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Wychowanie jest procesem, który odbywa się w każdym 

momencie życia dziecka.  
 
 
 

I. Wprowadzenie  

Nadrzędnym celem wychowawczym szkoły jest wspieranie Uczniów w całościowym rozwoju 

w sferach: fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej (aksjologicznej). Wszelkie działania 

wychowawcze są wzmacniane i uzupełnianie przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci 

i młodzieży. Wychowanie jest procesem, który odbywa się w każdym momencie życia dziecka. Szkoła 

jako jedno ze środowisk wychowawczych wspiera wychowawczą rolę rodziny. U podstawy działań 

wychowawczych znajdują się uniwersalne zasady etyki. Zadaniem szkoły jest wychowywanie dzieci 

i młodzieży do wartości, budowanie poczucia odpowiedzialności, poszanowania dla polskiego 

dziedzictwa historycznego i kulturowego, poszanowania dla wartości kultur Europy oraz kultur świata.  

Szkoła dba o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu tolerancji i szacunku do drugiego człowieka. 

Kształcenie i wychowanie w szkole podstawowej sprzyja rozwijaniu obywatelskich, patriotycznych 

i społecznych postaw uczniów.  

Program uwzględnia treści kształcenia dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz do potrzeb 

środowiska szkolnego i lokalnego.  

 

Program powstał w oparciu o obowiązujące akty prawne i 
wewnątrzszkolne dokumenty szkoły:  

 Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (DzU 1997 nr 78, poz. 483 ze 

zm.),  

 Ustawę z dnia 14 grudnia2016 r. – Prawo Oświatowe  

 Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: DzU 2006 nr 97, poz. 674 

ze zm.),  

 Powszechną Deklarację Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948 r.,  

 Konwencję o Prawach Dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 

dnia 20 listopada 1989 r.,  
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 Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,  

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

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego 

dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 

kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 

ogólnego dla szkoły policealnej, 

 Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, 

 Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, 

 Art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.) 

 Ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii,  

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

alkoholizmowi , nowelizacja z dnia 25 marca 2016, 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 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, 

 Ustawę z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego,  

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

wyrobów tytoniowych,  

 Statut Szkoły. 

 

II. Misja i wizja  szkoły 

Placówka nasza pragnie dać wszystkim uczniom szansę wszechstronnego rozwoju w oparciu o ich 

naturalną aktywność, talenty i możliwości tak, aby chcieli poznawać świat, ludzi i siebie oraz by 

potrafili godzić dobro i wolność własną z dobrem i wolnością innych. Misja szkoły realizowana jest w 

oparciu o następujące wartości wychowawcze:  

 Poszanowanie godności własnej, godności i  praw każdego człowieka. 

 Odróżnianie dobra od zła. 

 Poszanowanie i akceptacja niepowtarzalności, wyjątkowości każdego człowieka. 

 Samodzielność w pełnieniu ról społecznych. 



Program Wychowawczo-Profilaktyczny                                                                                                 Szkoła 
Podstawowa nr 48, ul. Sarmacka 105, Poznao 

 

 
 

 Poczucie więzi z krajem i regionem, szacunek dla dorobku historycznego i kulturowego. 

 Szacunek dla dorobku historycznego i kulturowego innych narodów. 

 Poszanowanie wspólnego dobra. 

 Dbałość o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne 

 Umiejętność dbania o rozwój osobisty. 

 

Pragniemy, aby nasi uczniowie byli ludźmi świadomymi i refleksyjnymi, kierującymi się uniwersalnymi 

zasadami etycznymi, dokonującymi samodzielnych wyborów ze świadomością ich konsekwencji. 

Chcemy, aby nasi uczniowie, a później absolwenci, stawali się osobami dążącymi do samorealizacji, 

wolności osobistej. Chcemy, aby nasi uczniowie mieli wykształcone poczucie więzi z regionem i 

krajem, tolerancję wobec innych tradycji, kultur i narodowości. Ponadto chcemy, aby pełnili role 

społeczne z zachowaniem zasad wspólnego dobra, zachowując przy tym umiejętność odróżniania 

dobra od zła i wszelkich zasad właściwej komunikacji. Zależy nam, aby nasi przyszli absolwenci byli 

wrażliwi na kwestie zdrowia i umiejętnie dbali o rozwój swoich talentów. 

 

III. Zadania Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

1. Ogólne założenia  

Działania wychowawczo-profilaktyczne w naszej szkole mają na celu wspomaganie ucznia w jego 

dążeniu do dojrzałości w sferach: 

1) fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na  

prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowao prozdrowotnych; 

2) psychicznej (emocjonalnej, intelektualnej, osobowościowej) - ukierunkowanej na zbudowanie 

równowagi psychicznej, ukształtowanie postaw  sprzyjających wzmacnianiu zdrowia 

psychicznego własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego prawidłowemu 

rozwojowi osobowości, osiągnięcie pozytywnego stosunku do siebie i do  świata, poczucia 

wewnętrznej siły i chęci do życia; 

3) społecznej - ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej 

na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dwiczeniu umiejętności 

wypełniania ról społecznych; 

4) aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości,  

w tym docenienie sensu istnienia – świadomości, że życie jest wartością samą w sobie. 

 

2. Zadania i cele szczegółowe: 

1). Sfera fizyczna: przekazywanie wiedzy i umiejętności pozwalających na  prowadzenie zdrowego 

stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych. 

 Cele szczegółowe. Uczeo: zna i stosuje zachowania prozdrowotne, dba o higienę osobistą, 

estetykę ubioru, dba o estetykę otoczenia,  docenia znaczenie kultury fizycznej, rozwija swoje 
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uzdolnienia lub zainteresowania sportowe, dba o swoje bezpieczeostwo, ma świadomośd 

negatywnych skutków działania środków psychoaktywnych, ma świadomośd szkodliwych 

skutków palenia i spożywania alkoholu.  

 

 

2). Sfera psychiczna (emocjonalna, intelektualna, osobowościowa) : przekazywanie wiedzy 

ukierunkowanej na zbudowanie równowagi psychicznej, kształtowanie postaw sprzyjających 

wzmacnianiu zdrowia psychicznego własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego 

rozwojowi  zdrowia, osiąganie pozytywnego stosunku do siebie i do  świata, budowanie poczucia 

wewnętrznej siły i chęci do życia. 

 Cele szczegółowe. Uczeo: rozwija swoje zdolności i zainteresowania, zna własne prawa i 

obowiązki, zna swoje możliwości  i ograniczenia,  rozumie swoje myśli, uczucia i zachowania, 

zwiększa  świadomośd siebie, wie jakie są źródła wsparcia w sobie samym oraz w otoczeniu 

oraz potrafi po nie sięgad, szanuje dobro innych osób, nabywa umiejętności radzenia sobie z 

trudnymi uczuciami, zna zagrożenia dla zdrowia psychicznego – ma wiedzę i świadomośd 

negatywnych skutków uzależnieo. 

