszych 

Pogadanki na zajęciach z wychowawcą, 
Przygotowanie akademii 
okolicznościowych, współpraca z 
Domem Środowiskowym w 
Zegartowicach 

Wychowawcy klas, 
opiekunowie SU i 
SKW 

Wrzesień - 
czerwiec 
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Działania skierowane do nauczycieli 
 

 

·  udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (wewnętrznych i 
zewnętrznych); 


·  podnoszenie własnych kwalifikacji; 


·  praca w zespołach wychowawczych, zadaniowych, przedmiotowych; 


·  samokształcenie; 


·  współpraca z instytucjami wspomagającymi działania szkoły (Poradnią 

Psychologiczno – Pedagogiczną w Dobczycach, Komisariatem Policji w Dobczycach, Sądem 
Rodzinnym w Myślenicach, Parafią w Gruszowie, GOPS w Raciechowicach, OSP w 
Gruszowie, Domem Środowiskowym w Zegartowicach, Ośrodkiem Zdrowia w 
Zegartowicach). 

 
 
 
 
 

 

Działania skierowane do rodziców 
 

 

·  Systematyczne zebrania z rodzicami: 

- informowanie o działaniach podejmowanych przez szkołę, 
 
- informowanie o funkcjonowaniu dziecka w szkole; 
 

·  konsultacje indywidualne według harmonogramu dyżurów nauczycieli; 


·  współpraca przy organizacji imprez i wycieczek szkolnych oraz przy realizacji 

projektów podnoszących jakość pracy szkoły; 


·  pogadanki i prelekcje w czasie zebrań dotyczące metod postępowania w różnych 

sytuacjach wychowawczych; 

 

·  pedagogizacja rodziców 


·  wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo oraz patologicznych.
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Harmonogram działań wychowawczo – profilaktycznych 

na rok szkolny 2019/2020 
 
 

 

Działania wychowawcze i profilaktyczne zaplanowane do realizacji w bieżącym rok szkolnym 

zostały ujęte w Planie Pracy Szkoły, a w szczególności w przedstawionym poniżej harmonogramie.  

Zadania  wychowawczo  -  profilaktyczne  są  zawarte  również  planach  wychowawczych 
poszczególnych klas oraz w planie pracy pedagoga szkolnego. 

 

  

W opracowaniu harmonogramu działań wychowawczych i profilaktycznych na bieżący rok szkolny uwzględniono: 

1. kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020: 

 Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. 

 Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. 

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

 Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów. 

 Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym 
bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w 
realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.  
 

2. Wyniki badań ankietowych diagnozujących środowisko szkolne. 

 

  

 

SFERA FIZYCZNA 

ZADANIA FORMY REALIZACJI OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE 

TERMIN 

Utrwalenie nawyku 
higieny osobistej i 
dbałości o wygląd 
własny i swojego 

otoczenia 

Pogadanki na lekcjach wychowawczych, 
dbałość o estetykę pomieszczeń szkolnych 

Wychowawcy klas, 
Samorządy Klasowe, 
nauczyciele plastyki, 
wychowawcy świetlicy 

Wrzesień 2019-
czerwiec 2020 

Konkurs dla klas I-III na najładniejszy zeszyt mgr A. Mentel 

mgr J. Baniak 

mgr D. Kwarciak 

Maj 2020r. 

Przeciwdziałanie  Lekcje wychowawcze wychowawcy Wrzesień 2019-
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uzależnieniom czerwiec 2020 

Warsztaty wychowawczo-profilaktyczne 
„Spójrz inaczej” w klasach III, IV, V 

pedagog szkolny, 
pedagog z PPP w 
Dobczycach 

Wrzesień 2019-
czerwiec 2020 

Wycieczki SKTK promujące aktywne spędzanie 
wolnego czasu 

mgr B. Pach, mgr T. 
Patela, 

Wrzesień 2019 
Maj 2020 

Zorganizowanie Szkolnego Dnia 
Bezpieczeństwa Cyfrowego 

mgr B. Pach, mgr T. 
Patela, nauczyciel 
informatyki 
 

Luty 2020 

Zgłoszenie i realizacja programu edukacyjnego 
pt. „ Znajdź właściwe rozwiązanie” – 
profilaktyka antynikotynowa 

mgr T. Patela Październik 

2019r. – maj 

2020r. 

Prelekcja na temat uzależnień (alkohol, 
papierosy, dopalacze, itp.) 

Policja, MCDN w 

Krakowie 

Luty / marzec 

2020r. 

