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1. Podstawa prawna: 

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze 

zm.). 

 Konwencja  o  Prawach  Dziecka,  przyjęta  przez  Zgromadzenie  Ogólne  Narodów 

Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526). 

 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189). 

 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze 

zm.). 

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). 

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

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

 Ustawa  z 29  lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii  (tekst  jedn. Dz.U.  z  2017  r.  poz. 

783). 

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

wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957). 

 Rozporządzenie Ministra  Edukacji  Narodowej  z  18  sierpnia  2015  r.  w  sprawie  zakresu  i 

form prowadzenia w szkołach  i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, 

edukacyjnej,  informacyjnej  i  profilaktycznej w  celu  przeciwdziałania  narkomanii  (Dz.U.  z 

2015 r. poz. 1249). 

 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. z 2017 r. poz. 356). 
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 Rozporządzenie MEN  z  dnia  22  stycznia  2018  r.  zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie 

zakresu  i  form  prowadzenia  w  szkołach  i  placówkach  systemu  oświaty  działalności 

wychowawczej,  edukacyjnej,  informacyjnej  i  profilaktycznej  w  celu  przeciwdziałania 

narkomanii. 

 Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2019/2020 

o Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. 

o Wychowanie  do  wartości  przez  kształtowanie  postaw  obywatelskich  i 

patriotycznych. 

o Wdrażanie  nowej  podstawy  programowej  kształcenia  ogólnego  w  szkołach 

podstawowych i ponadpodstawowych. 

o Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów. 

o Rozwijanie  kreatywności,  przedsiębiorczości  i  kompetencji  cyfrowych  uczniów,  w 

tym  bezpieczne  i  celowe  wykorzystywanie  technologii  informacyjno‐

komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

o Tworzenie  oferty  programowej  w  kształceniu  zawodowym.  Wdrażanie  nowych 

podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego. 

 Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku. 

 Inne dokumenty regulujące pracę szkoły. 

 

2. Wstęp 

  Szkolny  program  wychowawczo‐profilaktyczny  realizowany  w  Szkole  Podstawowej  

nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez 

radę  pedagogiczną,  radę  rodziców  i  samorząd  uczniowski,  wynikającej  z  założeń  nadrzędnych 

przepisów  prawnych  i  potrzeb  uczniów.  Treści  szkolnego  programu  wychowawczo‐

profilaktycznego  są  spójne  ze  statutem  szkoły  i  wewnątrzszkolnymi  zasadami  oceniania.  Istotą 

działań  wychowawczych  i  profilaktycznych  szkoły  jest  współpraca  całej  społeczności  szkolnej 
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oparta na  złożeniu,  że wychowanie  jest  zadaniem  realizowanym w  rodzinie  i w  szkole,  która w 

swojej  działalności  musi  uwzględniać  zarówno  wolę  rodziców,  jak  i  priorytety  edukacyjne 

państwa. Zadaniem szkoły, oprócz  jej  funkcji dydaktycznej,  jest dbałość o wszechstronny rozwój 

każdego z uczniów oraz wspomaganie działań wychowawczych rodziny. Wychowanie rozumiane 

jest  jako wspieranie  uczniów w  rozwoju  ku  pełnej  dojrzałości w  sferze  fizycznej,  emocjonalnej, 

intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez 

działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. 

  Program wychowawczo‐profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem 

programów  nauczania  i  uwzględnia  wymagania  opisane  w  podstawie  programowej.  Szkolny 

program  wychowawczo‐profilaktyczny  określa  sposób  realizacji  celów  kształcenia  oraz  zadań 

wychowawczych  zawartych  w  podstawie  programowej  kształcenia  ogólnego,  uwzględniając 

kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne 

skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli. 

  Program wychowawczo‐profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb  i 

problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem: 

 wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2018/2019 

 wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 

 wniosków i analiz (np. wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, 

zespołów wychowawczych), 

 wnioski wychowawców i pedagogów do pracy z zespołem klasowym, 

 kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 

 innych dokumentów  i  spostrzeżeń ważnych dla szkoły  (np. uwagi, spostrzeżenia, wnioski 

nauczycieli, innych pracowników szkoły, specjalistów,  uczniów, rodziców). 

  Podstawowym  celem  realizacji  szkolnego  programu  wychowawczo‐profilaktycznego  jest 

wspieranie  dzieci  i  młodzieży  w  rozwoju  oraz  zapobieganie  zachowaniom  problemowym, 

ryzykownym.  Ważnym  elementem  realizacji  programu  wychowawczo‐profilaktycznego  jest 

kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły. 
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Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo‐profilaktycznego obejmują: 

 powszechną  znajomość  założeń  programu  –  przez  uczniów,  rodziców  i  wszystkich 

pracowników szkoły, 

 zaangażowanie  wszystkich  podmiotów  szkolnej  społeczności  i  współpracę  w  realizacji 

zadań określonych w programie, 

 respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów 

szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski), 

 współdziałanie  ze  środowiskiem  zewnętrznym  szkoły  (np.  udział  organizacji  

i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły), 

 współodpowiedzialność za efekty realizacji programu, 

 inne (ważne dla szkoły, wynikające z jej potrzeb, specyfiki). 

 

3. Misja szkoły 

  Misją  naszej  szkoły  jest  w  ciągu  ośmioletniego  okresu  nauki  ukształtować  wychowanka, 

który: 

 posiada  umiejętność  współżycia  społecznego;  jest  odpowiedzialny,  kulturalny, 

tolerancyjny, samokrytyczny, panuje nad emocjami, dokonuje obiektywnych osądów, 

 ma ukształtowane postawy proekologiczne, prorodzinne, prozdrowotne, ma świadomość 

konsekwencji i szkodliwego wpływu substancji psychoaktywnych na organizm człowieka. 

 swobodnie  porusza  się  w  świecie  medialnym,  umie  poszukiwać  informacji,  potrafi 

wykorzystać poznaną wiedzę, 

 aktywnie  uczestniczy  w  życiu  kulturalnym,  zna  dorobek  kultury  ‐  szczególnie  własnego 

regionu, 

 posiada  wiedzę  zawartą  w  podstawach  programowych,  umie  osiągnąć  cele,  rozpoznaje 

swoje uzdolnienia, jest twórczy, pracowity, rzetelny i wytrwały, 
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 posiada umiejętności komunikacji w co najmniej jednym języku zachodnim, 

 sprawnie  posługuje  się  technologiami  informacyjno‐komunikacyjnymi,  bezpiecznie  i 

celowo je wykorzystuje. 

 Prezentuje  właściwą  postawę  obywatelską  i  patriotyczną,  jest  świadomy  swojego 

pochodzenia, historii państwa oraz obowiązków względem niego. 

 

4. Wizja szkoły 

W obszarze kształcenia: 

 uczymy metodami aktywizującymi, 

 stosujemy integrację międzyprzedmiotową, 

 wykorzystujemy techniki informacyjne, 

 uczymy języków obcych, 

 stosujemy system pomocy dla dzieci z trudnościami edukacyjnymi, 

 stwarzamy możliwości rozwoju indywidualnych zdolności i zainteresowań, 

 stosujemy motywacyjny system oceniania, 

 proponujemy szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych. 

 

W obszarze opieki i wychowania: 

 tworzymy  atmosferę  przyjazną  uczniom,  sprzyjającą  zdobywaniu  wiedzy  

i umiejętności, 

 propagujemy postawy prozdrowotne, 

 propagujemy zachowania proekologiczne, 

 propagujemy postawę obywatelską i patriotyczną 

 jasno i wyraźnie definiujemy obowiązki i prawa ucznia, 

 przestrzegamy zasad demokratycznego funkcjonowania społeczności szkolnej, 

 poddajemy szczególnej opiece dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

 współpracujemy z rodzicami wg wspólnie ustalonych zasad. 
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W obszarze organizacji i kierowania szkołą: 

 dbamy o właściwą organizację pracy szkoły, inspirującą do twórczych działań, 

 zespołowo decydujemy o zamierzonych działaniach edukacyjnych i wychowawczych, 

 podnosimy kwalifikacje kadry poprzez doskonalenie zewnętrzne i WDN, 

 dokumentujemy pracę szkoły zgodnie z przyjętymi wzorami, 

 dbamy o właściwe stosunki międzyludzkie. 

 

5. Sylwetka absolwenta 

Model  absolwenta  Szkoły  Podstawowej  nr  2  im.  Jana  Walerego  Jędrzejewicza  

w Płońsku. 

Absolwent  Szkoły  Podstawowej  Nr  2  im.  Jana Walerego  Jędrzejewicza  w  Płońsku  to  obywatel 

Europy XXI wieku, który: 

 w swoim postępowaniu dąży do prawdy, 

 jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych, 

 posługuje się sprawnie jednym językiem obcym, 

 wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne, 

 wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów, 

 zna historię, kulturę oraz tradycje swojego regionu i narodu, 

 umie rzetelnie pracować indywidualnie i współpracować w zespole, 

 twórczo myśli, 

 umie skutecznie się porozumiewać, 

 umie stale się uczyć i doskonalić, 

 umie planować swoją pracę i ją organizować, 

 jest tolerancyjny,  

 dba o bezpieczeństwo własne i innych,  

 jest aktywny, ciekawy świata, uczciwy i prawy,  

 przestrzega prawa,  

 jest kulturalny, obowiązkowy, samodzielny,  
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 promuje  zdrowy  styl  życia,  zdecydowanie  sprzeciwia  się  używaniu  substancji 

psychoaktywnych i dzieli się swoją wiedzą i postawą z innymi 

 jest wyposażony w wiedzę i użyteczne w życiu umiejętności,  

 jest  dobrze  przygotowany  do  życia  w  społeczeństwie  oraz  wierny  przyjętym  zasadom 

etycznym, 

 jest gotowy do wzięcia na siebie odpowiedzialności za swoją przyszłość, 

 z szacunkiem odnosi się do swego państwa, dba o jego dobro, szanuje polskie dziedzictwo 

kulturowe i jest otwarty na wartości kultur Europy, 

 współdziała w zespole, budując więzi międzyludzkie  i działając skutecznie oraz zgodnie z 

obowiązującymi normami, 

 poczuwa się do odpowiedzialności za własne zdrowie i troszczy się o czystość środowiska 

naturalnego, 

 szanuje godność własną i drugiego człowieka, jest otwarty na dialog, umie słuchać innych i 

rozumieć ich poglądy. 

 

  W procesie kształcenia ogólnego  nasza szkoła kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich 

dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: 

• uczciwość, 

• wiarygodność, 

• odpowiedzialność, 

• wytrwałość, 

• poczucie własnej wartości, 

• szacunek dla innych ludzi, 

• ciekawość poznawcza, kreatywność, 

• przedsiębiorczość, 

• kultura osobista, 



Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza 
Ul. Szkolna 30 
09‐100 Płońsk 

 

  10

• gotowość do uczestnictwa w kulturze, 

• podejmowanie inicjatyw społecznych i patriotycznych, 

• podejmowania pracy zespołowej. 

  Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego 

w szkole należą: 

• czytanie  ‐  rozumiane  zarówno  jako  prosta  czynność;  jako  umiejętność  rozumienia, 

wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym zdobywanie wiedzy, 

rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny oraz uczestnictwo w życiu społeczeństwa; 

• myślenie matematyczne ‐ umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki 

w  życiu  codziennym  oraz  prowadzenia  elementarnych  rozumowań  matematycznych; 

systematyczne rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów; 

• myślenie  naukowe  ‐  umiejętność  formułowania  wniosków  opartych  na  obserwacjach 

dotyczących przyrody i społeczeństwa; 

• kreatywność i przedsiębiorczość – dążenie do innowacji działaniu 

• umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie, 

jak i w piśmie; 

• umiejętność  posługiwania  się  nowoczesnymi  technologiami  informacyjno‐

komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji; 

• umiejętność  uczenia  się  jako  sposób  zaspokajania  naturalnej  ciekawości  świata, 

odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji; 

• umiejętność pracy zespołowej. 

  W  rozwoju  społecznym  szkoła  zwraca  szczególną  uwagę  na  kształtowanie  postawy 

obywatelskiej,  poszanowanie  tradycji  i  kultury  własnego  narodu,  a  także  innych  kultur  

i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji. 
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6. Analiza dotychczasowych działań szkoły 

  Dotychczasowe  działania  wychowawczo  –  profilaktyczne  szkoły  wynikały  z  programu 

wychowawczego i programu profilaktyki oraz z aktualnie pojawiających się problemów. Dwa razy 

w ciągu roku szkolnego przeprowadzana była ewaluacja wewnętrzna dotycząca tych oddziaływań. 

W ostatnich latach najczęściej spotykanymi problemami wychowawczymi były: 

 nieporozumienia, konflikty między dziećmi 

 brak dbałości o mowę polską, wulgaryzmy 

 przejawy  agresji  fizycznej(szarpnięcia,  kopnięcia,  plucie  itp.),  bójki,  (sporadycznie)  oraz 

psychicznej (np. izolowanie, plotkowanie, wykluczanie z grupy, ośmieszanie) 

 niewłaściwe korzystanie z Internetu, komputera (Cyberprzemoc) 

 palenie papierosów (indywidualne przypadki) 

 niechęć małej grupy uczniów do realizacji obowiązku szkolnego 

 niska motywacja do nauki pewnej grupy uczniów i ich problemy dydaktyczne. 

