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Program wychowawczo -profilaktyczny
 Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika       

 w Tucholi na rok szkolny 2020/2021

Podstawa prawna:

* Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).

Program  wychowawczo-profilaktyczny  obejmuje  treś%ci  i  działania  o  charakterze
wychowawczym  śkierowane  do  ucznio% w,  oraz  treś%ci  i  działania  o  charakterze
profilaktycznym dośtośowane            do potrzeb rozwojowych ucznio% w, przygotowane w
oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb                   i problemo% w wyśtępujących w danej
śpołecznoś%ci śzkolnej, śkierowane do ucznio% w, nauczycieli          i rodzico% w.

Działalnoś%c%  wychowawczo-profilaktyczna  w  śzkole  polega  na  prowadzeniu  działan%  z
zakreśu  promocji  zdrowia  oraz  wśpomaganiu  ucznia  i  wychowanka  w  jego  rozwoju
ukierunkowanym na ośiągnięcie pełnej dojrzałoś%ci w śferze: 

* fizycznej  –  ukierunkowanej  na  zdobycie  przez  ucznia  i  wychowanka  wiedzy
i umiejętnoś%ci pozwalających na prowadzenie zdrowego śtylu z.ycia i podejmowania
zachowan%  prozdrowotnych,

* pśychicznej  –  ukierunkowanej  na  zbudowanie  ro% wnowagi  i  harmonii  pśychicznej,
ukśztałtowanie pośtaw śprzyjających wzmacnianiu zdrowia właśnego i innych ludzi,
kśztałtowanie ś%rodowiśka śprzyjającego rozwojowi zdrowia, 

* śpołecznej  –  ukierunkowanej  na  kśztałtowanie  pośtawy  otwartoś%ci  w  z.yciu
śpołecznym.

 
Absolwent Szkoły Podstawowej nr 3 jest:

* ciekawy ś%wiata i ludzi,
* otwarty na ich potrzeby,
* tolerancyjny,
* aśertywny,
* krytyczny wobec śiebie,
* wraz. liwy na krzywdę drugiego człowieka.

Odczuwa potrzebę:
* nabywania nowych umiejętnoś%ci i śtałego ich rozwijania,
* pogłębiania wiedzy,
* poznawania zdobyczy cywilizacyjnych,
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* rozumienia zjawiśk, kto% re go niepokoją lub intereśują,
* kontaktu z ciekawymi ludz%mi.

Nie sprawia mu to większych trudności, bo:
* śprawnie pośługuje śię językiem ojczyśtym,
* ma śolidne podśtawy do dalśzej nauki języka angielśkiego i niemieckiego,
* potrafi obśługiwac% programy komputerowe,
* wie, gdzie śzukac% potrzebnych informacji – umiejętnie korzyśta z biblioteki 
i internetu,
* śamodzielnie rozwiązuje wiele problemo% w dydaktycznych.

 Jest kulturalny i ma szerokie zainteresowania:
* chodzi do kina, teatru, muzeo% w i na koncerty,
* ucześtniczy w imprezach turyśtyczno – krajoznawczych,
* potrafi śię zachowac% odpowiednio do śytuacji,
* prześtrzega ogo% lnie przyjęte normy obyczajowe.

Zadania programu

1. Kśztałtowanie poczucia toz.śamoś%ci narodowej, przynalez.noś%ci do śpołecznoś%ci śzkolnej,
lokalnej i regionalnej.

2. Zaznajamianie  z  zagroz.eniami  bezpieczen% śtwa  i  zdrowia  oraz  uczenie  prawidłowej
reakcji  na te zagroz.enia.

3. Kśztałtowanie zachowan%  śprzyjających zdrowiu.
4. Kśztałtowanie  nawyko% w  kulturalnego  zachowania,  wraz. liwoś%ci  na  potrzeby  innych,

uczciwoś%ci, efektywnej wśpo% łpracy, komunikowania śię z ro% wieś%nikami i dorośłymi

SPOSÓB REALIZACJI CELÓW PROGRAMU

I Cel :Podniesienie efektów kształcenia  i funkcjonowania uczniów, ze szczególnym 
uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Działanie Ośoba 
odpowiedzialn
a

Kryteria śukceśu Zaśoby Termin

1. Syśtematyczne 
przygotowanie śię 
ucznio% w  do zajęc% z 

Nauczyciele,
uczniowie

 90% ucznio% w jeśt 
przygotowanych do zajęc%.

Programy 
nauczania,   
opinie i 

Cały rok
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uwzględnieniem ich 
indywidualnych 
potrzeb i moz. liwoś%ci.

orzeczenia PPP  

2. Dośtośowanie 
metod pracy do 
wśpo% łcześnych 
wymagan%  proceśu 
uczenia śię ucznia.

Dyrektor 80% nauczycieli śtośuje 
nowocześne metody pracy.

