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"Podstawową siłą pedagogiczną jest dom rodzinny." 
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I. PODSTAWA PRAWNA 

 

Program został stworzony przez nauczycieli przy współpracy z rodzicami. Uwzględnia potrzeby zarówno uczniów, 

rodziców jak i pracowników szkoły. Przy konstruowaniu programu wzięto pod uwagę następujące akty prawne: 

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

2) 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) 

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015r. 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 2015r., poz.1249) 

5) Konwencja o Prawach Dziecka - art.3, art.19, art.33 

6) Powszechna Deklaracja Praw Człowieka  

7) Statut szkoły 
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II. WSTĘP 

 

Pierwszymi wychowawcami swoich dzieci są rodzice. Nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny 

rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka, żyje nie tylko z drugim, ale i dla drugich.  

Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, 

duchowej i społecznej, które powinno być wzmocnione i uzupełnione przez działania z zakresu profilaktyki problemów 

dzieci i młodzieży.  

Profilaktyka to podejmowanie działań, skierowanych do różnych grup, we współpracy z różnymi środowiskami  

i instytucjami, które mają na celu zapobieganie pojawieniu się lub rozwojowi zaburzeń, chorób lub innych niekorzystnych 

zjawisk społecznych.  

Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 

naszego środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.  

Chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, panował w niej klimat sprzyjający pracy uczniów i nauczycieli. Dążymy 

do tego, aby nasi uczniowie byli kulturalni, odpowiedzialni, komunikatywni, kreatywni i empatyczni, aby panowało 

poczucie przynależności do grupy (klasy, szkoły), którą łączą więzi koleżeństwa i przyjaźni.  

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

z nauczycielami wszystkich przedmiotów, psychologiem z poradni, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami 

szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. 
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III.   ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 

 

 budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia; 

 kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z 

najważniejszych wartości w życiu; 

 wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną;   

 kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce; 

 budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także 

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

rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami. 
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IV.   CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO 

 

Do Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy Książęcej uczęszczają uczniowie klas 0 – VIII. Szkoła funkcjonuje w systemie 

jednozmianowym. W naszej szkole żaden uczeń nie jest anonimowy.  

Uczniowie dowożeni są do szkoły autobusami w sposób zorganizowany przez organ prowadzący, tj. gminę. Szkoła 

stwarza warunki umożliwiające indywidualny rozwój każdej jednostki. Dla uczniów i rodziców szkoła organizuje pomoc 

psychologiczno – pedagogiczną, współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami 

wspierającymi szkołę. Dba o bezpieczeństwo uczniów. Dla uczniów mających problemy z nauką są prowadzone zajęcia 

specjalistyczne. Uczniowie zdolni rozwijają swoje talenty poprzez udział w kołach zainteresowań, konkursach i zawodach. 

W szkole tworzy się właściwe warunki niezbędne do zapewnienia uczniom komfortu psychicznego, poczucia 

bezpieczeństwa i akceptacji.  

Każdego roku przeprowadzana jest diagnoza środowiska, analizuje się potrzeby i zasoby szkoły z obszaru 

wychowania i profilaktyki w szkole na podstawie: 

 rozmów z rodzicami na temat oczekiwań rodziców w realizacji treści wychowawczych i profilaktycznych; 

 spostrzeżeń wychowawcy na temat klasy; 

 analizy dokumentacji szkolnej; 

 obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły, analiza uwag wpisanych do zeszytów uwag; 

 sprawozdań semestralnych opracowanych przez wychowawców. 
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Elementem niezbędnym i kluczowym w budowaniu Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły było ustalenie 

wartości najważniejszych dla naszej społeczności szkolnej.  Na podstawie rozmów przeprowadzonych w klasach z uczniami 

i rodzicami oraz między nauczycielami, najczęściej się pojawiały się, wartości takie jak: 

 

 uczciwość,  

 grzeczność,  

 mądrość w rozumieniu nauki, jak i mądrości życiowej,  

 umiejętność rozwiązywania konfliktów,  

 umiejętność posługiwania się językiem obcym 

 prowadzenie zdrowego stylu życia.  
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V.  MODEL ABSOLWENTA 

 

Uczeń kończący naszą szkołę dobrze funkcjonuje w swoim środowisku, w domu i w szkole. Jest pogodny, ma 

pozytywny, choć nie bezkrytyczny stosunek do otaczającej go rzeczywistości. Posiada umiejętność efektywnego 

komunikowania, współpracy oraz kontrolowania własnych emocji. Jest świadomy dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, 

Europy, świata. Dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną. Traktuje zdobywanie wiedzy jako podstawę własnego rozwoju.  

