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I. Wprowadzenie  do programu  

Zadania wychowawcze szkoły są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest wszechstronny rozwój Ucznia w wymiarze 

emocjonalnym, społecznym, kulturalnym, moralnym, ekologicznym, zdrowotnym  i intelektualnym. Szkoła jako środowisko wychowawcze 

ma za zadanie wspomagać uczniów w osiąganiu wszechstronnego rozwoju, kształtować postawy, umożliwić korygowanie deficytów w celu 

optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zapobiegać zagrożeniom poprzez profilaktykę, przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom 

i wsparcie uczniów, dzieci przedszkolnych w trudnych sytuacjach. 

Program powstał w oparciu o wyniki obserwacji, badań ankietowych, rozmów i  konsultacji z rodzicami, nauczycielami  

i przedstawicielami Rady Samorządu  Uczniowskiego. 

II. Misja i wizja szkoły.  

Misja szkoły 

1. Dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest człowiekiem społeczności szkolnej. 

2. Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją narodu polskiego, jednocześnie wychowujemy w poszanowaniu kultur  

i wartości innych narodów. 

3. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we 

współczesnym świecie. 

4. Zwracamy szczególną uwagę na rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy naszych uczniów. 

5. Propagujemy wśród uczniów zdrowy styl życia. 

6. Dbamy o bezpieczeństwo uczniów. 
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Wizja szkoły 

Nasza szkoła jest nowoczesną, przyjazną placówką, przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym. 

Program wychowawczo- profilaktyczny szkoły ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby. Jego realizacja ma  umożliwić  uczniowi 

wszechstronny rozwój. Uczniowie naszej szkoły wyrosną na ludzi mających poczucie własnej wartości  

i odpowiedzialności ze własne zachowanie.  Wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki informacyjnej i informatycznej, stosujemy 

nowoczesne metody nauczania i wychowania aby uczeń mógł rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności, zdolności i pasje. W pracy  

z uczniem nauczyciel podejmuje twórcze działania, które pozwolą realizować misję szkoły. Nasi uczniowie będą świadomi nierozerwalnego 

współistnienia ze środowiskiem przyrodniczym, świadomi własnego pochodzenia, dumni z bycia Polakami, Europejczykami i członkami 

swojej "małej ojczyzny". Będą szanować kulturę i tradycję. Szczególnie dbamy o rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy uczniów,  

aby w przyszłości propagowali zdrowy styl życia i potrafili dokonywać słusznych wyborów 

 

III.  Zadania Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego 

1. Założenia ogólne. 

Zgodnie ze wskazaniami działalność wychowawczo-profilaktyczna w naszej szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia 

oraz 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) 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; 
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3) społecznej- ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy 

wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych; 

4) aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie  znaczenia zdrowia  

oraz poczucia sensu istnienia. 

Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli  

i innych pracowników szkoły. Działalność ta odbywać się będzie w formie pogadanek, zajęć warsztatowych, treningów umiejętności, debat, 

szkoleń, spektakli teatralnych, festynów, a także w innych postaciach uwzględniających wykorzystywanie aktywnych metod pracy. 

2. Zadania: 

1) poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią; 

2) wzmocnienie motywacji do nauki i własnego rozwoju; 

3) edukacja zdrowotna; 

4) profilaktyka uzależnień; 

5) ograniczanie zachowań agresywnych i przemocy w szkole; 

6) organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 

7) kształtowanie postawy przynależności do środowiska szkolnego, lokalnego, do społeczności polskiej i europejskiej. 

 

3. Cele szczegółowe: 

Uczeń naszej szkoły:  

• jest życzliwy, dostrzega potrzeby drugiego człowieka, 

• udziela pomocy rówieśnikom, 

• szanuje ludzi i respektuje ich prawa, 

• jest tolerancyjny wobec drugiego człowieka; 

• jest odpowiedzialny, 
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• potrafi rozwiązywać konflikty, 

• potrafi sobie radzić z trudnymi uczuciami (złość, gniew, strach), 

• jest asertywny, 

• potrafi komunikować się z innymi, dyskutować, bronić i uzasadniać własny punkt widzenia, 

• godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, 

• kieruje się miłością do Ojczyzny, poszanowaniem dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy  jednoczesnym otwarciu na kultury Europy 

i świata, 

• czuje się bezpiecznie w swoim środowisku szkolnym, 

• bezpiecznie porusza się w przestrzeni cyfrowej, 

• odróżnia dobro od zła, 

• dba o higienę osobistą, estetykę ubioru, pomieszczeń, 

• podejmuje działania na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego (w tym wolontariat), 

• szanuje środowisko przyrodnicze 

• może rozwijać swoje zdolności i zainteresowania, być kreatywnym. 

 

4. Model absolwenta 

Absolwent jest: 

1) aktywny: posiada zainteresowania, pasje jest twórczy, wykazuje się samodzielnością, ciekawy świata,  korzysta z różnych źródeł informacji, 

wykorzystuje zdobytą wiedzę; 

2) odpowiedzialny: umie samodzielnie rozwiązywać problemy, podejmuje działania i przewiduje ich konsekwencje,  

3) otwarty: potrafi uważnie słuchać, rozmawiać umie współpracować w grupie, prezentuje swój punkt widzenia i szanuje poglądy innych; 

4) optymistą: pozytywnie patrzy na świat, lubi siebie i innych; 

5) tolerancyjny: szanuje inne rasy i nacje oraz ich poglądy, jest wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka, 
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6) świadomy swoich praw i praw innych ludzi: zna swoją wartość, swoje prawa, zna i respektuje prawa innych. 

5. Model dorosłego i dojrzałego człowieka 

1) akceptuje samego siebie, 

2)  odpowiedzialny i zdyscyplinowany, 

3) zna własne emocje, myśli i panuje nad nimi, 

4) zna emocje innych osób i umie sobie z nimi radzić, 

5) jest pewny siebie, 

6) motywuje samego siebie i bliskich do osiągania zamierzonych celów, 

7) jest wytrwały i cierpliwy, 

8) jest realnym optymistą, 

9) świadomie zarządza swoimi relacjami, 

10) jest elastyczny i otwarty na zmiany. 

 

IV. Diagnoza sytuacji wychowawczej 

Każdego roku przeprowadzana jest diagnoza środowiska, analizuje się potrzeby i zasoby szkoły z obszaru  wychowania i profilaktyki w szkole  

na podstawie: 

1) badań  ankietowych skierowanych do rodziców na temat oczekiwań rodziców w realizacji treści profilaktycznych i wychowawczych, 

2) badań  ankietowych skierowanych do uczniów na temat poczucia bezpieczeństwa i samopoczucia ucznia w szkole, 

3) spostrzeżeń wychowawcy na temat klasy, 

4) analizy stanu wychowania w szkole: 

• obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły, analiza uwag wpisanych do zeszytu, 

• analizy osiągnięć szkolnych, 

• analizy wytworów ucznia, 

• sprawozdań półrocznych opracowanych przez wychowawcę. 
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W wyniku diagnozy i ewaluacji programu wychowawczo -profilaktycznego wyłoniono następujące obszary problemowe: 

1) brak motywacji do nauki; 

2) spędzanie przez uczniów dużej ilości czasu przed komputerem i na portalach społecznościowych, co skutkuje słabą komunikacją werbalną; 

3) w niektórych przypadkach nierespektowanie przez uczniów norm społecznych, w tym zachowań agresywnych uczniów; 

4) rozszerzenie działań na rzecz profilaktyki uzależnień, przemocy, otyłości (spostrzeżenia pedagoga, wychowawców, analiza wyników ankiet). 

V. 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. 

W szkole pamiętamy o tym, aby dawać uczniom zachętę, uczyć się śmiałości,  w pełni je aprobować. Uczniowie mogą uczyć się lubić samych 

siebie. Często słyszą słowa uznania, uczą się stawiać sobie cele. Wychowywani są w poczuciu bezpieczeństwa. Uczą się ufać sobie i innym. 

Otaczani rzetelnością i uczciwością uczą się, czym jest prawda i sprawiedliwość. Dzieciom, które mają trudności w nauce, potrzebne jest  nasze 

zrozumienie i wsparcie. Uwrażliwiają się na potrzeby innych, w tym niepełnosprawnych. Zgłaszają, kiedy innym dzieje się krzywda. Proszą  

o pomoc, kiedy nie radzą sobie z emocjami.                          

Szkoła realizuje zadania wspólnie z uczniami, rodzicami i wszystkimi pracownikami szkoły ( nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji). 

VI. Zadania i obowiązki podmiotów realizujących program 

1) Dyrektor szkoły: 

a) dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy  

w szkole, 

b) wspiera finansowo i organizacyjnie  działania profilaktyczne w środowisku szkolnym, 

c) stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia  tożsamości 

narodowej, etnicznej i religijnej,  
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d) kontroluje  wypełnianie  przez uczniów obowiązku szkolnego, 

e) organizuje szkolenia dla nauczycieli, 

f) dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły; 

 

2) Pedagog szkolny: 

a) ma obowiązek niesienia wszechstronnej pomocy dzieciom, 

b) ma obowiązek ścisłej współpracy z policją, sądem dla nieletnich, 

c) diagnozuje problemy wychowawcze, 

d) poprzez działania wychowawcze kształtuje wśród uczniów i rodziców świadomość prawną w zakresie ponoszenia konsekwencji  

za popełniony czyn, 

e) doskonali swoje kompetencje w zakresie wychowania i profilaktyki;  

 

3) Logopeda: 

a) diagnozuje, prowadzi badania przesiewowe w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów. 

b) prowadzi zajęcia logopedyczne dla uczniów oraz porady i konsultacje dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy 

uczniów i eliminowania jej zaburzeń. 

c) podejmuje działania profilaktyczne zapobiegające powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów. 

d) wspiera nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów. 

 

4) Nauczyciel: 

a) ma obowiązek reagowania na przejawy u dzieci niedostosowania społecznego, 

b) wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, 

c) udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń  szkolnych, w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów, 
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d) odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem  

e) świadczy pomoc psychologiczno - pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem; 

 

5) Wychowawca klasy: 

a) prowadzi we współdziałaniu z pedagogiem szkolnym szkolenia i konsultacje dla rodziców, 

b) dąży w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, sprawuje opiekę wychowawczą nad powierzonymi mu uczniami szkoły poprzez 

tworzenie warunków wspomagających ich rozwój i przygotowuje uczniów do życia w rodzinie i w społeczeństwie,  

c) poznaje warunki życia i nauki swoich wychowanków, 

d) uczy pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości, 

e) realizuje w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, 

f) koordynuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w swojej klasie; 

 

6) Rodzice: 

a) współdziałają z nauczycielami i wychowawcą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci, 

b) dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego swoich dzieci. 

 

VII. Treści i działania o charakterze wychowawczo –profilaktycznym 
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DZIAŁANIA SKIEROWANE DO UCZNIÓW ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 

1. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA  UCZNIÓW W SZKOLE  I POZA NIĄ 

Lp. Działanie Forma realizacji Oczekiwane efekty Odpowiedzialni 

 1 Kształtowanie 
przyjaznego klimatu 
w szkole, 
budowanie 
prawidłowych 
relacji 
rówieśniczych oraz 
relacji uczniów 
i nauczycieli.  

• Adaptacja przedszkolaków do nowych warunków i wymogów 
oddziałów przedszkolnych.  

• Poznanie przez dzieci budynku oddziałów przedszkolnych i szkoły. 
osób tam pracujących oraz wymagań. 

• Przeprowadzenie zabaw i zajęć integracyjnych.  

• Dziecko czuje się bezpiecznie 
w swojej sali i szkole. 

nauczyciele 
wychowawcy 
 
 

 2 Edukacja dzieci, 
w zakresie 
bezpiecznych  
i higienicznych 
warunków nauki 
wychowania 
i opieki. 
 
 

• Zapoznanie dzieci z regulaminami i zasadami obowiązującymi  
w oddziałach przedszkolnych. 

• Ustalenie zasad warunkujących bezpieczeństwo podczas pobytu  
w   oddziale przedszkolnym (sala zabaw i zajęć, ogród przedszkolny)  
oraz na wycieczkach i spacerach. 

• Przypominanie zasad bezpiecznego uczestniczenia w imprezach 
przedszkolnych. 

• Zapoznanie  dzieci: 
- z sygnałami alarmowymi, 
- zasadami ochrony przeciwpożarowej, 
- zasadami zachowania się podczas ewakuacji. 

 

• Dziecko zna konsekwencje 
wynikające z nieprzestrzegania 
regulaminów i zasad. 

• Dziecko odpowiednio zachowuje 
się podczas zagrożeń, ewakuacji. 

• Dziecko wie, jak zachować się 
w sytuacji zagrażającej zdrowiu 
i życiu. 

• Dziecko przestrzega zasad 
bezpieczeństwa w oddziałach 
przedszkolnych i poza nimi. 

• Dziecko przestrzega powszechnie 
stosowanych norm społecznych. 

• Dziecko czuje się bezpiecznie 
w czasie imprez i uroczystości. 

nauczyciele  
wychowawcy 
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2 Bezpieczne 
uczestnictwo 
w ruchu  
drogowym. 
 

• Poznawanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach  
i ulicach oraz ich przestrzeganie. 

• Wdrażanie dzieci do prawidłowego zachowania się na przystanku 
autobusowym, w autobusie oraz w czasie oczekiwania na autobus 
przed szkołą (6-latki). 

• Współpraca z policją. 

• Nauka zachowań wobec napotykanych zwierząt. 

• Przestrzeganie zakazu rozmowy i wszelkich kontaktów z 
nieznajomymi. 

• Dziecko poznaje i stosuje  
w praktyce przepisy ruchu 
drogowego. 

• Dziecko wie jak zachować się 
w sytuacji zagrożenia. 

nauczyciele 
wychowawcy  

3 Bezpieczeństwo  
podczas zabaw. 

• Pogadanki nt. bezpieczeństwa podczas zabaw letnich i zimowych  
(ferie i wakacje). 

• Rozmowy na temat bezpiecznego korzystania z placu zabaw 
i ogrodu przedszkolnego. 

• Dziecko wie jak się zachować 
podczas zabaw letnich i zimowych. 

• Bezpiecznie korzysta z placu zabaw. 

wychowawcy  
nauczyciele  

4 Wdrażanie metod  
radzenia sobie 
w sytuacjach 
trudnych.  

• Podejmowanie tematyki dotyczącej sytuacji trudnych 
i niebezpiecznych. 

• Informowanie o osobach i instytucjach niosących pomoc. 
 

• Dziecko zachowuje się 
odpowiednio do sytuacji. 

• Wie, do kogo zwrócić się o pomoc 
w razie potrzeby. 

wychowawcy  
nauczyciele  
 

5 Edukacja dzieci 
w zakresie 
prawidłowego 
interpretowania 
praw człowieka. 

• Uświadamianie dzieciom swoich praw i obowiązków - pogadanki 
na zajęciach wychowawczo-dydaktycznych. 

• Kodeks Przedszkolaka. 

• Rozmowa nt. podstawowych praw człowieka w tym dziecka 
niepełnosprawnego. 

• Dziecko zna swoje prawa  
i obowiązki. 

wychowawcy  
nauczyciele  
 

6 Świadome 
i umiejętne 
korzystanie 
z Internetu. 

• Przekazywanie wiadomości na temat właściwego korzystania 
z komputera i Internetu. 

• Kształtowanie umiejętności oddzielania postaci fikcyjnych 
od rzeczywistych. 

• Uczenie dystansu do świata reklam i fikcji. 

• Wskazywanie zagrożeń wynikających z długotrwałego oglądania 
telewizji oraz pracy z komputerem. 

• Dziecko zna zasady bezpiecznego 
korzystania z komputera i Internetu. 
 

 

wychowawcy 
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7 Współpraca 
z instytucjami 
wspierającymi 
działania szkoły. 

• Upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie 
właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. 

• Spotkania z przedstawicielami instytucji np. policją, strażą 
pożarną. 

• Dzieci i nauczyciele wiedzą jak 
zachować się w sytuacji zagrożenia. 

wychowawcy  
nauczyciele  

 

2. WZMOCNIENIE MOTYWACJI DO NAUKI I WŁASNEGO ROZWOJU 

Lp. Działanie Forma realizacji Oczekiwane efekty Odpowiedzialni 

1 Uświadomienie 
uczniom jego mocnych 
stron i możliwości. 

• Obserwacja i diagnozowanie dzieci pod kątem ich możliwości. 

• Podkreślanie mocnych stron każdego dziecka. 

• Ukazanie perspektyw rozwoju i możliwości osiągania 
sukcesów. 

• Dziecko lepiej zna siebie i swoje 
mocne strony. 

• Dziecko zna swoje zalety. 

• Dziecko dostrzega możliwości 
osiągnięcia sukcesu. 

wychowawcy 
pedagog  
logopeda 

2 Rozwijanie 
indywidualnych 
zainteresowań 
uczniów. 

• Angażowanie dzieci do udziału w konkursach. 

• Organizowanie różnych form przeglądu twórczości dzieci. 
 

• Dziecko rozwija swoje 
zainteresowania. 

• Dziecko bierze udział 
w konkursach i przeglądach 
twórczości. 

wychowawcy 
nauczyciele 

3 Kształtowanie 
hierarchii systemu 
wartości. 

• Prezentowanie pożądanych wartości moralnych na podstawie 
czytanych utworów literackich. 

• Wskazywanie pożądanych wzorców zachowań. 

• Dziecko rozumie i dostrzega sens 
bycia wartościowym człowiekiem. 

wychowawcy 
nauczyciele 

4 Pomoc uczniom  
w przezwyciężaniu 
własnych trudności  
i ograniczeń. 

• Praca indywidualna z dzieckiem mającym trudności. 

• Objęcie dzieci opieką logopedyczną, psychologiczno- 
pedagogiczną. 

• Prowadzenie indywidualnych rozmów z uczniami i rodzicami. 

• Kontynuowanie Gminnego Konkursu Logopedycznego. 

• Dziecko korzysta z pomocy 
logopedy, pedagoga. 

• Rodzice współpracują 
z nauczycielami w przezwyciężaniu 
indywidualnych trudności dzieci. 

dyrektor  
nauczyciele  
logopeda 
pedagog 
rodzice 
 



Program wychowawczo – profilaktyczny SP Borowa 

2017/2018 

 

5 Rozwijanie 
umiejętności 
rozpoznawania  
i ujawniania swoich 
uczuć i emocji. 

• Realizowanie tematyki dotyczącej uczuć, asertywności, emocji, 
empatii. 