  Kładziemy  nacisk  na  zwiększenie  liczby  działań  na  rzecz  tworzenia  bezpiecznego 

i przyjaznego  środowiska  szkoły,  zwiększenie  poczucia  akceptacji  uczniów,  zmniejszenie 

wykluczenia społecznego, wzrost kompetencji wychowawczych rodziców, zwiększenie otwartości 

szkoły  na  współpracę  z  instytucjami  i  podmiotami,  które  mogą  wspierać  działania  szkoły  w 

środowisku lokalnym. 

  Staramy  się  zmniejszyć  poziom  agresji  i  przemocy,  cyberprzemocy,  uzależnienia  od  gier 

komputerowych,  Internetu,  podnieść  umiejętności  uczniów  w  zakresie  prawidłowego 

funkcjonowania  w  środowisku  cyfrowym,  w  szczególności  w  środowisku  tzw.  nowych mediów, 

zwiększyć efektywność działań w zakresie  rozwiązywania kryzysów rozwojowych oraz  życiowych 

dzieci i młodzieży. 

  Przywiązujemy  dużą  wagę  do  oddziaływań  profilaktycznych.  Dążymy  do  kształtowania 

świadomych  postaw  asertywnych  wobec  środków  psychoaktywnych.  Zachęcamy  młodzież  do 
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wzajemnego  dzielenia  się  informacjami  dotyczącymi  destruktywnego  oddziaływania  środków 

psychoaktywnych na zdrowie i funkcjonowanie społeczne i emocjonalne. 

 

Przyjęliśmy i kontynuowaliśmy następujące kierunki działań: 

 

1. Ochrona  dziecka przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej.   

 Zwiększono kontrolę (dodatkowe dyżury nauczycieli) w miejscach szczególnie zagrożonych, 

np. łazienki, okolice sklepiku szkolnego. 

 Korzystano w szkole z monitoringu wizyjnego. 

 Systematycznie przeprowadzano dla uczniów pogadanki  na  temat  sposobów budowania 

właściwych  relacji  koleżeńskich,  szczególnie  zwracano uwagę na naukę współpracy,  jako 

formy zapobiegającej zachowaniom agresywnym. 

 Objęto  szczególną  opieka  uczniów  przejawiających  zaburzenia  zachowania,  ściśle 

współpracowano z rodzicami tych dzieci. 

 Obchodzono Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka 

 Zorganizowano  apele  szkolne  pt.:  „Bezpieczna  droga  do  szkoły”  

z  udziałem  przedstawicieli  policji,  „My  się  zimy  nie  boimy  ‐  bezpieczne  ferie  zimowe”, 

konkurs  plastyczny:  „Bądź  widoczny  na  drodze”,  apele  profilaktyczne  „W  trosce  o 

bezpieczeństwo w szkole” i „Cyberprzemoc” z udziałem przedstawiciela policji 

 Spotkanie  z  przedstawicielami  Komendy  Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej  w 

Płońsku przybliżające  pracę  funkcjonariuszy,  uczulające  na  zagrażające  sytuacje  i  uczące 

odpowiedniego zachowania w sytuacjach trudnych. 

 Odbył się próbny alarm przeciwpożarowy. 

 Dzień bezpiecznego Internetu. 

 Odbyły  się  zajęcia  z  ratownikiem  medycznym,  na  którym  przypomniane  zostały  zasady 

postępowania w sytuacjach kryzysowych i odświeżone numery telefonów ratunkowych. 

 Szkoła uczestniczyła w Diecezjalnej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży w Płońsku. 
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2. Prowadzenie profilaktyki w zakresie uzależnień. 

 Wprowadzono do tematyki godzin wychowawczych problematykę zagrożeń, jakie niosą za 

sobą  alkohol,  wyroby  nikotynowe,  narkotyki.  Poszerzono  ją  o  szkodliwość  dopalaczy  i 

innych  substancji  psychoaktywnych.  Edukowano  również  w  zakresie  szkodliwości 

 e‐papierosów. 

 Zorganizowano dla uczniów spektakle profilaktyczne dotyczące dokonywania właściwych 

wyborów.  Przedstawienia  ukazywały  zagrożenia  dla  młodych  ludzi,  promowały  zdrowy 

tryb  życia,  wskazywały  sposoby  postępowania  w  grupie  rówieśników,  podkreślały 

powszechnie  akceptowane  przez  społeczeństwo wartości,  dotykały ważnych  tematów,  z 

którymi  uczniowie  mogą  się  spotykać  na  co  dzień  w  swoim  środowisku  szkolnym, 

rówieśniczym i rodzinnym – np. „Cukierki” 

 Zorganizowano dla uczniów warsztaty  z  zakresu profilaktyki  uzależnień, przeciwdziałania 

agresji i przemocy.  Celem zajęć było rozwinięcie umiejętności społecznych i nauczenie się 

nowych, przystosowawczych sposobów radzenia sobie z agresją. W czasie zajęć pomagano 

uczniom  zrozumieć  ich  własne  emocje  i  emocje  innych.  Dzieci  poznały  techniki 

opanowania złości i radzenia sobie ze strachem. W efekcie przyczyni się to do budowania 

pozytywnych relacji w grupie. Dzieci poznawały konstruktywne sposoby radzenia sobie z 

agresją  innych.  Analizowały  skuteczne  sposoby  reagowania  w  obronie  słabszych, 

bezradnych  

i pokrzywdzonych, poznali działanie  łańcucha kontroli  złości. Dzieci chętnie uczestniczyły 

w  zajęciach,  bardzo  zaangażowały  się  podczas  odgrywania  scenek,  w  których  ćwiczona 

była umiejętność radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami  i umiejętność asertywnego 

odmawiania. 

 Debata 

 Domowi detektywi 

 Fantastyczne możliwości 

 Cukierki 

 Wdrażano  procedury  postępowania  w  sytuacjach  kryzysowych,  upowszechniano  ich 

znajomość wśród uczniów i rodziców.    

 „Ciekawi świata‐ alkohol, narkotyki, dopalacze”, „Dopalacze?? co za bzdura!!!!!”; 
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 Zorganizowano  zajęcia  profilaktyczne  dotyczące  Cyberprzemocy.  Były  one  prowadzone 

przez psychologa z Poradni Psychologiczno – pedagogicznej w Płońsku, 

 Zorganizowano zajęcia profilaktyczne: Profilaktyka narkomanii ‐ „Masz wybór”. 

 Zorganizowano obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych , 

 Zorganizowano obchody Dnia bez przekleństw, 

 Włączono się do ogólnopolskich obchodów Dnia Autyzmu (2 kwietnia), 

 Ukazywano  wartość  sportu  i  zachęcano  uczniów  do  jego  uprawiania.  Uczniowie  wzięli 

udział  w  licznych  zawodach  sportowych,  wielokrotnie  odbywały  się  pokazy  gry  w  tenisa 

stołowego, karate, tańca, nauki gry w krykieta, turnieje piłki nożnej. 

 

3. Organizowanie pomocy i opieki nad dziećmi z rodzin w trudnej sytuacji materialnej. 

Ustalono listę uczniów potrzebujących pomocy oraz formy jej udzielania, np.: 

 Bezpłatne obiady ( MOPS, GOPS, Parafia św. M. Kolbe) 

 Stypendia socjalne  

 Paczki świąteczne (Parafia św. M. Kolbe, Akcja Katolicka)  

 Wyprawka dla Żaka 

 

4. Organizowanie uczniom czasu wolnego. 

 Integrowano  zespoły  klasowe  poprzez  organizację  uroczystości  i  imprez  klasowych 

i szkolnych,  takich  jak:  andrzejki,  mikołajki,  klasowe  wigilie,  bal  karnawałowy,  dyskoteka 

odblaskowa,  Dzień Dziecka, wycieczki oraz zielone szkoły. 

 Uczniowie szkoły brali udział w konkursach, mistrzostwach, turniejach sportowych.  

 W  ramach  edukacji  prozdrowotnej  odbyło  się  spotkanie  uczniów  z  dietetykiem,  który 

przybliżył tematykę zdrowego odżywiania się, prowadzono akcję „Zdrowe śniadanie” 

 Zorganizowano  akcje  „Śniadanie  ma  moc”    w  klasach  drugich  celem  propagowania 

zdrowych nawyków żywieniowych, 

 Zorganizowano spotkanie z leśniczym. 

 W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka zorganizowano zajęcia  sportowe 

dla uczniów, finał konkursu „Mam talent”. 

 Uczniowie uczestniczyli w Ogólnopolskiej Świątecznej Zbiórce Żywności. 
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 Angażowano uczniów do udziału w  imprezach kulturalnych, np. wystawach,  spektaklach 

teatralnych, seansach filmowych. 

 Włączano  uczniów  w  akcje  charytatywne  np.:  „Góra  grosza”,  „Szkoło  Pomóż  i  Ty”, 

„Świąteczna paczka”’, akcja:  „Na pomoc pogorzelcom” z Nowego Miasta, kwesty uliczne 

PCK  („Godne  dzieciństwo”),  „Serce  dla  wiedzy”  oraz  Ogólnopolska  Zbiórka  Żywności, 

„Świąteczna paka dla psiaka”, szkolna akcja zbiórki pluszaków, „Walentynkowa paczka dla 

zwierzaka”. 

 Obchodzono w szkole Dzień Młodzieży PCK a młodzież z  liceum przeprowadziła zajęcia z 

zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

 Zorganizowano  w  szkole  Dni  Profilaktyki,  podczas  których,  ukazywano  ciekawe  i 

pożyteczne  sposoby  spędzania  czasu  wolnego  oraz  promowano  postawy  zdrowego  i 

bezpiecznego stylu życia.     

 Zaangażowano uczniów do udziału w konkursach plastycznych, muzycznych,  językowych 

oraz zawodach sportowych: „Wzorowa łazienka”, „Zuch”, „Olimpus”, „Mam talent”, „Moje 

wędrówki  po  lesie  –  Las  możliwości”,  „Konkurs  Recytatorski  po  angielsku”,  „Szkolny 

Konkurs  Kolęd”,  konkurs  na  najładniejszą  kartę  z  okazji  Dnia  nauczyciela,  „Konkurs  na 

najładniejszą pisankę”, włączono  się w Ogólnopolski  Tydzień Czytania Dzieciom,  konkurs 

Eko – Mody, Dekanalny Konkurs Biblijny, 

 Zorganizowano apele szkolne: „Dzień Edukacji Narodowej”, „Ślubowanie klas pierwszych”, 

apel  z  okazji  rocznicy  ustanowienia  Konwencji  Praw  Dziecka,  apel  z  okazji 

Międzynarodowego  Dnia  Osób  Niepełnosprawnych,  apel  z  okazji  zbliżających  się  Świąt 

Bożego  Narodzenia  i  występy  oraz  jasełka  przygotowane  przez  dzieci,  wieczór  kolęd 

przygotowany  przez  uczniów,  apel  propagujący  odpowiednie  nawyki    żywieniowe  oraz 

regularną aktywność fizyczną, 

 Współpracowano z Urzędem Miejskim w Płońsku w celu zorganizowania uczniom naszej 

szkoły udziału w  obozie letnim do Goszczyc. 
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5. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. 

 Wdrażano  uczniów  do  udziału  w  uroczystościach  organizowanych  z  okazji  świąt 

państwowych na terenie szkoły i miasta. 

 Przedstawiciele rady pedagogicznej wraz z uczniami uczestniczyli w miejskich obchodach 

80 rocznicy wybuchu II wojny światowej, 

 Udział w kolejnej edycji Narodowego Czytania 

 Przygotowano  akademię  z  okazji  święta  Odzyskania  Niepodległości  i  z  okazji  rocznicy 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 

 Udział w zajęciach organizowanych przez Pracownię Dokumentacji Dziejów Płońska, 

 W naszej szkole po raz pierwszy odbył się Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej, 

 Udział w powiatowym konkursie „Bóg, Honor, Ojczyzna”. 

 Udział naszych uczniów w Konkursie Samorządowym Wiedzy o Płońsku, 

 Uczniowie byli na wycieczce w Sądzie Rejonowym w Płońsku, 

 Uczniowie  naszej  szkoły  uczestniczyli  w  uroczystych  obchodach  72  rocznicy  Zbrodni  na 

płońskich „Piaskach” 

 

6. Inicjowanie i upowszechnianie kultury pedagogicznej wśród rodziców. 

 Systematycznie  prowadzono  pogadanki  na  temat  ochrony  

i poszanowania praw dziecka. 

 Włączono  rodziców  w  realizację  programu  MEN  „Bezpieczna  

i przyjazna szkoła” w celu uściślenia relacji na płaszczyźnie uczeń – nauczyciel – rodzic.   

 Prowadzono  poradnictwo  w  zakresie  rozwiązywania  problemów  dydaktyczno  – 

wychowawczych.  Wskazywano  miejsca,  gdzie  rodzice  mogą  skorzystać  z  pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej dla swoich dzieci.   

 

7.  Współpraca  z  instytucjami  zainteresowanymi  wychowaniem  

i niesieniem pomocy dzieciom. 