Kształtowanie zdrowych 
nawyków żywieniowych 

Pogadanki na zajęciach z wychowawcą, gazetki 
ścienne, pedagogizacja rodziców 

Wychowawcy klas   Wrzesień  2019- 
czerwiec 2020 

Udział w akcjach kształtujących zdrowe nawyki 
żywieniowe: „Owoce i warzywa w szkole”, 
„Mleko w szkole” 

Wychowawcy klas Wrzesień  2019- 
czerwiec 2020 

Kiermasz zdrowej żywności mgr D. Twaróg 

mgr E. Trzupek 

II półrocze roku 
szkolnego 

Sprzedaż zdrowej żywności w sklepiku 
szkolnym 

mgr D. Twaróg 

mgr E. Trzupek 

Raz w miesiącu 

Przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym 

egzamin na kartę rowerową – kl. IV, 
pogadanki, udział w akcjach dotyczących 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

Wychowawcy klas I  - 
VIII, nauczyciel 
techniki i edukacji dla 
bezpieczeństwa 

Wrzesień  2019r.- 
czerwiec 2020r. 

Promowanie zdrowego 
stylu życia 

Zawody sportowe, 

gry i zabawy ruchowe w ramach zajęć i w 
czasie wolnym, Dzień Sportu,  

Wycieczki SKTK promujące aktywne spędzanie 
wolnego czasu 

Nauczyciele klas I –III, 
nauczyciele WF, 
wychowawcy klas, 
nauczyciele świetlicy 

mgr B. Pach,  mgr T. 
Patela 

Wrzesień – 
czerwiec 2020r. 

 

Wrzesień 2019 
Maj 2020 

Turniej tenisa stołowego mgr D. Twaróg Kwiecień 2020 

 SFERA INTELEKTUALNA 

Rozpoznanie i 
rozwijanie 
możliwości, 

Kontynuacja działalności Szkolnego Koła 
Turystyczno – Krajoznawczego: 

- wycieczka na Śnieżnicę – zakończenie sezonu 

mgr B. Pach,  mgr T. 
Patela 

Wrzesień 2019r. - 
czerwiec 2020r. 

Wrzesień 2019r. 
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uzdolnień i 
zainteresowań 

uczniów 

turystycznego PTTK Dobczyce 

- spotkanie z podróżnikiem  

- Rajd dla Dzieci i Młodzieży „Beskidzkie 
Wyspy” 

 
 
listopad 2020r. 
 
Maj/czerwiec 
2019r. 

Konkursy organizowane przez Małopolskiego 
Kuratora Oświaty:  

Język polski, Historia, Matematyka, Biologia, 
Chemia, Język angielski 

mgr M. Jasek-Wiatrek 

mgr A. Bonior 

mgr A. Kosz 

mgr D. Twaróg 

mgr E. Pawełczyk 

Przez cały rok 
szkolny 

Konkurs ortograficzny dla klas II - VIII mgr A. Bonior 
mgr A. Mentel 
mgr J. Baniak 

Październik 
/listopad 2019 

Szkolny konkurs biblijny – Ewangelia św. 
Łukasza, klasy IV - VIII 

mgr E. Drozd  Październik 
/listopad 2019 

Dzień Poezji – szkolny konkurs recytatorski mgr B. Pach 
nauczyciele klas I – III, 
nauczyciele poloniści 

Marzec 2020 

Konkurs fotograficzny „Mój przyjaciel” mgr J. Baniak Styczeń 2020r. 

Konkurs plastyczny pt. „Święta Rita” kl. I - VIII mgr E .Drozd Marzec 2020r.  

Szkolny konkurs plastyczny dla klas I - III 
„Moja rodzinna miejscowość”  

mgr A. Mentel 

mgr J. Baniak 

mgr D. Kwarciak 

Kwiecień/maj 
2020 

Konkurs języka angielskiego mgr B. Pach 

mgr E. Pawełczyk 

Kwiecień 2020 

 

Przegląd artystyczny szkół mgr J. Baniak Kwiecień / maj 
2020r.  

Gminny Konkurs Szachowy – Szachowe 
Mistrzostwa Gminy Raciechowice Przedszkoli i 
Szkół podstawowych 

mgr M. Jasek – 
Wiatrek 

mgr E. Pawełczyk 

Maj /czerwiec 
2020r. 

Konkurs mitologiczny w kl. V 

 

mgr A. Bonior marzec 2020r. 