• Kształcenie umiejętności radzenia sobie ze stresem. 

• Uczenie zasad komunikacji społecznej. 

• Dziecko potrafi wyrazić i nazwać 
uczucia i emocje. 

• Dziecko potrafi właściwie 
przeżywać sukces i porażkę. 

wychowawcy 
pedagog  

6 Wzmacnianie 
motywacji do nauki. 

• Indywidualne rozmowy nauczycieli i wychowawców -
podkreślanie mocnych stron dziecka. 

• Stosowanie pochwał, pozytywne wzmacnianie. 

• Dziecko podejmuje wysiłek 
intelektualny i nastawiony jest 
na osiąganie sukcesów. 

nauczyciele  
wychowawcy 
pedagog 

7  Rozwijanie 
zainteresowań 
czytelniczych. 
 

• Współpraca z biblioteką szkolną i gminną. 

• Uczestniczenie w konkursach organizowanych przez bibliotekę. 

• Cykliczne spotkania w Gminnej Bibliotece Publicznej w Borowej 
pod hasłem „Cała Polska czyta dzieciom. Spotkanie z bajką – i my 
też czytamy” (6-latki). 

• Kontynuowanie akcji „ Cała gmina czyta dzieciom”. 

• Dziecko uczestniczy w konkursach 
organizowanych przez bibliotekę. 

• Rozwija swoje zainteresowania. 
 

Bibliotekarz 
wychowawcy 
nauczyciele 

 

3.  EDUKACJA ZDROWOTNA 

Lp. Działanie Forma realizacji Oczekiwane efekty Odpowiedzialni 

1 Popularyzacja 
aktywnych sposobów 
spędzania wolnego 
czasu. 

• Wskazywanie właściwych form spędzania wolnego czasu. 

• Cykliczne spotkania z teatrzykiem „Skrzat” z Krakowa. 

• Organizowanie wycieczek i spacerów: 
- po okolicy, 
- do lasu. 

• Imprezy: festyn rodzinny, przedszkolny turniej sportowy. 

• Dziecko aktywnie spędza wolny 
czas. 

• Dziecko uczestniczy 
w wycieczkach szkolnych 
i imprezach sportowych. 

wychowawcy 
nauczyciele 

2 Uświadomienie 
konieczności 
zachowania higieny  
i ergonomii pracy. 

• Przestrzeganie właściwej postawy podczas zajęć przy stolikach  
i na dywanie. 

• Zwracanie uwagi na właściwą postawę ciała.  

• Dbanie o prawidłową higienę pracy i zabawy zgodną z rozwojem 
psychofizycznym (ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, 

• Dziecko zachowuje właściwą 
postawę ciała. 

• Dziecko bezpiecznie i efektywnie 
odpoczywa podczas zabaw i 

wychowawcy 
nauczyciele  
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leżakowanie).  zajęć. 

3 Promowanie zdrowego 
odżywiania. 

• Pogadanki i rozmowy nt. zasad zdrowego odżywiania. 

• Przygotowywanie zdrowych posiłków. 

•  Realizacja programu dla szkół (mleko oraz owoce i warzywa 
 w szkole) 

• Zakładanie małych hodowli. 

• Dziecko zna i stosuje zasady 
zdrowego odżywiania. 

• Dziecko wie, że spożywanie 
świeżych warzyw jest zdrowe. 

wychowawcy 
nauczyciele  
 

4 Kształtowanie 
nawyków dbania 
o zdrowie  

i higienę osobistą. 

• Dbanie o czystość swojego ciała i ubrania (spotkania 
z higienistką). 

• Zachęcanie do częstego przebywania na świeżym powietrzu. 

 Zachęcanie do dbania o higienę jamy ustnej. 

• Zwracanie uwagi na ubieranie się stosownie do pogody.  

• Dziecko zna i stosuje zasady 
higieny osobistej. 

wychowawcy  
nauczyciele 
higienistka szkolna 
rodzice 
 

5 Kształtowanie 
umiejętności 
rozpoznawania 
zagrożeń dla 
środowiska oraz 
uświadomienie 
potrzeby 
podejmowania działań 
na rzecz ochrony 
środowiska. 

• Udział w akcjach takich jak np.: „Sprzątanie Świata”, „Dzień 
Ziemi”. 

• Dbałość o zieleń w salach i wokół budynków. 

• Uczenie segregowania odpadów, zbiórka surowców wtórnych. 

• Dbałość o podręczniki i materiały pomocnicze. 

• Uczenie szacunku do środowiska. 

• Ukazanie wpływu codziennych czynności i zachowań na stan 
środowiska naturalnego. 

• Uwrażliwianie na związek degradacji środowiska ze zdrowiem 
człowieka. 

• Dziecko dba o środowisko 
naturalne. 

• Bierze udział w akcjach  
związanych z ochroną 
środowiska. 

 

wychowawcy  
nauczyciele 
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4. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ 

Lp. Działanie Forma realizacji Oczekiwane efekty Odpowiedzialni 

1 Diagnozowanie sytuacji 
domowej 
wychowanków. 

• Rozpoznanie potrzeb z zakresu  profilaktyki uzależnień –
wywiady, obserwacje (rodzice, uczniowie, nauczyciele). 

• Rozmowa rodziców i wychowawców z pedagogiem. 

• Pedagog, wychowawca zna 
sytuację rodzinną swoich 
wychowanków. 

• Zwraca uwagę na dzieci z rodzin 
dysfunkcyjnych. 

wychowawcy 
pedagog  

 

5. OGRANICZANIE ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH I PRZEMOCY W SZKOLE 

Lp. Działanie Forma realizacji Oczekiwane efekty Odpowiedzialni 

1 Diagnoza poziomu 
bezpieczeństwa 
w szkole. 
 

• Prowadzenie diagnozy poprzez:  
 - obserwacje,                                                                                                    
- ankiety, 
- rozmowy z rodzicami i nauczycielami. 

• Nauczyciele znają zagrożenia 
występujące wśród dzieci. 

dyrektor 
pedagog  
nauczyciele 

2 Uświadamianie 
dzieciom, czym jest 
agresja 
 i przemoc oraz jak sobie  
z nimi radzić. 

• Pogadanki, spotkania z przedstawicielami Policji, pedagogiem 
szkolnym. 

• Uczenie pokojowego rozwiązywania konfliktów. 

• Uświadamianie, że wszelkie zjawiska przemocy są 
naruszeniem dóbr i praw człowieka. 

• Uświadamianie konsekwencji wobec zachowań agresywnych. 

• Uświadamianie o ponoszeniu odpowiedzialności za własne 
postępowanie. 

• Dziecko wie, czym jest agresja. 

• Dziecko potrafi pokojowo 
rozwiązywać konflikty. 

• Dziecko radzi sobie  
z własnymi emocjami. 

• Dziecko wie, gdzie w razie 
potrzeby szukać pomocy. 

pedagog 
wychowawcy 
nauczyciele 

3 Eliminowanie  
wulgaryzmów  
ze słownika  
ucznia. 
 

• Codzienne wdrażanie do używania form grzecznościowych 
i kulturalnego zachowania się. 

• Reagowanie nauczycieli i pracowników obsługi na przejawy 
wulgaryzmów. 
 
 

• Dziecko zachowuje się 
kulturalnie.  

• Zna zwroty grzecznościowe. 

pracownicy szkoły 
wychowawcy 
nauczyciele 
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4 Wdrażanie działań na 
rzecz ograniczania 
agresji i przemocy. 

• Proponowanie bezpiecznych zabaw. 

• Organizowanie zabaw przeciwko agresji. 

• Dziecko czuje się bezpiecznie. 
 

nauczyciele 
wychowawcy 

 

6. ORGANIZOWANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ 

Lp. Działanie Forma realizacji Oczekiwane efekty Odpowiedzialni 

1 Diagnoza potrzeb szkoły 
w zakresie pomocy- 
psychologiczno- 
pedagogicznej. 
 

Prowadzenie diagnozy poprzez:  

− obserwacje, 

− ankiety, 

− analizę dokumentów, 

− rozmowy z rodzicami i nauczycielami 

• Wyodrębnienie grupy dzieci 
potrzebujących pomocy 
psychologiczno- pedagogicznej. 

pedagog  
nauczyciele 
logopeda 

2 Organizowanie  
i prowadzenie różnych 
form udzielania uczniom 
w szkole pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej.  

• Prowadzenie zajęć specjalistycznych:                                                                                  
- z pedagogiem szkolnym, 
- z logopedą. 

• Współpraca z instytucjami/osobami wspierającymi działania 
szkoły. 

• Prowadzenie zajęć integracyjnych. 

• Porady i konsultacje. 

• Rodzice uzyskują informacje na 
temat trudności dzieci i możliwości 
skorzystania z pomocy 
specjalistów zatrudnionych w 
szkole. 
 

 

dyrektor 
specjaliści 
nauczyciele 

3 Praca z uczniem 
zdolnym. 

 

• Stwarzanie dzieciom możliwości rozwijania swoich zdolności 
(prezentowanie uzdolnień dzieci w konkursach wewnętrznych i 
zewnętrznych oraz podczas uroczystości przedszkolnych).  

• Współpraca z nauczycielami prowadzącymi zajęcia rozwijające 
zainteresowania i uzdolnienia. 

• Dziecko rozwija swoje 
zainteresowania. 

• Uczestniczy w konkursach 
wewnętrznych i zewnętrznych. 

 

nauczyciele 
wychowawcy 

4 Współpraca z rodzicami. • Spotkania informacyjne. 

• Pedagogizacja rodziców.  

• Porady, warsztaty dla rodziców. 

• Rodzice znają zagrożenia 
otaczającego środowiska. 

pedagog 
wychowawcy 
logopeda 
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7. KSZTAŁTOWANIE U UCZNIA POSTAWY PRZYNALEŻNOŚCI DO ŚRODOWISKA SZKOLNEGO, LOKALNEGO, DO SPOŁECZNOŚCI POLSKIEJ  

I EUROPEJSKIEJ  

Lp. Działanie Forma realizacji Oczekiwane efekty Odpowiedzialni 

1 Poznanie życia  
i twórczości patrona 
szkoły. 

• Akademia z okazji święta patrona szkoły, udział w lokalnych 
uroczystościach (6-latki). 

• Dziecko uczestniczy w 
akademiach. 

wychowawcy 
 

2 Organizacja 
i uczestnictwo 
w uroczystościach 
szkolnych i gminnych. 

• Przygotowanie imprez przedszkolnych  (wg harmonogramu) 
 

• Dziecko aktywnie uczestniczy 
w uroczystościach i życiu 
oddziałów przedszkolnych. 

wychowawcy 
nauczyciele  

3 Pielęgnowanie 
narodowych tradycji, 
obyczajów  
i postaw 
patriotycznych. 

• Zapoznanie z hymnem i właściwą postawą podczas jego 
słuchania. 

• Uczestnictwo w obchodach związanych ze świętami 
państwowymi. 

• Święto Flagi. 

• Poznawanie miejsc ważnych dla pamięci narodowej.  

• Dzień pamięci o poległych w obronie Ojczyzny 
i bombardowania Borowej. 

• Dbałość o odpowiedni strój w czasie świąt, uroczystości 
patriotycznych. 

• Dziecko bierze udział w obchodach 
świąt narodowych. 

• Dziecko zna miejsca pamięci 
narodowej. 

nauczyciele 
wychowawcy 

5 Kultywowanie symboli 
narodowych  
i okazywanie  
im szacunku. 

• Apele i uroczystości szkolne. 

• Gazetki tematyczne. 

• Pogadanki na temat ojczyzny i wartości patriotycznych. 

• Szanuje wartości patriotyczne. nauczyciele 
wychowawcy 

6 Poznanie najbliższego 
środowiska i specyfiki 
swojego regionu. 

• Uczenie szacunku do środowiska i lokalnych tradycji. 

• Wycieczki, gazetki tematyczne, prace plastyczne. 

• Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi. 

• Dziecko szanuje środowisko 
i lokalne tradycje. 

nauczyciele 
wychowawcy 

7 Rozwijanie 
i kształtowanie 

• Kształtowanie właściwych postaw w stosunku do osób • Dziecko rozumie potrzeby innych wychowawcy 
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tolerancji wobec 
inności. 

niepełnosprawnych, starszych i odmiennych kulturowo. osób. 

• Dziecko szanuje osoby 
niepełnosprawne. 

 

II. DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RODZICÓW. 

Lp. Działanie Forma realizacji Oczekiwane efekty Odpowiedzialni 

1 Informowanie rodziców 
o działalności szkoły. 

• Zapoznanie rodziców z dokumentami szkoły i oddziałów 
przedszkolnych. 

• Organizowanie Dni Otwartych w przedszkolu 

• Rodzice są współautorami 
dokumentów szkoły- Programu 
Wychowawczo- Profilaktycznego. 

dyrektor  
wychowawcy 

2 Informowanie rodziców 
o funkcjonowaniu 
dziecka w oddziałach 
przedszkolnych. 

• Troska rodzica o właściwe warunki  do harmonijnego 
rozwoju. 

• Informowanie rodziców na zebraniach o postępach  
i trudnościach dzieci związanych z pobytem w oddziałach 
przedszkolnych. 

• Indywidualne spotkania rodziców z dyrektorem szkoły 
z wychowawcą, logopedą oraz pedagogiem. 

• Rodzice na bieżąco znają   sytuację 
dziecka w oddziale przedszkolnym. 

wychowawcy 
pedagog 
logopeda 

3 Współpraca z rodzicami. • Informowanie o instytucjach pozaszkolnych pomagających 
rodzinie. 

• Pedagogizacja rodziców.  

• Konsultacje z rodzicami. 

• Angażowanie rodziców do współorganizowania uroczystości 
i wycieczek. 

• Udział w uroczystościach i imprezach przedszkolnych. 

• Angażowanie rodziców do pracy w realizacji zamierzeń 
wychowawczych. 

• Rodzice znają potrzeby swoich 
dzieci. 

• Wiedzą, gdzie zwrócić się o pomoc. 

• Rodzice biorą udział 
w uroczystościach, imprezach 
przedszkolnych. 

dyrektor  
wychowawcy 
pedagog 
logopeda 
 

4 Pedagogizacja rodziców. • Spotkania ze specjalistami. 

• Podejmowanie tematyki dotyczącej dojrzałości szkolnej  

• Rodzice posiadają wiedzę nt. 
dojrzałości szkolnej. 

wychowawcy 
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i promowania czytelnictwa. • Rodzice poznają wpływ czytania 
na rozwój dziecka.  

 

III. DZIAŁANIA SKIEROWANE DO NAUCZYCIELI 

Lp. Działanie Forma realizacji Oczekiwane efekty Odpowiedzialni 

1 Propagowanie kursów 
i szkoleń. 

• Informowanie nauczycieli o kursach, szkoleniach 
i konferencjach organizowanych poza szkołą. 

• Udział nauczycieli w różnych formach doskonalenia. 

• Nauczyciele poszerzają swoją 
wiedzę i umiejętności. 

dyrektor 

2 Organizowanie 
wewnątrzszkolnego 
doskonalenia 
zawodowego. 

• Organizowanie szkoleń i warsztatów dla Rady Pedagogicznej na 
terenie szkoły. 

• Szkolenia nauczycieli w zakresie zdrowia i profilaktyki. 

• Nauczyciele wzbogacają swój 
warsztat pracy. 

dyrektor 

3 Propagowanie literatury 
dotyczącej profilaktyki 
uzależnień. 

• Pozyskiwanie i udostępnianie materiałów dotyczących 
profilaktyki. 

• Nauczyciele zdobytą wiedzę 
wykorzystują podczas pracy  
z dziećmi. 

dyrektor 

 

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO UCZNIÓW I-III 

1. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA  UCZNIÓW W SZKOLE  I POZA NIĄ 

Lp. Działanie Forma realizacji Oczekiwane efekty Odpowiedzialni 

 1 Kształtowanie 
przyjaznego klimatu 
w szkole, 
budowanie 
prawidłowych 
relacji 

• Adaptacja uczniów klas I do nowych warunków i wymogów szkoły. 

• Poznanie przez uczniów budynku szkolnego, osób pracujących 
w szkole oraz wymagań. 

• Przeprowadzenie zajęć integracyjnych. 

• Uczeń czuje się bezpiecznie 
w swojej klasie i szkole. 

• Uczeń prawidłowo buduje relacje 
z rówieśnikami, nauczycielami 
i rodzicami 

• Rodzice współpracują 

nauczyciele  
wychowawcy 
pedagog 
logopeda 
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rówieśniczych oraz 
relacji uczniów 
i nauczycieli. 

z nauczycielami 

 2 Edukacja uczniów, 
w zakresie 
bezpiecznych  
i higienicznych 
warunków nauki 
wychowania 
i opieki. 
 
 

•  Zapoznanie uczniów z regulaminami  dokumentami szkoły. 

•   Zapoznanie na lekcjach wychowawczych i poszczególnych 
przedmiotach: 
- ze znakami powszechnej informacji 
- z sygnałami alarmowymi 
- zasadami ochrony przeciwpożarowej 
- zasadami zachowania się podczas ewakuacji 
- podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy  
   i postępowania w razie wypadku 
- zasadami zabaw bezpiecznych, przyjemnych i kulturalnych 
na przerwach i w czasie wolnym 

• Przypominanie zasad bezpiecznego spędzania imprez szkolnych. 
 

• Uczeń zna konsekwencje wynikające 
z nieprzestrzegania regulaminu 
szkoły. 

• Uczeń odpowiednio zachowuje się 
podczas zagrożeń, ewakuacji. 

• Uczeń  wie, jak zachować się 
w sytuacji zagrażającej zdrowiu 
i życiu. 

• Uczeń przestrzega zasad. 
bezpieczeństwa w szkole i poza nią 

• Uczeń  przestrzega powszechnie 
stosowanych norm społecznych  

• Uczeń czuje się bezpiecznie 
w czasie przerw i imprez. 

• Poznanie stanu bezpieczeństwa 
w szkole i poza nią.  

nauczyciele  
wychowawcy 
 
 
 
 
 
 
nauczyciele  
wychowawcy 
pedagog 

2 Bezpieczne 
uczestnictwo 
w ruchu  
drogowym. 
 

• Przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze, 
pieszo i na rowerze. 

• Konkursy z zakresu ruchu drogowego i bezpiecznej drogi  
do i ze szkoły. 

• Wdrażanie uczniów do prawidłowego zachowania się na 
przystanku autobusowym, w autobusie oraz w czasie oczekiwania 
na autobus przed szkołą. 

• Współpraca z policją. 

• Nauka zachowań wobec napotykanych zwierząt. 