Powiatowa Komenda Policji 

 Zorganizowano  prelekcje  dla  uczniów  klas  I  ‐  VIII  na  temat  odpowiedzialności 

prawnej  osób  nieletnich  oraz  zagrożeń  wynikających  z  korzystania  z  Internetu  oraz 
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prelekcje dotyczące niebezpieczeństw, z jakimi dziecko może spotkać się w środowisku 

szkolnym i pozaszkolnym. 

Punkt Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie   

‐ Motywowano uczniów mających kłopoty z prawidłowym funkcjonowaniem w grupie 

rówieśniczej do korzystania ze świetlicy socjoterapeutycznej. 

‐ Przystąpiono do ogólnopolskich kampanii: 

 „Zachowaj  Trzeźwy  Umysł”,  której  celem  jest  promowanie  konstruktywnych 

postaw zdrowego stylu życia, zapobieganie uzależnieniom. 

 „ Przemoc boli”, 

 „Postaw na rodzinę 

Sąd Rejonowy w Płońsku Wydział Rodzinny   

‐ Współpracowano z kuratorami sądowymi uczniów naszej szkoły. 

 W miarę potrzeb kierowano do sądu prośby o wgląd w sytuację rodzinną uczniów. 

Szczególną  uwagę  zwrócono  na  uczniów  mających  problem  z  realizacją  obowiązku 

szkolnego. 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 

‐  Realizowano  zalecenia  Poradni  poprzez  dostosowanie  wymagań  edukacyjnych  do 

indywidualnych  możliwości  i  potrzeb  uczniów,  co  zapobiegało  niepowodzeniom 

szkolnym. 

 W ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowano w szkole zajęcia 

dydaktyczno  –  wyrównawcze,  rewalidacyjne,  logopedyczne,  socjoterapeutyczne, 

profilaktyczne 

Miejska Biblioteka Publiczna 

            ‐ Wyjścia klas na lekcje biblioteczne 

8. Poszerzanie wiedzy i umiejętności nauczycieli  i  innych pracowników szkoły na temat aktualnych 

zagrożeń i sposobów im zapobiegania. 

Udział w kursach, szkoleniach i konferencjach wychowawców, nauczycieli, pedagoga, psychologa. 
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7. Cele ogólne 

  Działalność wychowawcza w  szkole  i  placówce  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, 

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

ukształtowanie  postaw  sprzyjających  rozwijaniu  własnego  potencjału  kształtowanie 

środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej, 

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

opartej  na  umiejętności  samodzielnej  analizy  wzorów  i  norm  społecznych  oraz 

dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych, 

4) aksjologicznej  –  ukierunkowanej  na  zdobycie  konstruktywnego  i  stabilnego  systemu 

wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia. 

 

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności: 

1) współdziałanie  całej  społeczności  szkoły  na  rzecz  kształtowania  u  uczniów  wiedzy, 

umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta, 

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny 

rozwój należą do  jednych z najważniejszych wartości w życiu  ,  a decyzje w  tym zakresie 

podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych, 

3) współpracę  z  rodzicami  lub  opiekunami  uczniów  w  celu  budowania  spójnego  systemu 

wartości  oraz  kształtowania  postaw prozdrowotnych  i  promowania  zdrowego  stylu  życia 

oraz zachowań proekologicznych, 
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4) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną, 

5) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji 

rówieśniczych oraz  relacji uczniów  i  nauczycieli, wychowanków  i wychowawców, a  także 

nauczycieli,  wychowawców  i  rodziców  lub  opiekunów,  w  tym  wzmacnianie  więzi  z 

rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami, 

6) doskonalenie  umiejętności  nauczycieli  i  wychowawców  w  zakresie  budowania 

podmiotowych  relacji  z  uczniami  oraz  ich  rodzicami  lub  opiekunami  oraz  warsztatowej 

pracy z grupą uczniów, 

7) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub 

opiekunów, 

8) kształtowanie  u  uczniów  postaw  prospołecznych,  w  tym  poprzez  możliwość  udziału  w 

działaniach  z  zakresu  wolontariatu,  sprzyjających  aktywnemu  uczestnictwu  uczniów  w 

życiu społecznym, 

9) przygotowanie  uczniów  do  aktywnego  uczestnictwa  w  kulturze  i  sztuce  narodowej  i 

światowej, 

10) wspieranie  edukacji  rówieśniczej  i  programów  rówieśniczych  mających  na  celu 

modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych. 

 

  Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i 

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

z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. 

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności: 

1) poszerzenie  wiedzy  rodziców  lub  opiekunów,  nauczycieli  i  wychowawców  na  temat 

prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania 

wczesnych  objawów  używania  środków  odurzających,  substancji  psychotropowych, 

środków  zastępczych,  nowych  substancji  psychoaktywnych,  a  także  suplementów  diet  i 

leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach, 
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2) rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów, 

3) kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia 

sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji, 

4) kształtowanie  krytycznego  myślenia  i  wspomaganie  uczniów  i  wychowanków  w 

konstruktywnym  podejmowaniu  decyzji  w  sytuacjach  trudnych,  zagrażających 

prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, 

5) prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w 

zakresie  rozpoznawania wczesnych objawów używania  środków odurzających,  substancji 

psychotropowych,  środków  zastępczych,  nowych  substancji  psychoaktywnych,  oraz 

podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej, 

6) doskonalenie  kompetencji  nauczycieli  i  wychowawców  w  zakresie  profilaktyki  używania 

substancji  psychoaktywnych  (w  tym  dopalaczy),  norm  rozwojowych  i  zaburzeń  zdrowia 

psychicznego wieku rozwojowego. 

 

  Działalność  informacyjna  w  szkole  polega  na  dostarczaniu  rzetelnych  i  aktualnych 

informacji,  dostosowanych  do  wieku  oraz  możliwości  psychofizycznych  odbiorców,  na  temat 

zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji 

psychotropowych,  środków  zastępczych,  nowych  substancji  psychoaktywnych  skierowanych  do 

uczniów  oraz  ich  rodziców  lub  opiekunów,  a  także  nauczycieli  i  wychowawców  oraz  innych 

pracowników szkoły. 

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności: 

1) dostarczenie  aktualnych  informacji  nauczycielom,  wychowawcom  i  rodzicom  lub 

opiekunom  na  temat  skutecznych  sposobów  prowadzenia  działań  wychowawczych  i 

profilaktycznych  związanych  z  przeciwdziałaniem  używaniu  środków  odurzających, 

substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i 

innych zagrożeń cywilizacyjnych, 
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2) udostępnienie  informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów  i wychowanków, 

ich  rodziców  lub  opiekunów  w  przypadku  używania  środków  odurzających,  substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, 

3) przekazanie  informacji  uczniom  i  wychowankom,  ich  rodzicom  lub  opiekunom  oraz 

nauczycielom  i  wychowawcom  na  temat  konsekwencji  prawnych  związanych  z 

naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, 

4) informowanie  uczniów  i  wychowanków  oraz  ich  rodziców  lub  opiekunów  o 

obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach 

współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią. 

 

  Działalność  profilaktyczna w  szkole  polega  na  realizowaniu  działań  z  zakresu  profilaktyki 

uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. 

 

Działalność profilaktyczna obejmuje: 

 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  odurzających,  substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, 

 wspieranie  uczniów  i  wychowanków,  którzy  ze  względu  na  swoją  sytuację  rodzinną, 

środowiskową  lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko 

zachowań ryzykownych, 

 wspieranie  uczniów  i  wychowanków,  u  których  rozpoznano  wczesne  objawy  używania 

środków  odurzających,  substancji  psychotropowych,  środków  zastępczych,  nowych 

substancji  psychoaktywnych  lub występowania  innych  zachowań  ryzykownych,  które nie 

zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia. 
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Działania te obejmują w szczególności: 

 realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów 

profilaktycznych  i  promocji  zdrowia  psychicznego  dostosowanych  do  potrzeb 

indywidualnych  i  grupowych  oraz  realizowanych  celów  profilaktycznych, 

rekomendowanych  w  ramach  systemu  rekomendacji,  o  którym  mowa  w  Krajowym 

Programie Przeciwdziałania Narkomanii, 

 przygotowanie  oferty  zajęć  rozwijających  zainteresowania  i  uzdolnienia,  jako 

alternatywnej  pozytywnej  formy  działalności  zaspakajającej  ważne  potrzeby,  w 

szczególności  potrzebę  podniesienia  samooceny,  sukcesu,  przynależności  i  satysfakcji 

życiowej, 

 kształtowanie  i  wzmacnianie  norm  przeciwnych  używaniu  środków  odurzających, 

substancji  psychotropowych,  środków  zastępczych,  nowych  substancji  psychoaktywnych 

przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych, 

 doskonalenie  zawodowe  nauczycieli  i  wychowawców  w  zakresie  realizacji  szkolnej 

interwencji  profilaktycznej  w  przypadku  podejmowania  przez  uczniów  i  wychowanków 

zachowań ryzykownych, 

 włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno‐terapeutyczny, o którym 

mowa w art.  71b ust.  1b ustawy o  systemie oświaty,  działań  z  zakresu przeciwdziałania 

używaniu  środków  odurzających,  substancji  psychotropowych,  środków  zastępczych, 

nowych substancji psychoaktywnych. 

 

  W  bieżącym  roku  szkolnym  najważniejsze  działania  w  pracy  wychowawczej  są 

ukierunkowane na: 

 wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej, 

 przygotowanie  uczniów  do  prawidłowego  funkcjonowania  w  grupie 

społecznej (szkole, klasie), 

 wzbudzanie poczucia przynależności do grupy, 

 rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości, 

 budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, 

 przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom, 



Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza 
Ul. Szkolna 30 
09‐100 Płońsk 

 

  23

 przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, 

 edukowanie w zakresie preorientacji zawodowej, 

 rozwój psychospołeczny w okresie dojrzewania, 

 troskę  o  szeroko  pojęte  bezpieczeństwo  podopiecznych,  nauczycieli  i 

rodziców. 

  Zadania profilaktyczne programu to: 

 zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole, 

 znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły, 

 promowanie zdrowego stylu życia, 

 kształtowanie nawyków prozdrowotnych, 

 rozpoznawanie  sytuacji  i  zachowań  ryzykownych,  w  tym  korzystanie  ze 

środków  psychoaktywnych  (lekarstw  bez  wskazań  lekarskich,  papierosów, 

alkoholu i narkotyków), 

 eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej, 

 uwrażliwienie na niebezpieczeństwa  związane  z nadużywaniem komputera, 

Internetu, telefonów komórkowych i telewizji, 

 wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych 

doświadczeń  życiowych,  pomagających  młodym  ludziom  ukształtować 

pozytywną tożsamość, 

 uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem. 

 

 

8. Zadania i cele realizowane w ramach programu 

Zadanie 1. Dbałość o bezpieczeństwo w szkole i poza nią. 

Cele: 

 rozwijanie odpowiedzialnej postawy dbałości o bezpieczeństwo własne i innych, 

 zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w szkole, w drodze do szkoły i ze szkoły, 
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 kształtowanie  właściwych  nawyków  bezpiecznego  zachowania  w  szkole,  na  drodze  oraz  

w miejscu zabawy, 

 bezpieczne  ferie  i  wakacje  –  uświadomienie  zagrożeń  wynikających  z  niewłaściwego 

zachowania się w górach i nad wodą, 

 kształtowanie  nawyków  związanych  z  zachowaniem  bezpieczeństwa  na  drogach 

publicznych,  

w drodze do szkoły, podczas powrotu do domu, w czasie wycieczek szkolnych oraz przerw. 

 

 

Zadanie 2. Zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia. 

Cele: 

 kształtowanie postaw patriotycznych i świadomości obywatelskiej, 

 zapoznanie z obowiązującymi w szkole procedurami i regulaminami, 

 zapoznanie ze Statutem szkoły i WZO, 

 uświadamianie uczniom ich praw i obowiązków, 

 zapoznanie z zasadami oceniania zachowania. 

 

Zadanie 3. Promocja zdrowego stylu życia, wdrażanie do dbałości o higienę osobistą, otoczenia,  

        miejsca pracy i wypoczynku. 

Cele: 

 propagowanie zdrowego stylu życia, 

 przypomnienie zasad i wdrażanie nawyków zdrowego odżywiania się, 

 uświadomienie uczniom znaczenia ruchu i relaksu na świeżym powietrzu, 
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 pogłębianie wiedzy uczniów na temat zasad higieny ciała i umysłu, 

 kształtowanie pozytywnych nawyków związanych ze spędzaniem wolnego czasu, 

 zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach. 

 

Zadanie 4. Profilaktyka zagrożeń. 

Cele: 

 dostarczenie  uczniom  podstawowej  wiedzy  na  temat  alkoholu,  papierosów,  dopalaczy  

i narkotyków oraz wynikających z nich zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka, 

 uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z uzależnień, 

 uświadomienie znaczenia aktywności fizycznej. 

 

Zadanie 5.  Przeciwdziałanie przemocy i agresywnym zachowaniom. 

