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I. Podstawa prawna 

 

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082);  

 treści podstawy programowej kształcenia ogólnego, określonej rozporządzeniem 

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

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia 

ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla 

branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 

przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej       

(Dz.U. z 2017 r. poz. 356 ze zm.); 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie 

zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach sytemu oświaty działalności 

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 

narkomanii (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1449); 

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

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

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie 

zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach sytemu oświaty działalności 

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 

narkomanii (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1449), 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. uchwalona przez 

Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997r., przyjęta przez Naród                   

w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997r., podpisana przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997r. (Dz. U. nr 78 poz. 483 ze zm.), 

 Powszechna deklaracja praw człowieka, 

 Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych, 

 Konwencja o prawach dziecka, 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, 

 Programy narodowe i krajowe w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. 
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II. Wstęp 

 

Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Solcu we współpracy 

 z rodzicami kształcą i wychowują młodych ludzi w duchu wartości, wyrastających                  

z polskiego dziedzictwa kulturowego, w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,         

w miłości Ojczyzny przy jednoczesnym kształtowaniu umiejętności rozumienia                        

i poszanowania innych kultur i narodowości.  Uczą prawidłowych relacji opartych na 

szacunku, zaufaniu, sympatii i tolerancji. Wspomagają swoich wychowanków w ich 

wszechstronnym rozwoju intelektualnym, moralnym, społecznym i emocjonalnym. 

Program dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów naszej szkoły oraz potrzeb 

środowiska lokalnego. Obejmuje wszystkie działania i treści o charakterze wychowawczym  

i profilaktycznym. Jest oparty na indywidualnej osobowej relacji poszanowania godności 

wszystkich stron (wychowawcy, rodzica, nauczyciela oraz wychowanka), które współdziałają 

ze sobą, dążąc do osiągnięcia pełnej dojrzałości ucznia w czterech podstawowych sferach:  

 

1. Fizycznej, ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy  

i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowanie 

zachowań prozdrowotnych;  

2. Psychicznej, ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, 

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

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 docenianie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia. 

 

Celem opracowanego przez nas programu jest: 

 dbałość o bezpieczeństwo w szkole (by nie dochodziło do sytuacji, które prowadzą do 

dezorganizacji procesu dojrzewania dzieci i młodzieży oraz zaburzeń w zachowaniu), 

 dostarczanie wszystkim odbiorcom wiarygodnych informacji na temat warunków 

zdrowego życia i występujących zagrożeń (by w konsekwencji nauczyć uczniów 

odpowiedzialności za własne wybory), 

 rozwijanie u uczniów więzi z grupą społeczną (aby panowało poczucie przynależności 

do grupy, bez względu na narodowość), 



 

5 
 

 kształtowanie komunikatywności, kreatywności i empatii oraz umiejętności 

podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, 

 kształtowanie w środowisku szkolnym norm i reguł sprzyjających zdrowemu życiu, 

które jednocześnie eliminują możliwość wystąpienia dysfunkcji. 

 

III. Diagnoza zagrożeń 

 

Dla efektywnego planowania działań wychowawczych i profilaktycznych, które 

odpowiadają na aktualne potrzeby i problemy uczniów, rodziców w szkole w każdym roku 

szkolnym przeprowadzamy diagnozę środowiska szkolnego i dostosowujemy program do 

potrzeb naszej społeczności. Przeprowadzona diagnoza pozwala określić nam czynniki 

chroniące i czynniki ryzyka występujące w naszej szkole. 

 

Do opracowania obecnego programu wychowawczo-dydaktycznego wykorzystano 

następujące narzędzia: 

 rozmowy indywidualne z uczniami, nauczycielami, rodzicami i pracownikami 

szkoły niebędącymi nauczycielami, 

 obserwacje środowiska szkolnego, rówieśniczego i rodzinnego uczniów, 

 analizy osiągnięć szkolnych uczniów i absolwentów, 

 analizę dokumentacji szkolnej dotyczącej interwencji wychowawczej sporządzanej 

przez  wychowawców klas, pedagogów szkolnych i dyrektora szkoły, 

 ankiety- „Skala wpływu COVID 19 i izolacji domowej na dzieci i młodzież”. 

 

Program uwzględnia priorytety profilaktyczno-wychowawcze na rok szkolny 2021/2022. 

W wyniku przeprowadzonej diagnozy wyróżniono następujące czynniki chroniące i czynniki 

ryzyka: 

 

Czynniki chroniące  

 pozytywny klimat środowiska szkolnego,  

 silna więź ze szkołą, poczucie przynależności do grupy klasowej i społeczności 

szkolnej,  

 poczucie bezpieczeństwa w szkole i odpowiedzialności za zachowanie swoje i innych, 
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 wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw 

szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie, 

 wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, 

 nastawienie prospołeczne w grupach rówieśniczych, empatii, wrażliwości na potrzeby 

innych,  

 wymaganie od uczniów zachowań altruistycznych nastawionych na wzajemną pomoc, 

koleżeństwo,  

 podejmowanie inicjatyw charytatywnych w ramach wolontariatu, aktywnego działania 

na rzecz klasy i szkoły,  

 rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne, 

 zdecydowany brak akceptacji dla zachowań agresywnych, przemocy rówieśniczej, 

braku kultury osobistej, nieposzanowania mienia własnego i szkoły,  

 świadomość uczniów dotycząca zagrożeń, ryzykownych i negatywnych zachowań, 

umiejętność odmowy, asertywnej postawy,  

 okazja do przeżycia i osiągania sukcesu, rozpoznawania i rozwijania własnych 

talentów i zdolności,  

 zaufanie ze strony uczniów do nauczycieli, pedagoga i innych specjalistów szkolnych,  

 wytwarzanie klimatu współpracy i zrozumienia między dyrektorem, nauczycielami,       

a rodzicami uczniów, angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły,  

 podejmowanie działań profilaktycznych i wychowawczych we współpracy  

         z podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie  

         (warsztaty, pogadanki, programy, projekty).  