 

Rozpoznawanie własnych 
uzdolnień i predyspozycji 

Zajęcia z doradztwa zawodowego w kl. VII i VIII  

 

Wychowawcy klas, 
doradca zawodowy 

Wrzesień 2019 – 
czerwiec 2020 

 Wycieczki zawodoznawcze – Zakład Produkcji 
Słodyczy „Wawel” w Dobczycach 

mgr J. Baniak. 
Wychowawcy klas VII, 
VIII 

Wrzesień 2019r. 
– czerwiec 2020r. 
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Przyjazd Mobilnego Centrum Informacji 
Zawodowej 

mgr J. Baniak. 
Wychowawcy klas VII, 
VIII 

Wrzesień 2019r. 
– czerwiec 2020r. 

Udział w Targach Edukacyjnych i Dniach 
Otwartych szkół ponadpodstawowych 

mgr J. Baniak. 
Wychowawcy klas VII, 
VIII 

Wrzesień 2019r. 
– czerwiec 2020r. 

Rozwijanie umiejętności 
samodzielnego 
poszukiwania i 
zdobywania wiedzy 

Przygotowanie do konkursów 
Działalność biblioteki szkolnej 
Zamieszczanie odnośników do materiałów 
edukacyjnych na stronie szkoły 

Nauczyciele 
przedmiotów,  
mgr B. Pach 

 

Podnoszenie efektów 
kształcenia poprzez 
uświadamianie wagi 
edukacji i wyników 
egzaminów 
zewnętrznych 

Zajęcia z wychowawcą poświęcone tej 
tematyce, nagradzanie uczniów z 
najwyższą średnią i najlepszą 
frekwencją 

wychowawcy klas, 
dyrekcja 

 Wrzesień 2019r. 
– czerwiec 2020r 

Zajęcia z wychowawcą na temat metod 
skutecznej nauki 

Wychowawcy klas  

Rozwijanie 
zainteresowań i 
kompetencji 
czytelniczych 

 Czytam, bo lubię: Czytamy na głos „GANG 
SŁODZIAKÓW: Przyjaciele mogą wiele” 

mgr B. Pach,  

wychowawcy klas I-III, 

 mgr E.Trzupek,  

mgr E.Drozd 

Wrzesień \ 
Październik 2019 

 

Czytam, bo lubię: CZYTANIE NA DYWANIE – 
głośne czytanie w bibliotece na pierwszej 
długiej przerwie w ramach miesiąca bibliotek 
szkolnych  

KONKURS na najlepszą frekwencję na 
spotkaniach 

mgr B. Pach 

mgr T. Patela 

Październik 2019 

 

Czytam , bo lubię: CZYTANIE NA DYWANIE– 
głośne czytanie bajek terapeutyczno-
profilaktycznych w bibliotece na pierwszej 
długiej przerwie w ramach miesiąca 
profilaktyki 

KONKURS na najlepszą frekwencję na 
spotkaniach 

mgr B. Pach 

mgr T. Patela 

Luty 2020r.  

SZKOLNY KONKURS NA POZALEKTUROWY 
LAPBOOK w ramach miesiąca czytania dla 
przyjemności – po rozstrzygnięciu konkursu  
wystawa na korytarzu 

mgr B. Pach 

mgr A. Bonior 

mgr M. Jasek - 
Wiatrek 

Kwiecień 2020 

AKCJA BOOKCROSSINGOWA NA PIKNIKU w 
ramach miesiąca uwalniania książek 

mgr B. Pach Maj/ czerwiec 
2020 

SFERA EMOCJONALNO -DUCHOWA 

Kształtowanie 
umiejętności 
kontrolowania 
własnych emocji, 

Zajęcia z wychowawcą poświęcone tej 
tematyce, rozmowy z pedagogiem 
szkolnym,  

Warsztaty wychowawczo-profilaktyczne 

wychowawcy klas, 
pedagog szkolny, 
 

mgr M. Spytek - 

Wrzesień 2019 - 
Czerwiec 2020 
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umiejętności 
rozwiązywania 
konfliktów z 
wykorzystaniem 
technik 

mediacyjnych 

„Spójrz inaczej” w klasach III, IV, V pedagog z PPP, mgr T. 
Patela – pedagog 
szkolny 

Kształtowanie 
własnej samooceny 

Pogadanki na zajęciach z wychowawcą, 
Warsztaty wychowawczo-profilaktyczne 
„Spójrz inaczej” w klasach III, IV, V 

wychowawcy klas, 
mgr M. Spytek - 
pedagog z PPP, mgr T. 
Patela – pedagog 
szkolny 

