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Przepisy prawne 

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. 2019.1481); 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe; (Dz.U.2019.1148); 

3. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. 1991                        

nr 120 poz. 526). 

4. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., 

przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 

16 lipca 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483); 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego                           

oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną                        

w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 

przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356); 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu 

przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2017  poz. 1580); 

7. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii; 

8. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, nowelizacja z dnia 25 marca 2016 r.; 

9. Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych; 

10. Statut Szkoły. 
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WSTĘP 

Program Wychowawczo - Profilaktycznyszkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów, obejmuje wszystkie treści  

i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym. Tworzy on spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania  

i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej. Wychowawcy klas realizują zadania zawarte w programie wychowawczo-

profilaktycznym na godzinach z wychowawcą, a nauczyciele - na zajęciach edukacyjnych. 

 Program wychowawczo- profilaktyczny obejmuje następujące kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020. 

1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. 

2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. 

3. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

 Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin z wychowawcą we współpracy z nauczycielami 

wszystkich przedmiotów, pedagogiem i pozostałymi pracownikami szkoły i rodzicami. 

 

Działalność wychowawcza – ma na celu kształtowanie osobowości młodego człowieka, jego postaw, zachowań oraz cech niezbędnych w życiu 

społecznym. Naszym celem jest przygotowanie ucznia do samodzielnego, poprawnego nawiązywania stosunków międzyludzkich, kształtowania 

długoterminowych relacji z innymi ludźmi, zachowania etycznego, moralnego i akceptowanego przez społeczność, w której żyje. Ważna jest 

świadomość oraz istnienie głębokich, skłaniających do refleksji wartości młodego człowieka. 

Działalność wychowawcza polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju 

ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 

1. fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka 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; 

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; 
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4. aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz 

poczucia sensu istnienia. 

Działalność profilaktyczna – celem profilaktyki jest podjęcie szybkich i skutecznych działań przywracających zdrowie, ma ona również na celu 

hamowanie postępu i niwelowanie pojawiających się powikłań już istniejącej choroby. Działania profilaktyczne pozwalają stworzyć odpowiedni 

wzór zachowań społecznych, które przyczyniają się do obniżenia prawdopodobieństwa pojawienia się danego zjawiska. Naszym zadaniem              

jest dostarczanie silnych pozytywnych wzorców i przeżyć, wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie posiadanych przez nich zdolności 

oraz wspieranie ambitnych postaw. 

Działania szkoły obejmuje trzy poziomy profilaktyki:  
1. profilaktyka uniwersalna – pierwszy poziom – skierowana do wszystkich uczniów i nauczycieli. Jej celem jest budowanie zdrowych                                    

i trwałych relacji w obrębie szkolnej społeczności, m.in. poprzez szkolenie nauczycieli i innych pracowników w zakresie pedagogiczno-

wychowawczym, ustalenie określonych zasad postępowania, niezgodę na przemoc, dbanie o dobre relacje, wzmacnianie odporności uczniów 

(np. po przez warsztaty radzenia sobie ze stresem) i podnoszenie ich samooceny czy wyraźne wskazanie osoby, do której można udać się                

po pomoc; 

2. profilaktyka selektywna – drugi poziom – działania skupione są na osobach z grupy zwiększonego ryzyka (np. uczniach z problemami 

zdrowotnymi, ekonomicznymi, rodzinnymi, z trudnościami w nauce). Zadaniem szkoły i pracowników jest określenie potrzeb i trudności 

uczniów z grupy ryzyka oraz wsparciu ich w przezwyciężeniu trudności, m.in. poprzez działania włączające ich do grupy rówieśniczej                      

czy pomagające w nauce. Ważnym czynnikiem jest włączenie rodziców / opiekunów uczniów do pracy oraz wspólne rozwiązywanie 

napotykanych trudności; 

3. profilaktyka wskazująca – trzeci poziom – działanie skupiają się na osobach z grupy wysokiego ryzyka, tj. po próbie samobójczej. 

Profilaktyka wskazująca zawiera w swoich działaniach również te wynikające z działań drugiego poziomu. Pracownicy szkoły powinni w bardzo 

dyskretni i nieustannie obserwować ucznia, zapewnić mu opiekę szkolnego specjalisty oraz współpracować z rodzicami w zakresie zapewnienia 

mu stałej specjalistycznej opieki. 

 

Misja szkoły 

 

Nasza szkoła to przyjazna placówka, nastawiona na indywidualny rozwój dziecka, jego twórczą edukację i kreatywność w przyjaznym, 

bezpiecznym środowisku. Mamy ambicje, by nauka w naszej szkole stała się pasją, dzięki której uczniowie z entuzjazmem będą wkraczali 

w świat wiedzy i poszerzali swoje horyzonty.  
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Wizja szkoły 

 

Najważniejszym celem kształcenia w Szkole jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia                 

w kontekście nabywania kompetencji czytelniczych, poprawnego posługiwania się językiem polskim, logicznego i algorytmicznego myślenia, 

odpowiedzialnego traktowania zdrowia własnego i innych. Ważne jest także nabywania kompetencji społecznych takich jak komunikacja   

i współpraca w grupie oraz umiejętność planowania przyszłej drogi zawodowej i porozumiewania się w językach obcych nowożytnych. 