 

    Czynniki ryzyka 

 

 pojawiająca się przemoc słowna, fizyczna wśród uczniów, 

 trudności z kontrolą i panowaniem nad własnym zachowaniem 

 cyberprzemoc  w sieci, 
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 niepowodzenia szkolne, 

 brak motywacji i chęci do nauki, 

 niska aktywność fizyczna, mała dbałość o zdrowie i kondycję fizyczną wśród 

uczniów, 

 brak czasu i więzi emocjonalnych z dzieckiem, niezaradność wychowawcza 

rodziców, 

 niska świadomość rodzicielska lub brak wiedzy na temat zagrożeń 

cywilizacyjnych i zachowań ryzykownych występujących wśród dzieci                    

i młodzieży, 

 zagrożenia zdrowia związane z pandemią Covid – 19, 

 wzrost problemów emocjonalnych uczniów będących skutkiem epidemii           

(brak odporności na stres). 

 

Program realizowany będzie w ramach: 

 lekcji wychowawczych, 

 lekcji przedmiotowych, 

 zajęć pozalekcyjnych: kół zainteresowań, zajęć wyrównawczych, zajęć 

świetlicowych, lekcji bibliotecznych, zajęć sportowych, warsztatów, 

 wycieczek przedmiotowych i krajoznawczych, 

 współpracy z rodzicami, która obejmuje:  

- stały kontakt podczas zebrań,  

- natychmiastowy kontakt w niepokojących sytuacjach wychowawczych (osobisty, 

telefoniczny, listowy, e-dziennik), 

- stały kontakt i współdziałanie z Radą Rodziców, 

 pracy Samorządu Uczniowskiego, 

 projektów, inscenizacji teatralnych przygotowywanych przez uczniów na terenie 

szkoły i poza nią, wystaw prac dzieci, 

 wyjść do placówek kulturalno-oświatowych – wyjazdy do teatru, muzeum, kina, 

 indywidualnej pracy psychologiczno-pedagogicznej z uczniem, 

 współpracy z instytucjami wspierającymi funkcjonowanie szkoły: 

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, 

- Sąd Rodzinny, 

- GOPS, PCPR 
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- Rodzinny Dom Dziecka, 

- Policja,  

- Straż Pożarna, 

- Poradnia NZOZ Medicus, 

- Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, 

 zajęć indywidualnych i grupowych o charakterze psychologiczno-edukacyjnym  

i terapeutycznym (zajęcia korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych), 

 rekolekcji, 

 zawodów i imprez sportowych. 

 

IV. Główne cele programu 

 

Nadrzędnym celem programu jest wychowanie, rozumiane jako wspieranie wychowanka       

w rozwoju, oraz profilaktyka, rozumiana jako interwencja kompensująca niedostatki 

wychowania.  

Celem działań wychowawczych szkoły jest kształtowanie prozdrowotnych wzorców 

konsumpcyjnych, umiejętności psychicznych ucznia, które pozwolą radzić sobie ze sobą,  

z wyzwaniami świata, oraz budowanie jego odporności na potencjalne zagrożenia. 

Działania wychowawcze określone w niniejszym programie polegają na prowadzeniu 

działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju 

ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: fizycznej, psychicznej, 

społecznej, aksjologicznej. Obejmują w szczególności: 

 współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów i wychowanków w celu budowania 

postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia, 

 tworzenie spójnego środowiska wychowawczego, w którym wartości i normy życia są 

zrozumiałe dla wychowanka, w którym wychowawcy współpracują, wspierając ucznia 

w integralnym rozwoju i osiąganiu pełni człowieczeństwa, 

 kształtowanie hierarchii systemu wartości, 

 wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą lub placówką oraz 

społecznością lokalną, 

 kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych 

relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków  
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i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów,        

w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami, 

 doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania 

podmiotowych relacji z uczniami, wychowankami oraz ich rodzicami lub opiekunami 

oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów lub wychowanków, 

 wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz 

rodziców lub opiekunów, 

 kształtowanie u uczniów i wychowanków postaw prospołecznych, w tym przez 

możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu 

uczestnictwu uczniów w życiu społecznym oraz zaangażowaniu w działalność 

podmiotów, 

 wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu 

modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych. 