Wrzesień 2019 - 
Czerwiec 2020 

Rozwijanie empatii, 
wrażliwości na 
potrzeby innych ludzi 

Akcja „Rodacy Bohaterom” mgr M. Jasek – 
Wiatrek, mgr T. Patela 

Grudzień 2019 

Spotkanie z dr A. Krogulską - misjonarką mgr A. Mentel 
mgr D. Twaróg 
 

Maj/ czerwiec 
2020 

SFERA SPOŁECZNA 

Rozwijanie potrzeby 
poznania zasobów 
kultury i sztuki 
narodowej 

Wycieczki szkolne do muzeum, teatru, galerii 
sztuki, zabytkowych obiektów i historycznych 
miejsc 

wychowawcy klas, 
nauczyciele 
przedmiotów 

Wrzesień - 
czerwiec 

Wdrażanie do 
przestrzegania zasad 
dobrego wychowania i 
dbałość o piękno mowy 
ojczystej 

Dzień Poezji – szkolny konkurs recytatorski mgr B. Pach 
mgr A. Bonior 
mgr M. Jasek - Wiatrek 
mgr D. Kwarciak 
mgr A. Mentel 
mgr J. Baniak 

Marzec 2020 

Gminny Konkurs recytatorski dla klas I-III i IV-
VIII w Zegartowicach 

mgr A. Bonior 
mgr M. Jasek - Wiatrek 
mgr D. Kwarciak 
mgr A. Mentel 
mgr J. Baniak 

Marzec / 
kwiecień 2020 

Konkurs ortograficzny dla klas II - VIII mgr A. Bonior 
mgr A. Mentel 
mgr J. Baniak 

Październik 
/listopad 2019 

Wdrażanie do 
szanowania zwyczajów i 
tradycji własnych oraz 
różnych grup 
społecznych i narodów 

Andrzejki Wychowawcy klas, 
mgr D.Twaróg, mgr 
A.Mentel, 

 

Listopad 2019 

 

Mikołajki Wychowawcy klas 

mgr D.Twaróg, mgr 
A.Mentel, 

 

Grudzień 2019r. 

 

Konkurs szopek: „Stajenka betlejemska” mgr T. Patela 

mgr M. Jasek – 
Wiatrek 

Grudzień 2019r. 
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mgr E Drozd 

Poranek  wigilijny-Jasełka kl. VII mgr A. Kosz Grudzień 2019r. 

 

Zabawa karnawałowa 

 

Wychowawcy klas 

Samorząd Uczniowski 

Styczeń 2020r. 

 

Walentynki Wychowawcy klas 

mgr D. Twaróg, mgr A. 
Mentel, 

 

Luty 2020r. 

 

Pierwszy Dzień Wiosny 

 

Mgr D. Twaróg, mgr A. 
Mentel, 

Wychowawcy klas 

Marzec 2020r. 

 

Pożegnanie klasy VIII mgr B. Pach 

mgr A. Kosz 

Czerwiec 2020r. 

 

Kształtowanie poczucia 
tożsamości narodowej, 
religijnej,  postaw 
obywatelskich i 
patriotycznych 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 
2019/2020 

Dyrektor szkoły 

Wychowawcy klas 

2 września 
2019r. 

Wybory do Zarządu Samorządu 
Uczniowskiego 

Wychowawcy klas, 
dyrektor 

Wrzesień 2019r.  

Ślubowanie I klasy Szkoły Podstawowej mgr D. Kwarciak 

Dyrektor Szkoły 

Październik 
2019r. 

Akcja BohaterON mgr M. Jasek –Wiatrek Wrzesień 2019r. 

Porządkowanie mogił i pomników Wychowawcy klas 

mgr D. Twaróg, mgr A. 
Mentel 

Październik 
2019r. 

 

Konkurs pieśni patriotycznych Wychowawcy klas, 
mgr T. Patela, mgr A. 
Rymarczyk 

Listopad 2019r. 

 

Konkurs plastyczny pt. „Święta Rita” kl. I - VIII mgr E .Drozd 

mgr J. Baniak 

Marzec 2020r.  

Święto Konstytucji 3 maja - kl. VI  mgr G. Dudzik Maj 2020r. 

„Dzień Mamy i Taty” – klasy I-III mgr A. Mentel,  

mgr D. Twaróg 

mgr D. Kwarciak 

mgr J. Baniak 

Maj 2020r. 
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Uroczyste zakończenie roku szkolnego 
2019/2020 

Dyrektor szkoły 

Wychowawcy klas 

Samorząd Uczniowski 

Czerwiec 2020r. 

 

Poznawanie patronów i 
historii szkoły 

Apel z okazji Święta Komisji Edukacji 
Narodowej, poświęcenie nowego sztandaru 

 

mgr A. Bonior, mgr M. 
Jasek - Wiatrek 

mgr D. Twaróg,  mgr 
A. Mentel 

Październik 
2019r. 