Edukator IX – X 2020 r.

3. Warśztaty dla 
nauczycieli dotyczące 
kompetencji 
kluczowych w proceśie
edukacji.

Dyrektor 
śzkoły

1. Nauczyciele śtośują 
efektywne metody 
kśztałcenia kompetencji 
kluczowych.

Poradnia PP

Nauczyciele
Edukator

I śemeśtr 
(IX/X 2020 r.)

4.Przeprowadzenie 
zajęc%  w klaśach  I-III i 
lekcji wychowawczych
w klaśach IV- VIII na 
temat tolerancji. 
Projekt “Dzien%  
Tolerancji”.

Wychowawcy 
klaś

Nauczyciele tworzą  bank 
ścenariuśzy, kto% re   
wykorzyśtują podczaś lekcji 
wychowawczych.

Nauczyciele  XI 2020 r. 
 

5. Diagnoza 
pedagogiczna:

a. wśtępna
b. kon% cowa
c. dotycząca śtylo% w 
uczenia śię

Nauczyciele 
przedmiotowi, 
wychowawcy

80% klaśy otrzyma oceny 
pozytywne.

Wychowawcy klaś 
przeprowadzają diagnozę 
dotyczącą znajomoś%ci i 
rozumienia właśnych 
preferowanych śtrategii 
uczenia śię dzieci i zapoznają
ucznio% w z jej wynikami.

Arkuśze 
diagnośtyczne

Wychowawcy

a. 15 X 2020r.
b. V- VI 2020
c. raz w ciągu 
etapu 
edukacyjnego

6. Opracowanie IPET-
o% w.

Ześpo% ł 
nauczycieli 
uczących, 
wychowawca
 i rodzic

IPET dla kaz.dego ucznia        
z orzeczeniem o potrzebie 
kśztałcenia śpecjalnego.

Arkuśze IPET.
Dokumentacja 
PPP - 
orzeczenia.

30 IX 2020r.
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7. Przeprowadzenie 
zajęc% dotyczących 
iśtotnych problemo% w 
śpołecznych: 
zdrowotnych, 
prawnych, 
finanśowych, 
klimatycznych i 
ochrony ś%rodowiśka.

Wychowawcy Zaplanowanie zajęc% w planie
pracy i ich realizacja 
potwierdzona wpiśem do e-
dziennika.

Wychowawcy, 
ścenariuśze 
zajęc%.

Wg 
harmonogra-
mu pracy 
wychowaw-
co% w 

II Cel: Organizowanie działań włączających rodziców i uczniów w życie klasy i szkoły

 
Działanie Ośoba

odpowiedzial-
na

Kryteria śukceśu Zaśoby Termin

1.Wśpo% łudział  
rodzico% w  w 
organizowaniu imprez 
śzkolnych i klaśowych 
w śpośo% b zgodny z 
zaśadami 
funkcjonowania śzkoły 
w czaśie trwania 
epidemii.
Wolontariat:
- WOSDP
- śchroniśko dla 
zwierząt w Byśławiu
-wśpieranie ucznio% w 
objętych pomocą 
fundacji 
charytatywnych 
(zbio% rka nakrętek).

Dyrektor, 
pedagog, 
wychowawcy 
klaś

95 % rodzico% w utrzymuje 
kontakt ze śzkołą.
50% rodzico% w aktywnie 
wśpo% łpracuje ze śzkołą.

Nauczyciele, 
rodzice

Cały rok

2. Organizowanie 
zebran%  
i  Dni Otwartych dla 
rodzico% w oraz śpotkan%  
indywidualnych z 
rodzicami 

Dyrektor 85% frekwencja rodzico% w Nauczyciele Cały rok 
śzkolny
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(opiekunami). 

3.Organizowanie 
konkurśo% w i ko% ł 
zaintereśowan%  dla 
dzieci  i młodziez.y. 

Zamieśzczanie na 
śtronie internetowej 
śzkoły  i na Facebooku 
informacji na temat 
śukceśo% w ucznio% w.     
           

Wśzyścy 
nauczyciele

Spora liczba ucznio% w 
biorących udział w zajęciach 
pozalekcyjnych i konkurśach
na  ro% z.nym śzczeblu.

Zajęcia 
śocjoterapeuty-
czne

Cały rok 
śzkolny

4. Akcje  SU. 
           

Opiekunowie 
SU

Według planu pracy SU Udział 
wśzyśtkich 
członko% w SU       
w realizacji 
zadan%  oraz 
80%ucznio% w       
i 30 % rodzico% w

Cały rok 
śzkolny

5. Warśztaty dla 
rodzico% w na temat 
uzalez.nienia dzieci od 
internetu, telefonu 
komo% rkowego i gier 
komputerowych.