 

Działania profilaktyczne określone w niniejszym programie polegają na realizacji działań 

profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. Obejmują w szczególności: 

 wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym 

stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań 

ryzykownych, niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków                 

i substancji, 

 realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów 

dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych programów zalecanych 

w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia 

psychicznego, 

 przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia jako 

alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspokajającej ważne potrzeby,             

w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności                 

i satysfakcji życiowej, 

 doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej 

interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów                          

i wychowanków zachowań ryzykownych, 

  świadome rozwijanie edukacji ekologicznej. 
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V. Charakterystyka absolwenta 

 

Działania zawarte w programie zmierzają do przygotowania uczniów do efektywnego 

funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu 

odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę posiada następujące cechy: 

 kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności, 

 szanuje siebie i innych, 

 jest odpowiedzialny, 

 zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły, 

 przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia, 

 jest tolerancyjny, empatyczny, 

 z ciekawością obserwuje świat,  

 z szacunkiem odnosi się do innych narodowości i kultur, posiada umiejętności 

porozumiewania się w języku obcym, 

 korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia       

i technologie informatyczne, 

 samodzielnie poszukuje nowych rozwiązań, 

 potrafi dzielić się doświadczeniami z innymi, 

 jest kreatywny, zdolny sterować swoim kształceniem w szkole i poza nią, 

 jest odważny, 

 posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, 

 wrażliwy, bierze odpowiedzialność za własne życie i życie społeczne. 

 

 

VI.     Działania programu   

 

Program określa działania w następujących obszarach: 

a) działaniach wychowawczych – promujących zdrowie oraz wspomagających uczniów 

w rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, 

psychicznej, społecznej oraz aksjologicznej, 

b) działaniach edukacyjnych – mających na celu ugruntowanie i poszerzanie wiedzy         

i umiejętności uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli      

i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, prowadzących 
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do radzenia sobie ze stresem, opierania się naciskom otoczenia oraz nabywania 

umiejętności rozwiązywania konfliktów, 

c) działaniach informacyjnych – polegających na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych 

informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, 

na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków       

i substancji odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych 

substancji psychoaktywnych, skierowanych do uczniów i wychowanków oraz ich 

rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych 

pracowników szkoły, 

d) działaniach profilaktycznych wspierających uczniów w rozwoju i zdrowym stylu 

życia, poprzez podejmowanie działań ograniczających zachowania ryzykowne, 

 

VII. Uczestnicy programu 

 

Dyrektor szkoły: 

 uczestniczy w procesie diagnozy zagrożeń szkoły oraz w oddziaływaniach 

wychowawczo-profilaktycznych, 

 sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

 stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole, dbając                     

o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

 inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań          

w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, 

organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji 

uczniów, 

 stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń       

i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub 

rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, 

opiekuńczej i innowacyjnej szkoły, 

 dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły, 

 nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 
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Rodzice: 

 współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny, 

 uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły, 

 uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę, 

 współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie, 

 znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy jego realizacji. 

 

Wychowawcy: 

 prowadzą w różnych formach szkolenia i konsultacje dla rodziców, 

 dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, 

 sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami szkoły, a w szczególności tworzą 

warunki wspomagające ich rozwój i przygotowują do życia w rodzinie i w 

społeczeństwie, 

 poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków, 

 uczą pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia 

własnej wartości, 

 realizują w toku pracy wychowawczo-profilaktycznej treści i cele niniejszego 

programu oraz nadzorują udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w swojej 

klasie, 

 diagnozują sytuację wychowawczą w klasie poprzez rozpoznanie indywidualnych 

potrzeb uczniów, 

 opracowują plan pracy wychowawczo-profilaktycznej dla klasy na dany rok szkolny, 

na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w szkolnym 

programie wychowawczo-profilaktycznym (uwzględniając specyfikę funkcjonowania 

zespołu klasowego i potrzeby uczniów), 

 przygotowują sprawozdania z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do 

dalszej pracy (dwa razy w roku), 

 zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym                 

i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły, 

 wykonują zadania jako członkowie zespołów wychowawczych zlecone przez 

przewodniczącego zespołu, 

 oceniają zachowania uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole 

procedurami i wewnątrzszkolnym systemem oceniania uczniów, 
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 współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, 

pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych 

potrzebach. 

 

Nauczyciele: 
 

Wszyscy nauczyciele realizują program wychowawczo-profilaktyczny, a w szczególności: 

 uwzględniają go przy realizacji klasowych planów pracy, 

 reagują na przejawy niedostosowania społecznego u uczniów, 

 wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny 

uczniów, udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu       

o rozpoznanie potrzeb, 

 odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas pobytu w szkole      

i poza jej terenem, np. na wycieczkach szkolnych, świadczą pomoc psychologiczno-

pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem, 

 przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach 

zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, 

 udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 

 kształcą i wychowują młodzież w duchu patriotyzmu i demokracji, 

 prowadzą rozmowy z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach 

w nauce na swoich zajęciach, 

 wspierają zainteresowania i rozwój osobowy uczniów. 

 

Uczniowie: 

 

Wszyscy uczniowie szkoły są poddani oddziaływaniom tego programu: 

 otrzymują dość zachęty, aby uczyć się śmiałości, 

 w pełni aprobowani uczą się lubić samych siebie, 

 często słyszą słowa uznania, 

 uczą się stawiać sobie cele, 

 w poczuciu bezpieczeństwa uczą się ufać sobie i innym, 

 otaczani są rzetelnością i uczciwością, uczą się, czym jest prawda i dobro, 

odpowiedzialność, sprawiedliwość. 
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Pedagog: 

 udzielają pomocy uczniom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej,             

oraz uczniom, którzy padli ofiarą przestępczości, 

 współpracują z instytucjami w organizowaniu różnych form spędzania czasu przez 

uczniów, szczególnie z rodzin zaniedbanych środowiskowo, 

 współpracują z policją, z sądem dla nieletnich, z kuratorami (w razie zaistniałej 

potrzeby), z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 

 kształtują u uczniów i ich rodziców świadomość prawną w zakresie ponoszenia 

konsekwencji wynikających z popełnionych czynów, 

 udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów, prowadzą zajęcia 

terapeutyczne z dziećmi – indywidualne i grupowe,  

 udzielają wsparcia zgłaszającym się rodzicom w sytuacjach trudnych wychowawczo    

i losowo, współpracują z nauczycielami w zakresie procesu nauczania i wychowania 

uczniów, 

 prowadzą badania i działania diagnostyczne uczniów (indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych), 

 współpracują z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych. 