 

3). Sfera społeczna: przekazywanie wiedzy ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w 

życiu społecznym, kształtowanie umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych, 

ćwiczenie umiejętności wypełniania ról społecznych; 

 Cele szczegółowe. Uczeo: zna swoje prawa i obowiązki, aktywnie współpracuje z innymi, 

szanuje ludzi i respektuje ich prawa, zna sposoby  i podejmuje próby konstruktywnego 

rozwiązywania konfliktów, udziela pomocy innym osobom jej potrzebującym, uczy się 

pozytywnie komunikowad z innymi, dyskutowad,  asertywnie uzasadniad własny punkt 

widzenia, jest aktywny w życiu społeczności szkolnej, kieruje się poszanowaniem dla polskiej 

historii i dziedzictwa kulturowego, kieruje się poszanowaniem kultury Europy i świata; 

stopniowo dojrzewa do samodzielności w pełnieniu obecnych i przyszłych ról społecznych, 

szanuje wspólne dobro materialne. 

 

4). Sfera aksjologiczna: przekazywanie wiedzy oraz tworzenie środowiska umożliwiającego 

zdobywanie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, budowanie poczucia sensu istnienia. 

 Cele szczegółowe: ma umiejętnośd odróżniania dobra od zła, szanuje ludzi i respektuje ich 

prawa, jest wrażliwy na dobro innych osób, rozumie prawo do istnienia ludzi, uznaje wartośd 

wszystkich ludzi  bez względu na istniejące różnice (takich jak m.in.  poziom sprawności, 

zdrowie, wiek, pochodzenie, wygląd, poglądy). Zadaje sobie pytanie „czym są wartości w 



Program Wychowawczo-Profilaktyczny                                                                                                 Szkoła 
Podstawowa nr 48, ul. Sarmacka 105, Poznao 

 

 
 

życiu”, szuka odpowiedzi, co ma dla niego znaczenie, na czym polegają wartości, które 

chciałby realizowad w życiu. 

 

3. Kryteria efektywności: 

1). Wszyscy  uczniowie naszej szkoły są poddani oddziaływaniom tego programu. 

2). Wszyscy nauczyciele realizują Program Wychowawczo - Profilaktyczny, a w szczególności 

nauczyciele  wychowawcy uwzględniają jego treści podczas planowania i realizacji klasowych 

planów pracy. 

3). Rodzice uczniów naszej szkoły znają i akceptują Program oraz czynnie współpracują przy jego 

realizacji. 

 

 

IV. Model absolwenta szkoły: 

 

Działania szkoły nakierowane są na to, by uczeo kooczący SP48 stawał się człowiekiem: 

► Tolerancyjnym, przyjaznym i kulturalnym 

Rozumiejącym, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i właściwym. Starającym się nie 

tylko zrozumied innych i dostrzec w nich coś dobrego, ale pozytywnie patrzącym też na otaczający 

go świat, siebie i innych ludzi. Znającym normy obowiązujące w jego środowisku szkolnym i 

domowym, przestrzegającym ich. 

► Samodzielnym, zaradnym i otwartym 

Potrafiącym racjonalnie bronid swojego zdania i nie ulegającym łatwo wpływom innych ludzi. 

Mającym pomysły na rozwiązanie różnych problemów i potrafiącym zastosowad je w działaniu. 

Wykazującym się konsekwencją w realizacji swoich zamierzeo.  

► Odpowiedzialnym i obowiązkowym 

Znającym  swoje prawa i obowiązki oraz stosującym się do nich. Włączającym się aktywnie w życie 

społeczne. Znającym konsekwencje swoich zachowao i wyborów, zarówno pozytywnych jak i 

negatywnych.  
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► Rozważnym i krytycznym  

Dbającym o bezpieczeostwo własne i innych. Selekcjonującym i weryfikującym informacje płynące 

ze świata zewnętrznego. Samodzielnie myślącym i wyciągającym wnioski. Odróżniającym fikcję od 

świata realnego.  

► Uczciwym  i prawym 

Postępującym uczciwie, zgodnie z prawem i uniwersalnymi zasadami etyki. 

► Ciekawym świata 

Otwartym na poznawania nowych, innych miejsc, ludzi, kultur.  

 

V. Analiza dotychczasowych działań wychowawczych 

i profilaktycznych szkoły 

 Dotychczas szkoła opierała swoją pracę na odrębnych programach: Programie 

Wychowawczym i Szkolnym Programie Profilaktyki. Obecnie powstał zintegrowany Program 

Wychowawczo-Profilaktyczny. W każdym kolejnym roku szkolnym podejmowana jest analiza i 

ewaluacja różnych obszarów funkcjonowania i pracy naszej szkoły, w tym obszaru wychowawczo-

profilaktycznego. Program uwzględnia zmiany w systemie oświaty, jego działania będą skierowane 

także do uczniów starszych, z klas VII oraz w kolejnym roku szkolnym - VIII. W zakresie działań 

wychowawczo-profilaktycznych powinien znaleźć się mało do tej pory eksplorowany obszar doradztwa 

zawodowego. Nadal aktualnym, ważnym obszarem pracy pozostaje bezpieczne użytkowanie 

Internetu przez uczniów naszej szkoły. Uczniowie posiadają wiedzę na temat zagrożeń w sieci, i 

równocześnie bardzo ważne jest aby umieli oni zastosować ją w realiach korzystania z nowoczesnych 

technologii komunikacyjnych. 

 

W treściach Programu Wychowawczo-Profilaktycznego zostały 

uwzględnione kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 

2017/2018. Szkoła więc w tym roku będzie zwracała uwagę na: 

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej. 

3. Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych. 

4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek. 

5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły. 

6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty. 
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Program uwzględnia zmiany w systemie oświaty, jego działania będą skierowane także do uczniów 

starszych, z klas VII oraz w kolejnym roku szkolnym - VIII.  

VI. Przyjęta definicja profilaktyki: 

,,Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi 

prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników niekorzystnych dla 

życia i zdrowia jednostki’’ (Z. B. Gaś, 2000). 

Profilaktyka może obejmowad problemy mające negatywny wpływ na rozwój dziecka, w stosunku do 

których możemy podjąd wczesną interwencję i zastosowad odpowiednie środki zaradcze.  