Cele: 

 nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów, 

 kształcenie umiejętności właściwego reagowania na przejawy agresji, 

 kształtowanie właściwego stosunku do pozytywnych i negatywnych emocji, 

 kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach i szukania pomocy. 

 

 

 

Zadanie  6.  Wyrabianie  umiejętności  selektywnego  korzystania  z  różnych  źródeł  informacji,  

kształtowanie krytycznej postawy wobec informacji pochodzących ze środków masowego przekazu. 
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Cele: 

 uświadomienie  uczniom  konieczności  selekcjonowania  programów  telewizyjnych  

i komputerowych, 

 zachęcanie  uczniów  do  świadomego  i  odpowiedzialnego  korzystania  ze  środków 

masowego przekazu ( telewizji, radia, prasy, Internetu), 

 dostarczanie  uczniom  informacji  na  temat  skutków  długotrwałego  przebywania  przed 

ekranem telewizora czy komputera i jego wpływu na stan zdrowia, 

 rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, 

 kształtowanie  krytycznego  stosunku  do  informacji  płynących  ze  środków  masowego 

przekazu, 

 zachęcanie uczniów do czytelnictwa oraz do opowiadania o przeczytanych książkach. 

 

Zadanie  7.  Postrzeganie  siebie  i  komunikacja  z  otoczeniem,  wyrabianie  nawyków  kulturalnego   

zachowania się. 

Cele: 

 efektywne  współdziałanie  i  poprawna  komunikacja  z  rówieśnikami  oraz  dorosłymi, 

uczestnictwo w życiu kulturalnym, 

 poznanie norm i zasad życia społecznego, przejawianie postawy tolerancji wobec innych, 

 kształtowanie umiejętności samooceny zachowania ucznia i zachowania jego rówieśników, 

 kształtowanie  potrzeby  poszanowania  własnej  wartości  oraz  tolerancji  i  akceptacji  dla 

innych, 

 rozwijanie umiejętności mówienia o sobie. 
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Zadanie  8.  Uświadomienie  roli  dziecka  i  jego  przynależności  do:  rodziny,  klasy,  społeczności   

lokalnej, narodu, Europy i świata. 

Cele: 

 uświadomienie roli rodziny w życiu społecznym, 

 uświadomienie roli rodziny w życiu dziecka i roli dziecka w rodzinie, 

 kształtowanie właściwych postaw wobec rodziców, nauczycieli i innych osób z otoczenia, 

 uświadomienie uczniom znaczenia wspólnie  spędzanego czasu z  rodziną,  świąt  i  tradycji 

rodzinnych, 

 rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej i narodu, 

 dostarczenie  i  upowszechnianie  podstawowej  wiedzy  na  temat  Unii  Europejskiej:  jej 

instytucji i symboli, 

 zainteresowanie kulturą i dorobkiem innych państw. 

 

Zadanie 9. Kształtowanie odpowiedzialności  za środowisko naturalne. 

Cele: 

 pobudzanie zainteresowania uczniów ochroną środowiska i ekologią, 

 kształtowanie  nawyków  związanych  z  ochroną  przyrody  (sortowanie  śmieci,  utrzymanie  

w czystości najbliższego otoczenia, zbiórka elektroodpadów, zbiórka makulatury), 

 zachęcanie  do  dbałości  o  stan  środowiska  naturalnego  w  najbliższej  okolicy,  dbanie  o 

zieleń  

we własnym otoczeniu. 

 

Zadanie 10. Poznawanie zasad życia towarzyskiego i kultury codziennych zachowań – kultura słowa, 

stroju i zachowania. 
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Cele: 

 doskonalenie umiejętności panowania nad emocjami „negatywnymi”, 

 zapoznanie z zasadami dobrego wychowania (sporządzenie poradnika z zasadami dobrego 

wychowania), 

 kształtowanie właściwych postaw, 

 określenie cech człowieka kulturalnego, 

 umiejętność kulturalnego wypowiadania własnych sądów i opinii, 

 kultura rozmowy telefonicznej, 

 kultura spożywania posiłków (savoir‐vivre przy stole), 

 umiejętność  wyboru  odpowiednich  programów  i  wyrabianie  krytycznego  stosunku  do 

telewizji. 

 

Zadanie 11. Rozwijanie postaw patriotycznych. 

Cele: 

 zapoznanie z tradycjami i symbolami związanymi z patronem szkoły, 

 wdrażanie do udziału w imprezach organizowanych na terenie szkoły i miasta, 

 wdrażanie do poszanowania symboli narodowych, 

 wdrażanie uczniów do poznawania własnego regionu, 

 uświadomienie uczniom, dlaczego obchodzimy rocznice narodowe. 

 

Zadanie 12. Budowanie więzi koleżeństwa i przyjaźni. Ustalenie cech dobrego zespołu klasowego. 

Cele: 
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 tworzenie właściwych stosunków koleżeńskich oraz pielęgnowanie tych, które już istnieją, 

 dbanie  o właściwą  atmosferę  pracy między  samymi    uczniami,   między  nauczycielem  a 

uczniami,  opartą  na  zaufaniu,  życzliwości,  współpracy  ‐  przestrzeganie  zasad  pracy  na 

lekcjach, niekrytykowanie innych, praca w grupach, 

 kontynuowanie procesu  integracji  zespołu klasowego  szczególnie w przypadku przybycia 

nowych uczniów, 

 uświadomienie uczniom znaczenia przyjaźni i miłości w życiu człowieka, 

 rozwijanie  umiejętności  dostrzegania  i  pokonywania  tego,  co  utrudnia  porozumiewanie 

się, 

 kształtowanie umiejętności dokonywania analizy sytuacji grupowej i każdej jednostki na tle 

grupy, 

 rozwijanie umiejętności aktywnego uczestnictwa w realizacji zadań grupowych, 

 dostrzeganie i akceptowanie podobieństw i różnic między kolegami i koleżankami. 

 

Zadanie 13. Propagowanie wolontariatu i pomagania innym. 

Cele: 

 zachęcanie do bezinteresownego pomagania innym, 

 kształtowanie umiejętności rozpoznawania potrzeb innych ludzi, 

 rozwijanie gotowości do niesienia pomocy osobom potrzebującym, 

 uwrażliwienie uczniów na konieczność niesienia pomocy kolegom/koleżankom. 

 

Zadanie 14. Zapoznanie z sylwetką patrona szkoły Jana Walerego Jędrzejewicza. 

Cele: 
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 zapoznanie z biografią Jana Walerego Jędrzejewicza, 

 zwrócenie  uwagi  na wszechstronne  uzdolnienia  patrona  szkoły  i  zachęcanie  do  brania  z 

niego przykładu, 

 wypracowanie  w  uczniach  właściwych  postaw  społecznych  wobec  drugiego  człowieka 

wzorowanych na postawie patrona szkoły, 

 tworzenie własnego kodeksu moralnego w oparciu o wzór osobowy,  jaki  stanowi patron 

szkoły przełożony na język społeczności uczniowskiej, 

 integrowanie uczniów ze środowiskiem lokalnym, 

 nawiązanie współpracy z instytucjami lokalnymi. 

 

Zadanie 15. Kształtowanie postaw asertywnych w relacjach z otoczeniem. 

Cele: 

 zapoznanie uczniów z pojęciem asertywności, 

 kształtowanie  umiejętności  wyrażania  uczuć  oraz  obrony  własnych  przekonań  przy 

wykorzystaniu postawy asertywnej, 

 umiejętność odmawiania z uwzględnieniem poszanowania godności drugiego człowieka, 

 umiejętność  reagowania  na  krytykę  oraz  rozróżniania  krytyki  konstruktywnej  od  krytyki 

destrukcyjnej. 

 

 

Zadanie 16. Rozwijanie własnych zainteresowań, twórczości. 

Cele: 
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 wskazanie  zalet  płynących  z  uczestnictwa  w  różnych  zajęciach  pozalekcyjnych  oraz 

konkursach szkolnych i pozaszkolnych, 

 organizowanie kół przedmiotowych i kół zainteresowań, 

 zachęcanie  uczniów  do  wzięcia  udziału  w  zajęciach  organizowanych  przez  instytucje 

pozaszkolne, 

 udział w konkursach przedmiotowych, 

 przygotowywanie apeli szkolnych. 

 

Zadanie 17. Inność obiektem tolerancji. Kształtowanie postaw tolerancyjnych. 

Cele: 

 zapoznanie z definicją tolerancji, 

 kształtowanie  postaw  tolerancji  wobec  osób  innych  wyznań,  odmiennych  kulturowo, 

niepełnosprawnych, wyróżniających się wyglądem, z trudną sytuacją rodzinną, 

 uwrażliwianie  uczniów  na  sytuację  ludzi  niepełnosprawnych,  niewidomych, 

głuchoniemych, 

 zachęcanie do udziału w akcjach charytatywnych, 

 pogadanki  i  dyskusje  na  temat  właściwego  zachowania  w  kontaktach  z  osobami,  które 

uznajemy za "inne", 

 wspieranie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych. 

 

Zadanie  18. Uświadomienie uczniom istnienia określonych postaw, norm moralnych i społecznych 

oraz kształtowanie właściwej hierarchii wartości. 

Cele: 
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 poznanie  i  doskonalenie  pozytywnych  cech  charakteru  człowieka,  np.  uczciwości, 

odpowiedzialności, chęci niesienia pomocy innym, punktualności, 

 zaprezentowanie  uczniom  różnych  postaw  społecznych,  ukazanie  konsekwencji  wyboru 

określonej z nich, 

 zachęcanie do przestrzegania norm społeczno‐moralnych, 

 uświadamianie odpowiedzialności za słowa i czyny, 

 uczenie krytycznego postrzegania siebie i kolegów, 

 umiejętność samooceny i oceny innych, 

 udział w akcjach charytatywnych, włączenie się do udziału w szkolnym PCK. 

 

9. Treści i formy działań wychowawczych i profilaktycznych 

 

Treści i formy działań wychowawczych i profilaktycznych obejmują cztery sfery: 

 fizyczną (zdrowie, edukacja zdrowotna) 

 psychiczną (bezpieczeństwo, profilaktyka zachowań ryzykownych) 

 społeczną (relacje, kształtowanie postaw społecznych) 

 aksjologiczną (kultura, wartości, normy, wzory zachowań) 

 

Treści i działania o charakterze wychowawczo –profilaktycznym dla uczniów klas 0 – III 

• Nawiązywanie relacji z rówieśnikami: 

• integracja zespołu klasowego;  

• kształtowanie właściwych postaw społecznych; 

• akceptacja, zrozumienie i poszanowanie godności każdego ucznia; 

• uczestnictwo w imprezach klasowych i szkolnych; 

• przestrzeganie zasad kultury. 

• Uczenie działania zespołowego: 
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• organizacja pracy w grupie; 

• tworzenia klimatu dialogu i efektywnej współpracy; 

• słuchanie innych, rozumienie i szanowanie ich poglądów; 

• wpajanie zasad samorządności i demokracji. 

• Tolerancja dla inności. Prawa dziecka: 

• zapoznanie z prawami dziecka wynikającymi z Konwencji o Prawach Dziecka; 

• rozumienie i poszanowanie godności każdego człowieka. 

• Omówienie zasad statutu szkoły i regulaminów szkolnych: 

• prawa i obowiązki ucznia. 

• Tworzenie warunków indywidualnego rozwoju ucznia: 

• diagnoza umiejętności i potrzeb edukacyjnych uczniów; 

• rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów; 

• kształtowanie postawy twórczej; 

• uczenie planowania i dobrej organizacji własnej pracy; 

• wspieranie uczniów w pokonywaniu trudności w nauce. 

• Preorientacja zawodowa: 

• kształtowanie aktywnej postawy wobec przyszłej pracy zawodowej; 

• zapoznanie ze specyfiką różnych zawodów; 

• spotkania z przedstawicielami wybranych profesji. 

• Eliminowanie napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi oraz 

trudnościami w kontaktach z rówieśnikami: 

• organizacja pomocy psychologiczno‐ pedagogicznej w szkole; 

• nauka nabywania świadomości własnych słabych i mocnych stron, kształtowanie 

samoakceptacji, budowanie poczucia własnej wartości. 

• Przeciwdziałanie agresji i przemocy: 

• eliminowanie niepożądanych zachowań; 

• wdrażanie do okazywania emocji w sposób akceptowany społecznie; 

• kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów bez użycia siły; 

• reagowanie na niesprawiedliwość i krzywdę. 
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• Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią: 

• przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć i przerw oraz szkolnych wycieczek; 

• kształtowanie nawyków właściwego zachowania się w sytuacjach zagrożenia, 

wypadków i w sytuacjach nadzwyczajnych; 

• znajomość podstawowych zasad ruchu drogowego; 

• dbanie o bezpieczny wypoczynek; 

• promowanie bezpieczeństwa w sieci. 

• Wychowanie w zdrowiu, profilaktyka uzależnień: 

• propagowanie zdrowego stylu życia; 

• przeciwdziałanie uzależnieniom od nikotyny, substancji psychoaktywnych oraz  

Internetu. 

• Propagowanie postaw ekologicznych: 

• wdrażanie do współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego; 

• uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody. 

• Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich: 

• rozwój poszanowania dziedzictwa narodowego i kształtowanie świadomości  

narodowej;  

• zaznajamianie z kulturą regionu; 

• wykształcenie postawy tolerancji i szacunku dla innych narodów, kultur, religii; 

• uczestnictwo w uroczystościach o charakterze szkolnym i państwowym. 

• Propagowanie wolontariatu: 

• rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości; 

• angażowanie do udziału w akcjach i imprezach charytatywnych; 

• pomoc rówieśnikom w trudnych sytuacjach. 

• Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych: 

• bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole i poza nią; 

• podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie rozwiązywania trudności lub  

eliminowania zagrożeń; 

• dzielenie się wiedzą z rodzicami nt. skutecznych metod wychowawczych. 
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Treści i działania o charakterze wychowawczo– profilaktycznym dla uczniów klas 0 – III. 

Zadania 

wychowawczo‐ 

profilaktyczne 

Formy i sposoby realizacji zadań 
Osoba 

odpowiedzialna 

Termin 

realizacji 

 

Kształtowanie 

przyjaznego 

klimatu w szkole i 

prawidłowych 

relacji między 

wszystkimi 

członkami 

społeczności 

szkolnej. 

 integracja zespołów klasowych; 

 kształtowanie  właściwych  postaw 

społecznych; 

 znajomość cech dobrego kolegi i przyjaciela; 

 opracowanie  klasowych  kodeksów 

zachowania; 

 akceptacja,  zrozumienie  i  poszanowanie 

godności każdego ucznia; 

 uczestnictwo  w  imprezach  klasowych  i 

szkolnych:  andrzejki,  klasowe  Wigilie,  bal 

karnawałowy,  poczta walentynkowa,  zawody 

sportowe,  konkursy,  wycieczki,  apele 

okolicznościowe; 

 wdrażanie do przestrzegania zasad kultury; 

 wdrażanie  do  współdziałania  w  grupie 

i zespołach  klasowych,  tworzenie  klimatu 

dialogu i efektywnej współpracy; 

 wpajanie   zasad samorządności  i demokracji, 

wybór  samorządu  klasowego  i  włączanie  się 

w działalność samorządu szkolnego; 

 obserwacja  zachowań  uczniów,    reagowanie 

na  wszelkie  przejawy  przemocy:  monitoring 

szkolny, postępowanie według opracowanych 

procedur  w  przypadku    niewłaściwego 

zachowania  uczniów,  rozmowy 

z wychowawcą  i  nauczycielami,  pedagogiem, 

rodzicami; 

 poszanowanie  odmienności  osób 

niepełnosprawnych,  innych  narodowości, 

wyznania,  tradycji  kulturowej:  pomoc 

osobom  potrzebującym,  udział  w  akcjach 

charytatywnych,  pogadanki,  obchody  dni 

osób z niepełnosprawnością; 

 rozumienie i poszanowanie godności każdego 

człowieka,  zapoznanie  z  prawami  dziecka 

wynikającymi z Konwencji o Prawach Dziecka. 

 

wychowawca 

wychowawca 

 

wychowawca 

 

wychowawca 

 

wychowawca 

 

Dyrektor 

wychowawca 

 

wychowawca 

 

wychowawca 

 

wychowawca 

opiekun SU 

 

Dyrektor, 

wychowawca, 

pedagog, 

psycholog 

 

 

 

wychowawca, 

 

 

wychowawca, n‐l 

2017‐ 2020 

2017‐ 2020 

 

2017‐ 2020 

 

2017‐ 2020 

 

2017‐ 2020 

 

2017‐ 2020 

 

 

2017‐ 2020 

 

2017‐ 2020 

 

2017‐ 2020 

 

 

 

2017‐ 2020 

 

 

 

 

2017‐ 2020 
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wspomagający, 

pedagog, 

psycholog 

wychowawca, 

pedagog 

2017‐ 2020 

 

 

 

 

Rozwijanie postaw 

patriotycznych 

i obywatelskich, 

wzmacnianie 

poczucia 

tożsamości 

narodowej oraz 

więzi 

ze społecznością 

lokalną. 

 poznanie  i  poszanowanie  symboli 

narodowych i europejskich; 

 uczestnictwo w uroczystościach o charakterze 

szkolnym i państwowym; 

 podtrzymywanie  tradycji  szkolnych: 

Pasowanie  na  ucznia,    Dzień  Patrona,  rola 

sztandaru szkoły; 

 kultywowanie tradycji związanych z miastem i 

regionem:  odwiedzanie  lokalnych  instytucji, 

miejsc  pamięci  narodowej,  udział  w 

obchodach,  uroczystościach  i  świętach 

miejskich; 

 współpraca  ze  społecznością  lokalną: 

spotkania  z  ciekawymi  ludźmi,  udział  w 

imprezach,  festynach  miejskich,  konkursach 

lokalnych; 

 kształtowanie  postawy  tolerancji  i  szacunku 

dla innych narodów, kultur, religii; 

 propagowanie wolontariatu. 

wychowawca 

 

wychowawca 

 

Dyrektor, 

wychowawca 

wychowawca 

 

 

 

wychowawca 

 

 

wychowawca 

wychowawca 

2017‐ 2020 

 

2017‐ 2020 

 

2017‐ 2020 

 

2017‐ 2020 

 

 

 

2017‐ 2020 

 

 

2017‐ 2020 

2017‐ 2020 

 

Tworzenie 

warunków 

indywidualnego 

rozwoju ucznia. 

Preorientacja 

zawodowa 

 diagnoza  umiejętności  i  potrzeb 

edukacyjnych uczniów; 

 rozpoznanie  i  rozwijanie  możliwości, 

uzdolnień i zainteresowań uczniów; 

 kształtowanie postawy twórczej; 

 uczenie  planowania  i  dobrej  organizacji 

własnej pracy; 

 wspieranie  uczniów  w  pokonywaniu 

trudności w nauce. 

 kształtowanie  aktywnej  postawy  wobec 

przyszłej pracy zawodowej; 

 zapoznanie ze specyfiką różnych zawodów; 

 spotkania  z  przedstawicielami  wybranych 

profesji 

wychowawca 

 

wychowawca 

 

wychowawca 

wychowawca 

 

wychowawca 

 

wychowawca 

 

wychowawca 

wychowawca 

2017‐ 2020 

 

2017‐ 2020 

 

2017‐ 2020 

2017‐ 2020 

 

2017‐ 2020 

 

2017‐ 2020 

 

2017‐ 2020 

2017‐ 2020 

 

Promowanie 

 zapobieganie  wadom  postawy:  ćwiczenia 

śródlekcyjne,  dostosowanie  wysokości 

stolików  i krzeseł  do  wzrostu  uczniów, 

wychowawca, 

nauczyciele  

2017‐ 2020 
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zdrowego stylu 

życia i 

propagowanie 

postaw 

ekologicznych. 

właściwa postawa podczas siedzenia w ławce;

 udzielanie  pomocy  uczniom  z  wadami 

wymowy w ramach logoterapii, 

 przeciwdziałanie  i  walka  z  próchnicą: 

fluoryzacja zębów, pogadanki; 

 dbanie  o  zdrowie  poprzez  właściwe 

odżywianie,  higienę  osobistą,  higienę 

narządów wzroku  i  słuchu,  ruch  na  świeżym 

powietrzu, estetykę własną i otoczenia; 

 wdrażanie  do  zmiany  obuwia  w  szkole  i  na 

zajęciach sportowych; 

 udział  w  akcjach  promujących  zdrowie  np. 

Szklanka mleka, Owoce i warzywa w szkole, 

  zachęcanie  do  aktywnego  wypoczynku 

w czasie wolnym; 

 uświadamianie  uczniom  zagrożeń 

wynikających  z  palenia  tytoniu,  picia 

alkoholu,  używania  substancji 

psychoaktywnych  w  ramach  realizacji 

programu  profilaktycznego  „Cukierki”,  „Nie 

pal przy mnie proszę”; 

 przeciwdziałanie  uzależnieniu  od  Internetu, 

przestrzeganie  regulaminu  korzystania  z 

komputera; 

 propagowanie  postaw  proekologicznych: 

udział  w  konkursach  plastycznych 

i przyrodniczo‐ekologicznych  m.in.  „Moje 

wędrówki  po  lesie”,  szkolnych  akcjach 

ekologicznych  ‐  „Sprzątanie  świata”, 

segregowanie  śmieci,  zbiórka  makulatury, 

poznanie zasad właściwego zachowania się w 

parkach,  rezerwatach  (spacery,  wycieczki, 

pogadanki, drama). 

 eliminowanie  napięć  psychicznych    poprzez 

stwarzanie  sytuacji  do  wyrażania  własnych 

emocji  i  uczuć:  prosta  wypowiedź,  rysunek, 

ćwiczenia i techniki dramowe . 

 

 

n‐ l logopeda 

 

wychowawca, 

 

pielęgniarka 

szkolna 

 

 

wychowawca, 

 

pielęgniarka 

szkolna 

 

wychowawca 

 

 

 

Dyrektor, 

wychowawca 

wychowawca  

wychowawca, 

pedagog 

 

 

 

wychowawca 

pedagog 

 

 

2017‐ 2020 

 

2017‐ 2020 

 

2017‐ 2020 

 

 

2017‐ 2020 

 

2017‐ 2020 

 

 

2017‐ 2020 

 

 

 

2017‐ 2020 

 

2017‐ 2020 

 

 

 

 

 

2017‐ 2020 

 

 

Eliminowanie 

napięć 

psychicznych 

spowodowanych 

niepowodzeniami 

 organizacja  pomocy  psychologiczno‐ 

pedagogicznej w szkole; 

 nauka  nabywania  świadomości  własnych 

słabych  i  mocnych  stron,  kształtowanie 

samoakceptacji, budowanie poczucia własnej 

wartości, 

 indywidualne  rozmowy  z  pedagogiem  lub 

Dyrektor 

 

wychowawca, n‐l 

wspomagający, 

pedagog, 

psycholog 

2017‐ 2020 

 

2017‐ 2020 
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szkolnymi oraz 

trudnościami w 

kontaktach z 

rówieśnikami. 

psychologiem 

 współpraca  z  poradnią  psychologiczno‐ 

pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi‐ 

kierowanie uczniów na badania i konsultacje. 

pedagog, 

psycholog 

wychowawca, 

pedagog, 

psycholog 

2017‐ 2020 

 

2017‐ 2020 

 

 

Przestrzeganie 

zasad 

bezpieczeństwa w 

szkole i poza nią. 

Przeciwdziałanie 

agresji i przemocy. 

 przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas 

zajęć i przerw oraz szkolnych wycieczek; 

 kształtowanie  nawyków  właściwego 

zachowania  się  w  sytuacjach  zagrożenia, 

wypadków i w sytuacjach nadzwyczajnych; 

 znajomość  podstawowych  zasad    ruchu 

drogowego; 

 dbanie o bezpieczny wypoczynek; 

 promowanie bezpieczeństwa w sieci. 

 eliminowanie niepożądanych zachowań; 

 wdrażanie  do  okazywania  emocji  w  sposób 

akceptowany społecznie; 

 kształcenie  umiejętności  rozwiązywania 

problemów bez użycia siły; 

 reagowanie na niesprawiedliwość i krzywdę. 

wychowawca, 

n‐le dyżurujący 

 

wychowawca 

 

wychowawca 

wychowawca 

wychowawca 

wychowawca 

wychowawca 

 

wychowawca 

 

wychowawca 

2017‐ 2020 

 

 

2017‐ 2020 

 

2017‐ 2020 

2017‐ 2020 

2017‐ 2020 

2017‐ 2020 

2017‐ 2020 

 

2017‐ 2020 

 

2017‐ 2020 

Współpraca z 

rodzicami w 

rozwiązywaniu 

problemów 

wychowawczych i 

opiekuńczych 

 bieżące  informowanie  rodziców o postępach 

dziecka w zachowaniu w szkole  i poza nią na 

zebraniach  oraz  poprzez  rozmowy 

indywidualne; 

 zapoznanie  rodziców  ze  Statutem  Szkoły  i 

regulaminami  poprzez  stronę  internetową 

szkoły  (formy  papierowe    w  bibliotece 

szkolnej); 

 podnoszenie  kompetencji  rodziców  w 

zakresie  profilaktyki  używania 

niebezpiecznych środków i substancji, a także 

norm  rozwojowych  i zaburzeń  zdrowia 

psychicznego  wieku  rozwojowego  poprzez 

referaty i pogadanki na zebraniach; 

 dzielenie  się  wiedzą  z  rodzicami  na  temat 

skutecznych metod wychowawczych; 

 podejmowanie  wspólnych  inicjatyw  w 

zakresie  rozwiązywania  trudności 

wychowawczych lub eliminowania zagrożeń; 

 pomoc  charytatywna  dzieciom 

z rodzin o niskim  statusie  materialnym 

wychowawca 

 

 

wychowawca 

 

 

wychowawca, 

pedagog 

 

 

 

wychowawca 

wychowawca, 

pedagog 

 

2017‐ 2020 

 

 

2017 

 

 

2017‐ 2020 

 

 

 

 

2017‐ 2020 

2017‐ 2020 
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znajdującym się w sytuacji kryzysowej; 

 pełnienie  opieki  nad  dziećmi  w  świetlicy 

szkolnej z uwzględnieniem potrzeb rodziców; 

 współpraca  z  Poradnią  Psychologiczno‐

Pedagogiczną,  Komendą  Policji,  Sądem  dla 

Nieletnich, wychowawcami Domu Dziecka w 

rozwiązywaniu problemów wychowawczych  i 

opiekuńczych; 

 wskazywanie  rodzicom  instytucji,  w których 

można uzyskać pomoc specjalistyczną. 

wychowawca, 

pedagog 

 

n‐l świetlicy 

 

wychowawca, 

pedagog 

 

wychowawca, 

pedagog 

2017‐ 2020 

 

 

2017‐ 2020 

 

2017‐ 2020 

 

 

2017‐ 2020 

 

 

Treści i działania o charakterze wychowawczo –profilaktycznym dla uczniów klas IV – VIII  

Zadania o 
charakterze 

wychowawczo‐
profilaktycznym 

Formy i sposoby realizacji zadań 
Osoby 

odpowiedzialne 
Termin 
realizacji 

Promowanie 
zdrowego stylu 
życia i zdrowego 

odżywiania 

 Rozmowy  z  dziećmi  na  temat  zdrowia  i 
zdrowego trybu życia przeprowadzane w 
czasie  godzin  wychowawczych  i  innych 
zajęć edukacyjnych. 