 

Nasza Szkoła: 

1. to holistyczne spojrzenie na dziecko-człowieka; 
2. to placówka nowoczesna, multimedialna, wykorzystująca IT w procesie edukacyjnym; 
3. znana jest w środowisku jako placówka oferująca usługi edukacyjne na wysokim poziomie jakości; 
4. kształci w dziecku potrzebę wyrażania siebie, swojej osobowości i indywidualności w świecie;  
5. jest wspólnotą uczniów, rodziców i nauczycieli; 
6. umożliwia uczniom wszechstronny rozwój, stwarza warunki do nauki wszystkim, bez względu na ich możliwości psychiczne i fizyczne; 
7. kształci potrzebę aktywnego spędzania wolnego czasu, właściwego odżywia sięi mówiąca stanowczo NIE wszelkim uzależnieniom; 
8. pracuje w życzliwej i bezpiecznej atmosferze opartej na kulturze osobistej nauczycieli, uczniów i rodziców, wzajemnym szacunku, 

akceptacji, pomocy i współdziałaniu; 
9. to kadra tworząca zespół osób nastawionych innowacyjnie wobec przyjętych założeń, chętnych do doskonalenia kwalifikacji zawodowych; 
10. aktywnie włącza się do działań na rzecz społeczności lokalnej, działań charytatywnychi dla drugiego człowieka; 
11. współpracuje ze szkołami z innych krajów; 
12. to uczniowie i absolwenci odnoszący sukcesy w różnych dziedzinach nauki, kultury i sportu. 
13. to uczniowie i absolwenci dobrze wychowani, godnie reprezentujący rodzinę, szkołę, Ojczyznę.  

 
Model absolwenta 

Po ukończeniu szkoły uczeń powinien: 

1. umieć odnaleźć się pod każdym względem na kolejnym etapie edukacyjnym; 
2. mieć poczucie wartości i indywidualności;  
3. być otwarty na postęp technologiczno – cywilizacyjny; 
4. umieć samodzielnie zdobywać informacje z różnych źródeł; 
5. rozumieć informacje podane różnymi sposobami; 
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6. wykorzystywać nabytą wiedzę i umiejętności w różnych sytuacjach; 
7. umieć współpracować i współdziałać w grupie; 
8. znać i stosować zasady dobrego wychowania; 
9. być tolerancyjnym, jednak wykazywać postawy asertywne; 
10. umiejętności dokonywania samooceny oraz konstruktywnej krytyki; 
11. być wrażliwym na problemy społeczne(posiąść umiejętność/dar pomagania innym) i ekologiczne; 
12. znać tradycje swojego kraju, środowiska, mieć szacunek dla odrębnych tradycji i obyczajów; 
13. umieć określić swoje zainteresowania, możliwości i preferencje w kierunku dalszego kształceniu; 
14. znać i rozumieć rolę i znaczenie integracji w świeci oraz powiązania kultury polskiej z innymi kulturami oraz umieć krytycznie je oceniać. 

Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny zmierzając do prawidłowego rozwoju uczniów ma za zadanie: 

 kształtowanie w nich adekwatnej samooceny, a w efekcie zapobieganie niepowodzeniom szkolnym; 

 rozbudzanie w nich potrzeby posiadania wiedzy, poczucia obowiązku oraz rozwoju własnego; 

 wyrabianie odpowiednich nawyków; 

 wzmacnianie postaw asertywnych; 

 dostarczanie pozytywnych wzorców; 

 kształtowanie i wzmacnianie umiejętności społecznych zgodnych z uniwersalnymi akceptowanymi społecznie wartościami, normami                       

i zasadami; 

 kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć; 

 

Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny obejmuje następujące obszary: 

 

Sfera fizyczna Sfera psychiczna Sfera społeczna Sfera aksjologiczna 

Zdrowie – edukacja 

zdrowotna 

Bezpieczeństwo – profilaktyka 

zachowań ryzykownych 

Relacje – kształtowanie postaw 

społecznych 

Kultura – wartości, normy, 

wzory zachowań 
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Diagnoza występujących problemów 
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu to dzieci uczęszczające Szkoły Podstawowej, pochodzące   

z różnych środowisk. Część z nich mieszka w Kamieniu, inni dojeżdżają z pobliskich miejscowości.  

Niniejszy program ma za zadanie wyposażyć uczniów w wiedzę o zagrożeniach pochodzących ze świata ludzi i zwierząt orazwyposażyć 

ich w umiejętność radzenia sobie z nimi. Tylko kreatywna realizacja działań o charakterze profilaktycznym przez nauczycieli umożliwi 

wytworzenie się określonych kompetencji u dzieci i ułatwi funkcjonowanie w życiu następnych pokoleń w przyszłości.Program powstał w 

oparciu o obserwacje, ankiety, konsultacje z rodzicami, nauczycielami, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 

Diagnozę występujących w szkole zagrożeń, sytuacji ryzykownych oraz problemów dokonano na podstawie:                                                                                                                        

 diagnozy czynników ryzyka i czynników chroniących; 

 wywiadów i rozmów z wychowawcami klas;  

 rozmów z dziećmi i młodzieżą;                                                                                                                         

 wywiadów i rozmów z rodzicami;                                                                                                               

 obserwacji zachowań dzieci i młodzieży; 

 analizy frekwencji uczniów na zajęciach szkolnych w roku szkolnym 2018/2019; 

 analizy wyników nauczania; 

 

Czynniki ryzyka: 

1. Słaba odporność na frustrację. 

2. Niskie poczucie własnej wartości. 

3. Niepowodzenia szkolne. 

4. Niewłaściwe relacje rówieśnicze, pojawianie się na terenie szkoły sytuacji konfliktowych i zjawiska agresji. 

5. Cyberprzemoc. 

Czynniki chroniące: 

1. Silna więź z rodzicami. 
2. Jasno określone zasady zachowania w szkole. 
3. Wsparcie rówieśników przestrzegających wartości i zasady zachowania. 
4. Przynależność do pozytywnej grupy rówieśniczej wolnej od używek. 
5. Uczniowie uzyskują wiedzę od wychowawcy na temat substancji psychoaktywnych (93% badanych). 