Możemy wyróżnid dwie grupy działao: 

 Chronienie – ograniczanie lub eliminowanie czynników ryzyka  

 Zapobieganie – wzmacnianie czynników chroniących 

Szkoła jest realizatorem przede wszystkim profilaktyki pierwszorzędowej, adresowanej do grup niskiego 

ryzyka. Jest to działanie skierowane do ludzi zdrowych, mające na celu wzmocnienie czynników (wewnętrznych 

i zewnętrznych) chroniących przed patologią i kreujących zdrowie, wysoką jakośd życia, wspomaganie 

prawidłowego rozwoju fizycznego i psychospołecznego, zapobieganie pojawieniu się zachowao 

dysfunkcjonalnych i zwiększenie odporności na różnego rodzaju zagrożenie. Zajmuje się rozwijaniem 

umiejętności radzenia sobie z wymogami życia. Obejmuje się nią zarówno społeczności lub populacje 

zdiagnozowane, jak i nie zdiagnozowane. 

Szkoła podejmuje także w niektórych obszarach, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami, działania z 

zakresu profilaktyki drugorzędowej. Jest ona adresowana do osób, u których pojawiają się pierwsze przejawy 

zaburzeo, do grup z tzw. podwyższonego ryzyka. Celem jej jest tworzenie warunków, w których przy 

wykorzystaniu aktywności własnej osób dotkniętych zaburzeniem, możliwe jest zahamowanie rozwoju 

trudności i powrót do optymalnego poziomu funkcjonowania. Uruchomienie działao wobec uczniów mających 

różne trudności i przejawiających zaburzenia zachowania wymaga zaplecza w postaci dostępu do 

kompetentnych specjalistów udzielających pomocy uczniom i ich rodzinom.   

 
VII. Strategie profilaktyki szkolnej 
 

 Na każdym z poziomów profilaktyki stosuje się różne strategie oddziaływao: 

 strategie informacyjne – ich celem jest dostarczenie adekwatnych informacji na temat skutków zachowao 

ryzykownych i tym samym umożliwienie dokonywania racjonalnego wyboru i zmiany zachowao 

 strategie edukacyjne – ich celem jest rozwijanie kompetencji społecznych, które pozwolą poradzid sobie w 

sytuacjach trudnych 

 strategie alternatyw – polegają na tworzeniu możliwości podejmowania przez dzieci działao, dotąd nie 

praktykowanych, a jednocześnie społecznie akceptowanych, dających zadowolenie i służących 

zaspokojeniu ważnych dla danego etapu rozwojowego potrzeb  



Program Wychowawczo-Profilaktyczny                                                                                                 Szkoła 
Podstawowa nr 48, ul. Sarmacka 105, Poznao 

 

 
 

 strategie interwencyjne – koncentrują się na zapewnieniu dzieciom doświadczającym pierwszych 

trudności, takich form pomocy, które zapobiegają powstawaniu poważnych zaburzeo  

Strategie informacyjne, edukacyjne, działao alternatywnych stosuje się na wszystkich poziomach 

profilaktyki natomiast strategie interwencyjne dotyczą profilaktyki drugo i trzeciorzędowej.  

 

VIII. Ewaluacja 

Działania Programu będą monitorowane w trakcie każdego kolejnego roku szkolnego i modyfikowane, 

gdy zajdzie taka potrzeba na wniosek uczniów, nauczycieli i rodziców.  
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I. SFERA PSYCHICZNA, SPOŁECZNA I AKSJOLOGICZNA  
- OBSZAR FUNKCJONOWANIA OSOBISTEGO ORAZ W GRUPIE SPOŁECZNEJ WRAZ Z NABYWANIEM UNIWERSALNEGO 

SYSTEMU WARTOŚCI  
 

 
Cel główny: 
 kształtowanie osobowości oraz wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobistego i społecznego uczniów. 
 
Cele szczegółowe: 
- poznanie siebie samego i budowanie adekwatnej samooceny 
- poznanie siebie w relacjach z innymi, poznanie innych 
- dwiczenie umiejętności porozumiewania się z innymi 
- kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji dla odmienności 
- trening zachowao asertywnych 
- umiejętnośd rozpoznawania własnych potrzeb i możliwości ich zaspokajania 
- umiejętnośd rozpoznawania, nazywania i wyrażania uczud, radzenia sobie z emocjami 
- umiejętnośd radzenia sobie z trudnymi emocjami 
-     zdolnośd do odczuwania i wyrażania empatii, budowanie wrażliwośd własną na dobro innych osób 
- budowanie właściwych relacji z innymi osobami (rodzicami, rówieśnikami) 
- umiejętnośd współpracy z innymi 
-      zdolnośd rozwijania swoich zdolności i zainteresowao, umiejętnośd dbania o rozwój osobisty 
- znajomośd własnych praw i obowiązków 
- znajomośd swoich możliwości i ograniczeo 
- rozwijanie umiejętności rozumienia swoich myśli, uczud, potrzeb, zachowao 
- znajomośd źródeł wsparcia w sobie samym oraz w otoczeniu oraz umiejętnośd sięgania po nie 
- ma umiejętnośd adekwatnego dla wieku reagowania na sytuacje, w których druga osoba potrzebuje pomocy 
-     zadawanie sobie pytania „czym są wartości w życiu” i szukanie odpowiedzi, co ma dla danego ucznia znaczenie, na czym polegają wartości, 
 które chciałby realizowad w życiu 
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-     zwiększanie umiejętności odróżniania dobra od zła 
- kierowanie się poszanowaniem dla polskiej historii i dziedzictwa kulturowego 
- kieruje się poszanowaniem dla kultur Europy i świata 
-     okazywanie szacunku ludziom, respektowanie ich praw, zrozumienie prawa do istnienia ludzi, uznawanie wartości wszystkich ludzi bez 
 względu na istniejące różnice 
 
 
Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizowany będzie między innymi w oparciu o konspekty zajęd z programu „Spójrz Inaczej” oraz 
„Przyjaciele Zippiego”. 
 
 
 
 

ZADANIA MOŻLIWE SPOSOBY REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE EWALUACJA 

 
1.  Realizacja treści zawartych w 
Podstawie Programowej. 
 

 
 

 
-   nauczyciele 
-   Dyrektor szkoły 
-   Wicedyrektor szkoły 

 
-   zapisy w dziennikach 

 
2. Budowanie i utrzymywanie 
pozytywnych kontaktów 
interpersonalnych w społeczności 
szkolnej i lokalnej. 

 
- pogadanki z uczniami uczące 

akceptacji i tolerancji dla 
odmienności, różnic 
indywidualnych, kulturowych, 
światopoglądowych 

- kółka zainteresowao – 
stwarzanie możliwości 
budowania i utrzymywania 
relacji z rówieśnikami 

- udział w festynach szkolnych, 

 
- Dyrektor szkoły 
- Wicedyrektor szkoły 
- nauczyciele 
- wychowawcy 
- pedagog 
- psycholog 
- wychowawcy świetlicy 