 Informowanie  o  higienie  ciała 
i racjonalnym  odżywianiu  się  w  czasie 
zajęć  lekcyjnych.  Zwrócenie  uwagi  na 
zmianę obuwia w szkole. 

  Motywowanie  do  aktywnego 
wypoczynku  w czasie  wolnym  poprzez 
udział  w  zawodach  sportowych, 
wycieczkach  turystyczno‐
krajoznawczych. 

 Walka z próchnicą realizowana w ramach 
programu  profilaktycznego  "Fluoryzacja 
zębów". 

 Przekonanie  uczniów  o  konieczności 
dbania  o higienę osobistą, ład i estetykę 
otoczenia  w  czasie  pogadanek  na 
godzinie  wychowawczej,  lekcji  WDŻ, 
udziału w programach profilaktycznych. 

 Organizacja  konkursów    dotyczących 
promocji zdrowia. 

 Pogłębianie  wiedzy  uczniów  o  zdrowiu, 
chorobach,  świadczeniach  i  usługach 

wychowawca, 
n‐le 

 
 
 

wychowawca, 
n‐le 
 

 
wychowawca, 
n‐le 

 

 

pielęgniarka szkolna 

 

 

wychowawca, 
n‐le 
pedagog, 
psycholog 
 
wychowawca, 
n‐le 
 

wychowawca, 
n‐le 

2017‐2020 

 

 

2017‐2020 

 

 

2017‐2020 

 

 

2017‐2020 

 

 

2017‐2020 

 

 

2017‐2020 
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zdrowotnych. 

 Doskonalenie  umiejętności  panowania 
nad emocjami „negatywnymi” ‐ stresem. 

 

 Pobudzanie  zainteresowania  uczniów 
ochroną  środowiska  i  ekologią    oraz 
zachęcanie  do  dbałości  o  stan 
środowiska  naturalnego  w  najbliższej 
okolicy  dzięki  udziałowi  w  konkursach  i 
akcjach,  wycieczkach  przedmiotowych, 
turystyczno‐krajoznawczych, 

 Promowanie zdrowego stylu życia, zasad 
prawidłowego odżywiania się. Zwrócenie 
uwagi na problem zaburzeń odżywiania.  

 Uświadamianie  zmian  zachodzących  w 
organizmie  podczas  procesu 
dojrzewania. 

 

wychowawca, 
n‐le 
pedagog, 
psycholog 
 
wychowawca, 
n‐le 
 
 

 

wychowawca, 
n‐le 
 

 

wychowawca, 
n‐le 
pedagog, 
psycholog 

2017‐2020 

 

2017‐2020 

 

 

2017‐2020 

 

 

 

2017‐2020 

 

 

2017‐2020 

Profilaktyka 
zagrożeń 

 Diagnozowanie  uczniów  w  związku  z 
ewentualnymi  zagrożeniami  poprzez 
obserwacje,  rozmowy  z  wychowawcą, 
pedagogiem,  pielęgniarką  szkolną, 
ankiety. 

 Dostarczenie  uczniom  i  ich  rodzicom 
podstawowej  wiedzy  na  temat 
alkoholu,  papierosów,  dopalaczy 
i  narkotyków  oraz  wynikających  z  nich 
zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka ‐  
pogadanki  na  godzinach 
wychowawczych,  spotkania  z 
pedagogiem,    specjalistami  z  zakresu 
uzależnień;  spektakle  profilaktyczne, 
zajęcia  warsztatowe,  w  ramach 
programu  „Domowi  Detektywi”, 
podnoszenie  kultury  pedagogicznej  
rodziców  (prelekcje,  konsultacje, 
rozmowy  indywidualne,  gazetki 
informacyjne). 

 Obserwowanie  i  eliminowanie 
wszelkich rodzajów przemocy  uczniów 
wobec  siebie  i  innych:  rozmowy  na 
godzinach  wychowawczych, 
wykorzystanie  monitoringu  szkolnego, 
rozmowy  z  pedagogiem,  instytucjami 
udzielającymi pomocy i wsparcia. 

 Objęcie  uczniów  pomocą 
psychologiczno‐pedagogiczną  na 
podstawie  analizy  czynników  ryzyka: 
zajęcia  korekcyjno‐kompensacyjne, 

wychowawca, 
n‐le 
pedagog, 
psycholog 

 

wychowawca, 
n‐le 
pedagog, 
psycholog 

 

 

 

 

 

 

 

dyrektor, 
wychowawca, 
n‐le 
pedagog, 
psycholog 
 

dyrektor, 
wychowawca, 
n‐le 
pedagog, 

2017‐2020 

 

 

 

2017‐2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017‐2020 

 

 

 

2017‐2020 

 



Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza 
Ul. Szkolna 30 
09‐100 Płońsk 

 

  41

zajęcia  wyrównujące  szanse 
edukacyjne,  logopedyczne,  zajęcia 
socjoterapeutyczne,  zajęcia  rozwijające 
kompetencje emocjonalno–  społeczne,  
inne  specjalistyczne  współdziałanie 
z poradniami  zdrowia  psychicznego, 
informowanie  rodziców  o 
możliwościach  udzielania  pomocy 
specjalistycznej. 

 Zwrócenie  uwagi  na  ucieczki  z    zajęć 
lekcyjnych  poprzez  kontrolę 
nieobecności  przez  wychowawcę, 
rozmowy  indywidualne  z uczniami  i 
rodzicami,  poinformowanie  o 
konsekwencjach takich zachowań.  

 Zaangażowanie  uczniów  w  wydarzenia 
o  tematyce  profilaktycznej 
organizowane przez PPUiPR w Płońsku. 

 Zachęcanie  uczniów  i  rodziców  do 
czytania    poradników  oraz  innych 
materiałów  edukacyjnych  z  zakresu 
zagrożeń  dostępnych  w  biblioteczce 
pedagoga i wywieszanych na gazetkach 
informacyjnych. 

 Podnoszenie  wiedzy  nauczycieli 
i wychowawców w zakresie profilaktyki 
uzależnień w formie szkoleń i kursów. 

psycholog
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dyrektor, 
wychowawca, 
n‐le 
pedagog, 
psycholog 
 
wychowawca, 
pedagog, 
psycholog 
 
wychowawca, 
n‐le 
 
 

 

dyrektor, 
pedagog, 
psycholog 
 

 

 

 

 

 

 

 

2017‐2020 

 

 

2017‐2020 

 

2017‐2020 

 

 

 

2017‐2020 

Dbałość o 
bezpieczeństwo w 
szkole i poza nią 

 Omówienie  prawnych  konsekwencji 
popełnianych  wykroczeń  i  przestępstw 
przez  nieletnich:  spotkania  z 
policjantem  dla  uczniów  i  rodziców, 
spotkanie  z  pracownikiem  Straży 
Miejskiej. 

 Kształtowanie  właściwych  nawyków 
związanych  z  zachowaniem 
bezpieczeństwa  na  drogach 
publicznych,  w  drodze  do  szkoły, 
podczas  powrotu  do  domu,  w  czasie 
wycieczek szkolnych oraz przerw: udział 
w akcjach, pogadanki w ramach godzin 
wychowawczych, apeli. 

 Zapoznanie  uczniów  z  podstawowymi 
dokumentami  szkoły  dotyczącymi 
bezpieczeństwa:  regulaminami  sal 
lekcyjnych i Statutu Szkoły 

 Uświadomienie  uczniom  zagrożeń 
wynikających  z  niewłaściwego 
zachowania  się  w  czasie  dni  wolnych: 
ferii i wakacji.  

dyrektor,
wychowawca, 
pedagog, 
psycholog 

 

 

dyrektor, 
wychowawca, 
pedagog, 
psycholog 

 

 

 

wychowawca 

 

 

wychowawca 

 

2017‐2020 

 

 

 

 

2017‐2020 

 

 

 

 

2017 

 

 

2017‐2020 
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 Realizacja  programu  wychowania 
komunikacyjnego:  egzamin  na  kartę 
rowerową. 

 Zachęcanie  uczniów  do  świadomego  i 
odpowiedzialnego  korzystania  ze 
środków masowego przekazu (telewizji, 
radia,  prasy,  Internetu),  zwrócenie 
uwagi na  radzenie sobie z przemocą w 
cyberprzestrzeni:  lekcje  informatyki, 
wos‐u,  pogadanki  w  ramach  godzin 
wychowawczych, szkolenia dla uczniów, 
rodziców i nauczycieli. 

 Zapoznanie  z  zasadami  udzielania 
pierwszej  pomocy  w  nagłych 
przypadkach: szkolenia dla nauczycieli  i 
innych  pracowników  szkoły,  szkolenia 
dla  uczniów  organizowane  podczas 
imprez  otwartych  i  pielęgniarkę 
szkolną.  

 Poznanie zasad właściwego zachowania 
w  razie  uruchomienia  sygnałów 
alarmowych:  godziny  wychowawcze, 
lekcje  edukacji  dla  bezpieczeństwa, 
próbny alarm przeciwpożarowy. 

n‐le 

 

dyrektor, 
wychowawca, 
pedagog, 
psycholog 
 
 
 
 
 
 
dyrektor, 
wychowawca, 
pielęgniarka szkolna 
 
 
 
 
 
dyrektor, 
wychowawca, 
pracownik BHP 

2017‐2020 

 

 

2017‐2020 

 

 

 

 

2017‐2020 

 

 

 

 

2017‐2020 

 

Rozpoznanie i 
rozwijanie 
możliwości, 
uzdolnień i 

zainteresowań 
uczniów. 

 Wskazanie  zalet  płynących  z 
uczestnictwa  w  różnych  zajęciach 
pozalekcyjnych  oraz  konkursach 
szkolnych i pozaszkolnych. 

 Zachęcanie  uczniów  do  rozwoju 
zainteresowań  poprzez  chwalenie 
osiągnięć i sukcesów uczniów na forum 
klasy, szkoły i środowiska lokalnego.  

 Pomoc  w  rozpoznawaniu  mocnych  i 
słabych  stron  uczniów: 
wykorzystywanie  sytuacji  szkolnych  do 
treningu,  nauka  nazywania  własnych 
emocji,  uczuć  na  godzinach 
wychowawczych  i  innych  zajęciach 
edukacyjnych. 

 Kształtowanie  umiejętności 
kontrolowania  emocji,  właściwej 
samooceny  i  kreowania  swojego 
wizerunku:  godziny  wychowawcze, 
metody i techniki dramowe. 

 Pokazywanie  uczniom  możliwości 
wykorzystania  własnego  potencjału, 
rozwijania  indywidualnych  talentów  i 
uzdolnień  poprzez  pracę  z dziećmi 
zdolnymi (zajęcia dodatkowe, konkursy) 
i  uczniami  o  specyficznych  potrzebach 

wychowawca 

 

 

wychowawca, 
n‐le 
 
 
 
wychowawca, 
n‐le 
pedagog, 
psycholog 
 
 
 
wychowawca, 
pedagog, 
psycholog 
 
 
 
wychowawca, 
n‐le 
pedagog, 
psycholog 
 
 

2017‐2020 

 

 

2017‐2020 

 

 

2017‐2020 

 

 

 

 

2017‐2020 

 

 

2017‐2020 
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edukacyjnych. 

 Kształtowanie  właściwej  hierarchii 
wartości:  rozwijanie  zdolności 
dostrzegania wartości – prawdy, dobra, 
piękna, szacunku dla człowieka. 

wychowawca, 
n‐le 
pedagog, 
psycholog 

 

 

 

2017‐2020 

 

Uczenie działania 
zespołowego, 

tworzenia klimatu 
dialogu i 

efektywnej 
współpracy. 

 Ćwiczenia  doskonalące  pracę  w 
zespole,  umiejętności  komunikacji 
werbalnej  i  niewerbalnej, 
konstruktywne  rozwiązywanie  sytuacji 
problemowych. 