6. Propagowanie przez szkołę zdrowego stylu życia(68 % uczniów uprawia sport codziennie, a 25 % raz na parę dni). 
7. Szeroka oferta zajęć dodatkowych umożliwiająca rozwój pasji i zainteresowań uczniów. 
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Realizując działania wychowawczo - profilaktyczne szkoła współpracuje z:  

 Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1 w Chełmie; 

 Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kamieniu; 

 Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kamieniu;  

 Zespołem Interdyscyplinarnym w Kamieniu; 

 Sądem Rodzinnym i Nieletnich ds. Rodzinnych i Nieletnich oraz kuratorami społecznymi; 

 Policją (dzielnicowym); 

 SANEPID-em w Chełmie; 

 Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej w Chełmie; 

 Innymi instytucjami wspierającymi działalność wychowawczo – opiekuńczą szkoły. 

Metody i formy osiągnięcia celów 
Poszczególne elementy Programu Wychowawczo- Profilaktycznego będą realizowane na wybranych zajęciach lekcyjnych, godzinach 

wychowawczych zgodnie z planem obowiązującym w danej klasie, zajęciach prowadzonych w świetlicy szkolnej, zajęciach pozalekcyjnych, 

wycieczkach, biwakach, dyskotekach, imprezach klasowych i ogólnoszkolnych. 

Realizatorzy Programu Wychowawczo - Profilaktycznego będą posługiwali się między innymi: 

 metodami podającymi (pogadanka, dyskusja, opis, opowiadanie, wykład, pokaz), 

 metodami rozwiązywania problemów, 

 metodami aktywnymi (np. burza mózgów), 

 metodami ekspresyjnymi (malowanie, udział w przedstawieniu szkolnym w roli aktora, pisanie wierszy, inscenizacje), 

 metodami symulacji, 

 metodami sytuacyjnymi, 

 grami dydaktycznymi i zabawami psychologicznymi. 

Treści Programu Wychowawczo - Profilaktycznego będą realizowane m.in. w formie: 

 zajęć z wychowawcą, pedagogiem lub specjalistą w danej dziedzinie, 

 konkursów, wystaw, 

 spektakli profilaktycznych 

 pracy na rzecz szkoły, 

 indywidualnych spotkań z uczniem, 
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 zajęć warsztatowych dla uczniów, rodziców i nauczycieli, 

 spotkań z rodzicami, 

 gazetek ściennych, prezentacji multimedialnych, 

 ulotek i prezentacji materiałów profilaktycznych. 

Spodziewane efekty: 

 znajomość zasad zdrowego stylu życia; 

 świadomość istniejących zagrożeń, które wynikają z łatwego dostępu do alkoholu, papierosów i narkotyków; 

 zmniejszenie przypadków zachowań agresywnych, uleganie negatywnym wpływom rówieśników; 

 wzmocnienie relacji “uczeń – uczeń”, “uczeń – nauczyciel”, “nauczyciel -rodzic”;  

 efektywne wykorzystanie przez dzieci i młodzież czasu wolnego (wzrost zainteresowania zajęciami pozalekcyjnymi organizowanymi                   

prze z szkole i organizacje pozaszkolne);  

 głębokie zaangażowanie wszystkich pracowników szkoły na rzecz propagowania zdrowego stylu życia oraz wyeliminowania zjawisk 

niepożądanych wśród uczniów.  

Ewaluacja 
1. Obserwacja zachowań dzieci i młodzieży.  

2. Rozmowy z uczniami, pracownikami szkoły.  

3. Prace plastyczne i literackie.  

4. Analiza frekwencji uczniów.  

5. Udział uczniów w konkursach i osiągane przez nich wyniki.  

6. Udział w zajęciach pozalekcyjnych.  

7. Analiza dokumentacji szkolnej ( dzienniki wychowawców, dzienniki lekcyjne, dziennik i notatki pedagoga szkolnego).   

8.  Analiza ankiet dotyczących bezpieczeństwa.                            

Literatura 
1. Anioł B., Barwinek G., Czupryńska B., Wojcieszyńska J., “Szkolny Program Profilaktyki do realizacji w gimnazjach i szkołach 

ponadgimnazjalnych – Żyj zdrowo  i szczęśliwie”, Bea – Bleja, Toruń 2003. 

2. Gwizdek B., Sołtys E., “Gimnazjalny projekt profilaktyczno – wychowawczy”, WSiP, Warszawa 2002. 

3. Paź B. i G., “Szkoła, która ochrania – szkolny program profilaktyki”, Rubikon, Kraków 2002. 

4. E. Kosińska, „Mądrze i skutecznie. Zasady konstruowania szkolnego programu profilaktyki”,  Rubikon, Kraków 2002. 

5. Sałasiński M., Badziukiewicz B., “Vademecum pedagoga szkolnego”, WSiP. 
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Treści i zadania Programu Wychowawczo - Profilaktycznego w klasach I - III 

Zdrowie - edukacja zdrowotna 

Zadania i sposób realizacji  Odpowiedzialni Termin realizacji 

Działania promujące zdrowie.  

 Propagowanie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej poprzez naukę. 

Stosowanie ciekawych form ruchu na zajęciach sportowych  

 Rozgrywki sportowe dla klas I, II, III, zawody sportowe dla klas V - VIII 

 Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, organizacja wycieczek nastawionych  na 

aktywność ruchową (ścieżka zdrowia, rajdy rowerowe, wyjazdy do Parku 

Wodnego i na Lodowisko w Chełmie). 

 Dbałość o higienę pracy oraz higienę osobistą poprzez współpracę 

z pielęgniarką środowiskową. 

 

Wychowawcy, nauczyciele 

wychowania fizycznego, 

nauczyciele świetlicy 

 

Rok szkolny 2019/2020 

Propagowanie zdrowego trybu życia. Kształtowanie nawyków dbania o zdrowie 

 i higienę osobistą.  

 Zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne  

i innych.  