Dyrektor, 
pedagog

50% rodzico% w ucześtniczy w
warśztatach

Edukator, 
rodzice

I śemeśtr

III Cel: Kulturalne zachowanie w stosunku do osób dorosłych i rówieśników

 
Działania Ośoba

odpowiedzialn
a

Kryterium śukceśu Zaśoby Termin

1. Stośowanie 
uregulowan%  
dotyczących 
zachowania:
-regulamin oceny 

Nauczyciele, 
wychowawcy, 
uczniowie

90% ucznio% w czuje śię 
śprawiedliwie ocenianych.

Regulamin 
oceny 
zachowania, 
regulamin 
pobytu ucznia w

Cały rok 
śzkolny
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zachowania
-regulamin pobytu 
ucznia w śzkole.

śzkole

2. Integracja ześpoło% w 
klaśowych:
* okazywanie 
z.yczliwoś%ci, np. Akcja 
„Tydzien%  ZJ yczliwoś%ci”
* Dzien%  Kropki
*"Tydzien%  Tolerancji"

Nauczyciele, 
uczniowie, 
rodzice

90 % ucznio% w nie śprawia 
problemo% w , 
- poprawa relacji.
Uczniowie nawiązują 
z.yczliwe relacje kolez.en% śkie,
pomagają śobie wzajemnie, 
pomagają 
niepełnośprawnym.

Program 
przebiegu akcji „
Tydzien%  
ZJ yczliwoś%ci”,    
”Dzien%  Kropki”

Harmonogram 
imprez

Cały rok 
śzkolny

Wybrany 
tydzien%

IX 2020 r.
XI 2020 r.

3. Wdraz.anie do 
prześtrzegania form 
grzecznoś%ciowych          
i zaśad kulturalnego 
zachowania śię-
gazetki klaśowe 
promujące kulturę 
dobrego zachowania, 
wyjazdy do kina, 
teatru, na wycieczki, 
wyjś%cia do muzeum, 
domu kultury.

Wychowawcy, 
nauczyciele 
ś%wietlicy

Znajomoś%c% i śtośowanie 
form grzecznoś%ciowych 
przez ucznio% w, nauczycieli, 
pracowniko% w śzkoły i 
rodzico% w.

Nauczyciele, 
pracownicy 
ś%wietlicy

Cały rok

4. Wykorzyśtanie 
autorytetu śylwetek 
abśolwento% w jako 
czynnika chroniącego   
w profilaktyce (gazetka
“Sławni abśolwenci 
naśzej śzkoły” oraz 
śpotkania  
abśolwento% w z 
uczniami).

Ześpo% ł do 
śpraw 
promocji 
śzkoły

60% ucznio% w kl. VII- VIII  
ucześtniczyło w śpotkaniu z 
abśolwentami (forma 
śpotkania, kontaktu 
dośtośowana do procedur 
obowiązujących w śzkole w 
trakcie epidemii, np. on-- 
line)

Liśta 
abśolwento% w, 
Facebook,
ciekawa forma
śpotkan%  z 
abśolwentami 

VI 2021 r.

5. Budowanie 
pozytywnych relacji na 
płaśzczyz%nie 
nauczyciel- rodzic,
uczen%  - nauczyciel.

Wśzyścy 
nauczyciele,
pedagog

80% nauczycieli, ucznio% w i 
rodzico% w  jeśt zadowolonych
z wzajemnych kontakto% w

Ankiety Cały rok 
śzkolny
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IV Cel: Eliminowanie agresji - przekazywanie uczniom praktycznych umiejętności w 
tym zakresie

Działanie Ośoba
odpowiedzialn

a

Kryteria śukceśu Zaśoby Termin

1. Diagnoza przejawo% w
agreśji wś%ro% d ucznio% w.

Pedagog, 
wychowawcy

Rozpoznanie śkali przemocy,
wyłonienie agreśoro% w.

Ankiety, 
obśerwacja

1x w roku 
śzkolnym

2. Pogadanki 
profilaktyczne na 
godzinach 
wychowawczych - 
zapoznanie ucznio% w      
z konkretnymi 
śpośobami reagowania 
na agreśję. 
Przygotowanie 
klaśowych gazetek 
poś%więconych 
cyberprzemocy.

Wychowawcy, 
pedagog, 
pielęgniarka

Zgłaśzanie problemo% w, 
nabieranie zaufania wobec 
nauczycieli.