 
- zapisy w dziennikach 
- karty wycieczki 
- dokumentacja klasowa i 

szkolna 
- kronika szkoły 
- prasa lokalna 
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międzyszkolnych i osiedlowych 
we współpracy z Radą Osiedla 
Naramowice i z sąsiednimi 
szkołami 

- gry i zabawy integracyjne w 
klasach 

- wycieczki 
- udział w imprezach klasowych 

i szkolnych 
- dwiczenia umiejętności 

współpracy i współdziałania w 
grupie podczas zajęd 
lekcyjnych i innych zajęd 
grupowych 

- działania interwencyjne 
nauczyciela, wychowawcy,  
pedagoga, psychologa w 
sytuacjach trudnych 

- obserwacja funkcjonowania 
uczniów na terenie szkoły 

- współpraca z Fundacją Larche i 
TPSW – spotkania uczniów z 
mieszkaocami (z 
niepełnosprawnością 
intelektualną) domu 
prowadzonego przez Fundację 
LARCHE, teatr lalek z 
niepełnosprawnością, 
warsztaty edukacyjne pod 
tytułem „Kaleka czy cool – 
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awy” 
- współpraca ze 

Stowarzyszeniem START 
- realizacja programu zdrowia 

psychicznego „Przyjaciele 
Zippiego” 

- realizacja programu 
wychowawczo – 
profilaktycznego „Spójrz 
Inaczej” 

 

 
3. Rozpoznawanie myśli, emocji, 
potrzeb, zachowao swoich i innych 
osób oraz umiejętnośd ich 
wyrażania i radzenia sobie z nimi 

 
- rozmowy z uczniami 

indywidualne i grupowe 
- pogadanki na lekcjach 

wychowawczych 
- zajęcia warsztatowe, 

psychoedukacyjne 
- konsultacje dla rodziców, 

psychoedukacja 
- działania interwencyjne w 

sytuacjach trudnych 
- elementy terapii indywidualnej 
- korzystanie z oferty teatrów i 

kin – spektakle i filmy dla 
dzieci – zwiększających 
wrażliwośd emocjonalną, 
pokazujących możliwości 
radzenia sobie z trudnymi 
emocjami 

 
- pedagog 
- psycholog 
- nauczyciele 
- wychowawcy 
- wychowawcy świetlicy 

 
- zapisy w dziennikach 
- obserwacja funkcjonowania 

uczniów 
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- omówienia po projekcjach, 
spektaklach 

- realizacja programu zdrowia 
psychicznego „Przyjaciele 
Zippiego” 

- realizacja programu 
wychowawczo – 
profilaktycznego „Spójrz 
Inaczej” 

- współpraca z Fundacją Larche i 
TPSW – spotkania uczniów z 
mieszkaocami (z 
niepełnosprawnością 
intelektualną) domu 
prowadzonego przez Fundację 
LARCHE, teatr lalek z 
niepełnosprawnością, 
warsztaty edukacyjne pod 
tytułem „Kaleka czy cool – 
awy” 

- współpraca ze 
Stowarzyszeniem START 

 

 
4. Rozwój poczucia własnej 
wartości, rozpoznawanie swoich 
mocnych i słabych stron 
 

 
- udział w imprezach i 

konkursach klasowych i 
szkolnych 

- kółka zainteresowao 
- integracja zespołów 

klasowych, zabawy i gry 

 
- nauczyciele 
- wychowawcy 
- pedagog 
- psycholog 
- wychowawcy świetlicy 
 

 
- zapisy w dziennikach 
- obserwacja funkcjonowania 

uczniów 
- dokumentacja szkolna 
- protokoły z konkursów 
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interakcyjne 
- eksponowanie dorobku 

uczniów, wystawy prac  
- zajęcia tematyczne, pogadanki 

na lekcjach wychowawczych 
- zajęcia umożliwiające dziecku 

autoprezentację, pokazanie 
jego mocnych stron, 
umiejętności, zdolności 

- konsultacje dla rodziców, 
porady, psychoedukacja 

- elementy psychoedukacji 
podczas rozmów 
indywidualnych z uczniami 

- realizacja programu zdrowia 
psychicznego „Przyjaciele 
Zippiego” 

- realizacja programu 
wychowawczo – 
profilaktycznego „Spójrz 
Inaczej” 

- współpraca z Fundacją Larche i 
TPSW – spotkania uczniów z 
mieszkaocami (z 
niepełnosprawnością 
intelektualną) domu 
prowadzonego przez Fundację 
LARCHE, teatr lalek z 
niepełnosprawnością, 
warsztaty edukacyjne pod 
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tytułem „Kaleka czy cool – 
awy” 

- współpraca ze 
Stowarzyszeniem START 
 

 
5. Rozwój umiejętności 
porozumiewania się z innymi 
 

 
- pogadanki na lekcjach 

wychowawczych 
- zajęcia grupowe, warsztatowe 
- kółka zainteresowao 
- konsultacje dla rodziców, 

porady 
- działania interwencyjne  w 

sytuacjach trudnych 
- elementy psychoedukacyjne 

podczas rozmów z uczniami 
- współpraca z Fundacją Larche i 

TPSW – spotkania uczniów z 
mieszkaocami (z 
niepełnosprawnością 
intelektualną) domu 
prowadzonego przez Fundację 
LARCHE, teatr lalek z 
niepełnosprawnością, 
warsztaty edukacyjne pod 
tytułem „Kaleka czy cool – 
awy” 

- współpraca ze 
Stowarzyszeniem START 

- realizacja programu zdrowia 

 
- wychowawcy 
- nauczyciele 
- pedagog 
- psycholog 
- wychowawcy świetlicy 

 
- zapisy w dziennikach 
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psychicznego „Przyjaciele 
Zippiego” 

- realizacja programu 
wychowawczo – 
profilaktycznego „Spójrz 
Inaczej” 
 

6. Rozwijanie umiejętności 
konstruktywnego rozwiązywania 
problemów (rozwiązywanie 
konfliktów, umiejętnośd 
odmawiania, podejmowanie 
decyzji) 
 
 
 

- pogadanki na lekcjach 
wychowawczych 

- konsultacje dla rodziców, 
porady, psychoedukacja 

- działania interwencyjne  w 
sytuacjach trudnych 

- elementy psychoedukacyjne 
podczas rozmów z uczniami 

- realizacja programu zdrowia 
psychicznego „Przyjaciele 
Zippiego” 

- realizacja programu 
wychowawczo – 
profilaktycznego „Spójrz 
Inaczej” 

- organizowanie podczas zajęd 
lekcyjnych pracy w grupach 

- możliwośd uczestniczenia w 
pracach samorządu klasowego 
i szkolnego, podejmowanie 
dyskusji, wspólnych decyzji i 
działao 

- realizacja elementów 

- wychowawcy 
- nauczyciele 
- pedagog 
- psycholog 
- wychowawcy świetlicy 
 

- zapisy w dziennikach 
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Programu daltooskiego (wybór 
obszaru pracy, zakresu 
trudności, podział ról) 