• Nauka zachowań w przypadku zaczepiania przez osoby obce. 

• Uczeń poznaje i stosuje w praktyce 
przepisy ruchu drogowego. 

• Uczeń wie jak zachować się 
w sytuacji zagrożenia. 

wychowawcy 
nauczyciele  
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3 Bezpieczeństwo  
podczas zabaw. 

• Rozmowy z policjantem nt. bezpieczeństwa podczas zabaw letnich 
i zimowych (ferie i wakacje). 

• Pogadanki na temat bezpiecznego korzystania z placu zabaw 
i terenu rekreacyjnego. 

• Uczeń wie jak się zachować 
podczas zabaw letnich i zimowych. 

• Bezpiecznie korzysta z placu zabaw 
i terenu rekreacyjnego. 

wychowawcy 
pedagog  
nauczyciele  

4 Wdrażanie metod  
radzenia sobie 
w sytuacjach 
trudnych.  

• Podejmowanie tematyki dotyczącej sytuacji trudnych 
i niebezpiecznych. 

• Ćwiczenie umiejętności odmawiania i wyrażania własnego zdania. 

• Informowanie o osobach i instytucjach niosących pomoc. 

• Uczeń zauważa symptomy 
trudnych sytuacji. 

• Nazywa swój problem. 

• Uczeń zachowuje się odpowiednio 
do sytuacji. 

• Wie, do kogo zwrócić się o pomoc 
w razie potrzeby. 

wychowawcy 
pedagog  
nauczyciele  
 

5 Edukacja uczniów 
w zakresie 
prawidłowego 
interpretowania 
praw człowieka. 

• Pogadanki na godzinach wychowawczych.  

• Omawianie zagadnień praw człowieka podczas realizacji materiału 
na poszczególnych przedmiotach. 

• Dyskusje z uczniami nt. podstawowych praw człowieka i ucznia 
w tym dziecka niepełnosprawnego. 

• Uczeń zna swoje prawa i obowiązki. wychowawcy 
pedagog  
nauczyciele  
 

6 Świadome 
i umiejętne 
korzystanie 
z Internetu. 

• Pogadanki na godzinach wychowawczych i spotkaniach 
z pedagogiem. 

• Przekazywanie wiadomości na temat właściwego korzystania 
z komputera i Internetu (np. portali społecznościowych). 

• Kształtowanie umiejętności oddzielania postaci fikcyjnych 
od rzeczywistych. 

• Uczenie dystansu do świata reklam i fikcji. 

• Wskazywanie zagrożeń wynikających z długotrwałego oglądania 
telewizji oraz pracy z komputerem. 

• Uczeń świadomie korzysta z portali 
społecznościowych. 

• Uczeń zna zasady bezpiecznego 
korzystania z Internetu. 

wychowawcy 
pedagog 

7 Współpraca 
z instytucjami 
wspierającymi 
działania szkoły. 

• Upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie 
właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. 

• Spotkania z przedstawicielami instytucji np. policją, strażą 
pożarną. 

• Uczniowie i nauczyciele wiedzą jak 
zachować się w sytuacji zagrożenia. 

wychowawcy 
pedagog  
nauczyciele  



Program wychowawczo – profilaktyczny SP Borowa 

2017/2018 

 

2. WZMOCNIENIE MOTYWACJI DO NAUKI I WŁASNEGO ROZWOJU 

Lp. Działanie Forma realizacji Oczekiwane efekty Odpowiedzialni 

1 Uświadomienie 
uczniom jego mocnych 
stron i możliwości. 

• Diagnozowanie ucznia pod kątem jego możliwości. 

• Podkreślanie mocnych stron każdego dziecka. 

• Ukazanie perspektyw rozwoju i możliwości osiągania 
sukcesów. 

• Uczeń lepiej zna siebie i swoje 
mocne strony. 

• Uczeń zna swoje zalety. 

• Uczeń dostrzega możliwości 
osiągnięcia sukcesu. 

wychowawcy 
pedagog  
logopeda 

2 Rozwijanie 
indywidualnych 
zainteresowań 
uczniów. 

• Organizowanie kół zainteresowań. 

• Angażowanie uczniów do udziału w konkursach. 

• Organizowanie różnych form przeglądu twórczości dzieci. 

• Zajęcia na świetlicy szkolnej. 

• Uczeń rozwija swoje 
zainteresowania. 

• Uczeń bierze udział w konkursach 
i przeglądach twórczości. 

wychowawcy 
nauczyciele 

3 Kształtowanie 
hierarchii systemu 
wartości. 

• Prezentowanie sylwetek wartościowych postaci i wielkich 
Polaków. 

• Wskazywanie pożądanych wzorców zachowań. 

• Uczeń rozumie i dostrzega sens 
bycia wartościowym człowiekiem. 

wychowawcy 
nauczyciele 

4 Pomoc uczniom  
w przezwyciężaniu 
własnych trudności  
i ograniczeń. 

• Organizowanie zespołów wyrównawczych. 

• Objęcie uczniów opieką logopedyczną, psychologiczno- 
pedagogiczną. 

• Prowadzenie indywidualnych rozmów z uczniami i rodzicami. 

• Organizowanie Dni Otwartych Diagnoz Logopedycznych. 

• Kontynuowanie Gminnego Konkursu Logopedycznego. 
 

• Uczeń uzupełnia braki 
w wiadomościach 
i umiejętnościach. 

• Uczeń korzysta z pomocy logopedy, 
pedagoga. 

• Rodzice współpracują 
z nauczycielami w przezwyciężaniu 
indywidualnych trudności uczniów. 

dyrektor 
nauczyciele  
logopeda 
 pedagog 
 rodzice 
 

5 Rozwijanie 
umiejętności 
rozpoznawania  
i ujawniania swoich 
uczuć i emocji. 

• Realizowanie tematyki dotyczącej uczuć, asertywności, emocji, 
empatii. 

• Kształcenie umiejętności radzenia sobie ze stresem. 

• Uczenie zasad komunikacji społecznej. 

• Uczeń potrafi wyrazić i nazwać 
uczucia i emocje. 

• Uczeń radzi sobie ze stresem. 

wychowawcy 
pedagog  
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6 Wzmacnianie 
motywacji do nauki. 

• Indywidualne rozmowy nauczycieli i wychowawców -
podkreślanie mocnych stron dziecka. 

• Stosowanie pochwał, pozytywne wzmacnianie. 

• Uczeń podejmuje wysiłek 
intelektualny i nastawiony jest 
na osiąganie sukcesów. 

nauczyciele  
wychowawcy 
pedagog 

7  Rozwijanie 
zainteresowań 
czytelniczych. 
 

• Współpraca z biblioteką szkolną i gminną. 

• Przeprowadzanie lekcji bibliotecznych.  

• Organizowanie konkursów czytelniczych. 

• Korzystanie z czytelni szkolnej.   

• Kontynuowanie akcji „ Cała gmina czyta dzieciom”. 

• Zorganizowanie pasowania na czytelnika 

• Uczeń uczestniczy w konkursach 
organizowanych przez bibliotekę. 

• Rozwija swoje zainteresowania. 

• Organizuje sobie czas wolny 
mądrze i racjonalnie. 

bibliotekarz 
logopeda 
nauczyciele 

 

3.  EDUKACJA ZDROWOTNA 

Lp. Działanie Forma realizacji Oczekiwane efekty Odpowiedzialni 

1 Popularyzacja 
aktywnych sposobów 
spędzania wolnego 
czasu. 

• Wskazywanie właściwych form spędzania wolnego czasu. 

• Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. 

• Organizowanie wycieczek szkolnych: 
- krajoznawczych 
- do kina 
- do teatru 

• Imprezy sportowe: Dzień Sportu, zawody sportowe, festyn 
rodzinny. 

• Uczeń aktywnie i świadomie 
spędza wolny czas. 

• Uczeń uczestniczy 
w wycieczkach szkolnych 
i imprezach sportowych.  

wychowawcy 
nauczyciele 

2 Uświadomienie 
konieczności  
zachowania higieny  
i ergonomii pracy. 

• Pogadanki, rozmowy na temat higieny nauki. 

• Zwracanie uwagi na właściwą postawę ciała.  

• Stosowanie przerw śródlekcyjnych. 

• Dbanie o właściwy odpoczynek podczas przerw zgodny 
z rozwojem psychofizycznym (bezpieczne gry, zabawy).  

• Uczeń potrafi zaplanować swoją 
pracę. 

• Uczeń zachowuje właściwą 
postawę ciała. 

• Uczeń bezpiecznie i efektywnie 
odpoczywa podczas przerw. 

wychowawcy 
nauczyciele 
higienistka szkolna 
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3 Promowanie zdrowego 
odżywiania. 

• Pogadanki i rozmowy nt. zasad zdrowego odżywiania 
- Złe nawyki żywieniowe np. fast-food. 

• Układanie jadłospisu zgodnie z dietą. 

• Przygotowywanie zdrowych posiłków. 

•  Realizacja programu dla szkół (mleko oraz owoce i warzywa 
 w szkole) 

• Informowanie uczniów nt. szkodliwości spożywania napojów 
energetyzujących. 

• Udział w programie "Szkoła promująca zdrowie" 

• Uczeń zna i stosuje zasady 
zdrowego odżywiania. 

 

 

• Uczeń wie, że spożywanie 
napojów energetyzujących 
negatywnie wpływa na zdrowie 

wychowawcy 
nauczyciele 
higienistka szkolna 
pedagog 

4 Kształtowanie 
nawyków dbania 
o zdrowie  
i higienę osobistą. 

• Rozmowy z higienistką. 

• Pogadanki na temat fizycznego rozwoju człowieka. 

• Przeprowadzenie fluoryzacji i zachęcanie do dbania higienę 
jamy ustnej. 

• Zwracanie uwagi na odpowiedni ubiór. 

• Uczeń zna i stosuje zasady 
higieny osobistej. 

wychowawcy  
nauczyciele 
higienistka szkolna 
rodzice 
 

5 Kształtowanie 
umiejętności 
rozpoznawania 
zagrożeń dla 
środowiska oraz 
uświadomienie 
potrzeby 
podejmowania działań 
na rzecz ochrony 
środowiska. 

• Udział w akcjach takich jak np.: „Sprzątanie Świata”, „Dzień 
Ziemi”. 

• Uczestnictwo w konkursach wewnątrzszkolnych. 
i zewnątrzszkolnych oraz wycieczkach tematycznych.  

• Pogadanki, wycieczki tematyczne. 

• Dbałość o zieleń w klasach i wokół szkoły. 

• Segregowanie odpadów, zbiórka surowców wtórnych. 

•  Dbałość o podręczniki i materiały pomocnicze. 

• Uczenie szacunku do środowiska. 

• Ukazanie wpływu codziennych czynności i zachowań na stan 
środowiska naturalnego. 

• Uwrażliwianie na związek degradacji środowiska ze zdrowiem 
człowieka. 

• Uczeń dba o środowisko 
naturalne. 

• Bierze udział w akcjach  
związanych z ochroną 
środowiska. 

 

wychowawcy  
nauczyciele 
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4. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ 

Lp. Działanie Forma realizacji Oczekiwane efekty Odpowiedzialni 

1 Diagnozowanie sytuacji 
domowej 
wychowanków. 

• Rozpoznanie potrzeb z zakresu  profilaktyki uzależnień –
wywiady , obserwacje, ankiety in. (rodzice, uczniowie, 
nauczyciele)  

• Pedagog, wychowawca zna 
sytuację rodzinną swoich 
wychowanków. 

wychowawcy 
pedagog  

2 Podejmowanie działań 
z zakresu profilaktyki 
uzależnień. 

• Organizacja i prowadzenie zajęć profilaktycznych m.in. nt. 
- Wpływu Internetu 
- Alkoholu 
- Palenia tytoniu 

• Realizowanie elementów programów profilaktycznych: m. in. 
„Nie pal przy mnie proszę” kl. I-III 

• Udział w konkursach dotyczących profilaktyki uzależnień. 

• Współpraca z instytucjami, osobami wspierającymi działania 
szkoły w zakresie profilaktyki uzależnień np. Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

• Warsztaty umiejętności zachowań asertywnych (ćwiczenia 
odmawiania i przeciwstawiania się naciskom ze strony innych 
osób). 

• Kampania profilaktyczna m.in.  
- Przygotowanie spektaklu profilaktycznego z udziałem 
uczniów. 

• Uczeń rozumie zagrożenia 
wynikające ze stosowania 
używek. . 

• W razie potrzeby zwraca się 
o pomoc do dorosłych. 

• Nauczyciele posiadają wiedzę 
na temat profilaktyki uzależnień 
i są przygotowani 
do realizowania programów 
profilaktycznych. 

• Poprzez udział w działaniach 
artystycznych uczniowie 
doskonalą swoje umiejętności, 
odkrywają swoje zasoby, 
poszerzają wiedzę nt. zagrożeń. 

wychowawcy 
nauczyciele 
pedagog 
 
 
 
 
pedagog 
wychowawcy 

 

5. OGRANICZANIE ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH I PRZEMOCY W SZKOLE 

Lp. Działanie Forma realizacji Oczekiwane efekty Odpowiedzialni 

1 Diagnoza poziomu 
bezpieczeństwa 
w szkole. 
 

• Prowadzenie diagnozy poprzez:  
 - obserwacje,                                                                                                    
- ankiety 
- analizę dokumentów 

• Nauczyciele znają zagrożenia 
występujące wśród uczniów. 

dyrektor 
pedagog 
nauczyciele 
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- rozmowy z rodzicami i nauczycielami. 

2 Uświadamianie 
uczniom, czym jest 
agresja 
 i przemoc oraz jak sobie  
z nimi radzić. 

• Pogadanki, dyskusje, zajęcia warsztatowe, spotkania 
z przedstawicielami Policji, pedagogiem szkolnym. 

• Realizacja elementów programu profilaktycznego m.in.                         
- „Żyć w radości” program zapobiegający agresji wśród dzieci 

• Uczenie pokojowego rozwiązywania konfliktów. 

• Uświadamianie, że wszelkie zjawiska przemocy są 
naruszeniem dóbr i praw człowieka. 

• Uświadamianie konsekwencji wobec zachowań agresywnych, 
kradzieży i aktów wandalizmu.  

• Uświadamianie o ponoszeniu odpowiedzialności za własne 
postępowanie. 

• Uczeń wie, czym jest agresja. 

• Uczeń potrafi przeciwstawić się 
zachowaniom agresywnym. 

• Uczeń radzi sobie  
z własnymi emocjami. 

• Uczeń wie, gdzie w razie 
potrzeby szukać pomocy. 

pedagog 
wychowawcy 
nauczyciele 

3 Eliminowanie  
wulgaryzmów  
ze słownika  
ucznia. 

• Codzienne wdrażanie do używania form grzecznościowych 
i kulturalnego zachowania się. 

• Reagowanie dyżurujących nauczycieli i pracowników obsługi 
na przejawy wulgaryzmów. 

• Uczeń zachowuje się kulturalnie.  

• Zna zwroty grzecznościowe. 

pracownicy szkoły 
wychowawcy 
nauczyciele 

4 Wdrażanie działań na 
rzecz ograniczania 
agresji i przemocy. 

• Aktywne dyżurowanie nauczycieli. 

• Proponowanie bezpiecznych zabaw w czasie przerw. 

• Apele szkolne dotyczące spraw porządkowych. 

• Uczeń czuje się bezpiecznie. 

• Uczeń spędza przerwy 
bezpiecznie i aktywnie. 

nauczyciele 
wychowawcy 

 

6. ORGANIZOWANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ 

Lp. Działanie Forma realizacji Oczekiwane efekty Odpowiedzialni 

1 Diagnoza potrzeb szkoły 
w zakresie pomocy- 
psychologiczno- 
pedagogicznej. 
 

Prowadzenie diagnozy poprzez:  

− obserwacje, 

− ankiety 

− analizę dokumentów 

− rozmowy z rodzicami i nauczycielami 

• Wyodrębnienie grupy uczniów 
potrzebujących pomocy 
psychologiczno- pedagogicznej. 

pedagog 
nauczyciele 
logopeda 

2 Organizowanie  • Prowadzenie zajęć specjalistycznych:                                                                                  • Uczeń wie, że może liczyć na dyrektor 



Program wychowawczo – profilaktyczny SP Borowa 

2017/2018 

 

i prowadzenie różnych 
form udzielania uczniom 
w szkole pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej.  

- korekcyjno- kompensacyjnych                                                                                      
- rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne                                    
- rozwijających umiejętności uczenia się                                                            
- logopedycznych; 

•  Praca w zespołach  dla uczniów posiadających orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego.  

      Przygotowywanie dokumentacji m.in.:                                                                           
- Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych 

     - Wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia 

•  Współpraca z instytucjami/osobami wspierającymi działania 
szkoły. 

• Prowadzenie zajęć integracyjnych uczniów niepełnosprawnych 
z uczniami pełnosprawnymi. 

• Porady i konsultacje. 

pomoc szkoły i wie, do kogo może 
się o nią zwróci. 

•  Uczeń osiąga pozytywne wyniki 
w nauce pomimo swoich trudności 
i ograniczeń.  

 

specjaliści 
nauczyciele 

3 Praca z uczniem 
zdolnym. 

• Organizacja i przeprowadzenie zajęć ułatwiających uczniom 
autodiagnozę mocnych stron i uzdolnień. 

• Rozwijanie u uczniów poczucie odpowiedzialności za własne 
uczenie się. 

• Stwarzanie uczniom możliwości rozwijania swoich zdolności 
(koła zainteresowań, konkursy przedmiotowe i tematyczne, 
indywidualizacja kształcenia).  

• Prowadzenie rozmów wspierających z uczniem zdolnym. 

• Współpraca z nauczycielami prowadzącymi zajęcia rozwijające 
zainteresowania i uzdolnienia. 

• Uczeń rozwija swoje 
zainteresowania. 

• Bierze udział w zajęciach 
dodatkowych. 

• Uczestniczy w konkursach 
szkolnych, powiatowym, 
wojewódzkim i krajowym. 

• Korzysta ze wsparcia pedagoga, 
wychowawcy i nauczycieli. 

nauczyciele 
pedagog 

4 Współpraca z rodzicami. • Indywidualne konsultacje. 

• Spotkania informacyjne. 

• Pedagogizacja rodziców.  

• Porady, warsztaty dla rodziców. 
 