 Kształtowanie umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu 

stylowi życia, zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, 

higieny osobistej i aktywności fizycznej. 

  Dostosowanie sprzętu szkolnego do wzrostu oraz indywidualnych potrzeb 

ucznia. 

  Fluoryzacja i zachęcanie do dbania o higienę jamy ustnej.  

 Zwracanie uwagi na ubiór odpowiedni do pogody oraz na właściwą postawę 

ciała.  

Wychowawcy, nauczyciele 

wychowania fizycznego, 

nauczyciele świetlicy 

Rok szkolny 2019/2020 

Likwidowanie deficytów rozwojowych, w szczególności u dzieci ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi.  

 Zajęcia uwzględniające potrzeby uczniów (korekcyjno-kompensacyjne, 

rozwijające kreatywność). 

Wychowawcy, nauczyciele 

wychowania fizycznego, 

nauczyciele świetlicy, pedagog 

Rok szkolny 2019/2020 
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 Kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności 

adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki - pomoc  

w odrabianiu lekcji. 

Zasady prawidłowego odżywiania się.  

 Świadome spożywanie wartościowego drugiego śniadania - pogadanka. 

 Realizowanie programu dla szkół (szklanka mleka, owoce, warzywa). 

Wychowawcy, nauczyciele 

wychowania fizycznego, 

nauczyciele świetlicy, pedagog 

Rok szkolny 2019/2020 

Popularyzacja aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu.  

 Organizowanie konkursów o tematyce zdrowotnej. 

 Organizowanie imprez sportowych, gier i zabaw ruchowych, wycieczek 

szkolnych. 

Wychowawcy, nauczyciele 

wychowania fizycznego, 

nauczyciele świetlicy, pedagog 

Rok szkolny 2019/2020 

Rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody                 

w swoim środowisku. 

 Propagowanie akcji społecznych „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”. 

 Kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, rozumowania 

przyczynowo-skutkowego.  

 Uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt                   

i roślin.  

Wychowawcy, nauczyciele 

uczący, nauczyciele świetlicy, 

pedagog 

Rok szkolny 2019/2020 

 
Relacje – kształtowanie postaw społecznych 

Zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia 

oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju. 

 Przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego 

i innych ludzi.   

 Rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu 

pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów           

i sporów.  

Wychowawcy, nauczyciele 

uczący, nauczyciele świetlicy, 

pedagog 

Rok szkolny 2019/2020 

Poznanie praw i obowiązków ucznia. 

 Zapoznanie uczniów z prawami człowieka oraz śledzenie i omawianie 

bieżących wydarzeń w kontekście respektowania tych praw.  

Wychowawcy, nauczyciele 

uczący, nauczyciele świetlicy, 

pedagog 

Rok szkolny 2019/2020 
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 Zachęcanie uczniów do pomocy koleżeńskiej udzielanej uczniom zagrożonym 

niedostosowaniem społecznym.  

 Systematyczne monitorowanie obecności uczniów na zajęciach lekcyjnych                    

i pozalekcyjnych. 

 Zwracanie się o pomoc do Rzecznika Praw Ucznia w szkole. 

Kształtowanie przyjaznych relacji międzyludzkich i międzykulturowych.  

 Kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji                         

z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy                                

z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej.  

 Integracja zespołu klasowego poprzez wspólne działania (wycieczki, zabawy, 

projekty).  

 Okazywanie szacunku rodzicom i osobom starszym. Organizowanie 

uroczystości klasowych (np. Dzień Babci, Dzień Matki). 

 Udział w akcjach charytatywnych: zbiórka książek, przyborów szkolnych, 

zabawek, odzieży dla najbardziej potrzebujących.  

Wychowawcy, nauczyciele 

uczący, nauczyciele świetlicy, 

pedagog 

Rok szkolny 2019/2020 

Kultura na co dzień – uczymy porozumiewać się ze sobą.  

 Zajęcia integracyjne, integracja uczniów i rodziców podczas organizowanych 

imprez, zabaw, wycieczek. 

  Kształtowanie pozytywnych relacji w klasie.Sposoby rozwiązywania własnych 

problemów - pogadanki. 

 Wyróżnianie uczniów o wysokiej kulturze osobistej poprzez nagrody  

i dyplomy na koniec roku szkolnego. 

Wychowawcy, nauczyciele 

uczący, nauczyciele świetlicy, 

pedagog 

Rok szkolny 2019/2020 

Profilaktyka agresji i przemocy w szkole. Uświadomienie uczniom, czym jest 

agresja i przemoc oraz jak sobie z nią radzić. Kształtowanie umiejętności 

zastępowania agresji, wnioskowania moralnego oraz kontroli emocji. 

Zapobieganie konfliktom w środowisku szkolnym.  

 Stosowanie zwrotów grzecznościowych w szkole i konsekwentne reagowanie 

na przejawy agresji oraz eliminowanie wulgaryzmów.  

 Promowanie zasad szacunku, zaufania i życzliwości.  

Wychowawcy,  

pedagog szkolny 

Rok szkolny 2019/2020 
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 Rozpoznawanie przyczyn ataków agresji, obserwacja i monitorowanie zmian 

zachowań uczniów (omawianie przyczyn konfliktów z uczniami).  

 Bieżące informowanie rodziców o przejawach agresji. 

Podejmowanie działań w zakresie samorządności uczniów.  

 Wybory do Samorządu Uczniowskiego oraz samorządu klasowego - 

organizacja życia kulturalnego w szkole.  

 Propagowanie i udział w akcjach charytatywnych.  

 Umożliwienie uczniom wykazania się inicjatywą i przedsiębiorczością dbałość 

o gazetki szkolne, dekorowanie klas.  

 Współpraca ze Szkolnym Rzecznikiem Praw Ucznia.  

 Inicjatywy uczniowskie - udział uczniów w projektach szkolnych. 