Materiały 
edukacyjne
( ulotki, filmy)

Cały rok 
śzkolny

3. Tworzenie 
odpowiedniego 
klimatu śzkoły, ze 
śzczego% lnym 
uwzględnieniem 
ochrony praw dziecka i
ucznia.

Dyrektor, 
nauczyciele,
adminiśtracja 
i obśługa 
śzkoły

Normy obowiązujące w 
śzkole uznane śą za 
śprawiedliwe przez 90% 
rodzico% w i ucznio% w.
Przeprowadzenie zajęc% z 
uczniami na temat praw 
dziecka i ucznia. 
Wśzyścy pracownicy śzkoły 
śzanują prawa dziecka i 
ucznia. Uczniowie śą 
ś%wiadomi śwoich praw. 
Doroś% li w śzkole odbierani 
śą jako ośoby przyjaz%nie 
naśtawione.
Organizacja z.ycia śzkolnego 
przebiega śprawnie. 
Wśzyścy nauczyciele reagują
na agreśję dzieci i młodziez.y,
ale dają prawo do złoś%ci 
i konśtruktywną pomoc w 
odreagowaniu uczuc%.  

Wśzyścy 
pracownicy 
śzkoły

Ankiety

Cały rok 
śzkolny
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4. Edukacja 
profilaktyczna 
dotycząca zjawiśk 
agreśji i przemocy. 
Warśztaty dla ucznio% w 
"Uczen%  bezpieczny w 
śieci. Cyberprzemoc, 
śtalking i media 
śpołecznoś%ciowe".

Wychowawcy, 
pedagog, 
ekśpert

Ucześtniczą uczniowie objęci
zajęciami.

Materiały 
edukacyjne, 
śprzęt 
multimedialny, 
literatura, 
edukator

Rok śzkolny 
2020/2021

5. Udzielenie uczniom 
mającym problem          
z agreśją śzczego% lnej 
pomocy 
pśychologiczno- 
pedagogicznej.

Wśzyścy 
pracownicy 
śzkoły, 
pedagog

Mniejśza liczba zachowan%  
agreśywnych.

Znajomoś%c% 
regulamino% w, 
procedur 
obowiązujących 
w śzkole,
ześzyty 
wychowawcze, 
e- dziennik

Cały rok 
śzkolny

6. Spotkania 
indywidualne 
z rodzicami ucznio% w 
śprawiających 
problemy 
wychowawcze.

Dyrektor, 
wychowawcy, 
pedagog

Mniejśza liczba zachowan%  
agreśywnych.

Obśerwacja 
zachowan%  
ucznio% w przez 
wychowawco% w i
nauczycieli

W zalez.noś%ci 
od potrzeb

7. Wśpo% łpraca z Policją,
Poradnią 
Pśychologiczno- 
Pedagogiczną, 
Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie 
i Sądem Rodzinnym.

Dyrektor, 
pedagog, 
wychowawcy

Mniejśza liczba zachowan%  
agreśywnych.

Pracownicy 
wymienionych 
inśtytucji. 
Notatki nt. 
wśpo% łpracy 
zawarte w 
teczce 
wychowawcy 
I dzienniku 
pedagoga

Cały rok 
śzkolny

8. Stośowanie w śzkole 
wśpo% lnych procedur 
reagowania na agreśję.

Wychowawcy, 
pedagog i 
nauczyciele

!00% nauczycieli kieruje śię 
wytycznymi zawartymi 
w procedurach śzkolnych.

Znajomoś%c% 
procedur 
reagowania na 
agreśję

Cały rok 
śzkolny

9. Promowanie Dyrektor, 70% ucznio% w otrzymało w Zapiśy w e- Cały rok 
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zachowan%  
prośpołecznych. 
Uśtanowienie Nagrody 
Dyrektora Szkoły 
"Przyjazna Dłon% " dla 
ucznio% w, kto% rzy mają 
małe śzanśe na 
otrzymanie nagrody za 
ośiągnięcia edukacyjne,
ale śwoją pośtawą 
wobec kolez.anek
 i kolego% w, pracą nad 
śobą śtanowią wzo% r do 
naś% ladowania.

wychowawcy, 
pedagog, 
nauczyciele 
przedmiotu

ciągu śemeśtru co najmniej 1
uwagę pozytywną

dzienniku, 
obśerwacje 
wychowawco% w

śzkolny

V Cel: Wzrost postawy patriotycznej i dumy z bycia Polakiem, rozwijanie postawy 
obywatelskiej

Działanie Ośoba
odpowiedzial-

na

Kryteria śukceśu Zaśoby Termin

1. Poznanie miejśc 
pamięci narodowej w 
okolicy Rudzkiego 
Mośtu: lekcje 
wychowawcze, 
wycieczki. Uczczenie 
pamięci poległych 
z.ołnierzy i ofiar II 
wojny ś%wiatowej.
Udział delegacji i 
chętnych ucznio% w w 
mśzy wrześ%niowej za 
poległych. Zapalenie 
zniczy.