• Rodzice znają zagrożenia 
otaczającego środowiska. 

pedagog 
wychowawcy 
logopeda 
nauczyciel 
wspomagający 
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7. KSZTAŁTOWANIE U UCZNIA POSTAWY PRZYNALEŻNOŚCI DO ŚRODOWISKA SZKOLNEGO, LOKALNEGO, DO SPOŁECZNOŚCI POLSKIEJ  

     I EUROPEJSKIEJ  

Lp. Działanie Forma realizacji Oczekiwane efekty Odpowiedzialni 

1 Poznanie życia  
i twórczości patrona 
szkoły. 

• Akademia z okazji święta patrona szkoły. 

• Pogadanki, dyskusje podczas lekcji. 

• Udział w lokalnych uroczystościach. 

• Uczeń uczestniczy w akademiach. 

• Zna życie i twórczość patrona 
szkoły. 

wychowawcy 
nauczyciele 

2 Organizacja 
i uczestnictwo 
w uroczystościach 
szkolnych i gminnych. 

• Przygotowanie apeli, akademii, imprez szkolnych  (wg 
kalendarza imprez szkolnych) 

• Udział w uroczystościach gminnych. 
 

• Uczeń aktywnie uczestniczy 
w uroczystościach i życiu szkoły. 

wychowawcy 
nauczyciele 

3 Działalność Samorządu 
Uczniowskiego. 

• Wspieranie samoorganizacji i samorządności uczniów oraz 
ich wartościowe inicjatywy. 

• Realizowanie zadań wg Programu Pracy Samorządu Szkolnego. 

• Organizacja konkursów. 

• Propagowanie idei wolontariatu, zachęcanie uczniów do 
udziału w akcjach charytatywnych. 

• Uczeń rozumie potrzeby innych 
osób. 

• Jest wrażliwy na potrzeby 
drugiego człowieka. 

• Promuje szkołę w środowisku 
lokalnym. 

• Uczeń nabywa umiejętności 
organizacyjnych. 

wychowawcy 
pedagog 
nauczyciele 

 

4 Pielęgnowanie 
narodowych tradycji, 
obyczajów  
i postaw 
patriotycznych. 

• Nauka hymnu państwowego i innych pieśni patriotycznych. 

• Zapoznanie z hymnem, właściwa postawą podczas jego 
słuchania. 

• Uczestnictwo w obchodach związanych ze świętami 
państwowymi. 

• Zachęcanie dzieci do uczestnictwa w uroczystościach 
środowiskowych. 

• Święto Flagi. 

• poznawanie miejsc ważnych dla pamięci narodowej.  

• Uczeń bierze udział w obchodach 
świąt narodowych. 

• Uczeń zna miejsca pamięci 
narodowej. 

nauczyciele 
wychowawcy 
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• Dzień pamięci o poległych w obronie Ojczyzny 
i bombardowania Borowej. 

• Opieka nad pomnikami poległych w obronie ojczyzny . 

• Dbałość o odpowiedni strój w czasie świąt, uroczystości 
patriotycznych. 

5 Kultywowanie symboli 
narodowych  
i okazywanie  
im szacunku. 

• Apele i uroczystości szkolne. 

• Wycieczki do miejsc pamięci narodowej. 

• Gazetki tematyczne. 

• Pogadanki na temat ojczyzny i wartości patriotycznych. 

• Uczeń zna miejsca pamięci 
narodowej. 

• Szanuje wartości patriotyczne. 

nauczyciele 
wychowawcy 

6 Poznanie najbliższego 
środowiska i specyfiki 
swojego regionu. 

• Uczenie szacunku do środowiska i lokalnych tradycji. 

• Wycieczki, gazetki tematyczne, prace plastyczne. 

• Organizowanie spotkania z ciekawymi ludźmi.  

• Współpraca ze szkołami Gminy Borowa.  

• Uczeń szanuje środowisko 
i lokalne tradycje. 

• Szkoła współpracuje z innymi 
placówkami. 

nauczyciele 
wychowawcy 

7 Rozwijanie 
i kształtowanie 
tolerancji wobec 
inności. 

• Kształtowanie właściwych postaw w stosunku do osób 
niepełnosprawnych, starszych i odmiennych kulturowo. 

• Organizowanie spotkań  z osobami niepełnosprawnymi np. 
z wychowankami Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczego w Woli Pławskiej. 

• Uczeń rozumie potrzeby innych 
osób. 

• Uczeń szanuje osoby 
niepełnosprawne. 

wychowawcy 
logopeda  
pedagog 
bibliotekarz 

 

II. DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RODZICÓW 

Lp. Działanie Forma realizacji Oczekiwane efekty Odpowiedzialni 

1 Informowanie rodziców 
o działalności szkoły. 

• Zapoznanie rodziców z dokumentami szkoły. 

• Organizowanie Dni Otwartych w Szkole 

 

• Rodzice są współautorami 
dokumentów szkoły- Programu 
Wychowawczo- Profilaktycznego. 

dyrektor  
wychowawcy 

2 Informowanie rodziców 
o funkcjonowaniu 
dziecka w szkole. 

• Uświadomienie zagrożeń wynikających  z absencji. 

• Współpraca ze szkołą w przeciwdziałaniu wagarom. 

• Troska rodzica o właściwe warunki  do nauki domowej. 

• Rodzice na bieżąco znają   sytuację 
dziecka w szkole. 

wychowawcy 
pedagog 
logopeda 
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• Informowanie o wynikach w nauce i zachowaniu na 
zebraniach. 

• Indywidualne spotkania rodziców z dyrektorem szkoły 
z wychowawcą, logopedą oraz pedagogiem. 

3 Współpraca z rodzicami. • Organizowanie poradnictwa. 

• Informowanie o instytucjach pozaszkolnych pomagających 
rodzinie. 

• Pedagogizacja rodziców.  

• Konsultacje z rodzicami. 

• Angażowanie rodziców do współorganizowania uroczystości 
i wyjazdów klasowych, szkolnych.  

• Udział w uroczystościach i imprezach szkolnych. 

• Angażowanie rodziców do pracy w realizacji zamierzeń 
wychowawczych. 

• Rodzice znają potrzeby swoich 
dzieci. 

• Wiedzą, gdzie zwrócić się o pomoc. 

• Rodzice biorą udział 
w uroczystościach, imprezach 
szkolnych. 

dyrektor  
wychowawcy 
pedagog 
logopeda 
 

4 Pedagogizacja rodziców. • Spotkania ze specjalistami. 

• Podejmowanie tematyki przemocy i agresji w mediach, grach 
komputerowych, Internecie, prasie młodzieżowej  
na spotkaniach z rodzicami. 

• Rodzice posiadają wiedzę  
nt. zagrożeń i znają czynniki 
chroniące dziecko.  

• Rodzice zwracają uwagę na treści 
dostępne dla swych dzieci. 

pedagog 
wychowawcy 

 

III. DZIAŁANIA SKIEROWANE DO NAUCZYCIELI 

Lp. Działanie Forma realizacji Oczekiwane efekty Odpowiedzialni 

1 Propagowanie kursów 
i szkoleń. 

• Informowanie nauczycieli o kursach, szkoleniach 
i konferencjach organizowanych poza szkołą. 

• Udział nauczycieli w różnych formach doskonalenia 

• Nauczyciele poszerzają swoją 
wiedzę i umiejętności. 

dyrektor 

2 Organizowanie 
wewnątrzszkolnego 

• Organizowanie szkoleń i warsztatów dla Rady Pedagogicznej na 
terenie szkoły. 

• Nauczyciele wzbogacają swój 
warsztat pracy. 

dyrektor 
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doskonalenia 
zawodowego. 

• Szkolenia nauczycieli w zakresie zdrowia i profilaktyki. 

3 Propagowanie literatury 
dotyczącej profilaktyki 
uzależnień. 

• Pozyskiwanie i udostępnianie materiałów dotyczących 
profilaktyki. 

• Nauczyciele zdobytą wiedzę 
wykorzystują podczas pracy  
z uczniami. 

dyrektor 

 

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO UCZNIÓW ODDZIAŁÓW IV-VII 

1. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA  UCZNIÓW W SZKOLE  I POZA NIĄ 
 

Lp. Działanie Forma realizacji Oczekiwane efekty Odpowiedzialni 

1 Kształtowanie 
przyjaznego klimatu 
w szkole, 
budowanie 
prawidłowych 
relacji 
rówieśniczych oraz 
relacji uczniów, 
nauczycieli i 
rodziców 

• Adaptacja uczniów do nowych warunków i wymogów szkoły. 

• Zajęcia integracyjne. 

• Indywidualne rozmowy uczniów z pedagogiem,  wychowawca 
i nauczycielami 

• Konsultacje dla rodziców 

• Uczeń dobrze czuje się w swojej 
szkole 

• Uczeń prawidłowo buduje relacje 
z rówieśnikami, nauczycielami 
i rodzicami 

• Rodzice współpracują 
z nauczycielami 

nauczyciele  
wychowawcy 
pedagog 
logopeda 

2 Edukacja uczniów, 
w zakresie 
bezpiecznych  
i higienicznych 
warunków nauki 
wychowania 
i opieki. 
 

•  Zapoznanie uczniów z regulaminami  dokumentami szkoły. 

•   Zapoznanie na lekcjach wychowawczych i poszczególnych 
przedmiotach: 
- ze znakami powszechnej informacji 
- z sygnałami alarmowymi 
- zasadami ochrony przeciwpożarowej 
- zasadami zachowania się podczas ewakuacji 
- podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy  

• Uczeń zna konsekwencje 
wynikające z nieprzestrzegania 
regulaminu szkoły. 

• Uczeń zna kryteria ocen 
zachowania. 

• Uczeń odpowiednio zachowuje się 
podczas zagrożeń, ewakuacji. 

• Uczeń  wie, jak zachować się 

dyrektor 
nauczyciele  
wychowawcy 
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    i postępowania w razie wypadku 
- zasadami zabaw bezpiecznych, przyjemnych i kulturalnych 
na przerwach i w czasie wolnym 

• Przypominanie zasad bezpiecznego spędzania imprez szkolnych. 

•  Badanie ankietowe uczniów nt. bezpieczeństwa.  

w sytuacji zagrażającej zdrowiu 
i życiu. 

• Uczeń przestrzega zasad. 
bezpieczeństwa w szkole i poza nią 

• Uczeń  przestrzega powszechnie 
stosowanych norm społecznych  

• Uczeń czuje się bezpiecznie 
w czasie przerw i imprez. 

• Poznanie stanu bezpieczeństwa 
w szkole i poza nią.  

 
 
 
nauczyciele  
wychowawcy 
pedagog 

3 Bezpieczne 
uczestnictwo 
w ruchu  
drogowym. 
 

• Przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze, 
pieszo i na rowerze. 

• Konkursy z zakresu ruchu drogowego i bezpiecznej drogi  
do i ze szkoły. 

• Wdrażanie uczniów do prawidłowego zachowania się  
na przystanku autobusowym, w autobusie oraz w czasie 
oczekiwania na autobus przed szkołą. 

• Kurs na kartę rowerową. 

• Współpraca z policją. 

• Uczeń stosuje w praktyce przepisy 
ruchu drogowego. 

wychowawcy 
nauczyciele  

4 Wdrażanie metod  
radzenia sobie 
w sytuacjach 
trudnych.  

• Podejmowanie tematyki dotyczącej sytuacji trudnych 
i niebezpiecznych. 

• Ćwiczenie umiejętności odmawiania i wyrażania własnego zdania. 

• Informowanie o osobach i instytucjach niosących pomoc. 
 

• Uczeń zauważa symptomy 
trudnych sytuacji. 

• Nazywa swój problem. 

• Uczeń zachowuje się odpowiednio 
do sytuacji. 

• Wie, do kogo zwrócić się o pomoc 
w razie potrzeby. 

wychowawcy 
pedagog  
nauczyciele  
 

5 Edukacja uczniów 
w zakresie 
prawidłowego 

• Pogadanki na godzinach wychowawczych.  

• Omawianie zagadnień praw człowieka podczas realizacji materiału 
na poszczególnych przedmiotach. 

• Uczeń zna swoje prawa i obowiązki. wychowawcy 
pedagog  
nauczyciele  
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interpretowania 
praw człowieka. 

• Dyskusje z uczniami nt. podstawowych praw człowieka i ucznia 
w tym dziecka niepełnosprawnego. 

 

6 Świadome 
i umiejętne 
korzystanie 
z Internetu. 

• Pogadanki na godzinach wychowawczych i spotkaniach 
z pedagogiem. 

• Przekazywanie wiadomości na temat właściwego korzystania 
z komputera i Internetu (np. portali społecznościowych). 

• Kształtowanie umiejętności oddzielania postaci fikcyjnych 
od rzeczywistych. 

• Uczenie dystansu do świata reklam i fikcji. 

• Wskazywanie zagrożeń wynikających z długotrwałego oglądania 
telewizji oraz pracy z komputerem. 

• Uczeń świadomie korzysta z portali 
społecznościowych. 

• Uczeń zna zasady bezpiecznego 
korzystania z Internetu. 

wychowawcy 
pedagog 

7 Współpraca 
z instytucjami 
wspierającymi 
działania szkoły 

• Upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie 
właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych 

• Spotkania z przedstawicielami instytucji np. strażą pożarną, policją. 

• Uczniowie i nauczyciele wiedzą jak 
zachować się w sytuacji zagrożenia. 

wychowawcy 
pedagog  
nauczyciele  
 

 
 
2. WZMOCNIENIE MOTYWACJI DO NAUKI I WŁASNEGO ROZWOJU 

 

Lp. Działanie Forma realizacji Oczekiwane efekty Odpowiedzialni 

1 Uświadomienie 
uczniom jego 
mocnych stron 
i możliwości. 

• Diagnozowanie ucznia pod kątem jego możliwości. 

• Podkreślanie mocnych stron każdego dziecka. 

• Ukazanie perspektyw rozwoju i możliwości osiągania sukcesów. 

• Uczeń lepiej zna siebie i swoje 
mocne strony. 

• Uczeń zna swoje zalety. 

• Uczeń dostrzega możliwości 
osiągnięcia sukcesu. 

wychowawcy 
pedagog  
logopeda 

2 Rozwijanie 
indywidualnych 
zainteresowań 
uczniów. 

• Organizowanie kół zainteresowań. 

• Angażowanie uczniów do udziału w konkursach. 

• Organizowanie różnych form przeglądu twórczości dzieci. 

• Uczeń rozwija swoje 
zainteresowania. 

• Uczeń bierze udział w konkursach 

wychowawcy 
nauczyciele 
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 i przeglądach twórczości. 

3 Kształtowanie 
hierarchii 
systemu wartości. 

• Prezentowanie sylwetek wartościowych postaci i wielkich Polaków. 

• Wskazywanie pożądanych wzorców zachowań. 

• Uczeń rozumie i dostrzega sens 
bycia wartościowym człowiekiem. 

wychowawcy 
nauczyciele 

4 Pomoc uczniom  
w 
przezwyciężaniu 
własnych 
trudności  
i ograniczeń. 

• Organizowanie zespołów wyrównawczych. 

• Objęcie uczniów opieką logopedyczną, psychologiczno- 
pedagogiczną. 

• Prowadzenie indywidualnych rozmów z uczniami i rodzicami. 

• Organizowanie Dni Otwartych Diagnoz Logopedycznych. 

• Kontynuowanie Gminnego Konkursu Logopedycznego. 
 

• Uczeń uzupełnia braki 
w wiadomościach 
i umiejętnościach. 

• Uczeń korzysta z pomocy logopedy, 
pedagoga. 

• Rodzice współpracują 
z nauczycielami w przezwyciężaniu 
indywidualnych trudności uczniów. 

dyrektor 
nauczyciele  
logopeda 
 pedagog 
 rodzice 
 

5 Rozwijanie 
umiejętności 
rozpoznawania  
i ujawniania 
swoich uczuć  
i emocji. 

• Realizowanie tematyki dotyczącej uczuć, asertywności, emocji, 
empatii. 

• Kształcenie umiejętności radzenia sobie ze stresem. 

• Uczenie zasad komunikacji społecznej. 

• Uczeń potrafi wyrazić i nazwać 
uczucia i emocje. 

• Uczeń radzi sobie ze stresem. 

wychowawcy 
pedagog  

6 Wzmacnianie 
motywacji  
do nauki. 

• Indywidualne rozmowy nauczycieli i wychowawców -podkreślanie 
mocnych stron dziecka. 

• Stosowanie pochwał, pozytywne wzmacnianie. 

• Uczeń podejmuje wysiłek 
intelektualny i nastawiony jest 
na osiąganie sukcesów. 

nauczyciele  
wychowawcy 
pedagog 

7  Rozwijanie 
zainteresowań 
czytelniczych. 
 

• Współpraca z biblioteką szkolną i gminną. 

• Przeprowadzanie lekcji bibliotecznych.  

• Organizowanie konkursów czytelniczych. 

• Korzystanie z czytelni szkolnej.   

• Kontynuowanie akcji „ Cała gmina czyta dzieciom”. 

• Uczeń uczestniczy w konkursach 
organizowanych przez bibliotekę. 

• Rozwija swoje zainteresowania. 

• Organizuje sobie czas wolny 
mądrze i racjonalnie. 

bibliotekarz 
logopeda 
nauczyciele 
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3.  EDUKACJA ZDROWOTNA 
 

Lp. Działanie Forma realizacji Oczekiwane efekty Odpowiedzialni 

1 Popularyzacja 
aktywnych sposobów 
spędzania wolnego 
czasu. 

• Wskazywanie właściwych form spędzania wolnego czasu. 

• Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. 

• Organizowanie wycieczek szkolnych: 
- krajoznawczych 
- do kina 
- do teatru 

• Imprezy sportowe: Dzień Sportu, zawody sportowe, festyn 
rodzinny. 

• Uczeń aktywnie i świadomie 
spędza wolny czas. 

wychowawcy 
nauczyciele 

2 Uświadomienie 
konieczności 
zachowania higieny  
i ergonomii pracy. 

• Pogadanki, rozmowy na temat higieny nauki. 

• Zwracanie uwagi na właściwą postawę ciała.  

• Stosowanie przerw śródlekcyjnych. 

• Dbanie o właściwy odpoczynek podczas przerw zgodny 
z rozwojem psychofizycznym (bezpieczne gry, zabawy).  

 

• Uczeń potrafi zaplanować swoją 
pracę. 

• Uczeń zachowuje właściwą 
postawę ciała. 

• Uczeń bezpiecznie i efektywnie 
odpoczywa podczas przerw. 

wychowawcy 
nauczyciele 
higienistka szkolna 

3 Promowanie zdrowego 
odżywiania. 

• Pogadanki i rozmowy nt. zasad zdrowego odżywiania 

• Układanie jadłospisu zgodnie z dietą. 

• Przygotowywanie zdrowych posiłków. 