 

Dbałość o czystość 
środowiska naturalnego 

Akcja Sprzątania Świata mgr D. Twaróg,  

mgr A. Mentel 

Wychowawcy klas  

Wrzesień 2019 

Kwiecień 2020r. 

Dzień bez energii mgr E. Trzupek Wrzesień/ 
październik 2019, 

Kwiecień, maj, 
czerwiec 2020r. 

Konkurs – „Torba ekologiczna na zakupy” mgr E. Trzupek 

 

Październik 
/listopad 2019 

Zbiórka surowców wtórnych mgr E. Trzupek Październik / 
listopad 2019r. 

Tydzień ekologiczny mgr E. Trzupek Kwiecień 2020r. 

Wdrażanie do 
podejmowania działań 
na rzecz środowiska 
szkolnego i lokalnego 
(wolontariat) 

Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu  mgr A. Bonior, 

mgr T. Patela 

Wrzesień 2019r. / 
czerwiec 2020r. 

Kiermasz bożonarodzeniowy – zbiórka 
pieniędzy na wyjazd dzieci w styczniu oraz na 
potrzeby szkolne 

mgr E. Drozd 

Wychowawcy klas 

Rodzice, uczniowie 

Grudzień 2019r. 

 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy mgr G. Dudzik 

mgr A. Bonior, mgr T. 
Patela  

 

Styczeń 2019r. 

 

Piknik Szkolny Dyrekcja 

Nauczyciele 

 Wychowawcy klas 

Rodzice 

Samorząd Uczniowski 

Uczniowie 

Maj / czerwiec 
2020r. 

 

Rozbudzanie szacunku 
dla godności innych 
osób, w tym ludzi 

Dzień Babci i Dziadka mgr A. Mentel 

mgr D. Kwarciak 

mgr J. Baniak 

Styczeń 2020r. 
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starszych Akcje wolontariackie – przygotowanie 
stroików i kartek świątecznych dla osób 
starszych 

mgr A. Bonior, mgr T. 
Patela  

 

Cały rok szkolny 

Współpraca z domem seniora w Droginii mgr E. Trzupek  

Współpraca z Hospicjum Domowym Królowej mgr A. Bonior, mgr T. 
Patela  

mgr M. Jasek - 
Wiatrek 

Październik 2019 
/ czerwiec 2020 

 

Działania skierowane do 
nauczycieli 
 

 Szkolenie na temat metod skutecznej 
nauki 

 Szkolenie na temat dopalaczy 

 

 

Przedstawiciel Policji 

 

W roku szkolnym 
2019/2020 

Działania skierowane do 
rodziców 

 Spotkanie z policjantem na temat 
uzależnień 

 Prelekcja o prawidłowym odżywianiu 

 Prelekcja na temat zdrowia 
psychicznego  

 Akcja promująca czytelnictwo w 
środowisku lokalnym 

 

 

Przedstawiciel Policji 

Pedagog szkolny 

Wychowawcy klas 

Psycholog z PPP 

 

mgr B. Pach  

W roku szkolnym 
2019/2020 

 

 

 

Czerwiec 2019 
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Ewaluacja Programu Wychowawczo – Profilaktycznego 
 
 
 

Program wychowawczo – profilaktyczny i jego efekty będą systematycznie obserwowane i 

analizowane oraz oceniane pod kątem skuteczności działań. Ewaluacja zrealizowanych działań 

posłuży podniesieniu ich jakości, opracowaniu wniosków oraz wytycznych na następny rok 

szkolny. 
 

 

Sposoby i środki ewaluacyjne. Narzędzia ewaluacyjne. 

Analiza zachowania uczniów i ich postępów w 
nauce, 
Analiza frekwencji na zajęciach dydaktycznych, 
Analiza informacji zebranych podczas spotkań 
z rodzicami, 
Analiza dokumentacji wychowawczej, 
Analiza dokumentacji dydaktycznej, 
Analiza sprawozdań z pracy zespołów 
wychowawczych i przedmiotowych. 

Badania ankietowe uczniów, rodziców i nauczycieli 
Obserwacja zachowań uczniów 
Obserwacja postępów w nauce 
Obserwacja frekwencji uczniów 
Rozmowy z uczniami, rodzicami, pracownikami 
obsługi 
Wymiana spostrzeżeń w czasie spotkań zespołów 
przedmiotowych, zadaniowych i zespołu 
wychowawczego. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Program Wychowawczo – Profilaktyczny, opracowany przez zespół nauczycieli, 

został przyjęty uchwałą Rady Rodziców w dniu 26 września 2019r. 

 

 

 