 Zaznajamianie  uczniów  z  normami 
współżycia  społecznego,  kulturalnego 
zachowania  się,  poszanowanie  praw  i 
potrzeb  innych:  apele  wychowawczo‐
informacyjne,  udział  w  akcjach 
charytatywnych, wolontariat. 

 Pogłębianie  wiedzy  o  klasie  i  poczucia 
współodpowiedzialności. 

 Organizowanie pomocy koleżeńskiej. 

 Budowanie  właściwych  relacji  między 
uczniami,  nauczycielami  opartych  na 
zaufaniu, życzliwości i współpracy.  

wychowawca, 
pedagog, 
psycholog 

 

 

wychowawca 

 

 

 

wychowawca 

 

wychowawca 

2017‐2020 

 

 

 

2017‐2020 

 

 

 

2017‐2020 

 

2017‐2020 

 

Kształtowanie 
świadomości 

narodowej oraz 
więzi ze 

społecznością 
lokalną. 

 Poznawanie  historii,  tradycji,  kultury 
„małej  ojczyzny”  i  regionu  poprzez 
odwiedzanie i troskę o miejsca pamięci 
narodowej,  upamiętnianie  postaci, 
wydarzeń  z przeszłości,  odwiedzanie 
Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta 
Płońska  oraz  miejsc  pamięci 
narodowej,  wycieczki,  realizacja 
projektów  edukacyjnych,  udział 
w miejskich  obchodach  świąt 
narodowych, konkursy. 

 Kultywowanie tradycji szkolnych: udział 
w  obchodach  Dnia  Patrona  Szkoły, 
rozumienie roli szkolnego sztandaru. 

 Budzenie  szacunku  dla  symboli 
narodowych  i  europejskich:  akademie, 
apele, akcje SU (kotylion, strój galowy). 

 Rozwijanie  poczucia  tożsamości 
narodowej przy jednoczesnym otwarciu 
na  wartości  kultury  innych  krajów: 
konkursy, realizacja projektów. 

 Rozumienie i wdrażanie pojęć takich jak 
koleżeństwo,  tolerancja,  współpraca, 
odpowiedzialność,  troska  o  dobro 
wspólne, aktywność, przedsiębiorczość, 

n‐le 

 

 

 

 

 

 

dyrektor, 
wychowawca, 
n‐le 
 

wychowawca, 
opiekun SU 
 
wychowawca, 
n‐le 
 
 
 
wychowawca, 
n‐le 
pedagog, 
psycholog 

2017‐2020 

 

 

 

 

 

 

2017‐2020 

 

 

2017‐2020 

 

2017‐2020 

 

 

2017‐2020 
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solidarność,  tolerancja,  odwaga 
cywilna.  

 Poznanie działań wybitnych Polaków na 
wybranych  zajęciach  edukacyjnych, 
realizacja  projektów,  udział  w 
konkursach. 

 Zapoznanie  z mechanizmami wyborów 
demokratycznych:  wybory  samorządu 
klasowego i szkolnego. 

 Współpraca  ze  społecznością  lokalną: 
akcje charytatywne, wolontariat. 

 
 
n‐le 
 
 
 
wychowawca, 
opiekun SU 
 
 
wychowawca, 
n‐le 
pedagog, 
psycholog, 
opiekun SU 

 

 

2017‐2020 

 

2017‐2020 

 

 

2017‐2020 

Kształtowanie 
szacunku dla ludzi, 
wrażliwości na 

potrzeby drugiego 
człowieka 

 Dostrzeganie  i  tolerowanie  inności, 
rozwijanie empatii, asertywności. 

 

 Uświadamianie  odmienności  osób 
niepełnosprawnych,  innych 
narodowości,  wyznania,  tradycji 
kulturowej:  pomoc  osobom 
potrzebującym,  udział  w  akcjach 
charytatywnych, pogadanki. 

 Organizowanie  imprez  integracyjnych:   
andrzejki,  wigilia  klasowa,  walentynki, 
dyskoteki  szkolne,  ogniska,  wycieczki 
klasowe, rozgrywki sportowe. 

 Zapoznanie  z  prawami  dziecka 
wynikającymi  z  Konwencji  o  Prawach 
Dziecka 

wychowawca, 
n‐le 
pedagog, 
psycholog 

 

wychowawca, 
n‐le 
pedagog, 
psycholog 

 

wychowawca 

 

 

wychowawca 

2017‐2020

2017‐2020 

 

 

2017‐2020 

 

 

2017‐2020 

Preorientacja 
zawodowa 

 Pomoc  uczniom  w  określeniu  swoich 
mocnych  stron,  zainteresowań  oraz 
predyspozycji. 

 

 Przygotowanie  do  dokonania  wyboru 
dalszej  drogi  kształcenia:  rozmowy  na 
godzinach  do  dyspozycji  wychowawcy, 
lekcje wos‐u,  pozyskiwanie materiałów 
informacyjnych,  zajęcia  z  doradztwa 
zawodowego. 

 Kształtowanie  szacunku  i  uznania  dla 
przedstawicieli różnych zawodów. 

 Poznanie  specyfiki  różnych  form 
kształcenia  i  zawodów:  uczestniczenie 
w dniach otwartych szkół, współpraca z 
PPP  w  Płońsku,  warsztaty,  zajęcia  z 
doradcą zawodowym. 

wychowawca, 
n‐le 
pedagog, 
psycholog 

 

wychowawca, 
n‐le 
 
 
 
 
 
wychowawca, 
n‐le 
 
 
wychowawca, 
n‐le 

 

2017‐2020 

 

 

 

2017‐2020 

 

 

2017‐2020 

 

 

 

2017‐2020 
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Pomoc rodzicom, 
nauczycielom 

w rozwiązywaniu 
problemów 

wychowawczych i 
opiekuńczych 

 Dostarczanie  rodzicom bieżącej wiedzy 
na  temat  osiągnięć  i  problemów 
dziecka w szkole i poza nią. 

 Informowanie  rodziców,  nauczycieli, 
opiekunów  o  skutecznych  sposobach 
prowadzenia  działań  wychowawczych 
i profilaktycznych poprzez  spotkania  ze 
specjalistami. 

 Indywidualne  rozmowy  z  uczniem  i 
rodzicem. 

 

 

 Zebrania i konsultacje dla rodziców. 

 

 

 Zapoznanie rodziców z Statutem Szkoły 
i  regulaminami  poprzez  stronę 
internetową  szkoły  (formy  papierowe 
dostępne w bibliotece szkolnej). 

 Pełnienie  opieki  nad  dziećmi  w  czasie 
przerw,  w  świetlicy  szkolnej  z 
uwzględnieniem potrzeb rodziców. 

 Wspieranie  rodziców  w  rozwiązywaniu 
problemów  związanych  z  rożnego 
rodzaju  formami  pomocy,  np. 
stypendium,  pomoc  materialna,  w 
kontaktach  z  instytucjami  działającymi 
n  rzecz  dziecka  i  rodziny  (np.  Poradnia 
Psychologiczno‐Pedagogiczna, 
Komenda  Policji,  Sąd  dla  Nieletnich, 
MOPS, GOPS.) 

 Udostępnianie  wykazu  instytucji,  w 
których  można  uzyskać  pomoc 
specjalistyczną. 

 

 Doskonalenie kompetencji nauczycieli  i 
rodziców,  w  zakresie  norm 
rozwojowych  i  zaburzeń  zdrowia 
psychicznego  wieku  rozwojowego, 
poprzez  uczestnictwo,  np.  w  radach 
szkoleniowych, kursach i szkoleniach. 

wychowawca, 
n‐le 

 

wychowawca, 
n‐le 
pedagog, 
psycholog 

 

wychowawca, 
n‐le 
pedagog, 
psycholog 
 
dyrektor, 
wychowawca, 
n‐le, 
pedagog, 
psycholog 

 
wychowawca 
 
 
 
 
 
n‐le 
 
 
wychowawca, 
n‐le, 
pedagog, 
psycholog 
 
 
 
 
 
wychowawca, 
n‐le, 
pedagog, 
psycholog 
 
 
dyrektor, 
n‐le 

2017‐2020 

 

 

2017‐2020 

 

 

2017‐2020 

 

 

2017‐2020 

 

 

 

2017‐2020 

 

 

2017‐2020 

 

2017‐2020 

 

 

 

 

 

2017‐2020 

 

 

2017‐2020 
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PROPOZYCJE TEMATÓW GODZIN WYCHOWAWCZYCH 

KLASY IV 

1  Bezpieczna droga do szkoły i ze szkoły. 

2  Poznaję moją szkołę. Wybory samorządu klasowego. 

3  Prawa i obowiązki ucznia. Zapoznanie ze Statutem szkoły i WZO. 

4  J.W. Jędrzejewicz – patronem naszej szkoły. 

5  Postarajmy się być dobrym zespołem klasowym. 

6  Przeciwstawiamy się agresji. 

7  Przestrzeganie  zasad  bezpieczeństwa  i  higieny  w  najbliższym  otoczeniu  (w  domu,  w 

szkole, na podwórku, na boisku, itp.). 

8  Nauczyciel w oczach dziecka – Dzień Edukacji Narodowej. 

9  11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości. Czy uczestniczę w różnych obchodach 

uroczystości w naszym mieście? 

10  Czy wiesz, co jesz? Zasady właściwego odżywiania się, konsekwencje dla zdrowia. 

11  W  jaki  sposób  rozsądnie  i przyjemnie korzystać z nowoczesnych  technologii  (telefony, 

tablety, komputery, itp.). 

12  Jak i kiedy korzystać z pomocy pogotowia ratunkowego, policji, straży pożarnej i innych 

służb? Ważne telefony. 

13  Moje zachowanie świadczy o mnie – kultura zachowania na co dzień i od święta. 
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14  Tradycja Bożego Narodzenia w moim domu. Wigilia klasowa. 

15  Klasa na medal – samoocena i ocena kolegów. 

16  Telewizja, komputer czy książka? Bezpieczeństwo w „sieci”. 

17  Co wiemy o naszym mieście? Moje miasto Płońsk. 

18  Zwierzęta domowe – przyjemność, odpowiedzialność czy kłopot? 

19  Jak bawić się bezpiecznie i wesoło podczas ferii zimowych? 

20  Pomoc  w  nagłych  wypadkach.  Zapoznanie  z  podstawowym  wyposażeniem  apteczki 

pierwszej pomocy. 

21  Różnimy się między sobą. Tolerancja na co dzień. 

22  jak i kiedy powiedzieć „nie” – asertywność. 

24  Tradycje i zwyczaje wielkanocne. 

25  Przypominamy  zasady  bezpieczeństwa  podczas  wycieczek  szkolnych  –  regulamin 

wycieczki klasowej. 

26  Jak pomagać innym – propagowanie wolontariatu. 

27  Propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku. 

28  Czy twój dom jest ekologiczny? 

29  Święto narodowe – rocznica uchwalenia Konstytucji 3maja. 

30  Moje miejsce w rodzinie – prawa i obowiązki jej członków. 

31  Jej portret – moja mama. 
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32  Co to jest nałóg i jak z nim walczyć? 

33  Nasze sukcesy i porażki. Samoocena na koniec roku szkolnego. 

34  Zasada ograniczonego zaufania w kontaktach z osobami nieznajomymi. 

35  Co warto czytać? Recepta na nudę, czyli jak spędzić wolny czas. 

36  Nasze plany na wakacje. Bezpieczeństwo podczas letniego wypoczynku. 

37  Jaki jestem? – dokonujemy autocharakterystyki. 

38  Mój przyjaciel, – jaki powinien być? 

39  „Człowiek nie żyje dla siebie, lecz dla innych” ‐ komu możemy pomóc? 

40  Omawiamy zasady rozsądnego korzystania z telewizji i komputera. 

KLASY V 

1  Bezpieczna droga do szkoły. Bezpieczne otoczenie. 

2  Co to jest demokracja? Wybór samorządu klasowego. 

3  Jak będziemy oceniać swoje zachowanie? Przypomnienie praw i obowiązków.    

4  W klasie jak w rodzinie ‐ poprawne relacje w zespole. Organizujemy pomoc koleżeńską. 

5  Przedstawiamy sylwetkę patrona naszej szkoły J. W. Jędrzejewicza. 

6  Planujemy swój dzień ‐ nauka i wypoczynek.   

7  Jak korzystać z różnych źródeł informacji? 

8  Szkoła moich marzeń – Dzień Edukacji Narodowej. 
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9  Jak zachować się w kinie, muzeum, teatrze, izbie pamięci? Zasady savoir –vivre. 

10  11 Listopada Świętem Niepodległości Polaków.   

11  Zdrowie na talerzu w zgodzie z piramidą żywienia. 

12  Bądźmy tolerancyjni wobec innych ludzi, pomagajmy im ‐  wolontariat. 

13  Przeciwstawiamy się agresji.    

14  Pomoc  w  nagłych  wypadkach.  Zapoznanie  z  podstawowym  wyposażeniem  apteczki 

pierwszej pomocy. Ważne telefony alarmowe. 