 Wyrabianie odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie szkoły - 

uczniowie współgospodarzami szkoły - reprezentowanie szkoły podczas 

uroczystości lokalnych. 

Wychowawcy, nauczyciele 

uczący, opiekun SU, Rzecznik 

Praw Ucznia 

Rok szkolny 2019/2020 

Współpraca z rodzicami. 

 Zebrania z rodzicami, wycieczki, organizacji imprez szkolnych. 

 Uwzględnienie propozycji Rady Rodziców przy tworzeniu Programu 

Wychowawczo-Profilaktycznego. 

Dyrektor, wychowawcy, pedagog 

szkolny 

Rok szkolny 2019/2020 

Kultura – wartości, normy i wzory zachowań 

Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości: 

 Kształtowanie przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej, polskiej i 

europejskiej oraz kształtowanie postaw patriotycznych. 

  Kształtowanie umiejętności życia w społeczeństwie. 

 Kształtowanie polskich tradycji, kultywowanie obyczajów. Tworzenie gazetek 

okolicznościowych, opieka nad miejscami pamięci narodowej. 

 Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literackimi i 

wytworami kultury, wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką dla 

dzieci - organizowanie lekcji muzealnych, wycieczek, spotkań z ciekawymi 

ludźmi (artystami i twórcami regionalnymi), przedstawicielami samorządu 

Wychowawcy, nauczyciele 

uczący, pedagog szkolny 

Rok szkolny 2019/2020 
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lokalnego. Organizacja apeli okolicznościowych, imprez ogólnoszkolnych 

i miejskich. Przybliżenie wiedzy związanej z regionem, w którym żyjemy. 

Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów. 

 Prowadzenie zajęć wychowawczych o tematyce patriotycznej kl. I-III (symbole 

narodowe, patriotyzm, godło i hymn narodowy, czym jest niepodległość, honor, 

uczciwość, Polak, prawa i obowiązki obywatelskie. 

 Wystawa książek o tematyce patriotycznej w Bibliotece Szkolnej, apel z okazji 

Odzyskania Niepodległości przez Polskę, Lekcja historii przy Dębach 

Katyńskich. 

Wychowawcy, nauczyciele 

uczący, pedagog szkolny 

Rok szkolny 2019/2020 

Kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, 

tradycji kulturowej oraz ich praw.  
 Kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu 

materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz 

respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji. 

Wychowawcy kl. I - III, pedagog Rok szkolny 2019/2020 

Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci. 

 Rozpoznawanie i kierowanie zainteresowaniami literackimi. Wyrabianie   i 

pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się. Prowadzenie różnych 

form pracy z czytelnikiem: rozmowy o książkach, udzielanie porad w wyborach 

czytelniczych, gry literackie, konkursy, głośne czytanie i słuchanie. Zachęcanie 

rodziców do akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Spotkania z twórcami 

literatury dziecięcej. Organizowanie wyjść na lekcje czytelnicze do Biblioteki 

Pedagogicznej w Chełmie. 

 Udział w konkursach czytelniczych organizowanych przez szkolną bibliotekę.  

Bibliotekarz, wychowawcy kl. I - 

III 

Rok szkolny 2019/2020 

Kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka. 

 Zajęcia rozwijające kreatywność - podtrzymywanie ciekawości poznawczej, 

rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania odpowiedzialności za 

swoje decyzje i działania. 

 Rok szkolny 2019/2020 

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 
Zapoznanie uczniów i rodziców z obowiązującymi w szkole regulaminami. 

 Zapoznanie uczniów i rodziców z procedurami obowiązującymi w szkole.  

Wychowawcy klas,  Rok szkolny 2019/2020 
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 Konsekwentne reagowanie na przejawy agresji i niewłaściwego zachowania. 

Określenie pozytywnych i negatywnych emocji.  

 Rozpoznawanie uczuć.  

 Wzmacnianie wiary we własne możliwości, budowanie pozytywnej samooceny.  

 Stres i sposoby radzenia ze stresem. Omawianie sposobów rozwiązywania 

własnych problemów - zajęcia wzmacniające pewność siebie. 

Wychowawcy kl. I - III, pedagog Rok szkolny 2019/2020 

Bezpieczeństwo w drodze do szkoły i w szkole. 

 Omawianie zasad zachowań obowiązujących w szkole i w drodze                     

do szkoły.  

 Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów poprzez kontrolowanie monitoringu - 

analiza monitoringu. Rozmowy z uczniami i rodzicami. 

 Spotkanie z policjantem. 

 Zapoznanie uczniów z drogą ewakuacyjną szkoły.  

 Realizacja treści związanych z zasadami udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej. 

Wychowawcy kl. I - III, pedagog Rok szkolny 2019/2020 

Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży.  

 Uczenie świadomego i bezpiecznego korzystania z Internetu „Akcja Dzień 

Bezpiecznego Internetu”. 

 Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem technologii informacyjnej. 

 Ochrona uczniów przed uzależnieniem od cyberprzestrzeni. 

 Zajęcia dotyczące przeciwdziałaniu uzależnieniom od cyberprzestrzeni oraz 

świadomego korzystania ze środków masowego przekazu. 
 

Wychowawcy klas, pedagog Rok szkolny 2019/2020 

Dostarczenie uczniom wiedzy o szkodliwości używek: palenia papierosów, picia 

alkoholu, zażywania substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze). 

 Realizacja programu edukacji antynikotynowejNie pal, przy mnie, proszę!w 

klasie II. 

 Czyste powietrze wokół nas -  program przedszkolnej edukacji antytytoniowej. 

 Moje dziecko idzie do szkoły - program realizowany w kl. I. 