 

 
7. Zwiększanie wiedzy na temat  
praw swoich i innych 
 

 
- pogadanki na lekcjach 

wychowawczych 
- realizacja elementów 

Programu daltooskiego (wybór 
obszaru pracy, zakresu 
trudności, podział ról) 

- możliwośd uczestniczenia w 
pracach samorządu klasowego 
i szkolnego, podejmowanie 
dyskusji, wspólnych decyzji i 
działao 

- gazetki szkolne 
- konsultacje, porady dla 

rodziców 
- wsparcie psychologiczno – 

pedagogiczne dla uczniów 
- zaznajamianie uczniów z 

instytucjami i osobami 
udzielającymi pomocy w szkole 
i poza nią 

- realizacja programu zdrowia 
psychicznego „Przyjaciele 
Zippiego” 

- realizacja programu 
wychowawczo – 

 
- pedagog 
- psycholog 
- nauczyciele 
- wychowawcy 
- wychowawcy świetlicy 
 

 
- zapisy w dziennikach 
- dokumentacja szkolna 
- analiza prac uczniów 
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profilaktycznego „Spójrz 
Inaczej” 

- współpraca z Fundacją Larche i 
TPSW – spotkania uczniów z 
mieszkaocami (z 
niepełnosprawnością 
intelektualną) domu 
prowadzonego przez Fundację 
LARCHE, teatr lalek z 
niepełnosprawnością, 
warsztaty edukacyjne pod 
tytułem „Kaleka czy cool – 
awy” 

- współpraca ze 
Stowarzyszeniem START 
 

 
8. Rozwijanie zainteresowao i 
uzdolnieo uczniów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- udział uczniów w zajęciach 

pozalekcyjnych 
- gazetki tematyczne 
- konkursy klasowe, szkolne 
- przedstawienia, występy 
- dodatkowe zadania 

dostosowane do 
zainteresowao i zdolności 
uczniów 

- wycieczki 
- możliwośd uczestniczenia w 

pracach samorządu klasowego 
i szkolnego, podejmowanie 

 
- Dyrektor szkoły 
- Wicedyrektor szkoły 
- nauczyciele 
- wychowawcy 
- pedagog 
- psycholog 
- wychowawcy świetlicy 

 
- dokumentacja szkolna 
- protokoły konkursowe 
- wytwory dzieci, ich osiągnięcia 
- karty wycieczek 
- zapisy w dziennikach 
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dyskusji, wspólnych decyzji i 
działao 

- w ramach możliwości 
podejmowanie współpracy z 
uczelniami wyższymi 

- wyjścia klasowe (biblioteki, 
domy kultury, muzea, teatry, 
zajęcia warsztatowe itp.) 

- w miarę możliwości 
organizowanie spotkao z 
osobami wykonującymi różne 
zawody 

- zajęcia z doradztwa 
zawodowego dla klas VII i VIII 
 

 
9. Budowanie poszanowania dla 
norm i zasad społecznych. 
Poszanowanie dla polskiej historii i 
dziedzictwa kulturowego. 
Poszanowanie dla kultury Europy i 
świata. 
Poszanowanie swojej i cudzej 
własności. 
Odpowiedzialnośd za słowa i 
czyny. 
Świadomośd konsekwencji swoich 
czynów. 
 
 

 
- tworzenie w zespołach 

klasowych systemu 
obowiązujących przywilejów, 
zasad i konsekwencji 

- odwoływanie się do 
stworzonego systemu w ciągu 
całego roku szkolnego 

- poznawanie historii Polski, 
Europy i świata 

- poznawanie kultury polski, 
Europy i świata 

- gazetki tematyczne, 
prezentacje 

- poznawanie tradycji i 

 
-   Dyrektor szkoły 
-   Wicedyrektor szkoły 
-   nauczyciele 
- nauczyciel we współpracy z      
Policją i Strażą Miejską 
-   wychowawcy 
-    pedagog 
-    psycholog 
-    wychowawcy świetlicy 
 
 
 
 
 

 
- zapisy w dziennikach 
- dokumentacja szkolna 
- obserwacja funkcjonowania 

uczniów 
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doświadczeo uczniów naszej 
szkoły pochodzących z innych 
krajów 

- rozmowy indywidualne z 
uczniami 

- konsultacje, porady dla 
rodziców, nauczycieli 

- spotkania tematyczne z 
policjantem, patrolem 
szkolnym straży miejskiej 

- zajęcia tematyczne na lekcjach 
wychowawczych 

- działania interwencyjne 
nauczycieli, pedagoga, 
psychologa 

- wizyty dzieci w domach osób 
starszych i samotnych z okolicy 
szkoły, przygotowywanie i 
wręczenie świątecznych 
upominków,  

- realizacja programu zdrowia 
psychicznego „Przyjaciele 
Zippiego” 

- realizacja programu 
wychowawczo – 
profilaktycznego „Spójrz 
Inaczej” 

- współpraca z Fundacją Larche i 
TPSW – spotkania uczniów z 
mieszkaocami (z 
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niepełnosprawnością 
intelektualną) domu 
prowadzonego przez Fundację 
LARCHE, teatr lalek z 
niepełnosprawnością, 
warsztaty edukacyjne pod 
tytułem „Kaleka czy cool – 
awy” 

- współpraca ze 
Stowarzyszeniem START 

- wspólne obchodzenie świąt 
narodowych,  patrona szkoły, 
świąt tradycyjnych 

- wystawianie spektakli 
realizowanych przez dzieci 
odnoszących się do tradycji 
historii polskiej 

- odwiedzanie grobu patrona  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. Budowanie umiejętności 
adekwatnego dla wieku 
reagowania na sytuacje, w których 
druga osoba potrzebuje pomocy. 
Szacunek dla słabszych i starszych. 
 