 

VIII. Zadania wychowawczo-profilaktyczne i ich realizacja w latach 2021–2023 

 

1) Sfera fizycznego rozwoju ucznia – edukacja  zdrowotna. 

 

Zadania Sposób realizacji 

(działania informacyjne, edukacyjne, 

wychowawcze, profilaktyczne) 

Odpowiedzialni za 

realizację/dokumentacja 

1. Zapoznanie z 

obowiązującymi 

procedurami 

postępowania w czasie 

funkcjonowania szkoły 

w reżimie sanitarnym z 

powodu koronawirusa. 

- przesłanie procedur Covid-19 

rodzicom  on-line 
 

- umieszczanie procedur na stronie 

szkoły 
 

- systematyczne podejmowanie 

tematyki ochrony zdrowia w związku z 

epidemią koronawirusa na godzinach 

Dyrektor szkoły/strona 

internetowa szkoły 

 

 

 

Wychowawcy klas/ 

e-dzienniki 

Klasowe plany 
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wychowawczych 
 

-profilaktyka szczepień 
 

- umieszczanie informacji na gazetkach 

ściennych, ulotki 

wychowawcze 

2. Praca nad 

budowaniem 

odpowiedzialności za 

własne zdrowie. 

Motywowanie uczniów 

do podnoszenia 

sprawności fizycznej     

i akcentowanie 

potrzeby aktywnego 

spędzania wolnego 

czasu oraz właściwego 

i zdrowego sposobu 

odżywiania się. 

- dostarczanie wiarygodnych informacji 

na temat warunków zdrowego życia na 

lekcjach przyrody, biologii, WDŻ, 

wychowania fizycznego 

 

- badania przesiewowe i profilaktyczne 

badania lekarskie 

 

- projekcja filmów i prezentacji 

multimedialnych 

 

- apele na temat zdrowia 

 

- ulotki informacyjne dotyczące 

zdrowego odżywiana się 

 

- pogadanki na godzinach 

wychowawczych  

 

- uczestnictwo w  zawodach sportowych 

 

- spotkania z pielęgniarką, lekarzem, 

pracownikiem Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej 

 

- organizacja konkursów dotyczących 

promocji zdrowego odżywiania 

 

- redagowanie gazetek tematycznych 

 

- organizacja zajęć sportowych w 

ramach SKS 

Nauczyciele  

Wychowawcy 

klas/dzienniki/e-dziennik 

 

Nauczyciele  

Pedagodzy  

Pielęgniarka  

Wychowawcy/e-dziennik 

 

 

e-dziennik 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielęgniarka, lekarz 

Pracownik Stacji 

Sanitarno- 

Epidemiologicznej 
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- ćwiczenia śródlekcyjne w formie 

zabaw ruchowych 

- gimnastyka korekcyjna 

 

- organizacja zajęć wspomagających z 

wychowania fizycznego 

 

- programy profilaktyczne propagujące 

spożywanie zdrowej żywności 

„Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”, 

„Zdrowa woda” 

 

 

 

 

Nauczyciele 

 

Dyrektor szkoły 

3. Rozpoznawanie 

sytuacji i zachowań 

ryzykownych. 

Profilaktyka zagrożeń. 

- zajęcia warsztatowe z zakresu 

komunikacji, umiejętności 

interpersonalnych (psycholog PPP, 

pedagog szkolny) 

 

- warsztaty z pedagogiem eliminujące 

zachowania takie, jak: agresja, stres, 

cyberprzemoc, dyskryminacja, 

odrzucenie 

 

- spotkanie  z policjantem  w klasie 

VIII– skutki prawne związane z 

występowaniem różnych form agresji, 

w tym cyberprzemocy 

 

- rozmowy indywidualne z uczniem o 

charakterze terapeutycznym 

 

- szkolenia i warsztaty dla nauczycieli 

na temat rozpoznawania i konsekwencji 

zażywania substancji psychotropowych, 

Dokumentacja specjalisty 

 

 

 

 

Pedagog/dziennik zajęć 

pedagoga 

 

 

 

 

 

 

Specjaliści/dokumentacja 

specjalisty 
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środków zastępczych oraz nowych 

substancji psychoaktywnych 

 

- realizowanie programów 

profilaktycznych pod patronatem SSE 

w Gostyninie 

- realizowanie przez nauczycieli na 

lekcjach przedmiotowych i godzinach 

wychowawczych treści związanych ze 

zgubnym wpływem uzależnień i 

nałogów na życie człowieka oraz 

szkodliwością zażywania substancji 

psychotropowych 

 

- udział w akcjach ogólnopolskich: 

Dzień bez papieros 

Marsz życia i nadziei 

 

- realizacja programu profilaktyki 

uzależnień i rozwijanie umiejętności 

życiowych – „Zanim spróbujesz’ 

 

- gazetki ścienne 

 

- niezwłoczne informowanie rodziców   

o niepokojących zmianach                    

w zachowaniu dziecka, w razie 

konieczności odizolowanie                     

i przekazanie pod opiekę rodziców 

 