Wychowawcy klas, nauczyciele 

świetlicy, nauczyciele 

wychowania fizycznego, 

nauczyciel przyrody, pedagog 

szkolny 

Rok szkolny 2019/2020 
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Treści i zadania Programu Wychowawczo - Profilaktycznego w klasach IV- VIII 
 

 
I. Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 

Budowanie bezpiecznej i przyjaznej atmosfery w szkole 

Treści - działania Odpowiedzialni Termin 

1. Prawa i obowiązki- zapoznanie uczniów z procedurami obowiązującymi w szkole.  

 Zachęcanie uczniów do pomocy koleżeńskiej. 
 

Wychowawcy klas Wrzesień 2019 r. 

2. Budowanie relacji opartych na zaufaniu między uczniami a pracownikami szkoły 

(pozytywne relacje uczeń – uczeń, uczeń nauczyciel, uczeń – nauczyciel – rodzic). 

Wszyscy nauczyciele/pedagog Rok szkolny 2019/20 

3. Traktowanie uczniów z życzliwością, poszanowaniem dla odmienności i empatią. 

Stworzenie możliwości do wyrażania swoich opinii - zajęcia na temat: tolerancji, empatii, 

budowania poczucia własnej wartości. 

Pedagog, wychowawcy                                     Rok szkolny 2019/20 

4. Bezpieczne zachowania na drodze oraz podczas wypoczynku w czasie wolnym - pogadanki 

na zajęciach z wychowawcą.   

Wychowawcy klas Luty/czerwiec 2020 r. 

5. Uwrażliwianie na krzywdę innych - udział w akcjach charytatywnych. Nauczyciele, pedagog Rok szkolny 2019/20 

Zapobieganie przemocy i agresji 

1. Uwrażliwienie uczniów na przestrzeganie zasad kultury dnia codziennego w szkole i poza 

nią – pogadanki. 
Wychowawcy klas Wrzesień/październik 

2019 

2. Zajęcia w klasach na temat: Agresja i przemoc, ich skutki i konsekwencje. Wychowawcy I semestr 2019/20 

3. Uświadomienie uczniom, że wulgaryzmy są przejawem agresji i stresu oraz 

uzewnętrznieniem negatywnych emocji. Zajęcia na temat konsekwencji stosowania gróźb, 

Pedagog, wychowawcy Rok szkolny 2019/20 
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agresji psychicznej, fizycznej oraz wulgaryzmów. 

4. Zajęcia w klasach na temat: Niewłaściwe zachowania w grupie i sposoby zapobiegania im -

trening asertywnego zachowania. 
Pedagog Listopad 2019 r. 

5. Kształtowanie osobowości uczniów opartej na systemie wartości. Umiejętność radzenia 

sobie z własnymi emocjami - pogadanki, uroczystości szkolne, spotkania klasowe. 
Wychowawcy klas Rok szkolny 2019/20 

6. Alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego, koła zainteresowań: ZHP, SKS, zespół 

wokalny, koło podróżnicze, zajęcia taneczne,  świetlicowe i biblioteczne. 
Nauczyciele Rok szkolny 2019/20 

7. Zapobieganie wirtualnej przemocy wynikającej z przeświadczenia o anonimowości w sieci 

komórkowej i internetowej  - „Cyberprzemoc”. 
 

Pedagog Styczeń/luty  2020 r. 

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ 

1. Uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z: palenia papierosów, picia alkoholu, 

stosowania narkotyków, zażywania leków, stosowania dopalaczy. 
Wychowawcy klas, pedagog Rok szkolny 2019/20 

2. Ćwiczenie zachowań asertywnych – zajęcia warsztatowe. Pedagog Listopad 2019 r. 

3. Realizacja programu antytytoniowego pt.: Znajdź właściwe rozwiązanie - kl. VI A i VI Bprzy 

współpracyz SANEPID-em w Chełmie. 
Wychowawcy klas Rok szkolny 2019/20 

4. Uświadomienie możliwości uzależnienia się od multimediów (Internet, TV, gry 

komputerowe) – zajęcia. 

Wychowawcy klas, pedagog, 

nauczyciel informatyki 
 

II semestr 2019 r. 

                                  Budowanie pewności siebie i kształtowanie zaradności życiowej  

Treści - działania Odpowiedzialni Termin 

1. Integracja uczniów na poziomie klas i międzyklasowym(zajęcia integracyjne, pasowanie              

na ucznia, pasowanie na czytelnika, imprezy szklone, uroczystości, wyjazdy, dyskoteki).  
Wychowawcy klas, pedagog 

 

Rok szkolny 2019/20 

 

2. Sposób na życie - asertywność – uczniowie zapoznają się ze sposobami komunikowania 

się z innymi ludźmi, rozumieją, dlaczego asertywny styl prowadzenia dialogu jest lepszy              

niż  inne. 

Wychowawcy, pedagog 

 

Rok szkolny 2019/20 
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3. Budowanie zaradności życiowej, nauka samodzielnego podejmowania aktywności i 

inicjatywy.             
 Cykl spotkań pt.: Spotkanie z praktyką – (spotkania uczniów kl. VII i VIII                                

z przedstawicielami szkół średnich i zawodowych) 

Pedagog, wychowawcy, 

doradcy zawodowi 

Rok szkolny 2019/20 

Kultura – wartości, normy i wzory zachowań 

 
Patriotyzm - budowanie świadomości i przynależności narodowej 

Kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich 

Treści - działania Odpowiedzialni Termin 

1. Kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji  
i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur i tradycji.  

 Określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami 

sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym.  

 Uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego   
oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność. 

 

Wychowawcy klas, nauczyciel 

historii, nauczyciele świetlicy 

Rok szkolny 2019/20 

 

2. Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowego.  Kształtowanie 

przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej, polskiej i europejskiej oraz 

kształtowanie postaw patriotycznych  
 Wykonywanie gazetek okolicznościowych, prowadzenie kroniki szkoły.  