•  Realizacja „Programu dla szkół” (mleko oraz owoce i warzywa 
w szkole) 

• Informowanie uczniów nt. szkodliwości spożywania napojów 
energetyzujących. 

• Udział w programie "Szkoła promująca zdrowie" 

• Uczeń zna i stosuje zasady 
zdrowego odżywiania. 

 
 
 

• Uczeń wie, że spożywanie 
napojów energetyzujących 
negatywnie wpływa na zdrowie 

wychowawcy 
nauczyciele 
higienistka szkolna 
pedagog 

4 Kształtowanie 
nawyków dbania 
o zdrowie  
i higienę osobistą. 

• Rozmowy z higienistką. 

• Pogadanki na temat fizycznego rozwoju człowieka. 

• Przeprowadzenie fluoryzacji i zachęcanie do dbania higienę 
jamy ustnej. 

• Uczeń zna i stosuje zasady 
higieny osobistej. 

wychowawcy  
nauczyciele 
higienistka szkolna 
rodzice 



Program wychowawczo – profilaktyczny SP Borowa 

2017/2018 

 

• Zwracanie uwagi na odpowiedni ubiór.  

5 Kształtowanie 
umiejętności 
rozpoznawania 
zagrożeń dla 
środowiska oraz 
uświadomienie 
potrzeby 
podejmowania działań 
na rzecz ochrony 
środowiska. 

• Udział w akcjach takich jak np.: „Sprzątanie Świata”, „Dzień 
Ziemi”. 

• Uczestnictwo w konkursach wewnątrzszkolnych. 
i zewnątrzszkolnych oraz wycieczkach tematycznych.  

• Pogadanki, wycieczki tematyczne. 

• Dbałość o zieleń w klasach i wokół szkoły. 

• Segregowanie odpadów, zbiórka surowców wtórnych. 

•  Dbałość o podręczniki i materiały pomocnicze. 

• Uczenie szacunku do środowiska. 

• Ukazanie wpływu codziennych czynności i zachowań na stan 
środowiska naturalnego. 

• Uwrażliwianie na związek degradacji środowiska ze zdrowiem 
człowieka. 

• Uczeń dba o środowisko 
naturalne. 

• Bierze udział w akcjach  
związanych z ochroną 
środowiska. 

 

wychowawcy  
nauczyciele 

 
4. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ 
 

Lp. Działanie Forma realizacji Oczekiwane efekty Odpowiedzialni 

1 Diagnozowanie 
sytuacji domowej 
wychowanków. 

• Rozpoznanie potrzeb z zakresu  profilaktyki uzależnień –
wywiady , obserwacje, ankiety in. (rodzice, uczniowie, 
nauczyciele)  

• Pedagog, wychowawca zna 
sytuację rodzinną swoich 
wychowanków. 

wychowawcy 
pedagog  

2 Podejmowanie działań 
z zakresu profilaktyki 
uzależnień. 

• Organizacja i prowadzenie zajęć profilaktycznych m.in. nt.: 
- Wpływu Internetu 
- Środków psychoaktywnych 
- Alkoholu 
- Palenia tytoniu 

• Realizowanie elementów programów profilaktycznych: m.in.: 

− Znajdź właściwe rozwiązanie kl. IV-VI. 

− Dopalacze odsłona piekła V-VII. 

• Uczeń rozumie zagrożenia 
wynikające ze stosowania 
używek.  

• Potrafi odmówić. 

• W razie potrzeby zwraca się 
o pomoc do dorosłych. 

• Nauczyciele posiadają wiedzę 
na temat profilaktyki uzależnień 

wychowawcy 
nauczyciele 
pedagog 
 
 
 
 
pedagog 
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• Udział w konkursach dotyczących profilaktyki uzależnień. 

• Współpraca z instytucjami, osobami wspierającymi działania 
szkoły w zakresie profilaktyki uzależnień np. Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

• Warsztaty umiejętności zachowań asertywnych (ćwiczenia 
odmawiania i przeciwstawiania się naciskom ze strony innych 
osób). 

• Kampania profilaktyczna m.in.  
- Przygotowanie spektaklu profilaktycznego z udziałem uczniów 

i są przygotowani 
do realizowania programów 
profilaktycznych. 

• Poprzez udział w działaniach 
artystycznych uczniowie 
doskonalą swoje umiejętności, 
odkrywają swoje zasoby, 
poszerzają wiedzę nt. zagrożeń. 

wychowawcy 

 
5. OGRANICZANIE ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH I PRZEMOCY W SZKOLE 

 

Lp. Działanie Forma realizacji Oczekiwane efekty Odpowiedzialni 

1 Diagnoza poziomu 
bezpieczeństwa 
w szkole. 
 

• Prowadzenie diagnozy poprzez:  
 - obserwacje,                                                                                                    
- ankiety 
- analizę dokumentów 
- rozmowy z rodzicami i nauczycielami. 

• Nauczyciele znają 
zagrożenia występujące 
wśród uczniów. 

dyrektor 
pedagog 
nauczyciele 

2 Uświadamianie 
uczniom, czym jest 
agresja i przemoc oraz 
jak sobie z nimi radzić. 

• Pogadanki, dyskusje, zajęcia warsztatowe, spotkania 
z przedstawicielami Policji, pedagogiem szkolnym. 

• Realizacja elementów programu profilaktycznego m.in. 
- Spójrz inaczej na agresję. 

• Konkursy dotyczące tematyki agresji i przemocy. 

• Uczenie pokojowego rozwiązywania konfliktów. 

• Uświadamianie, że wszelkie zjawiska przemocy są naruszeniem dóbr 
i praw człowieka. 

• Uświadamianie konsekwencji wobec zachowań agresywnych, 
kradzieży i aktów wandalizmu.  

• Uświadamianie o ponoszeniu odpowiedzialności za własne 

• Uczeń wie,  
czym jest agresja. 

• Uczeń potrafi 
przeciwstawić się 
zachowaniom 
agresywnym. 

• Uczeń radzi sobie  
z własnymi emocjami. 

• Uczeń wie, gdzie w razie 
potrzeby szukać pomocy. 

pedagog 
wychowawcy 
nauczyciele 
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postępowanie. 

3 Eliminowanie  
wulgaryzmów  
ze słownika  
ucznia. 

• Codzienne wdrażanie do używania form grzecznościowych 
i kulturalnego zachowania się. 

• Reagowanie dyżurujących nauczycieli i pracowników obsługi  
na przejawy wulgaryzmów. 

• Uczeń zachowuje się 
kulturalnie.  

• Zna zwroty 
grzecznościowe. 

pracownicy szkoły 
wychowawcy 
nauczyciele 

4 Wdrażanie działań na 
rzecz ograniczania 
agresji i przemocy. 

• Aktywne dyżurowanie nauczycieli. 

• Proponowanie bezpiecznych zabaw w czasie przerw. 

• Apele szkolne dotyczące spraw porządkowych. 
 

• Uczeń czuje się 
bezpiecznie. 

• Uczeń spędza przerwy 
bezpiecznie i aktywnie. 

nauczyciele 
wychowawcy 

 
6. ORGANIZOWANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ 

 

Lp. Działanie Forma realizacji Oczekiwane efekty Odpowiedzialni 

1 Diagnoza potrzeb szkoły 
w zakresie pomocy- 
psychologiczno- 
pedagogicznej. 
 

Prowadzenie diagnozy poprzez:  

− obserwacje, 

− ankiety 

− analizę dokumentów 

− rozmowy z rodzicami i nauczycielami 

• Wyodrębnienie grupy uczniów 
potrzebujących pomocy 
psychologiczno- pedagogicznej. 

pedagog 
nauczyciele 
logopeda 

2 Organizowanie  
i prowadzenie różnych 
form udzielania uczniom 
w szkole pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej.  

• Prowadzenie zajęć specjalistycznych:                                                                                  
- korekcyjno- kompensacyjnych                                                                                      
- rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne                                    
- rozwijających umiejętności uczenia się                                                            
-terapeutycznych dla uczniów z dysleksją                                                      
-logopedycznych; 

•  Praca w zespołach  dla uczniów posiadających orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego.  

      Przygotowywanie dokumentacji m.in.:                                                                           
- Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych 

     - Wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia 

• Uczeń wie, że może liczyć na 
pomoc szkoły i wie, do kogo może 
się o nią zwróci. 

•  Uczeń osiąga pozytywne wyniki 
w nauce pomimo swoich trudności 
i ograniczeń.  

 

dyrektor 
specjaliści 
nauczyciele 
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•  Współpraca z instytucjami/osobami wspierającymi działania 
szkoły. 

• Prowadzenie zajęć integracyjnych uczniów niepełnosprawnych 
z uczniami pełnosprawnymi. 

• Porady i konsultacje. 

3 Praca z uczniem 
zdolnym. 

• Organizacja i przeprowadzenie zajęć ułatwiających uczniom 
autodiagnozę mocnych stron i uzdolnień. 

• Rozwijanie u uczniów poczucie odpowiedzialności za własne 
uczenie się. 

• Stwarzanie uczniom możliwości rozwijania swoich zdolności 
(koła zainteresowań, konkursy przedmiotowe i tematyczne, 
indywidualizacja kształcenia).  

• Prowadzenie rozmów wspierających z uczniem zdolnym. 

• Współpraca z nauczycielami prowadzącymi zajęcia rozwijające 
zainteresowania i uzdolnienia. 

• Uczeń rozwija swoje 
zainteresowania. 

• Bierze udział w zajęciach 
dodatkowych. 

• Uczestniczy w konkursach 
szkolnych, powiatowym, 
wojewódzkim i krajowym. 

• Korzysta ze wsparcia pedagoga, 
wychowawcy i nauczycieli. 

nauczyciele 
pedagog 

4 Współpraca z rodzicami. • Indywidualne konsultacje. 

• Spotkania informacyjne. 

• Pedagogizacja rodziców.  
 

• Rodzice znają zagrożenia 
otaczającego środowiska. 

pedagog 
wychowawcy 
logopeda 
nauczyciel 
wspomagający 

 
7. KSZTAŁTOWANIE U UCZNIA POSTAWY PRZYNALEŻNOŚCI DO ŚRODOWISKA SZKOLNEGO, LOKALNEGO, DO SPOŁECZNOŚCI POLSKIEJ  
I EUROPEJSKIEJ  
 

Lp.  Działanie Forma realizacji Oczekiwane efekty Odpowiedzialni 

1 Poznanie życia  
i twórczości patrona 
szkoły. 

• Akademia z okazji święta patrona szkoły. 

• Pogadanki, dyskusje podczas lekcji. 

• Udział w lokalnych uroczystościach. 

• Uczeń uczestniczy w akademiach. 

• Zna życie i twórczość patrona 
szkoły. 

wychowawcy 
nauczyciele 

2 Organizacja • Przygotowanie apeli, akademii, imprez szkolnych   • Uczeń aktywnie uczestniczy wychowawcy 
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i uczestnictwo 
w uroczystościach 
szkolnych i gminnych. 

(wg kalendarza imprez szkolnych) 

• Udział w uroczystościach gminnych. 
 

w uroczystościach i życiu szkoły. nauczyciele 

3 Działalność Samorządu 
Uczniowskiego. 

• Wspieranie samoorganizacji i samorządności uczniów  
oraz ich wartościowych inicjatyw. 

• Realizowanie zadań wg Programu Pracy Samorządu Szkolnego. 

• Organizacja konkursów. 

• Propagowanie idei wolontariatu, zachęcanie uczniów  
do udziału w akcjach charytatywnych. 

• Uczeń rozumie potrzeby innych. 

• Jest wrażliwy na potrzeby 
drugiego człowieka. 

• Promuje szkołę w środowisku 
lokalnym. 

• Uczeń nabywa umiejętności 
organizacyjnych. 

wychowawcy 
pedagog 
nauczyciele 

 

4 Pielęgnowanie 
narodowych tradycji, 
obyczajów  
i postaw 
patriotycznych. 

• Uczestnictwo w obchodach związanych ze świętami 
państwowymi. 

• Zachęcanie dzieci do uczestnictwa w uroczystościach 
środowiskowych. 

• Święto Flagi. 

• Poznawanie miejsc ważnych dla pamięci narodowej. 

• Dzień pamięci o poległych w obronie Ojczyzny 
i bombardowania Borowej. 

• Opieka nad pomnikami poległych w obronie ojczyzny. 

• Dbałość o odpowiedni strój w czasie świąt, uroczystości 
patriotycznych. 

• Uczeń bierze udział w obchodach 
świąt narodowych. 

• Uczeń zna miejsca pamięci 
narodowej. 

• Opiekuje się pomnikami poległych 
w obronie ojczyzny. 

nauczyciele 
wychowawcy 

5 Kultywowanie symboli 
narodowych  
i okazywanie  
im szacunku. 

• Apele i uroczystości szkolne. 

• Wycieczki do miejsc pamięci narodowej. 

• Gazetki tematyczne. 

• Pogadanki na temat ojczyzny i wartości patriotycznych. 

• Uczeń zna miejsca pamięci 
narodowej. 

• Szanuje wartości patriotyczne. 

nauczyciele 
wychowawcy 

6 Poznanie najbliższego 
środowiska i specyfiki 
swojego regionu. 

• Uczenie szacunku do środowiska i lokalnych tradycji. 

• Wycieczki, gazetki tematyczne, prace plastyczne. 

• Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi.  

• Współpraca ze szkołami Gminy Borowa.  

• Uczeń szanuje środowisko 
i lokalne tradycje. 

• Szkoła współpracuje z innymi 
placówkami. 

nauczyciele 
wychowawcy 
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7 Rozwijanie 
i kształtowanie 
tolerancji wobec 
inności. 

• Kształtowanie właściwych postaw w stosunku do osób 
niepełnosprawnych, starszych i odmiennych kulturowo. 

• Organizowanie spotkań  z osobami niepełnosprawnymi  
np. z wychowankami Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczego w Woli Pławskiej. 

• Uczeń rozumie potrzeby innych 
osób. 

• Uczeń szanuje osoby 
niepełnosprawne. 

wychowawcy 
logopeda  
pedagog 
bibliotekarz 

 

II. DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RODZICÓW 

Lp. Działanie Forma realizacji Oczekiwane efekty Odpowiedzialni 

1 Informowanie rodziców 
o działalności szkoły. 

• Zapoznanie rodziców z dokumentami szkoły. 

• Stwarzanie rodzicom możliwości uczestnictwa w procesach 
podejmowania decyzji na poziomie klasy i szkoły. 

• Aktywizowanie rodziców w przygotowanie różnych 
uroczystości szkolnych i klasowych: Andrzejki, Mikołajki, 
zabawa choinkowa, Dzień Dziecka, Dzień Matki i Ojca, Dzień 
Patrona, Festyn Sportowo – Rekreacyjny. 

• Zachęcanie rodziców do wyrażania opinii w sprawach 
organizacji kształcenia i wychowania (ankieta dla rodziców 
„Moje oczekiwania wobec szkoły”). 

• Organizowanie Dni Otwartych w Szkole. 

• Rodzice są współautorami 
dokumentów szkoły- Programu 
Wychowawczo- Profilaktycznego. 

dyrektor  
wychowawcy 

2 Informowanie rodziców 
o funkcjonowaniu 
dziecka w szkole. 

• Uświadomienie zagrożeń wynikających  z absencji. 

• Współpraca ze szkołą w przeciwdziałaniu wagarom. 

• Troska rodzica o właściwe warunki  do nauki domowej. 

• Informowanie o wynikach w nauce i zachowaniu  
na zebraniach. 

• Indywidualne spotkania rodziców z dyrektorem szkoły 
z wychowawcą, logopedą oraz pedagogiem. 

• Rodzice na bieżąco znają sytuację 
dziecka w szkole. 

wychowawcy 
pedagog 
logopeda 

3 Współpraca z rodzicami. • Organizowanie poradnictwa. • Rodzice znają potrzeby swoich dyrektor  
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• Informowanie o instytucjach pozaszkolnych pomagających 
rodzinie. 

• Pedagogizacja rodziców.  

• Konsultacje z rodzicami. 

• Angażowanie rodziców do współorganizowania uroczystości 
i wyjazdów klasowych, szkolnych.  

• Udział w uroczystościach i imprezach szkolnych. 

• Angażowanie rodziców do pracy w realizacji zamierzeń 
wychowawczych. 

dzieci. 

• Wiedzą, gdzie zwrócić się o pomoc. 

• Rodzice biorą udział 
w uroczystościach, imprezach 
szkolnych. 

wychowawcy 
pedagog 
logopeda 
 

4 Pedagogizacja rodziców. • Spotkania ze specjalistami . 

• Podejmowanie tematyki przemocy i agresji w mediach, grach 
komputerowych, Internecie, prasie młodzieżowej  
na spotkaniach z rodzicami. 

• Rodzice posiadają wiedzę  
nt. zagrożeń i znają czynniki 
chroniące dziecko.  

• Rodzice zwracają uwagę na treści 
dostępne dla swych dzieci. 

pedagog 
wychowawcy 

 

III. DZIAŁANIA SKIEROWANE DO NAUCZYCIELI. 

Lp. Działanie Forma realizacji Oczekiwane efekty Odpowiedzialni 

1 Propagowanie kursów 
i szkoleń. 

• Informowanie nauczycieli o kursach, szkoleniach 
i konferencjach organizowanych poza szkołą. 

• Udział nauczycieli w różnych formach doskonalenia 
zawodowego. 

• Nauczyciele poszerzają swoją 
wiedzę i umiejętności. 

dyrektor 

2 Organizowanie 
wewnątrzszkolnego 
doskonalenia 
zawodowego. 

• Organizowanie szkoleń i warsztatów dla Rady Pedagogicznej  
na terenie szkoły. 

• Szkolenia nauczycieli w zakresie zdrowia i profilaktyki. 

• Szkolenia nauczycieli w zakresie zespołów przedmiotowych. 

• Nauczyciele wzbogacają swój 
warsztat pracy. 

dyrektor 
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3 Propagowanie literatury 
dotyczącej profilaktyki 
uzależnień. 

• Pozyskiwanie i udostępnianie materiałów dotyczących 
profilaktyki. 

• Szkolenia, jak postępować w sytuacjach trudnych. 

• Nauczyciele zdobytą wiedzę 
wykorzystują podczas pracy  
z uczniami. 

dyrektor 

 

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO UCZNIÓW ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH 

1. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA  UCZNIÓW W SZKOLE  I POZA NIĄ 

Lp. Działanie Forma realizacji Oczekiwane efekty Odpowiedzialni 

1 Kształtowanie 

przyjaznego klimatu 

w szkole, 

budowanie 

prawidłowych 

relacji 

rówieśniczych oraz 

relacji uczniów, 

nauczycieli  

i rodziców 

• Adaptacja uczniów do nowych warunków i wymogów szkoły. 