- podejmowanie działań związanych z 

wolontariatem i pomocą charytatywną 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagodzy 

szkolni/Dziennik 

specjalisty 
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- angażowanie uczniów w działania na 

rzecz szkoły oraz innych podmiotów 

współpracujących ze szkołą 

sprzyjających rozwijaniu postaw 

prospołecznych i aktywnemu 

uczestnictwu w życiu społecznym 

- organizacja konkursu na temat HIV     

i AIDS dla uczniów klas VII - VIII 

 

- systematyczne podejmowanie przez 

wszystkich pracowników szkoły 

działań, które ograniczają zachowania 

konfliktowe, stresowe, presje grupy 

 

- realizacja zajęć wychowania do życia 

w rodzinie 

4. Uświadomienie 

rodzicom wartości i 

potrzeby dbania o 

zdrowie i kondycje 

fizyczną dzieci oraz 

potrzebę zdrowego 

odżywiania się 

- pogadanki na spotkaniach z rodzicami 

 

- spotkania indywidualne z 

wychowawcami, pedagogami, 

nauczycielami 

 

- spotkania z pracownikiem PPP w 

Gostyninie oraz pracownikiem SSE –

realizowanie programów profilaktyki 

prozdrowotnej 

 

- przekazywanie informacji przez 

nauczyciela WDŻ 

Wychowawca/e-dziennik 

 

Pedagodzy/dziennik 

specjalisty 

 

 

Specjaliści/dokumentacja  

 

 

 

 

Nauczyciel 

WDŻW/Dziennik zajęć 

nauczyciela 

5. Wspieranie uczniów 

z objawami lęku i 

obniżoną motywacją 

- diagnoza monitorująca problemy w 

sferze emocjonalnej, społecznej i 

fizycznej uczniów po nauczaniu 

Wychowawcy 

Nauczyciele/e-dziennik 
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wywołaną izolacją 

społeczną związaną z 

pandemią Covid-19 

zdalnym 

- rozmowy indywidualne z dziećmi 

(pedagog, wychowawca, nauczyciele) 

- rozmowy wspierające rodziców 

(wychowawca, pedagog, nauczyciele) 

 

- współpraca ze specjalistami 

(psychologami, psychiatrami) 

 

- reintegracja zespołów klasowych po 

okresie nauki zdalnej 

 

- objęcie uczniów różnorodnymi 

formami opieki psychologiczno-

pedagogicznej 

 

- prowadzenie dodatkowych zajęć 

wspomagających po zdalnym nauczaniu 

w klasach IV-VIII 

 

Pedagodzy/dziennik zajęć 

pedagoga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele/dzienniki 

zajęć lekcyjnych 

 

2) Sfera społecznego rozwoju ucznia – kształtowanie postaw społecznych 

 

Zadania Sposoby realizacji 

(działania informacyjne, edukacyjne, 

wychowawcze, profilaktyczne) 

Odpowiedzialni za 

realizację/ 

dokumentacja 

1. Wzmacnianie 

wśród uczniów więzi 

ze szkołą, 

społecznością lokalną. 

Kształtowanie  u 

uczniów postaw 

prospołecznych, 

zachęcanie do 

- utrwalanie norm, zasad zachowania 

dotyczących postaw, stroju w różnych 

sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych 

 

- zajęcia integracyjne w klasach 

(pedagog, psycholog PPP) 

 

- organizacja wycieczek i wyjść 

Wychowawcy 

Nauczyciele /e-dziennik 

 

 

Pedagog  

Psycholog /dziennik 

zajęć specjalisty 
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podejmowania działań 

z zakresu wolontariatu 

klasowych z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa w związku z pandemią 

Covid-19 

 

- zajęcia w ramach świetlicy szkolnej 

 

- rozwijanie samorządności uczniów – 

nauka zasad demokracji 

 

- praca samorządu uczniowskiego 

 

- udział w uroczystościach szkolnych, 

klasowych 

 

 

 

 

 

Nauczyciel/dziennik 

świetlicy szkolnej 

 

 

Opiekun samorządu 

uczniowskiego/sprawozd

anie 

 

Wychowawcy 

Nauczyciele/e-dziennik 

2. Rozwijanie 

umiejętności 

współdziałania w 

grupie, pokojowego 

rozwiązywania 

problemów, 

kulturalnego 

zachowania wobec 

innych(eliminowania 

wulgaryzmów, 

niestosownego 

słownictwa) w tym 

postawy szacunku 

wobec osób 

dorosłych, 

nauczycieli, 

pracowników szkoły 

- zajęcia integracyjne w klasach 

 

- udział w konkursach, kołach 

zainteresowań 

 

- Dzień Uśmiechu i Dzień Życzliwości  

 

- pogadanki na godzinach 

wychowawczych 

 

- zajęcia warsztatowe z pedagogiem 

(jak kulturalnie zwracać się do siebie, 

uśmiechnij się) 

 

- konkurs plastyczny w klasach 0 – III  

propagujący kulturalne zachowanie 

wśród dzieci 

 

Wychowawcy/ 

e-dziennik 

Pedagog/dziennik zajęć 

pedagoga 

 

Nauczyciele 

Wychowawcy/ 

e-dziennik 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog  

Opiekun samorządu 

uczniowskiego/dziennik 
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- rozmowy indywidualne z rodzicami – 

jak pomóc mojemu dziecku bez stresu 

rozwiązać problem 

 

- przestrzeganie kodeksów klasowych 

(kształtowanie umiejętności 

przestrzegania obowiązujących reguł 

- organizacja imprez integrujących 

środowisko szkolne 

 

- stosowanie na co dzień 

obowiązującego w szkole systemu 

nagród i kar zawartego w Statucie 

Szkolnym 

zajęć 

pedagoga/sprawozdanie 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy/kodeksy 

w salach 

3. Kształtowanie 

wrażliwości na 

potrzeby innych, 

wyrabianie poczucia 

odpowiedzialności za 

relacje międzyludzkie 

- organizowanie pomocy koleżeńskiej  

 

- udział w zbiórkach dla najbardziej 

potrzebujących  

 

-zbiórka środków czystości i higieny 

osobistej oraz przyborów szkolnych dla 

dzieci z Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej. 