 
 

- współpraca z Fundacją Larche i 
TPSW – spotkania uczniów z 
mieszkaocami (z 
niepełnosprawnością 
intelektualną) domu 
prowadzonego przez Fundację 
LARCHE, teatr lalek z 
niepełnosprawnością, 
warsztaty edukacyjne pod 

- nauczyciele 
- wychowawcy 
- pedagog 
- psycholog 
-    wychowawcy świetlicy 

- dokumentacja szkolna 
- protokoły konkursowe 
- wytwory dzieci, ich osiągnięcia 
- karty wycieczek 
-     zapisy w dziennikach 
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tytułem „Kaleka czy cool – 
awy” 

- realizacja programu zdrowia 
psychicznego „Przyjaciele 
Zippiego” 

- realizacja programu 
wychowawczo – 
profilaktycznego „Spójrz 
Inaczej” 

- szkolenia i pokazy udzielania         
pierwszej pomocy 

-     pogadanki podczas lekcji 
-  okazjonalne odwiedziny osób 

starszych i potrzebujących w 
okolicy szkoły 

- udział w akcjach charytatywnych 
- pomoc rówieśnicza w odrabianiu 
lekcji 

 
11. Zadawanie sobie pytania 
„czym są wartości w życiu” i 
szukanie odpowiedzi, co ma dla 
danego ucznia znaczenie, na czym 
polegają wartości, które chciałby 
realizowad w życiu. Budowanie 
umiejętności odróżniania dobra od 
zła 
 
 
 

- realizacja programu zdrowia 
psychicznego „Przyjaciele 
Zippiego” 

- realizacja programu 
wychowawczo – 
profilaktycznego „Spójrz 
Inaczej” 

- współpraca z Fundacją Larche i 
TPSW – spotkania uczniów z 
mieszkaocami (z 
niepełnosprawnością 
intelektualną) domu 

- nauczyciele 
- wychowawcy 
- pedagog 
- psycholog 
-    wychowawcy świetlicy 

- dokumentacja szkolna 
- protokoły konkursowe 
- wytwory dzieci, ich osiągnięcia 
- karty wycieczek 
-    zapisy w dziennikach 
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prowadzonego przez Fundację 
LARCHE, teatr lalek z 
niepełnosprawnością, 
warsztaty edukacyjne pod 
tytułem „Kaleka czy cool – 
awy” 

- lekcje religii i etyki 
- pogadanki z wychowawcą 
- korzystanie z oferty teatrów i 

kin – spektakle i filmy dla 
dzieci – zwiększających wiedzę 
na temat uniwersalnych 
wartości, budujących 
umiejętnośd odróżniania dobra 
od zła 

- omówienia po projekcjach, 
spektaklach 

 

 
 
 

II. SFERA FIZYCZNA - OBSZAR ZACHOWAO PROZDROWOTNYCH 
 
Cel główny:  
Wspieranie uczniów w dążeniu do zdrowego stylu życia oraz przestrzegania zasad bezpieczeostwa. 
 
Cele szczegółowe: 
- znajomośd zachowao prozdrowotnych, wdrażanie ich w życie 
- upowszechnianie prozdrowotnego modelu życia 
- budowanie świadomości negatywnych skutków działania środków psychoaktywnych  
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- budowanie świadomości negatywnych skutków palenia papierosów oraz picia alkoholu 
- proponowanie i zachęcanie uczniów do korzystania z alternatywnych form spędzania czasu 
- docenianie kultury fizycznej 
- rozwijanie swoich uzdolnieo lub zainteresowao sportowych 
- dbałośd o swoje bezpieczeostwo 
- poznanie zasad bezpieczeostwa i wdrażanie do ich przestrzegania 
 
 

ZADANIA MOŻLIWE SPOSOBY REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE EWALUACJA 

 
1. Realizacja treści z podstaw 
programowych poszczególnych 
przedmiotów 
 

 
 

 
-     nauczyciele 
- Dyrektor szkoły 
- Wicedyrektor szkoły 
 

 
 -   zapisy w dziennikach 

 
2. Kształtowanie nawyków 
higienicznych.  
 
 
 

 
-     pogadanki na temat  higieny  
osobistej  
-    dbanie o czystośd rąk przed  i 
po spożyciu śniadania w  szkolnej  
stołówce 
-     pogadanki z wychowawcą 
- filmy edukacyjne 
- gazetki w salach lekcyjnych 
- rozmowy indywidualne z 

rodzicami 
- zajęcia z pielęgniarką szkolną  
 

 
- nauczyciele 
- pielęgniarka 
- wychowawcy 
- wychowawcy świetlicy 

 
- zapisy w dziennikach 
- scenariusze zajęd 
- materiały wykorzystane do 

prezentacji na gazetkach 
klasowych 

 

 
3. Kształtowanie właściwych 

-     udział w programie – Owoce i 
warzywa w szkole 

 
- nauczyciele 

 
-    zapisy w dziennikach 
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nawyków żywieniowych 
 
 
 

-     Udział w programie – szklanka 
mleka 
- pogadanki 
- spotkania z dietetykiem 
- zajęcia poświęcone 

zagadnieniom zdrowego 
odżywiania, 

- filmy edukacyjne 
- gazetki szkolne 
- rozmowy indywidualne z 

rodzicami 
- zajęcia z pielęgniarką szkolną  
- zajęcia świetlicowe 

 

- pielęgniarka 
- wychowawcy  
- specjaliści 
- wychowawcy świetlicy 

- scenariusze zajęd 
- materiały wykorzystane do 

prezentacji na gazetkach 
klasowych 

 

 
4. Propagowanie aktywnego 
wypoczynku, sportu, ruchu na 
świeżym powietrzu, promowanie 
alternatywnych form spędzania 
czasu.  
 
 
 

 
- pogadanki 
- filmy edukacyjne 
- wycieczki i wyjścia klasowe o 

charakterze turystyczno – 
krajoznawczym 

- organizowanie zawodów 
sportowych na terenie szkoły 
w ramach obchodów Dnia 
Sportu 

- udział reprezentacji uczniów 
w zawodach sportowych poza 
szkołą 

- działalnośd pozalekcyjna 
Szkolnego Koła Sportowego 
oraz zajęcia szermierki 

 
- Dyrektor szkoły 
- Wicedyrektor szkoły 
- wychowawcy 
- nauczyciele  
- opiekunowie kół 
- pielęgniarka 
- wychowawcy świetlicy 
 

 
- zapisy w dziennikach 
- karty wycieczek 
- kronika szkoły 
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- działalnośd kół zainteresowao 
- długie przerwy śródlekcyjne 

spędzane przez uczniów na 
boisku szkolnym 

- spotkania z pielęgniarką  
- zajęcia na basenie dla klas 

młodszych 
 

 
5. Wdrażanie do przestrzegania 
zasad bezpieczeostwa. 
 
 

 
- tematyczne pogadanki z 

policjantem, 
przedstawicielem Straży 
Miejskiej 

- wycieczki szkolne 
(przestrzeganie przez uczniów 
zasad bezpieczeostwa 
zawartych w Regulaminie 
wyjśd i wycieczek szkolnych) 

- dwiczenia przeciwpożarowe i 
antyterrorystyczne 

- pogadanki i zajęcia 
tematyczne na lekcjach 
wychowawczych 

- zapewnienie bezpieczeostwa 
uczniom w czasie przerw 
poprzez rzetelne pełnienie 
dyżurów nauczycielskich 

- wykonywanie tematycznych 
plakatów i ich eksponowanie 

- filmy edukacyjne 

- Dyrektor szkoły 
- Wicedyrektor szkoły 
- nauczyciele 
- nauczyciele we współpracy z 