• Zajęcia integracyjne. 

• Indywidualne rozmowy uczniów z pedagogiem,  wychowawca 
i nauczycielami 

• Konsultacje dla rodziców 

• Uczeń dobrze czuje się w swojej 
szkole 

• Uczeń prawidłowo buduje relacje 
z rówieśnikami, nauczycielami 
i rodzicami 

• Rodzice współpracują 
z nauczycielami 

pedagog 
wychowawcy 
logopeda 
nauczyciel 

2 Edukacja uczniów, 
w zakresie 
bezpiecznych  
i higienicznych 
warunków nauki 
wychowania 
i opieki. 
 
 

•  Zapoznanie uczniów z regulaminami i dokumentami szkoły. Stałe 
przestrzeganie tych regulaminów. 

•   Zapoznanie na lekcjach wychowawczych i poszczególnych 
przedmiotach: 
- ze znakami powszechnej informacji 
- z sygnałami alarmowymi 
- zasadami ochrony przeciwpożarowej 
- zasadami zachowania się podczas ewakuacji 
- podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy  
   i postępowania w razie wypadku 

• Uczeń zna konsekwencje 
wynikające z nieprzestrzegania 
regulaminu szkoły. 

• Uczeń zna kryteria ocen 
zachowania. 

• Uczeń odpowiednio zachowuje się 
podczas zagrożeń, ewakuacji. 

• Uczeń  wie, jak zachować się 
w sytuacji zagrażającej zdrowiu 
i życiu. 

dyrektor 
nauczyciele  
wychowawcy 
 
 
 
 
 
 
 



Program wychowawczo – profilaktyczny SP Borowa 

2017/2018 

 

    - zasadami bezpieczeństwa podczas zajęć wychowania fizycznego 
- zasadami zabaw bezpiecznych, przyjemnych i kulturalnych 
na przerwach i w czasie wolnym 

• Przypominanie zasad bezpiecznego spędzania imprez szkolnych. 

•  Badanie ankietowe uczniów nt. bezpieczeństwa.  

• Uczeń przestrzega zasad. 
bezpieczeństwa w szkole i poza nią 

• Uczeń  przestrzega powszechnie 
stosowanych norm społecznych  

• Uczeń czuje się bezpiecznie 
w czasie przerw i imprez. 

• Poznanie stanu bezpieczeństwa 
w szkole i poza nią.  

 
nauczyciele  
wychowawcy 
pedagog 

3 Bezpieczne 
uczestnictwo 
w ruchu  
drogowym. 
 

• Przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze, 
pieszo i na rowerze. 

• Konkursy z zakresu ruchu drogowego i bezpiecznej drogi  
do i ze szkoły. 

• Wdrażanie uczniów do prawidłowego zachowania się  
na przystanku autobusowym, w autobusie oraz w czasie 
oczekiwania na autobus przed szkołą. 

• Współpraca z policją. 

• Uczeń stosuje w praktyce przepisy 
ruchu drogowego. 

wychowawcy 
nauczyciele  

4 Wdrażanie metod  
radzenia sobie 
w sytuacjach 
trudnych.  

• Podejmowanie tematyki dotyczącej sytuacji trudnych 
i niebezpiecznych. 

• Zorganizowanie konkursu plastycznego: „Jestem na nie”, 

• Ćwiczenie umiejętności odmawiania i wyrażania własnego zdania. 

• Informowanie o osobach i instytucjach niosących pomoc. 

• Realizacja programów profilaktycznych mających na celu 
ograniczenie zjawisk agresji i przemocy w szkole (Trzymaj formę, 
Przemocy i używkom mówimy NIE!,  Bezpieczna  i przyjazna 
szkoła,) 

• Uczeń zauważa symptomy 
trudnych sytuacji. 

• Nazywa swój problem. 

• Uczeń zachowuje się odpowiednio 
do sytuacji. 

• Wie, do kogo zwrócić się o pomoc 
w razie potrzeby. 

wychowawcy 
pedagog  
nauczyciele  
 

5 Edukacja uczniów 
w zakresie 
prawidłowego 
interpretowania 

• Pogadanki na godzinach wychowawczych.  

• Omawianie zagadnień praw człowieka podczas realizacji materiału 
na poszczególnych przedmiotach. 

• gazetka ścienna na korytarzu – „Prawa dziecka, prawa i obowiązki 

• Uczeń zna swoje prawa i obowiązki. wychowawcy 
pedagog  
nauczyciele  
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praw człowieka. ucznia”. 

• Dyskusje z uczniami nt. podstawowych praw człowieka i ucznia 
w tym dziecka niepełnosprawnego. 

6 Świadome 
i umiejętne 
korzystanie 
z Internetu. 

• Pogadanki na godzinach wychowawczych i spotkaniach 
z pedagogiem. 

• Przekazywanie wiadomości na temat właściwego korzystania 
z komputera i Internetu (np. portali społecznościowych). 

• Kształtowanie umiejętności oddzielania postaci fikcyjnych 
od rzeczywistych. 

• Uczenie dystansu do świata reklam i fikcji. 

• Wskazywanie zagrożeń wynikających z długotrwałego oglądania 
telewizji oraz pracy z komputerem. 

• Spotkania dla młodzieży z policjantem – pogadanka na temat 
skutków łamania prawa,  zagrożeń związanych z nieumiejętnym 
korzystaniem z internetu i portali społecznościowych oraz 
konsekwencji prawnych takich czynów 

• Uczeń świadomie korzysta z portali 
społecznościowych. 

• Uczeń zna zasady bezpiecznego 
korzystania z Internetu. 

wychowawcy 
pedagog 

7 Współpraca 
z instytucjami 
wspierającymi 
działania szkoły 

• Upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie 
właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. 

• Spotkania uczniów z przedstawicielami różnych instytucji, np. 
policją, strażą pożarną. 

• Uczniowie i nauczyciele wiedzą, jak 
zachować się w sytuacji zagrożenia. 

wychowawcy 
pedagog  
nauczyciele  
 

 

2. WZMOCNIENIE MOTYWACJI DO NAUKI I WŁASNEGO ROZWOJU 
 

Lp. Działanie Forma realizacji Oczekiwane efekty Odpowiedzialni 

1 Uświadomienie 
uczniom jego 
mocnych stron 
i możliwości. 

• Diagnozowanie ucznia pod kątem jego możliwości. 

• Podkreślanie mocnych stron każdego dziecka. 

• Ukazanie perspektyw rozwoju i możliwości osiągania sukcesów. 

• Informowanie rodziców na temat ewentualnych przyczyn 

• Uczeń lepiej zna siebie i swoje 
mocne strony. 

• Uczeń zna swoje zalety. 

• Uczeń dostrzega możliwości 

wychowawcy 
pedagog  
logopeda 
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powodujących trudności w nauce i zachowaniu (poufna informacja 
dla wiadomości wychowawcy, pedagoga). 

osiągnięcia sukcesu. 

2 Rozwijanie 
indywidualnych 
zainteresowań 
uczniów. 

• Organizowanie kół zainteresowań. 

• Angażowanie uczniów do udziału w konkursach. 

• Organizowanie różnych form przeglądu twórczości dzieci. 

• Wspieranie samoorganizacji i samorządności uczniów  
oraz ich wartościowych inicjatyw. 

• Uczeń rozwija swoje 
zainteresowania. 

• Uczeń bierze udział w konkursach  
i przeglądach twórczości. 

wychowawcy 
nauczyciele 
pedagog 

3 Kształtowanie 
hierarchii systemu 
wartości. 

• Prezentowanie sylwetek wartościowych postaci i wielkich 
Polaków. 

• Wskazywanie pożądanych wzorców zachowań. 

• Uczeń rozumie i dostrzega sens 
bycia wartościowym człowiekiem. 

wychowawcy 
nauczyciele 

4 Pomoc uczniom  
w przezwyciężaniu 
własnych trudności  
i ograniczeń. 

• Organizowanie zespołów wyrównawczych. 

• Objęcie uczniów opieką logopedyczną, psychologiczno- 
pedagogiczną. 

• Prowadzenie indywidualnych rozmów z uczniami i rodzicami. 

• Organizowanie Dni Otwartych Diagnoz Logopedycznych. 

• Kontynuowanie Gminnego Konkursu Logopedycznego. 
 

• Uczeń uzupełnia braki 
w wiadomościach i umiejętnościach. 

• Uczeń korzysta z pomocy logopedy, 
pedagoga. 

• Rodzice współpracują 
z nauczycielami w przezwyciężaniu 
indywidualnych trudności uczniów. 

dyrektor 
nauczyciele  
logopeda 
 pedagog 
 rodzice 
 

5 Rozwijanie 
umiejętności 
rozpoznawania  
i ujawniania swoich 
uczuć  
i emocji. 

• Realizowanie tematyki dotyczącej uczuć, asertywności, emocji, 
empatii. 

• Kształcenie umiejętności radzenia sobie ze stresem. 

• Uczenie zasad komunikacji społecznej. 

• Tworzenie warunków do budowania pozytywnego  
    i bezpiecznego klimatu społecznego w szkole i poprawnych 
    stosunków interpersonalnych na linii uczeń-uczeń, uczeń-nauczyciel 
   (obserwacja zachowań uczniów, rozmowy indywidualne,  
   ankietowanie uczniów). 

• Udzielanie porad i wsparcia uczniom mającym trudności  
w kontaktach z rówieśnikami, środowiskiem, prowadzenie mediacji 
w przypadku konfliktów koleżeńskich. 

• Uczeń potrafi wyrazić i nazwać 
uczucia i emocje. 

• Uczeń radzi sobie ze stresem. 

wychowawcy 
pedagog  
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• Indywidualne rozmowy z uczniami przejawiającymi problemy  
w adaptacji do środowiska szkolnego.  

6 Wzmacnianie 
motywacji  
do nauki. 

• Indywidualne rozmowy nauczycieli i wychowawców -podkreślanie 
mocnych stron dziecka. 

• Stosowanie pochwał, pozytywne wzmacnianie. 

• Uczeń podejmuje wysiłek 
intelektualny i nastawiony jest 
na osiąganie sukcesów. 

nauczyciele  
wychowawcy 
pedagog 

7  Rozwijanie 
zainteresowań 
czytelniczych. 
 

• Współpraca z biblioteką szkolną i gminną. 

• Przeprowadzanie lekcji bibliotecznych.  

• Organizowanie konkursów czytelniczych. 

• Korzystanie z czytelni szkolnej.   

• Kontynuowanie akcji: ”Narodowe czytanie…” oraz „ Cała gmina 
czyta dzieciom”. 

• Przygotowanie apelu z okazji Dnia Książki i Praw Autorskich. 

• Zbieranie opinii na temat stosunku ucznia do biblioteki szkolnej 
(ankiety, rankingi). 

• Uczeń uczestniczy w konkursach 
organizowanych przez bibliotekę. 

• Rozwija swoje zainteresowania. 

• Wzbogaca słownictwo. 

• Organizuje sobie czas wolny mądrze 
i racjonalnie. 
 

bibliotekarz 
logopeda 
nauczyciele 

 
3.  EDUKACJA ZDROWOTNA  
 

Lp. Działanie Forma realizacji Oczekiwane efekty Odpowiedzialni 

1 Popularyzacja 
aktywnych sposobów 
spędzania wolnego 
czasu. 

• Wskazywanie właściwych form spędzania wolnego czasu. 

• Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. 

• Organizowanie wycieczek szkolnych: 
- krajoznawczych 
- do kina 
- do teatru 

• Imprezy sportowe: Dzień Sportu, zawody sportowe, festyny. 

• Uczeń aktywnie i świadomie 
spędza wolny czas. 

wychowawcy 
nauczyciele 

2 Uświadomienie 
konieczności 
zachowania higieny  
i ergonomii pracy. 

• Pogadanki, rozmowy na temat higieny nauki. 

• Zwracanie uwagi na właściwą postawę ciała.  

• Stosowanie przerw śródlekcyjnych. 

• Dbanie o właściwy odpoczynek podczas przerw zgodny 

• Uczeń potrafi zaplanować swoją 
pracę. 

• Zachowuje właściwą postawę 
ciała. 

wychowawcy 
nauczyciele 
higienistka szkolna 
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z rozwojem psychofizycznym (bezpieczne gry, zabawy).  
 

• Bezpiecznie i efektywnie 
odpoczywa podczas przerw. 

3 Promowanie zdrowego 
odżywiania. 

• Pogadanki i rozmowy nt. zasad zdrowego odżywiania 

• Układanie jadłospisu zgodnie z dietą. 

• Przygotowywanie zdrowych posiłków. 

•  Realizacja „Programu dla szkół” (mleko oraz owoce i warzywa 
w szkole) 

• Informowanie uczniów nt. szkodliwości spożywania napojów 
energetyzujących. 

• Udział w programie "Szkoła promująca zdrowie" 

• Przygotowanie ulotki „Prawidłowa dieta gimnazjalisty”. 

• Uczeń zna i stosuje zasady 
zdrowego odżywiania. 

 
 
 

• Uczeń wie, że spożywanie 
napojów energetyzujących 
negatywnie wpływa na zdrowie 

wychowawcy 
nauczyciele 
higienistka szkolna 
pedagog 

4 Kształtowanie 
nawyków dbania 
o zdrowie  
i higienę osobistą. 

• Rozmowy z higienistką. 

• Pogadanki na temat fizycznego rozwoju człowieka. 

• Przeprowadzenie fluoryzacji i zachęcanie do dbania higienę 
jamy ustnej. 

• Pogadanki na temat budowy zębów, utrzymania higieny jamy 
ustnej, wady zgryzu. 

• Zwracanie uwagi na odpowiedni ubiór. 

• Przygotowanie gazetki promującej zdrowy styl życia. 

• Uczeń zna i stosuje zasady 
higieny osobistej. 

wychowawcy  
nauczyciele 
higienistka szkolna 
rodzice 
 

5 Kształtowanie 
umiejętności 
rozpoznawania 
zagrożeń dla 
środowiska oraz 
uświadomienie 
potrzeby 
podejmowania działań 
na rzecz ochrony 
środowiska. 

• Udział w akcjach takich jak np.: „Sprzątanie Świata”, „Dzień 
Ziemi”. 

• Uczestnictwo w konkursach wewnątrzszkolnych. 
i zewnątrzszkolnych oraz wycieczkach tematycznych. 

• Przygotowanie konkursu ekologicznego z okazji Dnia Ochrony 
Środowiska i Dnia Ziemi 

• Pogadanki, wycieczki tematyczne. 

• Dbałość o zieleń w klasach i wokół szkoły. 

• Segregowanie odpadów, zbiórka surowców wtórnych. 

• Dbałość o podręczniki i materiały pomocnicze. 

• Uczeń dba o środowisko 
naturalne. 

• Bierze udział w akcjach  
związanych z ochroną 
środowiska. 

 

wychowawcy  
nauczyciele 
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• Uczenie szacunku do środowiska. 

• Ukazanie wpływu codziennych czynności i zachowań na stan 
środowiska naturalnego. 

• Uwrażliwianie na związek degradacji środowiska ze zdrowiem 
człowieka. 

• Pomaganie zwierzętom bezdomnym – akcja zbierania 
żywności. 

 
4. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ 
 

Lp. Działanie Forma realizacji Oczekiwane efekty Odpowiedzialni 

1 Diagnozowanie 
sytuacji domowej 
wychowanków. 

• Rozpoznanie potrzeb z zakresu  profilaktyki uzależnień –
wywiady , obserwacje, ankiety in. (rodzice, uczniowie, 
nauczyciele) 

• Pedagog, wychowawca zna 
sytuację rodzinną swoich 
wychowanków. 

wychowawcy 
pedagog  

2 Podejmowanie działań 
z zakresu profilaktyki 
uzależnień. 

• Organizacja i prowadzenie zajęć profilaktycznych m.in. nt.: 
- Wpływu Internetu 
- Środków psychoaktywnych 
- Alkoholu 
- Palenia tytoniu 

• Realizowanie  programów profilaktycznych: m.in.: 

− „Przemocy i używkom mówimy NIE”. 

− „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. 

• Udział w konkursach dotyczących profilaktyki uzależnień. 

• Współpraca z instytucjami, osobami wspierającymi działania 
szkoły w zakresie profilaktyki uzależnień np. Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

• Warsztaty umiejętności zachowań asertywnych (ćwiczenia 
odmawiania i przeciwstawiania się naciskom ze strony innych 
osób). 

• Uczeń rozumie zagrożenia 
wynikające ze stosowania 
używek.  

• Potrafi odmówić. 

• W razie potrzeby zwraca się 
o pomoc do dorosłych. 

• Nauczyciele posiadają wiedzę 
na temat profilaktyki uzależnień 
i są przygotowani 
do realizowania programów 
profilaktycznych. 

• Poprzez udział w działaniach 
artystycznych uczniowie 
doskonalą swoje umiejętności, 
odkrywają swoje zasoby, 
poszerzają wiedzę nt. zagrożeń. 

wychowawcy 
nauczyciele 
pedagog 
 
 
 
 
pedagog 
wychowawcy 



Program wychowawczo – profilaktyczny SP Borowa 

2017/2018 

 

• Indywidualne rozmowy z uczniami przejawiającymi symptomy 
uzależnienia, ukazywanie społeczno – ekonomicznych, 
zdrowotnych i moralnych skutków uzależnień, wyjaśnianie 
przyczyn i mechanizmów tych zjawisk, stosować procedury. 

• Gazetka ścienna na temat szkodliwości substancji 
psychoaktywnych. 

• Kampania profilaktyczna m.in.  
- Przygotowanie spektaklu profilaktycznego z udziałem 
uczniów. 
- Współpraca z teatrem profilaktycznym „Kurtyna”. Spektakle 
profilaktyczne podejmujące tematykę uzależnień młodzieży  
od alkoholu, narkotyków, dopalaczy i nikotyny. 

 
5. OGRANICZANIE ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH I PRZEMOCY W SZKOLE 

 

Lp. Działanie Forma realizacji Oczekiwane efekty Odpowiedzialni 

1 Diagnoza poziomu 
bezpieczeństwa 
w szkole. 
 

• Prowadzenie diagnozy poprzez:  
 - obserwacje,                                                                                                    
- ankiety 
- analizę dokumentów 
- rozmowy z rodzicami i nauczycielami. 

• Nauczyciele znają 
zagrożenia występujące 
wśród uczniów. 

dyrektor 
pedagog 
nauczyciele 

2 Uświadamianie 
uczniom, czym jest 
agresja i przemoc oraz 
jak sobie z nimi radzić. 

• Pogadanki, dyskusje, zajęcia warsztatowe, spotkania 
z przedstawicielami Policji, pedagogiem szkolnym. 