 

-udział w zbiórkach dla zwierząt: 

 kasztanów i żołędzi dla 

Nadleśnictwa Gostynin, 

 karmy, akcesoriów na zimę dla 

psów i kotów ze schroniska 

Amimal Ghost w Gostyninie. 

 

- zajęcia z psychologiem PPP , 

pedagogiem dotyczące empatii 

Wychowawcy/notatki 

 

 

 

 

 

Pedagog 

Psycholog/dziennik 

zajęć specjalisty 

 

Opiekun samorządu 

uczniowskiego/ 

sprawozdanie 
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- działanie w samorządzie szkolnym 

- angażowanie uczniów w działalność 

wolontariatu 

 

- udział w akcjach: 

 Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy 

 „Szkoło pomóż i Ty” 

 „Góra grosza” 

 „Dzień piżamy” wspierająca 

dzieci chore na nowotwór 

 „Dzień kolorowej skarpetki” –

dzień tolerancji i pomocy dla 

dzieci z zespołem Downa 

 „Na niebiesko dla autyzmu” – 

dzień tolerancji i akceptacji osób 

z autyzmem 

4. Reagowanie na 

wszelkie przejawy 

nagannych zachowań 

wśród uczniów w 

szkole. Pomoc 

uczniom zagrożonym 

niedostosowaniem 

społecznym 

- rozmowy dyscyplinujące, 

profilaktyczne z uczniami 

 

- informowanie rodziców, rozmowy 

indywidualne z rodzicami 

 

- w szczególnych przypadkach 

formułowanie kontraktów uczeń- 

rodzic- wychowawca-pedagog 

 

- spotkania profilaktyczne z Policją,  

 

- informowanie kuratorów społecznych 

i sądowych 

 

Wychowawca/ 

e-dziennik 

Pedagog/ dziennik zajęć 

pedagoga 

 

 

 

Pedagog/kontrakty 
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- organizowanie zajęć specjalistycznych 

 

- konsekwentne przestrzeganie zasad 

WSO dotyczące frekwencji. 

Systematyczna kontrola obecności 

uczniów wagarujących w porozumieniu 

z rodzicami 

 

- troszczenie się o rozwój zainteresowań 

uczniów – organizowanie kół 

zainteresowań 

 

- organizowanie pomocy materialnej dla 

uczniów potrzebujących  

 

 

Pedagog/ zestawienie 

nieobecności 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

 

5. Przełamywanie 

barier w komunikacji 

z osobami 

niebędącymi 

obywatelami polskimi 

oraz poznawanie ich 

tradycji i kultury 

- na godzinach wychowawczych 

poruszanie tematyki tolerancji, 

szacunku 

 

- warsztaty integracyjne w klasach  

 

- konkurs na temat wiedzy o innych 

krajach i narodowościach 

 

- prezentacje multimedialne na temat 

imigracji 

Wychowawca/e-dziennik 

 

 

 

Pedagog/dziennik zajęć 

pedagoga 

 

 

Nauczyciele 

Wychowawca 

6. Rozbudzanie 

aktywności 

poznawczej, 

rozwijanie 

umiejętności 

kreatywnego i 

- diagnozowanie  możliwości 

edukacyjne uczniów  

- zapoznaj z różnymi technikami 

uczenia się 

- rozwijanie umiejętności wyrażania 

swoich myśli i poprawnego pisania 

Wychowawcy 

Pedagog/dokumentacja 

pedagoga 
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innowacyjnego 

myślenia. 

(publikujemy teksty na stronie 

internetowej, organizujemy konkursy 

ortograficzne, recytatorskie, językowe) 

- udział w akcji „Narodowe czytanie” 

- uczymy sprawnego posługiwania się 

językiem polskim 

- odpowiednio dobieramy programy 

edukacyjne 

 

 

 

Dyrektor  

Bibliotekarz  

 

Nauczyciele  

7. Kształcenie 

zawodowe. Rozwój 

doradztwa 

zawodowego. 

- uczestniczenie w zajęciach doradztwa 

zawodowego 

- realizacja godzin wychowawczych 

- analizowanie broszur i ulotek o 

tematyce zawodowej 

- Dni otwarte w szkołach 

ponadpodstawowych 

Nauczyciel/dziennik  

 

Wychowawcy/ 

e-dziennik 

6. Budowanie postaw 

proekologicznych, 

świadomego 

postępowania i 

odpowiedzialności  za 

stan środowiska 

naturalnego 

- realizowanie treści programowych na 

lekcjach przedmiotowych przyroda, 

biologia, chemia 

 

- organizowanie spotkań mających na 

celu dbałość o bezpieczeństwo 

środowiska w naszym regionie 

(spotkanie z policjantem, leśniczym, 

przedstawicielem Straży Pożarnej)  

 