Wychowawcy

Nauczyciele, 
uczniowie.

Znajomoś%c% miejśc pamięci 
narodowej.
Duma z przynalez.noś%ci do 
narodu Polśkiego i bycia 
Polakiem.
Szacunek dla poległych 
z.ołnierzy i mieśzkan% co% w 
Tucholi.

Wychowawcy IX- XI 2020 r.

IX 2020 r.
XI 2020 r.

2. Zapoznanie ucznio% w 
z tradycjami ludowymi,
regionalnymi, 
śpotkania             z 
ciekawymi ludz%mi –       
j. polśki, muzyka, 
hiśtoria, plaśtyka 
( lekcje regionalne, 

Wychowawcy, 
nauczyciele

Z.P.i T. „Młodzi 

Uczniowie znają tradycje 
regionu, rozpoznają śztukę 
ludową, potrafią zaś%piewac% 
piośenkę borowiacką.

Pozyśkanie nowych dzieci 
do ześpołu „Młodzi 
Borowiacy”.

Wolontariuśze, 
two% rcy ludowi, 
nauczyciele 
śztuki, 
biblioteki.
Ześpo% ł Pieś%ni       
i Tan% ca „Młodzi 
Borowiacy”, 

Cały rok 
śzkolny
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warśztaty).
Udział w imprezach 
regionalnych: doz.ynki 
gminne, Hubertuś, 
kramik mikołajkowy, 
koncert kolęd i 
paśtorałek.

Borowiacy”- 
opiekunowie, 
członkowie 
ześpołu - 
uczniowie

Muzeum Boro% w 
Tucholśkich.

3. Symbole pan% śtwowe 
– lekcje wychowawcze 
w klaśach młodśzych

Wychowawcy 
klaś 0 - IV

100% ucznio% w zna śymbole 
narodowe Polśki i wie, jak 
okazac% im śzacunek

Lekcje 
wychowawcze, 
gazetki, 
uroczyśtoś%ci        
z udziałem 
śymboli 
narodowych

X-XI 2020r.

4. Obchody ś%wiąt 
pan% śtwowych: 
SDwięta Niepodległoś%ci.
Wyzwolenie Tucholi.
SDwięto Konśtytucji.
Udział pocztu 
śztandarowego we 
wśzyśtkich 
uroczyśtoś%ciach 
patriotycznych

Nauczyciel 
hiśtorii 
przygotuje         
z uczniami 
okazjonalne 
kotyliony.
Nauczyciel 
muzyki.

90% ucznio% w zna 
wydarzenia hiśtoryczne 
związane z odzyśkaniem 
niepodległoś%ci przez Polśkę.
Uczniowie znają znaczące 
pośtacie hiśtoryczne z 
okreśu odzyśkania 
niepodległoś%ci przez Polśkę

Nauczyciel 
hiśtorii                  
z uczniami 
przygotuje 
prezentację

XI, I, V 2020 – 
2021 r.

5. Organizacja 
Gminnego Konkurśu 
Poezji, Prozy oraz 
Pieś%ni i Piośenki 
Patriotycznej
 

Dyrektor, 
wicedyrektor,
A. Gierśz, 
ześpo% ł 
humaniśtyczny

Udział przedśtawicieli 
ucznio% w w konkurśach 
patriotycznych

Ucześtnicy 
konkurśu, 
opiekunowie, 
jury

XI 2020 r.

6. Poznanie 
mechanizmu 
demokratycznych 
wyboro% w i praw 
obywatelśkich – 
wybory do SU, lekcje 
WOS

Opiekun SU, 
Samorząd 
Uczniowśki

95% ucznio% w bierze udział 
w wyborach do Samorządu 
Uczniowśkiego

Opiekun SU X 2020 r., VI 
2021 r.

lekcje wg planu

7. Tolerancja wobec 
odmiennoś%ci 
kulturowej

Wychowawcy 100% ucznio% w przyjmuje 
otwartą pośtawę wobec 
ucznio% w z innych kręgo% w 

Wychowawcy.
Scenariuśze 
lekcji 

Zgodnie z 
planem pracy 
wychowawczej
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kulturowych, powracających
z zagranicy

wychowawczych

VI Cel: Wzmacnianie przestrzegania zasad zdrowego stylu życia oraz dbałość  
o bezpieczeństwo swoje i innych.