Działania zawarte w programie wychowawczo – profilaktycznym zmierzają do ukształtowania takiego modelu 

absolwenta, który niezależnie od indywidualnych cech osobowości, predyspozycji i talentów będzie wyposażony w zespół 

cech uniwersalnych, warunkujących właściwe funkcjonowanie we współczesnym świecie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy Książęcej 
 

9 
 

Absolwent: 

 Ma rozbudzone potrzeby poznawcze, potrafi się uczyć, korzystając z nowoczesnych 

źródeł informacji. 

 Zna i przestrzega normy społeczno-moralne. 

 Jest świadomy swoich praw i obowiązków. 

 Posiada umiejętność efektywnego komunikowania się i współpracy oraz kontrolowania 

własnych emocji. 

 Dba o rozwój fizyczny i psychiczny, rozwija swą sprawność fizyczną. 

 Umie zadbać o bezpieczeństwo w sytuacjach ryzykownych. 

 Może rozwijać swoje zdolności i zainteresowania, być kreatywnym. 

 Jest aktywny, uczciwy, samodzielny i kulturalny. 

 Troszczy się o środowisko naturalne, jest ciekawy świata, tolerancyjny. 
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VI. CELE PROGRAMU 

 

 CEL OGÓLNY: 

 Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych wśród uczniów oraz ich rodziców na rzecz  

bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkole. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:  

 

 Przygotowanie do życia i aktywnego udziału w grupie i społeczeństwie 

 Propagowanie modelu wartości opartego na zasadach powszechnie uznawanych za właściwe 

 Promowanie zdrowego, ekologicznego i bezpiecznego stylu życia  

 Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci 

 Przeciwdziałanie uzależnieniom - pomoc w zdobyciu wiedzy na temat uzależnień i innych 

zagrożeń dla zdrowia oraz w nabywaniu umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom 

 Wzmacnianie poczucia własnej wartości, wiary w siebie i swoje możliwości 

 Wspieranie aktywności i inicjatyw uczniów, działalności samorządu i wolontariatu 
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Program jest kontynuacją działań wychowawczo-profilaktycznych z poprzedniego roku szkolnego. Ewaluacja i diagnoza 

potrzeb wykazała, że duży nacisk należy kłaść na właściwe zachowanie w stosunku do osób starszych i rówieśników, nadal 

wdrażać dbanie o kulturę osobistą uczniów w szkole i poza nią, oraz uświadamiać szkodliwość spożywania alkoholu, 

palenia papierosów oraz zażywania środków psychoaktywnych. 

 

VII. ZADANIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE 

 
 

OBSZAR: KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH  

Lp. Zadania szkoły Cele ogólne Sposób i formy realizacji Odpowiedzialni 

I.   

 

Przygotowanie 

uczniów do 

świadomego, 

aktywnego 

uczestnictwa w 

życiu społecznym 

1.  Rozwijanie samorządności uczniów.  

 

 

 

2. Kształtowanie właściwych postaw w 

stosunku do osób niepełnosprawnych i 

starszych.  

 

3. Rozwijanie zainteresowań uczniów, 

rozbudzanie pasji. 

 

4. Kształtowanie umiejętności 

Udział w pracach Samorządu Szkolnego i 

klasowego. Udział uczniów w procesie 

planowania pracy klasy, szkoły.  

 

Spotkania z osobami niepełnosprawnymi, 

starszymi- Dzień Babci i Dziadka, Dzień 

Seniora. 

 

Konkursy, koła zainteresowań. 

 

 

Warsztaty w klasach dotyczące bezpiecznego 

Opiekun SU 

wychowawcy klas 

 

Wychowawcy klas 

 

Wszyscy nauczyciele 
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 refleksyjnego, celowego korzystania z 

elektronicznych nośników informacji- 

Internet, gry komputerowe, telewizja. 

 

 

 

 

 

 

5. Uczestnictwo w organizacji 

uroczystości szkolnych, imprez itp.  

 

 

 

6. Upowszechnianie czytelnictwa, 

rozwijanie kompetencji czytelniczych 

uczniów.  
 