Policją i Strażą Miejską 
- wychowawcy 
- pedagog 
- psycholog 
- wychowawca świetlicy 

 

 
- karty wycieczek 
- zapisy w dziennikach 
- pozostałe dokumenty szkolne 
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- uświadamianie uczniom 
konieczności przestrzegania 
ustalonych zasad i przepisów 
BHP w salach lekcyjnych, na 
korytarzu i boisku szkolnym 
oraz ich konsekwentne 
egzekwowanie 

- rozmowy indywidualne z 
rodzicami 

- pedagogizacja rodziców 
podczas zebrao klasowych 

- systematyczne szkolenie 
kadry pedagogicznej z zakresu 
BHP oraz udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej 

- próby ewakuacyjne 
 

 
6. Zapobieganie nałogom 
- rozumienie szkodliwości 

palenia tytoniu, picia 
alkoholu, zażywania 
narkotyków i innych środków 
psychoaktywnych 

- budowanie przekonania o 
szkodliwości i 
konsekwencjach ulegania 
nałogom 

- umiejętnośd odmawiania 
- oparcie się naciskom grupy 

 
- tematyczne lekcje 

wychowawcze 
- rozmowy indywidualne z 

uczniami 
- pogadanki w klasach 
- spotkania z pielęgniarką 

szkolną 
- pedagogizacja rodziców 

podczas zebrao klasowych 
- tematyczne gazetki klasowe 
- realizacja programu 

wychowawczo – 

 
-    nauczyciele 
- wychowawcy 
- pedagog 
- psycholog 
- pielęgniarka 

 

 
- zapisy w dziennikach 
- dokumentacja szkolna 
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- dostarczanie informacji o 
innych sposobach osiągania 
pożądanych stanów 
emocjonalnych 

 

profilaktycznego „Spójrz 
Inaczej” 

- prelekcje z wykorzystaniem 
filmów o treściach 
profilaktycznych np seria 
filmów „Alkohol – 
zagrożenia”, „Narkonamia i 
nikotynizm – mówię Wam nie 
warto”, „Zaplątani w sieci 
cyberbullying”, „Anoreksja i 
bulimia”. 

 

7. Wdrażanie do przestrzegania 
zasad bezpieczeostwa (obsługa 
urządzeo technicznych, 
rozpoznawanie sygnałów 
alarmowych, przestrzeganie reguł 
w grach zespołowych i zabawach, 
poruszanie się po drogach, 
instruktarz pierwszej pomocy, 
znajomośd i stosowanie zasad 
BHP – dotyczących 
funkcjonowania ucznia w szkole i 
podczas wyjśd klasowych) 
 

- zajęcia z wychowawcą 
- lekcje techniki 
- spotkania z policjantem 
- spotkania ze strażnikiem 
miejskim 
- szkolenia z zakresu podstaw 
ratownictwa i pierwszej pomocy 
 

- Dyrektor szkoły 
- Wicedyrektor szkoły 
- nauczyciele 
- wychowawcy 

 

 

8. Eliminowanie niebezpiecznych 
miejsc na terenie szkoły 
 
 
 

- wzmocnienie dyżurów w 
miejscach, w których uczniowie 
czują się mniej bezpieczni 
- wzmocnienie dyżurów w 
miejscach, które wymagają 

- Dyrektor szkoły 
- Wicedyrektor szkoły 
- nauczyciele 
- wychowawcy 
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 objęciem większą uwagą 
- organizacja opieki nad uczniami 
w czasie spędzania dużej przerwy 
(nauczyciel odbiera klasę w której 
ma prowadzid lekcje po przerwie 
bezpośrednio z boiska szkolnego) 
 

 

 
 

III. OBSZAR  FUNKCJONOWANIA  UCZNIÓW  W  WIRTUALNEJ  RZECZYWISTOŚCI 
 
Cel główny:  
Kształtowanie właściwych postaw uczniów podczas korzystania z technologii informacyjnej. 
 
Cele szczegółowe:  
- przygotowanie do świadomego wyboru informacji w Internecie oraz korzystania z mediów społecznościowych 
- przygotowanie do świadomego wyboru programów telewizyjnych i radiowych, odpowiadających zainteresowaniom i wiekowi uczniów 
- przygotowanie do właściwego korzystania ze środków masowego przekazu w celu rozbudzenia zainteresowao i zdobycia wiedzy 
- poszerzenie wiedzy na temat zagrożeo wynikających z niewłaściwego korzystania z mediów, a w szczególności z komputerów   (Internet) 
 
 

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI EWALUACJA 

 
1. Realizacja treści zawartych w 
podstawach programowych 
poszczególnych przedmiotów 
 

 - Dyrektor szkoły 
- Wicedyrektor szkoły 
- nauczyciele 
 
 

 
- zapisy w dziennikach 

 
2. Uwrażliwienie na zagrożenia 

 
- zajęcia tematyczne na lekcjach 

 
- wychowawcy 

 
- zapisy w dziennikach 
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wynikające z niewłaściwego 
korzystania z Internetu, 
komputerów, innych środków 
masowego przekazu 

wychowawczych 
- pedagogizacja rodziców  
- interwencje w sytuacjach 

zagrożenia wynikających z 
niewłaściwego korzystania 
przez uczniów ze środków 
masowego przekazu 

 
 

- nauczyciele 
- pedagog 
- psycholog 
- wychowawcy świetlicy 

 

 
3. Wdrażanie do krytycznej analizy 
oferty mediów i dokonywania 
właściwego wyboru w korzystaniu 
z nich. 
 

 
- zajęcia tematyczne na lekcjach 

wychowawczych 
- pedagogizacja rodziców 
- interwencje w sytuacjach 

zagrożenia wynikających z 
niewłaściwego korzystania 
przez uczniów ze środków 
masowego przekazu 

 

 
- wychowawcy 
- nauczyciele  
- pedagog 
- psycholog 
- wychowawcy świetlicy 

 
- zapisy w dziennikach 
 

 
4. Działania mające na celu 
rozbudzanie wszechstronnych 
zainteresowao uczniów, będących 
alternatywą dla nadmiernego 
korzystania ze środków masowego 
przekazu i komputera 
 

 
- bogata oferta zajęd 

pozalekcyjnych 
dostosowanych do 
zainteresowao uczniów 

- konkursy 
- lekcje biblioteczne 
- zajęcia tematyczne na lekcjach 

wychowawczych 
- wycieczki 
- wyjścia do kina, teatru, na 

- Dyrektor szkoły 
- Wicedyrektor szkoły 
- nauczyciele 
- wychowawcy 
- wychowawcy świetlicy 
- bibliotekarz 

 
 
 

 
- dokumentacja szkolna 
- protokoły z konkursów 
- zapisy w dziennikach 
- karty wycieczek 
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koncerty, wystawy  
- zajęcia warsztatowe dla klas 

młodszych odbywające się 
poza szkołą 

- spotkania z ciekawymi ludźmi 
- możliwośd udziału na terenie 

szkoły w zajęciach tanecznych 
dla dzieci 

- możliwośd doskonalenia 
umiejętności językowych 
poprzez udział na terenie 
szkoły w dodatkowych 
zajęciach języków obcych 

- zajęcia świetlicowe 
 

 
 

IV. OBSZAR NIEPOWODZEO SZKOLNYCH 
 
 
Cel główny: 
 wspieranie rozwoju uczniów na różnych etapach edukacyjnych, uczniów z trudnościami w uczeniu się oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. 
 