Działanie Ośoba
odpowiedzial-

na

Kryteria śukceśu Zaśoby Termin

1.Udział w konkurśie    
o tematyce palenia 
papierośo% w „ Nie pal 
przy mnie, prośzę” 
oraz o zdrowym śtylu 
z.ycia

Nauczyciel 
plaśtyki
Nauczyciele 
klaś 0 - III

100% ucznio% w zna 
negatywny wpływ 
papierośo% w na 
zdrowie człowieka.
90 % ucznio% w bierze 
udział w konkurśach

Materiały 
promocyjne     
i edukacyjne 
SANEPID          
i PCK

Według 
harmonogramu 

2. Zdrowy śtyl z.ycia od 
najmłodśzych lat: 
uczenie zaśad 
codziennej higieny 
( mycie rąk, 
korzyśtanie        
 z toalety, c%wiczenia 
ś%ro% dlekcyjne – 
znaczenie ruchu dla 
zdrowia)

Nauczyciele 
klaś 0 -III

100% ucznio% w 
prześtrzega zaśad 
higieny.
Nauczyciele klaś 
młodśzych śtośują 
c%wiczenia 
ś%ro% dlekcyjne            
 i inne formy ruchu

Nauczyciele Cały rok śzkolny

3. Jeśtem bezpieczny 
na drodze – uczenie 
zaśad ruchu 
drogowego, karta 
rowerowa.
Telefony alarmowe : 
112, 999, 998, 997
Wśpo% łpraca z 
inśtytucjami 
wśpierającymi śzkołę   
w zapewnieniu 
bezpieczen% śtwa 
ucznio% w

Nauczyciel 
techniki, 
wychowawcy, 
pedagog

100% ucznio% w zna 
zaśady bezpiecznego 
zachowania na drodze 
oraz inśtytucje , w 
kto% rych mogą śzukac% 
pomocy.
100% ucznio% w zna 
numery telefono% w 
alarmowych i zna 
zaśady wzywania 
pomocy

Wśpo% łpraca z 
KPP w Tucholi

Straz.  Poz.arna,
Pogotowie 
Ratunkowe, 
Sąd

I śemeśtr 

II śemeśtr 

4. Udział w akcjach i Wychowawcy 100% ucznio% w jeśt ARR X – V 2020-2021 r.
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zajęciach promujących 
zdrowe odz.ywianie
(„Pij mleko”
„Owoce i warzywa         
w śzkole”) i zdrowy 
śtyl z.ycia. 

Uczniowie klaś 
I – III

Uczniowie klaś 
IV- VIII

objętych programem.
Lekcje podejmujące 
problematykę 
zdrowego odz.ywiania 
(zagroz.enia 
nadmiernym 
śpoz.ywaniem napojo% w
energetyzujących) i 
zdrowego śtylu z.ycia.

Zorganizowanie dla 
rodzico% w śpotkania z 
pediatrą, lekarzem 
choro% b 
metabolicznych. 

Powołanie ześpołu 
promocji zdrowia i 
jego działania.

Edukator, 
wychowawcy

II śemeśtr

5. Udział w imprezach  
promujących zdrowy 
śtyl z.ycia. Promowanie 
aktywnoś%ci fizycznej.

Dyrektor, 
nauczyciele, 
pielęgniarka

100% ucznio% w bierze 
udział w wybranych 
imprezach.

Urząd Gminy
SANEPID
MCL
Policja
Imprezy i 
turnieje o 
charakterze 
śportowym

Według 
harmonogramu

6. Spotkanie ucznio% w 
klaś V-VIII z 
przedśtawicielami 
Policji dotyczące 
odpowiedzialnoś%ci 
karnej nieletnich za 
śtośowanie 
cyberprzemocy i 
śpośobo% w reagowania 
na jej przejawy.

Pedagog 
śzkolny

90% ucznio% w bierze 
udział  w śpotkaniu       
z Policjantem.

Zaprośzeni 
przedśtawicie
le Policji

Według 
harmonogramu

7. Przeprowadzanie 
lekcji wychowawczych 
na temat wybranego 
aśpektu 
cyberbezpieczen% śtwa.

Wychowawcy 1 lekcja w ciągu roku 
śzkolnego.

Scenariuśz 
lekcji 
wychowawczej

Zgodnie z rozkładem 
lekcji 
wychowawczych
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8. Edukacja dla 
rodzico% w- roześłanie 
do rodzico% w za pomocą
e- dziennika informacji 
na temat potencjalnych
zagroz.en%  
bezpieczen% śtwa 
cyfrowego wraz z 
linkami do materiało% w 
edukacyjnych.

Dyrektor 
śzkoły,
adminiśtrator 
e- dziennika

Roześłanie 1 x w ciągu 
roku śzkolnego linko% w
do materiało% w 
edukacyjnych.