 

 

korzystania z sieci, mediów 

społecznościowych, zagrożenia 

cyberprzemocą 

Zajęcia informatyczne. 

Godziny z wychowawcą o prawach 

człowieka, przeciwdziałaniu dyskryminacji. 

Spotkanie z przedstawicielem policji. 

Opracowanie regulaminu używania telefonów 

komórkowych i tabletów w szkole. 

Ustalenie i przestrzeganie szkolnych 

zwyczajów obchodów świąt zgodnie z 

tradycja szkoły. 

 

Lekcje biblioteczne, Prezentowanie 

najciekawszych pozycji czytelniczych dla dzieci, 

kiermasze książek, konkurs- „Najlepszy czytelnik 

w szkole”. 

Udział w ogólnopolskich akcjach promujących 

czytelnictwo. 

 

Wychowawcy klas 

Nauczyciel informatyki, 

opiekunowie SU 

 

 

 

Wychowawcy klas 

 

 

Wychowawcy klas 

Bibliotekarz  

II.  

 

Dążenie do 

uzyskania 

wysokiego 

poziomu kultury 

osobistej 

1. Budowanie właściwych relacji między 

uczniami. Wdrażanie do uważnego 

słuchania, rozmawiania, zawierania 

kompromisów.  

 

2. Egzekwowanie właściwego 

zachowania uczniów wobec osób 

dorosłych i rówieśników. 

Kształtowanie poczucia 

odpowiedzialności za własne słowa i 

Zajęcia i zabawy integracyjne w klasach, 

godziny z wychowawcą, pomoc koleżeńska, 

bieżące rozmowy z uczniami. 

 

 

Monitorowanie zachowań uczniów. 

Prowadzenie zajęć ukazujących właściwe 

wzorce osobowe, pożądane zachowania i 

postawy. Rozmowy z rodzicami i uczniami.  

 

Wychowawcy klas 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele 
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 czyny.  
 

3.  Praca na rzecz innej osoby, klasy, 

szkoły. 

 

 

Udział w akcjach charytatywnych, 

wolontariacie. Działania mające na celu 

wykazanie troski o wygląd sal, otoczenie 

szkoły.  

 

Opiekunowie SU 

Wychowawcy klas 

Opiekunowie SU 

III.   

 

Integracja 

działań –

profilaktyczno-  

wychowawczych 

szkoły i rodziców 
 

1. Zapoznanie rodziców z programem 

wychowawczo-profilaktycznym oraz 

innymi prawnymi aktami Szkoły.  

 

2. Dokładne precyzowanie wymagań 

stawianych uczniom, dotyczących 

pożądanych przez Szkołę zachowań 

oraz egzekwowanie ich. 

 

 

3. Uwzględnienie na zebraniach z 

rodzicami tematów z zakresu 

wychowania, adekwatnych do 

problemów klasowych.  
 

4. Włączenie rodziców do pracy przy 

realizacji zamierzeń 

wychowawczych:  

 Udział rodziców w tworzeniu 

Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego,  

 Udział w uroczystościach  

i imprezach szkolnych, klasowych;  

 Współpraca z rodzicami w 

planowaniu działań 

Spotkania rodziców z wychowawcami klas.  

 

 

 

Działania pracowników szkoły mające na celu 

bezpieczeństwo uczniów: dyżury nauczycieli, 

opracowywanie procedur i reagowanie w 

sytuacjach trudnych.  

 

 

Konsultacje z rodzicami odnośnie pracy 

wychowawczej i profilaktycznej.  

 

 

 

Współpraca z Radą Rodziców.  

 

Wywiadówki, tablica informacyjna.  

 

Prelekcje specjalistów. 

Informacje przekazywane przez 

wychowawców.  

Wychowawcy klas 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

Wychowawcy klas 

 

 

 

Wychowawcy klas 

Rodzice  

Pracownicy PPP 
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OBSZAR: KSZTAŁTOWANIE WIĘZI Z KRAJEM OJCZYSTYM, POSZANOWANIE DLA 

DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ INNYCH KULTUR I TRADYCJI 

 

Lp. Zadania szkoły  Cele ogólne Sposoby i formy realizacji  

I.   

Kształtowanie 

poczucia 

przynależności do 

rodziny, grupy 

rówieśniczej i 

wspólnoty 

narodowej oraz 

postawy 

patriotycznej, 

miłości do 

1. Znajomość słów i melodii hymnu 

narodowego. 