• Realizacja elementów programu profilaktycznego m.in. 
- Spójrz inaczej na agresję. 

• Konkursy dotyczące tematyki agresji i przemocy. 

• Uczenie pokojowego rozwiązywania konfliktów. 

• Uświadamianie, że wszelkie zjawiska przemocy są naruszeniem dóbr 
i praw człowieka. 

• Uświadamianie konsekwencji wobec zachowań agresywnych, 

• Uczeń wie,  
czym jest agresja. 

• Uczeń potrafi 
przeciwstawić się 
zachowaniom 
agresywnym. 

• Uczeń radzi sobie  
z własnymi emocjami. 

• Uczeń wie, gdzie w razie 

pedagog 
wychowawcy 
nauczyciele 
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kradzieży i aktów wandalizmu.  

• Uświadamianie o ponoszeniu odpowiedzialności za własne 
postępowanie. 

potrzeby szukać pomocy. 

3 Eliminowanie  
wulgaryzmów  
ze słownika  
ucznia. 
 

• Codzienne wdrażanie do używania form grzecznościowych 
i kulturalnego zachowania się. 

• Lekcje wychowawcze o zasadach dobrego zachowania. 

• Reagowanie wszystkich nauczycieli i pracowników obsługi  
na wszelkie przejawy wulgaryzmów. 

• Uczeń zachowuje się 
kulturalnie.  

• Zna zwroty 
grzecznościowe. 

pracownicy szkoły 
wychowawcy 
nauczyciele 

4 Wdrażanie działań na 
rzecz ograniczania 
agresji i przemocy. 

• Aktywne dyżurowanie nauczycieli. 

• Proponowanie bezpiecznych zabaw w czasie przerw. 

• Apele szkolne dotyczące spraw porządkowych. 
 

• Uczeń czuje się 
bezpiecznie. 

• Uczeń spędza przerwy 
bezpiecznie i aktywnie. 

nauczyciele 
wychowawcy 

 
6. ORGANIZOWANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ 

 

Lp. Działanie Forma realizacji Oczekiwane efekty Odpowiedzialni 

1 Diagnoza potrzeb szkoły 
w zakresie pomocy- 
psychologiczno- 
pedagogicznej. 
 

• Współpraca z PPP w celu pomocy uczniom o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych i wychowawczych. 

• Prowadzenie diagnozy poprzez:  

− obserwacje, 

− ankiety 

− analizę dokumentów 

− rozmowy z rodzicami i nauczycielami 

• Wyodrębnienie grupy uczniów 
potrzebujących pomocy 
psychologiczno- pedagogicznej 
i pomoc tym uczniom. 

pedagog 
nauczyciele 
logopeda 

2 Organizowanie  
i prowadzenie różnych 
form udzielania uczniom 
w szkole pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej.  

• Prowadzenie zajęć specjalistycznych:                                                                                  
- korekcyjno- kompensacyjnych                                                                                      
- rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne                                    
- rozwijających umiejętności uczenia się                                                            
-terapeutycznych dla uczniów z dysleksją                                                      
-logopedycznych; 

• Uczeń wie, że może liczyć na 
pomoc szkoły i wie, do kogo może 
się o nią zwróci. 

•  Uczeń osiąga pozytywne wyniki 
w nauce pomimo swoich trudności 
i ograniczeń.  

dyrektor 
specjaliści 
nauczyciele 
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•  Praca w zespołach  dla uczniów posiadających orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego.  

      Przygotowywanie dokumentacji m.in.:                                                                           
- Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych 

     - Wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia 

•  Współpraca z instytucjami/osobami wspierającymi działania 
szkoły. 

• Prowadzenie zajęć integracyjnych uczniów niepełnosprawnych 
z uczniami pełnosprawnymi. 

• Porady i konsultacje. 

 

3 Praca z uczniem 
zdolnym. 

• Organizacja i przeprowadzenie zajęć ułatwiających uczniom 
autodiagnozę mocnych stron i uzdolnień. 

• Rozwijanie u uczniów poczucie odpowiedzialności za własne 
uczenie się. 

• Stwarzanie uczniom możliwości rozwijania swoich zdolności 
(koła zainteresowań, konkursy przedmiotowe i tematyczne, 
indywidualizacja kształcenia).  

• Prowadzenie rozmów wspierających z uczniem zdolnym. 

• Współpraca z nauczycielami prowadzącymi zajęcia rozwijające 
zainteresowania i uzdolnienia. 

• Uczeń rozwija swoje 
zainteresowania. 

• Bierze udział w zajęciach 
dodatkowych. 

• Uczestniczy w konkursach 
szkolnych, powiatowym, 
wojewódzkim i krajowym. 

• Korzysta ze wsparcia pedagoga, 
wychowawcy i nauczycieli. 

nauczyciele 
pedagog 

4 Współpraca z rodzicami. • Indywidualne konsultacje. 

• Spotkania informacyjne. 

• Pedagogizacja rodziców.  
 

• Rodzice znają zagrożenia 
otaczającego środowiska. 

pedagog 
wychowawcy 
logopeda 
nauczyciel 
wspomagający 
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7. KSZTAŁTOWANIE U UCZNIA POSTAWY PRZYNALEŻNOŚCI DO ŚRODOWISKA SZKOLNEGO, LOKALNEGO, DO SPOŁECZNOŚCI POLSKIEJ  
    I EUROPEJSKIEJ  
 

Lp. Działanie Forma realizacji Oczekiwane efekty Odpowiedzialni 

1 Poznanie życia  
i twórczości patrona 
szkoły. 

• Akademia z okazji święta patrona szkoły. 

• Pogadanki, dyskusje podczas lekcji. 

• Udział w lokalnych uroczystościach. 

• Uczeń uczestniczy w akademiach. 

• Zna życie i twórczość patrona 
szkoły. 

wychowawcy 
nauczyciele 

2 Organizacja 
i uczestnictwo 
w uroczystościach 
szkolnych i gminnych. 

• Przygotowanie apeli, akademii, imprez szkolnych   
(wg kalendarza imprez szkolnych) 

• Udział w uroczystościach gminnych. 

• Uczestnictwo w uroczystościach kulturalnych w swojej 
miejscowości i gminie (np. udział pocztu sztandarowego). 

• Bieżące informowanie uczniów o ważnych wydarzeniach 
dotyczących gminy, powiatu, województwa i kraju. 

• Zapraszanie przedstawicieli samorządowych na imprezy  
i uroczystości szkolne. 

• Zapoznanie uczniów ze strukturą Samorządu Gminnego ( Rada 
Gminy, Zarząd Gminy – Wójt ),  poznanie struktury wsi  
( zebranie wiejskie – Sołtys – Rada Sołecka). 

• Uczeń aktywnie uczestniczy 
w uroczystościach i życiu szkoły 
i gminy. 

wychowawcy 
nauczyciele 

3 Działalność Samorządu 
Uczniowskiego. 

• Zorganizowanie demokratycznych wyborów do Samorządu 
Uczniowskiego. 

• Wspieranie samoorganizacji i samorządności uczniów  
oraz ich wartościowych inicjatyw. 

• Realizowanie zadań wg Programu Pracy Samorządu Szkolnego. 

• Organizacja konkursów. 

• Propagowanie idei wolontariatu, zachęcanie uczniów  
do udziału w akcjach charytatywnych. 

• Przygotowywanie materiałów na stronę internetową. 

• Propagowanie na co dzień hasła„ Samorząd Uczniowski 

• Uczeń rozumie potrzeby innych 
osób. 

• Jest wrażliwy na potrzeby 
drugiego człowieka. 

• Promuje szkołę w środowisku 
lokalnym. 

• Uczeń nabywa umiejętności 
organizacyjnych. 

Opiekun SU 
wychowawcy 
pedagog 
nauczyciele 
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gospodarzem szkoły”. 

4 Pielęgnowanie 
narodowych tradycji, 
obyczajów  
i postaw 
patriotycznych. 

• Uczestnictwo w obchodach związanych ze świętami 
państwowymi (Święto Niepodległości, Rocznica Konstytucji  
3 Maja). 

• Organizowanie różnych uroczystości szkolnych, umacniających 
tradycje narodowe i regionalne:  
-Dzień Patrona 
-Święto Niepodległości 
-Dzień Papieski 
-Rocznica Konstytucji 3 Maja 
- Święto Flagi. 

• Zachęcanie dzieci do uczestnictwa w uroczystościach 
środowiskowych. 

• Poznawanie miejsc ważnych dla pamięci narodowej. 

• Dzień pamięci o poległych w obronie Ojczyzny 
i bombardowania Borowej. 

• Opieka nad pomnikami poległych w obronie ojczyzny. 

• Dbałość o odpowiedni strój w czasie świąt, uroczystości 
patriotycznych. 

• Uczeń bierze udział w obchodach 
świąt narodowych. 

• Uczeń zna miejsca pamięci 
narodowej. 

• Opiekuje się pomnikami poległych 
w obronie ojczyzny. 

nauczyciele 
wychowawcy 

5 Kultywowanie symboli 
narodowych  
i okazywanie  
im szacunku. 

• Apele i uroczystości szkolne. 

• Wycieczki do miejsc pamięci narodowej. 

• Gazetki tematyczne. 

• Pogadanki na temat ojczyzny i wartości patriotycznych. 

• Utrwalanie hymnu państwowego. 

• Uczeń zna miejsca pamięci 
narodowej. 

• Szanuje wartości patriotyczne. 

nauczyciele 
wychowawcy 

6 Poznanie najbliższego 
środowiska i specyfiki 
swojego regionu. 

• Uczenie szacunku do środowiska i lokalnych tradycji. 

• Wycieczki, gazetki tematyczne, prace plastyczne. 

• Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi.  

• Współpraca ze szkołami Gminy Borowa.  

• Uczeń szanuje środowisko 
i lokalne tradycje. 

• Szkoła współpracuje z innymi 
placówkami. 

nauczyciele 
wychowawcy 

7 Rozwijanie • Kształtowanie właściwych postaw w stosunku do osób • Uczeń rozumie potrzeby innych wychowawcy 
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i kształtowanie 
tolerancji wobec 
inności. 

niepełnosprawnych, starszych i odmiennych kulturowo. 

• Organizowanie spotkań  z osobami niepełnosprawnymi  
np. z wychowankami Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczego w Woli Pławskiej. 

osób. 

• Uczeń szanuje osoby 
niepełnosprawne. 

logopeda  
pedagog 
bibliotekarz 

 

II. DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RODZICÓW 

Lp. Działanie Forma realizacji Oczekiwane efekty Odpowiedzialni 

1 Informowanie rodziców 
o działalności szkoły. 

• Zapoznanie rodziców z dokumentami szkoły. 

• Stwarzanie rodzicom możliwości uczestnictwa w procesach 
podejmowania decyzji na poziomie klasy i szkoły. 

• Aktywizowanie rodziców w przygotowanie różnych 
uroczystości szkolnych i klasowych: Andrzejki, Mikołajki, 
zabawa choinkowa, Dzień Dziecka, Dzień Matki i Ojca, Dzień 
Patrona, Festyn Sportowo – Rekreacyjny. 

• Zachęcanie rodziców do wyrażania opinii w sprawach 
organizacji kształcenia i wychowania (ankieta dla rodziców 
„Moje oczekiwania wobec szkoły”). 

• Organizowanie Dni Otwartych w Szkole 

• Rodzice są współautorami 
dokumentów szkoły- Programu 
Wychowawczo- Profilaktycznego. 

dyrektor  
wychowawcy 

2 Informowanie rodziców 
o funkcjonowaniu 
dziecka w szkole. 

• Uświadomienie zagrożeń wynikających  z absencji. 

• Współpraca ze szkołą w przeciwdziałaniu wagarom. 

• Troska rodzica o właściwe warunki  do nauki domowej. 

• Informowanie o wynikach w nauce i zachowaniu  
na zebraniach. 

• Indywidualne spotkania rodziców z dyrektorem szkoły 
z wychowawcą, logopedą oraz pedagogiem. 

• Rodzice na bieżąco znają sytuację 
dziecka w szkole. 

wychowawcy 
pedagog 
logopeda 

3 Współpraca z rodzicami. • Organizowanie poradnictwa. 

• Informowanie o instytucjach pozaszkolnych pomagających 

• Rodzice znają potrzeby swoich 
dzieci. 

dyrektor  
wychowawcy 
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rodzinie. 

• Pedagogizacja rodziców.  

• Konsultacje z rodzicami. 

• Angażowanie rodziców do współorganizowania uroczystości 
i wyjazdów klasowych, szkolnych.  

• Udział w uroczystościach i imprezach szkolnych. 

• Angażowanie rodziców do pracy w realizacji zamierzeń 
wychowawczych. 

• Wiedzą, gdzie zwrócić się o pomoc. 

• Rodzice biorą udział 
w uroczystościach, imprezach 
szkolnych. 

pedagog 
logopeda 
 

4 Pedagogizacja rodziców. • Spotkania ze specjalistami . 

• Podejmowanie tematyki przemocy i agresji w mediach, grach 
komputerowych, Internecie, prasie młodzieżowej  
na spotkaniach z rodzicami. 

• Rodzice posiadają wiedzę  
nt. zagrożeń i znają czynniki 
chroniące dziecko.  

• Rodzice zwracają uwagę na treści 
dostępne dla swych dzieci. 

pedagog 
wychowawcy 

 

III. DZIAŁANIA SKIEROWANE DO NAUCZYCIELI 

Lp. Działanie Forma realizacji Oczekiwane efekty Odpowiedzialni 

1 Propagowanie kursów 
i szkoleń. 

• Informowanie nauczycieli o kursach, szkoleniach 
i konferencjach organizowanych poza szkołą. 

• Udział nauczycieli w różnych formach doskonalenia 
zawodowego. 

• Nauczyciele poszerzają swoją 
wiedzę i umiejętności. 

dyrektor 

2 Organizowanie 
wewnątrzszkolnego 
doskonalenia 
zawodowego. 

• Organizowanie szkoleń i warsztatów dla Rady Pedagogicznej  
na terenie szkoły. 

• Szkolenia nauczycieli w zakresie zdrowia i profilaktyki. 

• Szkolenia nauczycieli w zakresie zespołów przedmiotowych. 

• Nauczyciele wzbogacają swój 
warsztat pracy. 

dyrektor 

3 Propagowanie literatury 
dotyczącej profilaktyki 
uzależnień. 

• Pozyskiwanie i udostępnianie materiałów dotyczących 
profilaktyki. 

• Szkolenia, jak postępować w sytuacjach trudnych. 

• Nauczyciele zdobytą wiedzę 
wykorzystują podczas pracy  
z uczniami. 

dyrektor 
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VIII. Ewaluacja programu  

Przebieg pracy wychowawczo - profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji i ocenie. Informacje zwrotne pochodzące 

od uczniów, rodziców i nauczycieli służą doskonaleniu pracy i stanowią podstawę do planowania zamierzeń wychowawczych w kolejnym roku 

szkolnym. Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły nie jest dokumentem zamkniętym, ulega zmianom wraz ze zmieniającą się 

rzeczywistością.  

Jest zapisem swoistych oczekiwań i przewidywań, dotyczących efektów wychowania szkolnego. Analiza jego skuteczności będzie polegać  

na bieżącym monitorowaniu i cyklicznej ewaluacji. Na każdym etapie realizacji programu należy szukać odpowiedzi na pytanie czy i jak podjęte 

działania wpłynęły na uczniów, ich wiedzę, umiejętności i postawy. Czy osiągnięto założone cele programu. Przynajmniej częściowej odpowiedzi 

na te pytania dostarczyć może:  

• analiza  wyników ankiet przeprowadzanych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczących różnych zagadnień wychowawczych, 

poglądów uczniów, 

• udział uczniów w różnego rodzaju imprezach na terenie szkoły i poza nią, 

• własna inicjatywa uczniów i podejmowanie działań, 

• analiza trudnych przypadków wychowawczych, podejmowanych działań zaradczych i postępów w tym zakresie, 

• analiza wytworów pracy, 

• działalność samorządowa na terenie klasy, szkoły i poza nią, 

• rozmowy i wywiady z uczniami, rodzicami i nauczycielami, 

• analiza kwestionariuszy do samooceny uczniów, 

• podsumowania udziału uczniów w konkursach, turniejach itp.,  

• obserwacja zachowań w różnych sytuacjach typowych i nowych. 
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HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELI WYCHOWAWCÓW 
w roku szkolnym 2017/2018: 

 

Działania Termin Odpowiedzialni 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 
 

Święto Przedszkolaka. wrzesień 2017 A. Struzik 
wychowawcy 

Gazetki tematyczne i informacje dla rodziców. cały rok wychowawcy 

Spotkanie z policjantem. październik 2017 wychowawcy 

Wycieczka do lasu. październik 2017 E. Cybulska 
wychowawcy 

Barwy jesieni - pokaz jesiennej mody. październik 2017 A. Stachowicz 
wychowawcy 

Dzień Pluszowego Misia. listopad 2017 K. Maziarz 

Wyjazd do kina. listopad 2017 G. Sierpina 
L. Polak 

K. Maziarz 

Zabawa andrzejkowa. listopad 2017 wychowawcy 

Wyjazd do Sali Zabaw „Wyspa Przygód” w Mielcu na spotkanie z Mikołajem. grudzień 2017 E. Cybulska 
A. Stachowicz  

A. Struzik 

Wyjazd do Fabryki Bombek w Staszowie. grudzień 2017 E. Cybulska 
A. Stachowicz 

K. Maziarz 

Wyjazd do „Kulkolandu” w Mielcu na spotkanie z Mikołajem. grudzień 2017 K. Maziarz 
G. Sierpina 

L. Polak 

Jasełka przedszkolne. grudzień 2017 G. Sierpina, L. Polak 
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Przedszkolne kolędowanie. styczeń 2018 E. Cybulska 
A. Stachowicz 

A. Struzik 
K. Maziarz 

Dzień Babci i Dziadka. styczeń 2018 wychowawcy 

Zabawa karnawałowa. styczeń 2018 wychowawcy 

„Zima biała” – konkurs piosenki przedszkolnej. luty 2018 L. Polak 
G. Sierpina 

Powitanie wiosny. marzec 2018 A. Struzik 

Konkurs recytatorski „Witaj wiosno”. kwiecień 2018 E. Cybulska 
A. Stachowicz 

Święto Flagi. maj 2018 wychowawcy 

Przedszkolny turniej sportowy. maj 2018 K. Maziarz 

Wycieczka do Zespołu Pałacowego w Kurozwękach. maj 2018 wychowawcy 

Dzień Rodziny. czerwiec 2018 wychowawcy 

Powitanie lata – piknik w  Zajeździe „Anna” w Brzyściu. czerwiec 2018 wychowawcy 

ODDZIAŁY I-VII 
 

Rozpoczęcie roku szkolnego – uroczysta akademia  4 wrzesień 2017 L. Skop, J. Krawczyk 

Demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego wrzesień 2017 M. Jędrzejowska 

Udział młodzieży w akcji Narodowe Czytanie „Wesela” S. Wyspiańskiego  11 wrzesień 2017 E. Gawżyńska, M. Opałacz  

„Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły” – akcja Policji i radia Leliwa 

Pogadanka w klasach I 

13 wrzesień 2017 wychowawcy 

78 rocznica agresji ZSRR na Polskę - oddanie hołdu i złożenie kwiatów na grobie 

żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej 

17 wrzesień 2017 E. Wieczerzak, 

 M. Jędrzejowska 

 Międzynarodowy Dzień Kropki – święto kreatywności i odkrywania własnych 

talentów – jestem twórczy. 