Materiały 
edukacyjne

1 x w roku śzkolnym

9. Funkcjonowanie 
w z.yciu śzkoły 
uregulowan%  
dotyczących 
bezpieczen% śtwa dzieci:
-regulamin dyz.uro% w 
nauczycielśkich
-regulamin boiśka
-regulamin pobytu 
ucznia w śzkole
-regulamin pracowni 
lekcyjnych
-regulamin wycieczek
-regulamin korzyśtania
z śali gimnaśtycznej 
-regulamin korzyśtania
z śyśtemu dośtępu na 
teren śzkoły
- inne

Nauczyciele Wśzyścy nauczyciele 
pośtępują zgodnie z 
uregulowaniami. 90% 
ucznio% w reśpektuje 
pośtanowienia 
wewnątrzśzkolnych 
regulamino% w.

Wymienione 
regulaminy

Cały rok śzkolny

10. Funkcjonowanie w 
budynku śzkoły 
dyz.urki. Praca ośoby 
dyz.urującej polegająca 
na obśerwowaniu 
niepokojących 
zachowan%  ośo% b 
wchodzących na teren 
śzkoły.

Ośoba 
dyz.urująca

Poczucie 
bezpieczen% śtwa ośo% b 
przebywających na 
terenie śzkoły

Ośoba 
dyz.urująca

Cały rok śzkolny

11. Organizacja 
pro% bnej ewakuacji

Dyrektor Brak zaśtrzez.en%  do 
przebiegu ewakuacji

Straz.  Poz.arna 1x  ciągu roku 
śzkolnego
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12. Profilaktyka 
uzalez.nien%

Pedagog, 
wychowawcy

Przeprowadzenie 
godzin 
wychowawczych 
dotyczących zagroz.en%  
zdrowotnych.
Diagnozowanie 
zagroz.en%  związanych z
uzalez.nieniami.
Podejmowanie działan%
interwencyjnych.
Procedury 
pośtępowania w 
śytuacjach 
śzczego% lnych zagroz.en%
związanych ze 
ś%rodkami 
odurzającymi i 
śubśtancjami 
pśychotropowymi.
Prowadzenie przez 
nauczycieli zajęc% 
wychowawczych 
mających na celu 
kśztałtowanie w 
dzieciach: 
 - poczucia właśnej 
wartoś%ci
  - potrzeby dbania o 
zdrowie
  - umiejętnoś%ci 
interperśonalnych, 
śamooceny i 
śamodyścypliny -
-umiejętnoś%ci 
podejmowania 
właś%ciwych decyzji
  - umiejętnoś%ci 
komunikowania śię 
oraz rozwiązywania 
konflikto% w.

Pedagog, 
wychowawcy. 
Scenariuśz 
lekcji 
wychowaw-
czych, 
procedury 
pośtępowania, 
umiejętnoś%ci 
interperśonalne
wychowawco% w

Cały rok śzkolny
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13. Wprowadzenie 
procedur zapobiegania,
przeciwdziałania i 
zwalczania COVID-19

Dyrektor, 
nauczyciele, 
pedagog, 
pielęgniarka

Wśzyścy prześtrzegają
procedur.

Syśtematyczne 
kontrolowanie 
frekwencji.

Zarządzenie 
dyrektora, 
pracownicy 
śzkoły

Cały rok

Program  wychowawczo-profilaktyczny  jest  realizowany  w  oparciu  o  współpracę
rodziców, uczniów i nauczycieli.

Wśpo% łpraca z rodzicami jeśt realizowana poprzez:
1. Indywidualne śpotkania nauczycieli z rodzicami według potrzeb.
2. Zapoznanie rodzico% w z: 

· zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi w danej klaśie i śzkole,
· przepiśami dotyczącymi zaśad oceniania klaśyfikowania i promowania ucznio% w, 
· organizacją  opieki  pśychologiczno-pedagogicznej,  harmonogramem  zajęc%

pozalekcyjnych organizowanych przez śzkołę.
3. Udział rodzico% w w podejmowaniu ro% z.nych decyzji iśtotnych dla pracy śzkoły.

Rodzice:
* wśpierają  dziecko  we  wśzyśtkich  jego  poczynaniach  i  zapewniają  mu  poczucie

bezpieczen% śtwa,
* wśpierają  wychowawco% w i  nauczycieli  w podejmowanych przez  nich  działaniach,

śłuz.ą wiedzą, doś%wiadczeniem i pomocą,
* aktywnie ucześtniczą w z.yciu śzkoły,
* dbają  o  właś%ciwą  formę  śpędzania  czaśu wolnego  przez  dzieci  (np.  czuwają  nad

bezpiecznym korzyśtaniem z internetu),
* zapewniają dziecku poczucie bezpieczen% śtwa.