 Opieka nad miejscami pamięci narodowej. 

 Lekcje muzealne, wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi (artystami i twórcami 

regionalnymi), przedstawicielami samorządu lokalnego.  

 

Wychowawcy klas, nauczyciel 

historii, nauczyciele świetlicy 

Rok szkolny 2019/20 

 

3. Promowanie społeczności lokalnej. Organizacja uroczystości tj.:  

 Dzień Patrona Szkoły; 

 Święto Niepodległości; 

 Dzień Edukacji Narodowej; 

 Wigilia klasowa; 

 Mikołajki; 

 inne uroczystości upamiętniające ludzi będących wzorami do naśladowania 

Zgodnie z kalendarzem imprez 

 

Zgodnie z 

kalendarzem imprez 
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4. Poznawanie historii lokalnej społeczności. 

 Angażowanie uczniów w pracę samorządu szkolnego, wolontariatu oraz innych formy 

aktywności działających na terenie szkoły tj. kółko podróżnicze, harcerstwo. 

 Zapoznawanie uczniów z dorobkiem kulturowym regionu i jego wpływom na kraj – 

uczniowie organizują zajęcia historyczne, polonistyczne pt. „Szlakiem sławnych osób” 

- znane osoby z mojej miejscowości. 

Wychowawcy klas, nauczyciel 

historii, n-l muzyki 

 

Rok szkolny 2019/20 

 

ROZWIJANIE KOMPETENCJI CZYTELNICZYCH ORAZ UPOWSZECHNIANIE CZYTELNICTWA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY 

Treści – działania Odpowiedzialni Termin 

1.  Edukacja kulturalna - udział w kampaniach społecznych. Zachęcenie  uczniów rodziców   
do udziału w kampaniach społecznych promujących wzrost czytelnictwa w Polsce np.:  

 Narodowe czytanie;  
 Upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, zwiększenie frekwencji  

w bibliotece - konkursy, wydarzenia, imprezy promujące czytelnictwo. 
 

Dyrektor, M. Kołtun,                    

A. Stadnik, A. Stefanek           

 

Rok szkolny 2019/20 

 

 

TRUDNOŚCI W NAUCE, SPOSOBY MOTYWOWANIA DO PRACY, STRES SZKOLNY 

 

Treści – działania Odpowiedzialni Termin 

1. Diagnoza zjawiska – diagnozowanie rodzaju występujących zaburzeń, sytuacji rodzinnej 

uczniów przejawiających problemy w nauce. 

 

Wychowawcy, pedagog                            Wrzesień/październik 

2019 r.                        

 Monitorowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów. 
 

Nauczyciele, wychowawcy, 

pedagog                                      

Wrzesień/październik 

2019 r.                         

3. Dostosowanie formy zajęć do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów szkoły. 

 

Dyrektor, nauczyciele Rok szkolny 2019/20 

 

RELACJE, KSZTAŁTOWANIE POSTAW SPOŁECZNYCH 

Treści – działania Odpowiedzialni Termin 
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1. Wzbogacenie wiedzy uczniów na temat wartości oraz określenie ich znaczenia w życiu 

codziennym. 
 Nauczyciele i wychowawcy pracują nad prawidłowym kształtowaniem postaw uczniów – 

podejmują działania mające na celu uświadomienie uczniom, czym są wartości, dlaczego 

istotne jest ich posiadania, jakie korzyści niosą dla nich samych – zajęcia prowadzone                      

w formie dram, ćwiczeń ruchowych i aktywujących uczniów do nawiązywania 

współpracy i większej otwartości na innych; 

 Włączanie dzieci i młodzieży do podejmowanie działań na rzecz szkoły, klasy – 

organizacja akcji charytatywnych, akcji świątecznych, wyjść i wyjazdów; 

2. Zajęcia dla uczniów na temat: Szanujemy siebie i innych. Jakim jestem kolegą/ koleżanką? 

Nauczyciele uczący 

                                     

Nauczyciele, wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy                               

Rok szkolny 2019/20 

 

                                                    

Rok szkolny 2019/20 

 

 

 

 

 

Rok szkolny 2019/20 

3. Kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji, stanowiącej podstawę 

współdziałania. 
 Kształtowanie umiejętności asertywnego wyrażania własnych potrzeb. Rozwijanie 

wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi.  
  Kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innych osób.  

Nauczyciele uczący Rok szkolny 2019/20 

4. Rozwijanie umiejętności rozumienia innych, która sprzyja efektywnej współpracy. 
 Kształtowanie otwartości na doświadczenia innych ludzi, ich sposobów roz-

wiązywania problemów, na nową wiedzę.  
 Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób znaczących i autorytetów.  
 Kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, 

rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem 

obowiązujących norm i reguł kultury osobistej. 

Nauczyciele uczący 

Nauczyciele uczący 

Rok szkolny 2019/20 

5. Kultura, na co dzień – uczymy porozumiewać się ze sobą.  
 Kształtowanie pozytywnych relacji w klasie.Sposoby rozwiązywania własnych 

problemów. 
 Integracja uczniów i rodziców podczas organizowanych imprez, zabaw, wycieczek.  

 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele uczący 

Rok szkolny 2019/20 

ZDROWIE - EDUKACJA ZDROWOTNA 
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Promocja zdrowego stylu życia 

Treści – działania Odpowiedzialni Termin 

1. Prowadzenie zajęć o tematyce zdrowotnej (zapobieganie zjawisku otyłości, właściwego 

odżywiania, chorób). Udział w projekcie Walka z nadwagą i otyłością w klasach IV-VI 

szkół podstawowych dofinansowanym z funduszy europejskich. (zajęcia z dietetykiem, 

psychologiem i instruktorem gimnastyki). 