- pogadanki o tematyce ochrony 

środowiska  oraz jego zagrożeń 

 

- udział w akcjach i inicjatywach 

proekologicznych: 

 sadzenie drzew, 

 „Zbieramy baterie i telefony” 

 zbieranie plastikowych nakrętek 

Nauczyciele/e-dziennik 

 

 

 

Przedstawiciele 

poszczególnych służb/ 

e-dziennik 

 

 

 

Wychowawcy/ 

e-dziennik 
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dla schroniska Animal Ghost w 

Gostyninie 

 

- apele i konkursy szkolne na temat 

świadomego recyklingu 

 

3. Strefa rozwoju psychicznego – wartości, normy, wzory zachowań 

 

Zadania Sposób realizacji 

(działania informacyjne, edukacyjne, 

wychowawcze, profilaktyczne) 

Odpowiedzialni za 

realizację/ 

dokumentacja 

1.Budowanie systemu 

wartości. Integracja 

działań 

wychowawczych i 

profilaktycznych 

szkoły i rodziców 

-  tematyka realizowana na lekcji 

historii, języka polskiego, religii, WOS, 

wychowania do życia w rodzinie 

 

- lekcje z wychowawcą – odróżnianie 

dobra od zła 

 

- rozmowy podczas zajęć 

dydaktycznych na temat kultur innych 

narodów, uczenie szacunku 

 

- rozmowy indywidualne z pedagogiem 

szkolnym 

 

- programy edukacyjne – teatr, telewizja 

 

- poszukiwanie autorytetów i  podczas 

zajęć dokonywanie analizy ich 

zachowań, postaw 

 

- prowadzenie rozmów z uczniami klasy 

Nauczyciele/e-dziennik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog/dziennik zajęć 

wychowawczych 

 

 

 

Nauczyciele/e-dziennik 
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VII i VIII o szkodliwości działania sekt 

i tzw. nowych ruchów religijnych 

 

- konkurs szkolny „Mistrz dobrych 

manier” 

 

 

 

Pedagog/dziennik zajęć 

pedagoga 

2. Kształtowanie 

odpowiedniego 

stosunku do wartości i 

norm oraz kultury 

zachowania 

- wskazywanie przykładów z życia 

codziennego  

 

- organizowanie konkursów, 

przedstawień 

 

- pogadanki na godzinach 

wychowawczych 

 

- udział w akcji Szlachetna Paczka 

Wychowawcy  

Nauczyciele  

3.Poszanowanie 

tradycji i kultury 

własnego narodu,         

a także poszanowanie 

innych kultur i 

tradycji 

- wycieczki edukacyjne o charakterze 

patriotycznym i historycznym 

 

- organizowanie wyjazdów do teatru, 

kina, muzeum, na wystawy, na 

koncerty,  

- kultywowanie tradycji narodowych 

poprzez udział w świętach narodowych, 

patriotycznych 

 

- udział w godzinach wychowawczych 

kultywujących tradycje szkoły, wsi, 

regionu 

 

- udział w ogólnopolskich obchodach 

rocznicy śmierci naszego patrona 

 

- organizowanie spotkań z ludźmi 

Nauczyciele/e-dziennik  
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zasłużonymi dla naszego regionu, 

państwa 

 

-kultywowanie tradycji poprzez 

działalność Zespołu Pieśni i Tańca 

Solec) 

4. Poznanie dorobku 

kulturalnego Europy, 

świata. Kształtowanie 

postawy otwartości 

wobec innych kultur      

i szacunku dla ich 

dorobku 

- udział w spotkaniach z 

przedstawicielami innych polskich szkół 

i polonią kanadyjską w ramach 

współpracy rodzin reymontowskich 

 

-organizowanie dni dotyczących historii 

i tradycji innych narodowości  

 

- branie udziału w akcjach promujących 

kulturę innych narodów 

 

- realizacja zajęć edukacyjnych- 

poznajemy historię, kulturę , 

gospodarkę państw Unii Europejskiej 

Dyrektor szkoły/kronika 

szkoły 

 

 

 

 

Wychowawcy  

 

Nauczyciele 

 

 

4. Profilaktyka zachowań ryzykownych – bezpieczeństwo 

 

Zadania Sposoby realizacji 

(działania informacyjne, edukacyjne, 

wychowawcze, profilaktyczne) 

Odpowiedzialni za 

realizację/dokumentacja 

1. Zapoznanie z 

podstawowymi 

zasadami 

bezpieczeństwa w 

różnych sytuacjach 

życiowych, 

- przestrzeganie podstawowych zasad 

bezpieczeństwa podczas pandemii 

(noszenie maseczek, mycie rąk, 

dezynfekcja, dystans, szczepienia) 

 

- poznanie zasad działania instytucji, 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

 

 

 

Nauczyciel/ e-dziennik 
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kształtowanie 

właściwego 

zachowania się w 

sytuacjach zagrożenia 

życia lub zdrowia oraz 

w sytuacji 

nadzwyczajnej – 

podczas pandemii 

koronawirusa 

do których należy się zwrócić w 

przypadku przemocy fizycznej lub 

psychicznej 

 

- pogadanki dotyczące zasad BHP na 

lekcjach, podczas przerw, szczególnie 

w czasach pandemii 

 

- zapoznanie z zasadami korzystania z 

biblioteki gminnej, poszczególnych 

pracowni i pomieszczeń lekcyjnych 

 

- zapoznanie uczniów z telefonami 

alarmowymi, z zasadami udzielania 

pierwszej pomocy 

 