Wychowawcy i nauczyciele:
* śtarają śię poznac% śytuację rodzinną i ośobiśtą ucznia,
* opracowują i realizują śzkolny program wychowawczo-profilaktyczny,
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* prowadzą dokumentację nauczania,
* wśpierają rozwo% j ucznio% w i uśamodzielnianie śię,
* dbają o poczucie bezpieczen% śtwa i akceptację ucznia w klaśie,
* wniośkują  o  objęcie  pomocą  pśychologiczno-pedagogiczną  ucznio% w o  śpecjalnych

potrzebach edukacyjnych,
* informują  rodzico% w  o  proponowanych  formach  pomocy  pśychologiczno-

pedagogicznej,
* integrują oddział,
* wykorzyśtują  potencjał  grupy  do  wśpierania  jej  członko% w,  oceniają  zachowania

ucznio% w,
* promują ośiągnięcia klaśy i pojedynczych ucznio% w,
* inśpirują pracę ześpołową w klaśie, przydzielają ześpołom zadania na rzecz klaśy,

śzkoły i ś%rodowiśka oraz wśpo% lnie oceniają śtopien%  ich realizacji,
* wśpo% łpracują z dyrekcją śzkoły,
* wśpo% łdziałają  z  inśtytucjami  pracującymi  na  rzecz  dziecka,  policją,  poradnią

pśychologiczno-pedagogiczną, śądami rodzinnymi,
* udzielają  pomocy  w  przezwycięz.aniu  niepowodzen%  śzkolnych  w  oparciu  o

rozpoznane potrzeby ucznio% w, 
* wśpierają  śwoją  pośtawą  i  działaniami  pedagogicznymi  rozwo% j  pśychofizyczny

ucznio% w, ich zdolnoś%ci i zaintereśowania,
* informują o potrzebach związanych z  problemami w nauce oraz o przejawianych

zdolnoś%ciach,
* inśpirują ucznio% w do two% rczych pośzukiwan% , aktywnoś%ci i śamodzielnoś%ci,
* kśztałcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu,
* reagują na przejawy nietolerancji, dyśkryminacji i innych negatywnych zachowan% ,
* wśpo% lnie  z  pedagogiem  zabiegają  o  ro% z.ne  formy  pomocy  wychowawczej  i

materialnej  dla  ucznio% w,  dośtośowują  wymagania  edukacyjne  do  śpecyficznych
potrzeb ucznia,

* wśpo% łtworzą atmośferę  z.yczliwoś%ci  i  zrozumienia,  budzą  śzacunek śwoją  wiedzą,
kompetencją i pośtawą,

* proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dośtępne w śzkole i poza nią.

Uczniowie:
* wśpo% łorganizują imprezy i akcje śzkolne,
* znają  normy  zachowania  obowiązujące  członko% w  śpołecznoś%ci  śzkolnej  i

prześtrzegają ich,
* akceptują innych ucznio% w i śzanują ich prawa,
* wśpo% łtworzą śpołecznoś%c% śzkolną i wykorzyśtują śwe prawo do śamorządnoś%ci,
* kierują śwym rozwojem i śtają śię coraz bardziej śamodzielni,
* mają śzacunek do kultury, języka i tradycji narodowej,
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* ucześtniczą  w  opiniowaniu  dokumento% w  śzkolnych  –  śtatutu,  programu
wychowawczo          - profilaktycznego.

Ewaluacja programu

Przebieg  pracy  wychowawczo-profilaktycznej  i  jej  efekty  poddawane  śą  śyśtematycznej
obśerwacji i ocenie. Informacje na temat działania programu i jego efekto% w pochodzą od
ucznio% w, rodzico% w i nauczycieli oraz śłuz.ą dośkonaleniu pracy i pomocy w opracowaniu
kolejnej werśji programu. 

Spośoby i ś%rodki ewaluacji:

· obśerwacja i analiza zachowan%  ucznio% w, 
· obśerwacja pośtępo% w w nauce, 
· frekwencja na zajęciach dydaktycznych, 
· udział w konkurśach.

Narzędzia ewaluacji:

· obśerwacja,
· ankieta,
· analiza śzkolnej dokumentacji.

Pod  koniec  roku śzkolnego  2020/2021  przeprowadzona  będzie  ewaluacja  programu za
pomocą ankiet. Ośobami ankietowanymi będą rodzice, nauczyciele oraz uczniowie naśzej
śzkoły.  Uzyśkane wyniki  pośłuz.ą do analizy przeprowadzonych działan% ,  ich śkutecznoś%ci
oraz potrzeby wprowadzenia ewentualnych zmian. 
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