15  Sposoby zespołowego rozwiązywania konfliktów. 

16  Gdy zabłysną świeczki na choince – tradycje świąt  Bożego Narodzenia. Wigilia klasowa.

17  Historia mojego miasta i Mazowsza. 

18  Kiedy czuję się samotny, moje miejsce w grupie – trudne uczucia i ich wyrażanie. 

19  Dobrze i źle o sobie i innych – wystawiamy oceny z zachowania. 

20  Jestem asertywny, potrafię odmawiać. 

21  Wpływ  osiągnięć  technicznych  XXI  wieku  oddziałujących  negatywnie  na  rozwój  i 

kondycję zdrowotną dzieci i młodzieży. 

22  Jak wypoczywać zimą? Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych. 

23  Rodzina – praca i obowiązki jej członków. 

24  Kreatywnie uczestniczę w zajęciach. Moje zainteresowania. 

25  Co czytać, co oglądać? O roli książki i mass mediów w życiu człowieka. 

26  Wielkanoc – tradycje świąteczne. 

27  Ile zależy od właściwego ubioru‐ pogadanka. 

28  Nasza recepta na prawdziwą przyjaźń. 
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29  Jak skutecznie wyrazić swoje zdanie? 

30  Omawiamy skutki braku higieny ciała i umysłu. 

31  Poznajemy główne treści Konwencji Praw Dziecka. 

32  Życie bez nałogów – alkoholizm, nikotynizm, narkomania, lekomania. 

33  Jestem patriotą – aktywnie uczestniczę w uroczystościach naszego miasta. 

34  Dlaczego powinniśmy dbać o własne otoczenie? Dzień Ziemi. 

35  Bezpieczne zachowanie na wycieczkach szkolnych. Regulamin wycieczki. 

36  Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. 

37  Czy książka może przegrać z komputerem i telewizją? 

38  Co zawdzięczam moim rodzicom? Za co kocham moją mamę? 

39  Nasze sukcesy i porażki w kończącym się roku szkolnym. 

40  Przypominamy zasady bezpiecznego wypoczynku w czasie wakacji. 

KLASY VI 

1  Droga do szkoły i ze szkoły ‐ przypomnienie zasad bezpieczeństwa. 

2  Wybór samorządu klasowego. Prawa i obowiązki ucznia – Statut Szkoły. 

3  Jan Walery Jędrzejewicz – poznajemy patrona naszej szkoły. 

4  Rozwijamy nasze zainteresowania – zajęcia pozalekcyjne. 

5  Szukamy  ciekawych  miejsc  w  kraju  –  planowanie  wycieczki  klasowej,  regulamin 

wycieczki. 

6  Przed Dniem Edukacji ‐ dlaczego uczniowie nie lubią szkoły? ‐ dyskusja. 

7  Dorastam – higiena okresu dojrzewania – spotkanie z panią pielęgniarką. 

8  W hołdzie tym, którzy przynieśli Polsce niepodległość. 
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9  Tworzymy reklamę ulubionej książki. 

10  Trudne sytuacje, w jakich może znaleźć się dziecko. 

11  Choroby cywilizacyjne – cukrzyca, AIDS, anoreksja, bulimia. 

12  Zasady udzielania pierwszej pomocy. Ważne numery alarmowe. 

13  Organizacja pomocy dla zwierząt w okresie zimy. 

14  Tradycje świąteczne w Polsce i na świecie. Przy wspólnym opłatku. 

15  Oceniamy nasze zachowanie w I semestrze. 

16  Krytyczna postawa wobec środków masowego przekazu. 

17  Co to jest „godność”? Jakie postawy można uznać za pełne godności? 

18  Propagowanie sportów zimowych – odpowiedni strój i zachowanie. 

19  Agresja – jak należy z nią walczyć? 

20  Zachowywać  się  asertywnie  –  to  znaczy  jak?  Niebezpieczne  używki,  które  szkodzą 

zdrowiu i życiu. 

21  Bezpieczny wypoczynek w czasie  ferii zimowych. 

22  Słynne polskie kobiety. 

23  Kultura osobista i jej wpływ na zachowanie się w różnych sytuacjach. 

24  Zdrowy styl życia ‐ zasady prawidłowego odżywiania. 

25  Stres ‐  jak sobie z nim radzić? 

26  Jak powinna wyglądać szczęśliwa rodzina? 

27  Bądźmy tolerancyjni. Szacunek dla  innych wyznań  i przekonań         światopoglądowych. 

Tradycje wielkanocne. 

28  Każdy dzień Dniem Ziemi. 

29  Bohaterowie Konstytucji 3 Maja‐ prezentacje przygotowane przez uczniów. 
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30  Komputer – pomoc czy zagrożenie? 

31  Nie ma jak u mamy – Dzień Matki. 

32  Kim chciałbym być w przyszłości? W poszukiwaniu wymarzonego zawodu. 

33  Jaki jestem? Samoocena i ocena kolegów. 

34  Znam moje miasto – zabytki i ludzie. 

35  W czasie wakacji bawimy się bezpiecznie, przyjemnie, kulturalnie. 

36  Jak godzić nasze potrzeby z potrzebami innych?‐ pogadanka. 

37  Co to znaczy być odpowiedzialnym, gdy się ma naście lat? 

38  Jak  zapobiegać  nieporozumieniom?  –  Poszerzamy  nasze  umiejętności 

z zakresu komunikacji. 

39  Za co najczęściej karani są nieletni? ‐ spotkanie z policjantem. 

40  Świat nie jest doskonały – jakie problemy dotykają dzieci i młodzież we współczesnym 

świecie? 

KLASY VII 

1  Wybór samorządu klasowego, prawa i obowiązki ucznia. 

2  Zachowanie ludzi w różnych sytuacjach życiowych. 

3  Dbam o cudzą i swoją własność. 

4  Nałogi czy silna wola i zdrowie?  

5  Dostrzegamy wokół  siebie uczniów potrzebujących pomocy  ‐    integracja  społeczności 

klasowej. 

6  Dzień Edukacji – moja szkoła, a szkoła marzeń. 

7  W jaki sposób dbam o higienę mojego ciała i umysłu? 

8  Jaki jestem, jaki chciałbym być? 

9  Radzenie sobie z własną i cudzą agresją. 

10  Oddajemy hołd tym, którzy od nas odeszli  ‐ kształtowanie postaw patriotycznych oraz 
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kultywowanie zwyczajów i tradycji narodowych. 

11  Dlaczego warto czytać? Literatura i prasa dla młodzieży. 

12  „Dziękuję – nie”. W obliczu trudnych decyzji ‐ zapoznanie z  zagrożeniami, jakie pociąga 

za sobą uleganie nałogom. 

13  Nauka, umiejętności, praca = sukces. 

14  Dlaczego tak trudno kochać innych? 

15  Szanujemy się i jesteśmy dobrym zespołem klasowym. 

16  Przyjaciel ‐ lekarstwo na całe zło. Cechy przyjaciela. 

17  Przy opłatku i kolędach  ‐ wigilia klasowa. 

18  Oceniamy  swoje  zachowanie  i  osiągnięcia  w  nauce  za  I  semestr  ‐  wdrażanie  do 

obiektywnej oceny własnej pracy i zachowania. 

19  Symbole narodowe i religijne. 

20  Moje serce dla Babci i Dziadka. 

21  Poznaj swój kraj ‐ wartości wycieczek. 

22  Marzenia ‐ jak je realizować? 

23  Historia i funkcje sztandaru szkolnego ‐ kształtowanie szacunku do symboli szkolnych. 

24  Jak  należy  zachować  się  w  stanach  zagrożenia?  ‐  zapoznanie  uczniów  z  sygnałami 

alarmowymi i drogami ewakuacji w szkole. 

25  Jestem przyszłym obywatelem swojego kraju. 

26  Praca zawodowa naszych rodziców . 

27  Miejmy odwagę stawać w obronie słabszych. Sylwetki ludzi odważnych i ich działania. 

28  Wolontariat ‐ służba na rzecz innych – jestem wrażliwy na potrzeby innych. 

29  Co  znaczy  dobrze  gospodarować  swoim  czasem  wolnym?  Rola  rozrywki  w  życiu 

człowieka. 

30  Jak  mnie  widzą  inni?  Jak  postrzegam  samego  siebie?  ‐  budowanie  poczucia  własnej 
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wartości,  dostrzeganie  godności  i  wartości  każdego  człowieka,  znaczenie  akceptacji  i 

porozumienia. 

31  Nasz  patron  –  Jan  Walery  Jędrzejewicz  ‐  kształtowanie  postawy  szacunku  wobec 

patrona szkoły oraz poznanie biografii. 

32  Jak i dlaczego należy dbać o środowisko naturalne? 

33  Miłości można się nauczyć i uczyć się jej trzeba. 

34  Czy naprawdę jesteśmy inni? Razem w naszej szkole ‐ pozytywne postawy wobec osób 

niepełnosprawnych. 

35  Jak  zapobiegać  nieporozumieniom?  –  Poszerzamy  nasze  umiejętności  z  zakresu 

komunikacji. 

37  Jak wyrazić miłość, przywiązanie i szacunek dla rodziców? 

38  Wartości ważne w moim życiu.   

39  Moje miasto Płońsk – zabytki i ludzie. 

40  Za co najczęściej karani są nieletni? ‐ spotkanie z policjantem. 

41  Oceniamy swoje zachowanie i osiągnięcia w nauce za II semestr. Bezpieczne wakacje. 

KLASY VIII 

1  Wybór samorządu klasowego, ustalenie planu pracy. 

2  Jak uzyskać dobre wyniki w nauce? 

3  Choroby XX/XXI wieku, jak ich uniknąć? 

4  Ludzie i sytuacje ‐ okazywanie uczuć. 

5  Wywiady lub spotkanie z nauczycielem z okazji Dnia Nauczyciela. 

6  Jak spędzam wolny czas? 

7  Prawa i obowiązki przyjaciół. 

8  Przyjaciel‐lekarstwo na całe zło. Cechy przyjaciela. 

9  Czym jest praca dla człowieka? 
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10  Dlaczego potrzebne są nam doświadczenia? 

11  Prawo ‐ przywilej czy obowiązek? 

12  Wolontariat‐ służba na rzecz innych. 

13  Aktywność ruchowa‐ alternatywa dla nałogów. 

14  Jak media wpływają na nasze postawy? 

15  Dlaczego rodziny są różne? 

16  „Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…” 

17  Jak zyskać przyjaciół i powodzenie w życiu? 

18  Co to znaczy być szczęśliwym człowiekiem? Szukam sensu życia. 

19  Jak należy zachować się w stanach zagrożenia? 

20  Człowiek i przyroda ‐ wrogowie czy przyjaciele? 

21  Uczucia ‐ jak je okazywać? 

22  Rola autorytetu w życiu człowieka. 

23  Podstawowe funkcje rodziny. 

24  Kultura a subkultura. 

25  Co i dlaczego powinniśmy wiedzieć o sektach? 

26  Podstawowy czynnik funkcjonowania człowieka. 

27  Nie ma życiowych porażek, są tylko doświadczenia. 

28  Tradycja świąteczna i noworoczna. 

29  Być  odpowiedzialnym‐  co  to  znaczy?  Konsekwencje  zachowań,  samoocena  końcowa 

(wystawianie oceny z zachowania) 

30  Odżywianie i sposób przygotowania posiłków a zdrowie.  

31  Kultura języka , stroju, zachowania się w różnych sytuacjach.  

32  Jestem Polakiem, więc jestem Europejczykiem. 

33  Być autorytetem, mieć autorytet‐ co to właściwie znaczy? 
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34  Nauka, zawód, praca. 

35  Czy warto okazywać uczucia? 

36  Przyczyny i skutki złości. 

37  Rodzina a kształtowanie mojej osobowości. 

38  Potrzeba akceptacji , poszanowanie prywatności. 

39  Przed decyzją wyboru szkoły. 

40  Poznajemy i akceptujemy prawa człowieka. 

 

 

  Powyższe  zadania  i  cele  będą  realizowane  przez  wychowawców,  nauczycieli, 

specjalistów  na  poszczególnych  przedmiotach  nauczania,  zajęciach  wychowawczych  i  innych 

działaniach wychowawczo‐profilaktycznych podejmowanych przez szkołę. 

 

10. Zasady ewaluacji programu wychowawczo‐profilaktycznego 

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych 

działań,  w  celu  ich  modyfikacji  i  podnoszenia  skuteczności  programu  wychowawczo‐

profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez: 

1) obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian, 

2) analizę dokumentacji, 

3) przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, 

4) rozmowy z rodzicami, 

5) wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, 

6) analizy przypadków. 

 

  Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. 

Ewaluacji  programu  wychowawczo‐profilaktycznego  powołany  przez  dyrektora.  Zadaniem 
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Zespołu  jest  opracowanie  planu  ewaluacji,  organizacja  badań  oraz  opracowanie  wyników.  Z 

wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana rada pedagogiczna i 

rada rodziców. 

 

Opracowanie: 

Chełmicka Marzanna 

Gerkowska Małgorzata 

Jakubiak ‐ Olkowska Joanna 

Mioduszewska Grażyna 

Rutkowska Ilona 

Szymborska Małgorzata 

Pietraszek Bartłomiej 

 

 

  Program  wychowawczo‐profilaktyczny  został  uchwalony  przez  Radę  Rodziców  w 

porozumieniu  z  Radą  Pedagogiczną  szkoły 

…………………………………….…………….………….………………………………….  w  …………………………………..……  w 

dniu …………………………………..………. 

 