 
Cele szczegółowe: 
-      pomoc dzieciom rozwijającym się w nieharmonijny sposób 
- zapobieganie i przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym uczniów 
- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 
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ZADANIA MOŻLIWE SPOSOBY REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE EWALUACJA 

 
1. Realizacja treści zawartych w 
Podstawie Programowej 

 
 

 
- nauczyciele 
- Dyrektor szkoły 
- Wicedyrektor szkoły 
 

 
- zapisy w dziennikach 
 

 
2. Wstępne rozpoznanie 
trudności szkolnych 
 

 
- analiza wyników nauczania 
- obserwacja postępów 

uczniów 
- rozmowy z uczniami i 

rodzicami 
- analiza wytworów pracy 

dziecka 
- diagnozowanie środowiska 

rodzinnego ucznia w kierunku 
wyłonienia możliwych źródeł 
niepowodzeo 

- współpraca nauczycieli, 
psychologa, pedagoga, 
logopedy 

 
-     nauczyciele 
- pedagog 
- psycholog 
- logopeda 
- specjaliści 
 

 
- dokumentacja szkolna 
- zapisy w dziennikach 

 
3. Diagnozowanie uczniów w 
Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej 
 

-    obserwacja uczniów  
      ukierunkowana na  
      wychwycenie trudności  
      edukacyjnych i deficytów  
      rozwojowych 

 
- pedagog  
- psycholog 
- rodzice 
- nauczyciele 

 
- dokumentacja szkolna 
- opinie/orzeczenia P.P-P. 
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- zbieranie dokumentacji pracy 
z dzieckiem prowadzonej na 
terenie szkoły 

- omawianie z rodzicami 
celowości przeprowadzania 
badao 

- informowanie rodziców o 
instytucji przeprowadzającej 
badania psychologiczno - 
pedagogiczne 

- analiza wyników 
przeprowadzonych badao  

- omówienie wyników z 
rodzicami i nauczycielami 

- realizacja w pracy z dzieckiem 
zaleceo zawartych w opinii, 
orzeczeniu P.P.-P. 

- realizacja na prośbę rodziców 
zaleceo P.P.-P. dotyczących 
dostosowania warunków 
egzaminacyjnych na 
sprawdzianie klas VIII 

 

- specjaliści 
- pracownicy P.P-P. 
 

 
4. Organizowanie różnych form 
pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej 
 

 
- udział w zajęciach lekcyjnych, 

wspieranie uczniów ze 
specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi (nauczyciel 
wspomagający) 

- indywidualne konsultacje 

 
- Dyrektor szkoły 
- Wicedyrektor szkoły 
- pedagog  
- psycholog 
- uczniowie 
- nauczyciele 

 
- dokumentacja szkolna 
- zapisy w dziennikach 
- zeszyty uczniów 
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prowadzone przez nauczycieli 
przedmiotów dla uczniów 
potrzebujących dodatkowej 
pomocy 

- pomoc koleżeoska 
- realizacja zaleceo P.P-P. 
- dostosowanie wymagao 

edukacyjnych do 
indywidualnych potrzeb 
uczniów 

- opracowywanie i realizacja 
indywidualnych programów 
pracy z dziedmi ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi 

- elementy działao 
terapeutycznych dotyczące 
radzenia sobie z trudnościami 
- podczas rozmów 
indywidualnych z uczniem 

- konsultacje dla rodziców 
dotyczące przezwyciężania 
trudności dzieci w nauce, 
ujednolicenie oddziaływao na 
dzieci, ukierunkowanie pracy 
dydaktycznej z dziedmi w 
domu 

- gromadzenie i 
wykorzystywanie w pracy z 
dziedmi różnorodnej oferty 
pomocy dydaktycznych  

- specjaliści 
- pracownicy P.P-P 
- wychowawca świetlicy 
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- informowanie rodziców o 
możliwości skorzystania z 
oferty pomocowej 
specjalistycznych instytucji 
wspierających uczniów 

 

 
5. Praca nad motywacją uczniów 
do przezwyciężania trudności w 
nauce 
 

 
- dostosowanie wymagao 

edukacyjnych do potrzeb i 
możliwości uczniów 

- realizacja zaleceo P.P-P. 
- dostrzeganie i wzmacnianie 

mocnych stron ucznia 
- bazowanie na 

zainteresowaniach ucznia 
- wspólne z rodzicami, 

nauczycielami i uczniami 
poszukiwanie „wysp” 
kompetencji 

- elementy działao 
terapeutycznych podczas 
rozmów indywidualnych z 
uczniem 

- porady dla rodziców i 
nauczycieli 

 

 
- pedagog  
- psycholog 
- uczniowie 
- nauczyciele 
- specjaliści 
- rodzice 
- wychowawcy świetlicy 

 
- obserwacje ucznia 
- dokumentacja szkolna 
- systematyczna analiza 

osiąganych wyników przez 
uczniów 

 
6. Organizowanie i prowadzenie 
zajęd wspierających uczniów 

 
- zajęcia wyrównywania wiedzy  
- zajęcia korekcyjno – 

kompensacyjne 

 
- Dyrektor szkoły 
- Wicedyrektor szkoły 
- nauczyciele 

 
- dokumentacja szkolna 
- dzienniki zajęd  
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- zajęcia rewalidacji 
indywidualnej 

- zajęcia logopedyczne 
- zajęcia Montessori 
- zajęcia świetlicowe  

- specjaliści 
- pedagog  
- psycholog 
- logopeda 
- wychowawcy świetlicy 
 

7. Analiza gotowości dziecka do 
podjęcia nauki w szkole (diagnoza 
przedszkolna) 

- prowadzenie obserwacji 
pedagogicznych mających na celu 
poznanie możliwości i potrzeb 
rozwojowych dzieci 
- gromadzenie informacji na 
temat rozwoju dziecka  
- przeprowadzenie diagnozy 
gotowości szkolnej 
 

- wychowawca oddziału 
przedszkolnego 

- dokumentacja  
- arkusze obserwacji 
- diagnoza 

 
 
 
 
 