19 wrzesień 2017 wychowawcy 

 oddziałów I-III   
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Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania – Uczniowie klas III czytają  kolegom i 

koleżankom z klas młodszych  fragmenty  ulubionych książek 

29 wrzesień 2017 wychowawcy  

oddziałów I-III 

oraz opiekun biblioteki 

Dzień Chłopaka – dyskoteka, wybory „Mistera 2017” wrzesień 2017 wychowawcy, SU 

Konkurs biblioteki szkolnej ,,Najlepiej czytająca klasa ‘’. Czytelnik roku szkolnego 

2017/18 

Akcja zachęcająca do czytelnictwa ,, Uwolnij książkę”. 

Wrzesień 2017– 

czerwiec 2018 

 bibliotekarz  

i wychowawcy 

oddziałów I-VII  

Pożegnanie lata – powitanie jesieni ,,Jesienne potyczki sportowe” święto gotowanego 

ziemniaka – gry i zabawy sportowe klas I-III 

październik 2017 wychowawcy  

oddziałów I-III i rodzice 

Spotkanie uczniów z piłkarzami Stali Mielec 10 październik 2017 E. Wiącek – Sasor 

Dzień Edukacji Narodowej 13 październik 2017 opiekunowie SU 

Konkurs języka niemieckiego „Niemiecki ma klasę” październik 2017 

maj 2018 

M. Kaczówka 

Rocznica wyboru na papieża Jana Pawła II – montaż słowno-muzyczny 25 październik 2017 księża 

Korowód Wszystkich Świętych - poznanie wybranych sylwetek świętych, konkurs, 

prezentacje 

październik 2017 Ks. Z. Kruczyński 

wychowawcy  

Ślubowanie klas pierwszych – uroczysta akademia 
26 październik 2017 

 

B. Magdziak, J. Kapała 

wychowawcy  

oddziałów I-III, rodzice, SU 

Inauguracja akcji „Cała Polska czyta dzieciom” - głośne czytanie książek na przerwach październik 2017 wychowawcy  

oddziałów I - III 
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Szkolny konkurs plastyczny na najciekawszą skarbonkę. 

Konkurs na bajkę o oszczędzaniu 

październik 2017 R. Leśniak 

I. Maziarz 

Szlakiem mieleckich zabytków – wycieczka październik 2017 

lub maj 2018 

J. Gil 

Światowy Dzień Origami  – Prezentacja ,Prace z papieru” 24 październik 2017 wychowawcy  

oddziałów I-III 

Październik miesiącem oszczędzania – apel promujący oszczędzanie, konkursy, 

plakaty  
październik 2017 

opiekunki SKO 

Szkolne obchody Miesiąca Bibliotek Szkolnych – konkursy, dekoracje, plakaty 
październik 2017 

bibliotekarz  

 wychowawcy  

oddziałów I-III 

 Szkolny konkurs plastyczny – „Krajobrazy nadwiślańskie” październik 2017 J. Gil 

Światowy dzień  pluszowego misia – konkurs pięknego czytania, prace plastyczne listopad 2017 wychowawcy  

bibliotekarz  

Uroczysta akademia  z okazji 99 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę  

(Święto Niepodległości) 
10 listopad 2017 J. Gil, P. Komoński 

Konkurs plastyczny „Literatura i dzieci” listopad 2017 J. Gil 

 Wyjazd na seans filmowy „Opowieść wigilijna” listopad 2017 E. Gawżyńska 

Szkolny konkurs plastyczny na portret T. Kościuszki listopad 2017 J. Gil 

„Andrzejki” – zabawy dla klas I- III  i IV – VII -  Wieczór wróżb i czarów. 

Dyskoteka Andrzejkowa 
30 listopad 2017 

wychowawcy 

nauczyciele świetlicy 

Samorząd Uczniowski 
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Śniadanie daje moc – wspólne klasowe przygotowanie śniadania wraz z rodzicami 8 listopad 2017 
wychowawcy 

oddziałów I-III, rodzice 

Mikołajki klasowe – prace plastyczne, piosenki, recytacje, prezenty 6 grudzień 2017 wychowawcy, rodzice 

Konkurs plastyczny „Skarpeta Świętego Mikołaja” grudzień 2017  

Akcja „I Ty możesz zostać św. Mikołajem” – akcja charytatywna na rzecz 

wychowanków OREW z Woli Pławskiej 
grudzień 2017 

wychowawcy  

Samorząd Uczniowski 

Wigilia klas I-III - dzień kolęd i pastorałek połączony z przeglądem teatrzyków 

szkolnych  „Jasełka” 
grudzień 2017 wychowawcy, rodzice 

Wystawa ozdób świątecznych grudzień 2017 
J. Gil, E. Sasor,  

B. Magdziak, I. Maziarz 

Święto Patrona szkoły – montaż słowno-muzyczny, konkurs plastyczny, postać  

z utworu Mickiewicza (żywa prezentacja) 
grudzień 2017 L. Wal, wychowawcy 

Dzień sportowo – matematyczny - festyn styczeń 2017 
L. Skop, I. Maziarz,  

J. Krawczyk 

Dzień Babci i Dziadka – akademia dla seniorów styczeń 2018 wychowawcy  

oddziałów I-III 

„Ekologiczny robot”- konkurs na najładniejszy robot ze zużytych opakowań styczeń 2018 R. Leśniak, I. Maziarz  

Zabawa karnawałowa 25 styczeń 2018 wychowawcy  

oddziałów I-III 

Walentynki - konkurs recytatorski ,,Śmiesznostki-miłostki” dla klas III - VII - recytacje luty 2018 wychowawcy i bibliotekarz 

Zimowe potyczki sportowe - zimowe gry i zabawy sportowe z udziałem rodziców luty 2018 wychowawcy  

oddziałów I-III,  rodzice  

Bezpieczny Internet- Prace plastyczne ,,Stop cyberprzemocy”,  ulotki dla rodziców luty 2018 wychowawcy  
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Stop Cyberprzemocy oddziałów I-III 

Dzień otwartych diagnoz logopedycznych - Badania i konsultacje logopedyczne  

dla rodziców i dzieci. Gminny konkurs logopedyczny.  

marzec 2018 logopeda,  wychowawcy  

Wiosenny Dzień zdrowia – 0-III; IV-VII – impreza szkolna marzec 2018 E. Wiącek - Sasor 

Powitanie Wiosny przez klasy I –III ,,Sportowe potyczki wiosenne” 21 marzec.2018 
wychowawcy  

oddziałów I-III 

Szkolny dzień eksperymentu - eksperymenty w klasach marzec 2018 wychowawcy  

Konkurs literacko -  plastyczny dla klas I ,, Moja pierwsza książeczka”  marzec  2018 wychowawcy  

oddziałów I, bibliotekarz 

Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej marzec  2018 M. Jędrzejowska,  

K. Oskroba, J. Gil 

Pasowanie na czytelnika klas I - uroczystość pasowania w bibliotece marzec 2018 wychowawcy  

oddziałów I, bibliotekarz 

Szkolny Konkurs Recytatorski – poezja obcojęzyczna kwiecień 2018 M. Jędrzejowska, 

 K. Oskroba,  

Obchody Święta Ziemi – plakaty, piosenki, konkursy kwiecień 2018 

wychowawcy  

oddziałów I-III,  

n-le przyrody, biologii 

Mistrz pięknego czytania - konkurs czytania kwiecień 2018 
wychowawcy  

oddziałów I-III, bibliotekarz 

Wydajemy własną książkę – konkurs powiatowy kwiecień 2018 J. Gil, L. Wal,  
E. Gawżyńska, T. Czerwiec  

Akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja „SYMBOLE NARODOWE” - plakaty 

piosenki patriotyczne prace plastyczne 
maj 2018 J. Gil, M. Opałacz 
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Międzygminny Konkurs Matematyczny maj 2018 L. Skop 

Dzień Profikaktyki - spektakl maj 2018 E. Wiącek - Sasor 

„I can do it”- konkurs gramatyczny z j. angielskiego dla klas IV-VII maj 2018 M. Jędrzejowska 

Biegi uliczne o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy - festyn maj 2018 J. Krawczyk, L. Skop 

Dzień matki i ojca - Dzień rodziny 25 maj 2018 wychowawcy 

Dzień Dziecka- dzień sportu szkolnego – festyn szkolny 1 czerwiec 2018 
J. Krawczyk, T. Pierzchała,  

J. Jurek, wychowawcy 

Powitanie lata – wycieczki oddziałowe czerwiec 2018 wychowawcy  

oddziałów I-III 

Zakończenie roku szkolnego - Msza św. i uroczysta akademia 22 czerwiec 2018 wychowawcy 

ODDZIAŁY GIMNAZJALNE 
 

Rozpoczęcie roku szkolnego  4 wrzesień 2017 K. Oskroba, M. Opałacz 

Demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego wrzesień 2017 K. Oskroba 

Udział młodzieży w akcji Narodowe Czytanie „Wesela” S. Wyspiańskiego.  11 wrzesień 2017 E. Gawżyńska, M. Opałacz  

Konkurs wiedzy o W. Witosie wrzesień 2017 P. Komoński, M. Opałacz 

Spotkanie z rodzicami 13 wrzesień 2017 wychowawcy 

Dzień Patrona Szkoły – apel 20 wrzesień 2017 P. Komoński, M. Opałacz 

Ścieżka ekologiczna dla uczniów klas III wrzesień/październik 
2017 

A. Polak  
I. Drozdowska-Nieć 

Gazetka ścienna o Patronie Szkoły wrzesień 2017 B. Robak, M. Opałacz,  
A. Polak 

Klasowe spotkania integracyjne: Dzień Chłopaka wrzesień 2017 wychowawcy, SU 
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Gazetka promująca zdrowy styl życia wrzesień 2017 T. Pierzchała 

Konkurs plastyczny – Bezpieczne wakacje wrzesień/ 
październik 2017 

A. Polak 

Notoryczny konkurs historyczny październik - 
czerwiec 

P. Komoński 

Rok 2017 – rokiem Tadeusza Kościuszki – gazetka ścienna wrzesień 2017 A. Polak  

Przystąpienie do ogólnopolskiego konkursu SKO „Spółdzielnia dobrych serc” październik 2017 A. Polak 

Dzień Edukacji Narodowej – uroczysta akademia 12 październik 2017 K. Oskroba, M. Opałacz,  
B. Robak, I. Nieć 

Konkursy przedmiotowe KO zgodnie  
z harmonogramem 

nauczyciele poszczególnych 
przedmiotów 

Gazetka ścienna „Jak bezpiecznie korzystać z mediów?” 
 

październik 2017 E. Gawżyńska 

Obchody Dnia Wszystkich Świętych – festiwal świętości 26 październik 2017 K. Oskroba, ks. Z. Kruczyński 

Konkurs fotograficzny „Nasza Wisła jesienią” z okazji roku Wisły. Wystawa prac 
konkursowych. 

październik 2017 A. Polak 

Akademia z okazji 99 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę – apel 
wychowawczy IIIB 

listopad 2017 P. Komoński, J. Gil 

„Żadne miejsce nie powinno być dla Ciebie milsze od ojczyzny” – plakat listopad 2017 SU, wychowawcy 

Konkurs plastyczny „projekt znaczka pocztowego do Wesela S. Wyspiańskiego listopad 2017 A. Polak 

Spotkanie z rodzicami 5 listopad 2017 wychowawcy 

Spotkanie młodzieży z policjantem  nt. używek oraz konsekwencji prawnych 
spożywania i posiadania środków odurzających 

listopad E. Gawżyńska 
 

Konkurs „Mistrz ortografii niemieckiej” listopad 2017 M. Kaczówka 

Zabawa andrzejkowa 29 listopad 2017 wychowawcy, opiekun SU 
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Powiatowy Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej i Religijnej 

  

listopad 
grudzień 2017 

M. Opałacz,  
ks. Z. Kruczyński 

Klasowe spotkania integracyjne: Mikołajki 
 

grudzień 2017 wychowawcy 

„Odkryj w sobie Świętego Mikołaja” – akcja charytatywna SU grudzień 2017 K. Oskroba 

Dzień otwarty dla rodziców 14 grudzień 2017 wszyscy nauczyciele 

Wigilia szkolna – spotkania w klasach grudzień 2017 wychowawcy 

Szkolny konkurs o tytuł Mistrza Ortografii Gimnazjum styczeń 2018 M. Opałacz 

Gazetka ścienna – telefony, adresy instytucji pomocowych uczniowi i rodzinie I półrocze E. Gawżyńska  
 

Ankieta wśród uczniów na temat bezpieczeństwa oraz stosunków interpersonalnych  
w szkole 

I półrocze E. Gawżyńska 

Ankiety i testy on-line o zagrożeniach w sieci i prawach autorskich 
  

II półrocze P. Komoński 

Przedstawienie profilaktyczne teatru „Kurtyna” II półrocze E. Gawżyńska 

Akcja „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” styczeń 2018 I. Drozdowska-Nieć 
A. Polak, E. Gawżyńska,  

M. Opałacz 

Ankieta dla uczniów na temat właściwego korzystania z mediów II półrocze E. Gawżyńska 

Powiatowy Konkurs Wiedzy Technicznej GIMTECH styczeń – luty 2018 J. Dyba 

Gazetka „Najlepsi uczniowie naszego gimnazjum” luty 2018 A. Polak, I. Drozdowska-Nieć 

Konkurs geograficzny dla klas II  „Dookoła świata” 
 

luty 2018 A. Polak 

Dzień Bezpiecznego Internetu – debata, plakat 8 luty 2018 K. Oskroba, E. Gawżyńska  
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Zabawa karnawałowa, poczta walentynkowa 13 luty 2018 SU, wychowawcy 

Szkolny Konkurs Wiedzy Pożarniczej luty -  marzec 2018 J. Dyba 

Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla Gimnazjów luty -  marzec 2018 M. Kaczówka 

Dzień Kobiet – apel wychowawczy klasy III A marzec 2018 M. Opałacz, A. Polak, 
E. Gawżyńska 

Klasowe spotkania integracyjne: Dzień Kobiet marzec 2018 wychowawcy 

Gazetka informacyjna nt. rodzajów szkół ponadgimnazjalnych „Poradnik Absolwenta” marzec 2018 E. Gawżyńska 

Podsumowanie konkursu SKO „Spółdzielnia dobrych serc”, przekazanie elektronicznej 
kroniki konkursu do BS w Borowej 

marzec 2018 A. Polak 
 

Szkolny Konkurs Języka Angielskiego „Mistrz Gramatyki Angielskiej” marzec 2018 K. Oskroba 

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” marzec 2018 B. Robak 

Szkolny konkurs recytatorski poezji obcojęzycznej. kwiecień 2018 K. Oskroba, M. Kaczówka 

Wycieczka klasy II do Oświęcimia marzec/kwiecień 
2018 

B. Robak, M. Opałacz 

Organizowanie spotkań uczniów z przedstawicielami różnych szkół. Dni Otwarte szkół 
ponadgimnazjalnych 

marzec-maj 2018 E. Gawżyńska 

Spotkanie z rodzicami uczniów klas III. Sympozjum dla rodziców nt. wyboru szkoły 
ponadgimnazjalnej przez młodzież klas III 

9 kwiecień 2018 E. Gawżyńska 
wychowawcy klas III 

Dzień Papieski kwiecień 2018 ks. Z. Kruczyński 

Wydajemy własną książkę – konkurs powiatowy kwiecień 2018 M. Opałacz 

XVIII edycja Konkursu Piosenki Angielskiej kwiecień 2018 K. Oskroba 

Dyskoteka szkolna kwiecień 2018 SU, wychowawcy 

Dzień Ziemi – plakat „Nie wyrzucaj jak leci wszystkiego do śmieci” kwiecień 2018 SU, wychowawcy,  
A. Polak, I. Nieć 
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Egzaminy gimnazjalne 
 

18-19-20 kwiecień 
2018 

wszyscy nauczyciele 

Święto Konstytucji 3 Maja  maj 2018 P. Komoński, J. Gil 

„Orzeł biały – nasza duma” – konkurs plastyczny i gazetka ścienna maj 2018 A. Polak 

„Każdy może być poetą” – konkurs literacki na najpiękniejszy wiersz i gazetka 
biblioteczna 

maj 2018 M. Opałacz, A. Polak, 
 E. Gawżyńska 

Dzień Matki i Ojca - apel wychowawczy klasy II maj 2018 B. Robak, M. Opałacz,  
E. Gawżyńska, J. Gil 

Wyjazd na „Targi Edukacyjne” w Mielcu maj 2018 E. Gawżyńska 
wychowawcy klas III 

Szkolny konkurs o tytuł  Mistrza Chemii klas II maj 2018 J. Dyba 

Szkolny konkurs biologiczny dla uczniów gimnazjum „Czy znam swoje ciało?” maj 2018 I. Drozdowska-Nieć 

Dzień otwarty dla rodziców 29 maj 2018 wszyscy nauczyciele 

Spotkanie z rodzicami 13 czerwiec 2018 wychowawcy 

Dzień Sportu Szkolnego czerwiec 2018 T. Pierzchała 

Zakończenie roku szkolnego, pożegnanie absolwentów gimnazjum czerwiec wszyscy nauczyciele 

Udział w akcji „Pomóżmy zwierzakom” na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt I i II półrocze 
 

I. Drozdowska-Nieć 
A. Polak 

Akcja zbiórki plastikowych nakrętek I i II półrocze A. Polak, I. Nieć 

 

 

 

 