- pogadanki na temat ryzykownych 

zachowań seksualnych 

 

- pogadanki na temat umiejętności 

prowadzenia dyskusji – poznanie 

podstaw mediacji i negocjacji 

 

- zapoznanie z zasadami bezpiecznego 

korzystania z sali gimnastycznej oraz 

ze sprzętu sportowego 

 

- pogadanki na temat uzależnień od 

Internet 

 

- ulotki, gazetki ścienne – 

propagowanie wiedzy na temat 

środków uzależniających i  prawnych 

 

 

 

 

 

 

 

Regulaminy pracowni 

 

 

 

Ratownik medyczny 

 

 

 

Nauczyciel wychowania 

do życia w rodzinie, 

biologii/e-dziennik 

Pedagog/dziennik zajęć 

pedagoga 

 

 

Nauczyciele wychowania 

fizycznego 

 

 

Nauczyciel informatyki 

Wychowawcy/e-dziennik 

 

Pedagog szkolny/ tablica 

pedagoga 
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konsekwencji ich zażywania 

 

 

2. Przygotowanie 

uczniów do 

dokonywania 

świadomych i 

odpowiedzialnych 

wyborów w trakcie 

korzystania z zasobów 

technologii 

informacyjno-

komunikacyjnej, 

bezpiecznego 

poruszania się w 

przestrzeni cyfrowej 

- pogadanki na godzinach 

wychowawczych ukazujące zagrożenia 

płynące ze środków multimedialnych 

 

- zajęcia z pedagogiem dotyczące 

przeciwdziałania przemocy w 

Internecie, uzależnienia od komputera  

 

- prowadzenie treningu asertywności, 

jako reakcji na przemoc płynąca ze 

środków multimedialnych 

 

- rozmowy indywidualne z uczniami 

 

- warsztaty dla rodziców ze specjalistą 

z PPP  
 

- przypomnienie zasad posługiwania 

się platformą Teams i dziennikiem 

elektronicznym 

Wychowawcy/e-dziennik 

 

 

 

 

Pedagog/dziennik 

pedagoga  

 

 

 

 

 

 

 

Pracownik PPP 

 

 

Nauczyciel 

informatyki/e-dziennik 

 

IX. Organizacja działań dla rodziców 

 

L.p. Zadania 

 

Formy realizacji 

1.  Informowanie  rodziców  o 

podejmowanych przez szkołę 

działaniach 

- przekazywanie bieżących 

informacji na stronie szkoły 

 

- umieszczanie informacji w e-

dzienniku 
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- zapoznanie rodziców z 

programem wychowawczo-

profilaktycznym na pierwszym 

zebraniu 

 

- portale społecznościowe 

 

- gazetki szkolne 

2. Informowanie rodziców o 

funkcjonowaniu dziecka na 

terenie szkoły 

- dziennik elektroniczny, jako 

główne źródło informacji o 

sukcesach i problemach uczniów 

 

- rozmowy indywidualne z 

wychowawcą, pedagogiem 

szkolnym, dyrektorem 

 

- współpraca z radą rodziców 

podczas udzielania pomocy 

materialnej, dożywiania, 

dofinansowania wycieczek 

 

3. Przekazywanie wiedzy na temat 

problemów wychowania i 

profilaktyki 

- spotkania z rodzicami na temat 

doskonalenia w zakresie radzenia 

sobie z trudnymi sytuacjami 

- warsztaty z pracownikami PPP – 

Bezpieczny Internet 

 

- ulotki dla rodziców- 

upowszechnianie materiałów 

edukacyjnych na temat 

przeciwdziałania COVID -19          

i szczepień 

 

- indywidualne konsultacje z 
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pedagogiem szkolnym 

 

- organizacja spotkań z 

pracownikami GOPS – 

przeciwdziałanie przemocy 

psychicznej i fizycznej „Niebieska 

Karta” 

 

X. Organizacja działań dla nauczycieli 

L.p. Zadania Formy pomocy 

 

1. Organizacja doskonalenia zawodowego – studia 

podyplomowe, kursy, warsztaty, szkolenia (ZDN) 

 

- podejmowanie różnych form 

doskonalenia zawodowego  

2. Organizacja wewnętrznego doskonalenia (WDN) 

 

 

- organizacja szkoleniowych 

rad pedagogicznych WSO 

3. Propagowanie literatury na temat profilaktyki           

w szkole  

- udostępnienie materiałów 

szkoleniowych 

- gromadzenie literatury na 

temat szkolnej profilaktyki 

 

XI. Ewaluacja 

 Program  wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta 

jest otwarty i będzie podlegać systematycznej ewaluacji, a ewentualne zmiany zostaną 

uwzględnione w następnym roku. 

 W ewaluacji będą wykorzystane opinie uczniów, rodziców, nauczycieli. Stosowane 

będą następujące sposoby ewaluacji: 

 ankiety wśród uczniów, rodziców, nauczycieli; 

 badanie opinii na spotkaniach z rodzicami, na zebraniach samorządu uczniowskiego; 
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 obserwacje i analizy osiągnięć szkolnych oraz zmian w zachowaniu, postawach 

uczniów; 

 wymiana spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli; 

 analiza dokumentacji szkolnej. 

 

Ewaluacji  programu dokona szkolny zespół ds. ewaluacji programu. Oceni on rezultaty      

i efektywność prowadzonych działań. Z wnioskami z przeprowadzonej ewaluacji rada 

pedagogiczna zostanie zapoznana na zebraniu kończącym rok szkolny.  