Nauczyciele biologii, 

przyrody, wychowania 

fizycznego, wychowawcy, 

Anna Stefanek 

Rok szkolny 2019/20 

2. Realizacja Programu Bieg po zdrowieprzy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno- 

Epidemiologiczną w Chełmie - kl. IV. 

A. Stefanek Rok szkolny 2019/20 

3. „Higiena okresu dorastania" - spotkania z pielęgniarką środowiskową w klasach.  Nauczyciel przyrody, 

pielęgniarka środowiskowa   

I semestr 2019 r. 

4. Kształtowanie u dzieci i młodzieży właściwych nawyków higienicznych – „Higiena 

osobista” – pogadanki. 

Wychowawcy klas            I semestr 2019 r. 

4. Zapewnienie uczniom aktywnego udziału w konkursach, zawodach sportowych na 

różnych szczeblach. 

Nauczyciel wychowania - 

fizycznego 

Rok szkolny 2019/20 

5. Organizowanie wycieczek pieszych, rowerowych, rajdów. Nauczyciele, Rok szkolny 2019/20 

6. Organizowanie szkolnych imprez sportowych np. Dzień Dziecka. Nauczyciele w-f, 

wychowawcy 

Maj/czerwiec 2020 r. 

7. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych, imprez szkolnych i dyskotek np. SKS, zajęcia 

taneczne. 

Wszyscy nauczyciele Rok szkolny 2019/20 

8. Realizacja programu Trzymaj Formę w klasach V przy współpracy z SANEPID-em                        

w Chełmie. 

Wychowawcy klas Rok szkolny 2019/20 

Kształtowanie postaw ekologicznych 

Sposoby realizacji Odpowiedzialni Termin 

1. Dostrzeganie problemów ekologicznych – Dbaj o przyrodę, oszczędzaj wodę! Wychowawcy klas Rok szkolny 2019/20 
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2. Uświadomienie potrzeby ochrony Ziemi przed zniszczeniem - obchody „Światowego 

Dnia Ziemi” – pogadanki z dziećmi i młodzieżą, wystawa prac plastycznych. 
Wychowawcy, nauczyciel 

biologii 

Kwiecień 2020 r. 

3. Udział w akcji: „Sprzątanie świata”.  SU, wychowawcy Wrzesień 2019 r. 

5. Udział w akcji: zbiórka plastikowych nakrętek. Samorząd Uczniowski Rok szkolny 2019/20 

6. Zachęcanie do opieki nad zwierzętami i obserwacji przyrodniczych – wycieczki. Wychowawcy, nauczyciel 

przyrody, pedagog 

Rok szkolny 2019/20 

 

Uchylanie się od realizacji obowiązku szkolnego oraz słabe wyniki w nauce 

Sposoby realizacji Odpowiedzialni  Termin  

1. Bieżąca kontrola obecności uczniów na lekcjach. Nauczyciele  Na bieżąco             

2. Dbałość o wysoką frekwencję i dyscyplinę w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych                            

( analiza frekwencji uczniów). 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele 

Na bieżąco                                       

3. Współpraca z rodzicami – informowanie rodziców o nieobecnościach ich dzieci na 

zajęciach lekcyjnych i wynikających z nich konsekwencji. 

Wychowawcy, pedagog 

 

Na bieżąco 

4. Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę: Poradnią Psychologiczno –

Pedagogiczną, dzielnicowym, kuratorami, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej            

w Kamieniu. 

Dyrektor\ Pedagog 

 

Na bieżąco 

5. Rozbudzenie zainteresowań uczniów i rodziców życiem szkoły. Wykształcenie potrzeby 

czynnego włączenia się w przedsięwzięcia organizowane przez szkołę. 

Wszyscy nauczyciele                         Rok szkolny 2019/20 

6. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym poprzez wczesne wykrywanie trudności w 

nauce i problemów wychowawczych-objęcie uczniów pomocą psychologiczno – 

pedagogiczną. 

Dyrektor, nauczyciele, 

pedagog 

Na bieżąco 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 

Tworzenie warunków sprzyjających kontaktom z rodzicami 
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Treści – działania Odpowiedzialni Termin 

1. Systematyczne spotkania wychowawców z rodzicami (zebrania, konsultacje). Dyrektor, wychowawcy Zgodnie z 

harmonogramem 

2. Wspólne uroczystości klasowe z wychowawcą i rodzicami. Wychowawcy Zgodnie z kalendarzem 

imprez 

Poznanie środowiska rodzinnego uczniów – pomoc rodzinom dysfunkcyjnym i niewydolnym wychowawczo 

 

Sposoby realizacji Odpowiedzialni Termin 

1. Rozpoznanie sytuacji rodzinnej uczniów, diagnoza zagrożeń istniejących w środowisku. 

 

 Wychowawcy, pedagog   Wrzesień 2019 r.    

2. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kamieniu w celu pomocy 

uczniom z rodzin dysfunkcyjnych. 

Dyrektor, pedagog, 

wychowawcy 

W zależności do 

potrzeb                   

3. Indywidualne rozmowy z rodzicami mającymi problemy wychowawcze z dziećmi 

(udzielanie pomocy i wsparcia). Konsultacje z nauczycielami. 

Wychowawcy, pedagog, 

wychowawcy, nauczyciele 

uczący 

Na bieżąco      

 

4. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1 w Chełmie w celu 

udzielania pomocy w eliminowaniu napięć spowodowanych problemami rodzinnymi. 

Dyrektor, pedagog, 

wychowawcy 

Na bieżąco                         

5. Współpraca z asystentem rodziny i kuratorami społecznymi.  Dyrektor, pedagog, 

wychowawcy 

W zależności do 

potrzeb                   

               OPRACOWAŁY I PRZEDSTAWIŁY DO REALIZACJI: 

Monika Gajewska 

Anna Stefanek 

 

 

ZARZĄD RADY RODZICÓW: 