 

 

 

2. Kulturalne zachowanie się w miejscach 

Pamięci Narodowej, w czasie 

uroczystości szkolnych, w kościele i na 

cmentarzu.  

 

 

3. Dbanie o odpowiedni strój w czasie 

świąt szkolnych i akademii.  
 

Godziny wychowawcze, lekcje muzyki, 

uroczystości szkolne. Apel z okazji 11 

listopada- odśpiewanie czterech zwrotek 

hymnu narodowego.  

 

Wycieczki i wyjścia. „Wieczornica 

listopadowa-  śpiewanie pieśni patriotycznych 

z mieszkańcami miejscowości. 

 

 

 

Uroczystości szkolne i klasowe. 

 

 

 

Nauczyciel muzyki 

Wychowawcy klas 

 

Wychowawcy klas 

 

 

 

 

Wychowawcy klas 

Wszyscy nauczyciele 

 

wychowawczych oraz pomoc w 

rozwiązywaniu problemów 

dziecka. 
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ojczyzny, 

kultywowania 

tradycji 
 

4. Prowadzenie kroniki szkolnej.  

 

5. Uroczyste obchody świąt narodowych  

i szkolnych- kształtowanie postaw 

patriotycznych. 

 

 

Ślubowanie kl.1, Narodowe Święto 

Niepodległości, Konstytucja 3-go maja 

Nauczyciel-kronikarz 

Wychowawcy klas 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

OBSZAR: WYCHOWANIE PROZDROWOTNE 

Lp. Zadania szkoły  Cele ogólne Sposoby i formy realizacji  

I.  Kształtowanie 

zachowań 

sprzyjających 

zdrowiu 
 

1. Korygowanie wad postawy oraz 

wymowy.  

 

2. Przekazywanie wiedzy na temat 

ochrony zdrowia, właściwego 

odżywiania  się, higieny oraz 

umiejętnego korzystania z czasu 

wolnego. 

 
 

 

 

 

3. Zachowanie zasad bezpiecznego 

poruszania się po drogach i ulicach ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na 

Realizacja zajęć z wychowania fizycznego 

oraz zajęć logopedycznych.  

 

Udział w akcjach ogólnopolskich np.  

„Śniadanie daje moc”, „Program dla szkół”, 

„Trzymaj formę”, „Nie pal przy mnie 

proszę”, „Czyste powietrze wokół nas”,  Bieg 

po zdrowie”, materiały informacyjne akcji 

„Program dla szkół- Ekipa Chrumasa”, 

warsztaty kulinarne. 

Zapobieganie zatruciom grzybami-gazetka, 

udział w konkursach plastycznych, itp. 

Pogadanki na lekcjach.  

Organizowanie kół zainteresowań.  

 

Zapewnienie ciepłego i zgodnego z normami 

żywieniowymi posiłku w stołówce szkolnej,  

 

Nauczyciel wych.-fiz. 

Logopeda  

 

Wychowawcy klas 

Nauczyciele przyrody i 

biologii, wych. do życia 

w rodzinie 
 

 

 

 

 

Wychowawcy klas 

Wszyscy nauczyciele 
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bezpieczną drogę do szkoły.  

 

 

Organizowanie zajęć w terenie, wycieczek 

pieszych, rowerowych.  

 

Przeprowadzenie egzaminu na kartę 

rowerową. Spotkania z policjantami. 

Spotkania z pielęgniarką. 

Nauczyciel techniki 

II.   

 

Szkoła zapewnia 

uczniom poczucie 

bezpieczeństwa 

fizycznego i 

psychicznego 
 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny 

pracy ucznia.  

 

2. Zapewnienie uczniom opieki oraz 

pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej.  

 

Opracowanie i realizacja harmonogramu 

dyżurów nauczycielskich. Dostosowanie 

ławek do wzrostu dzieci. 

 

Zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami 

bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie  

szkoły. 

  

Współpraca z powołanymi do tego 

instytucjami, organizacjami.  

 

W pracy z uczniami uwzględnienie orzeczeń 

oraz opinii Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej. 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.   

 

Uzależnienia, 

rozpoznanie ich i 

zapobieganie 

1. Podnoszenie wiedzy ucznia na temat 

zagrożeń społecznych.  

 

 

2. Kształtowanie umiejętności unikania 

negatywnych wpływów środowiska.  
 

Współpraca i spotkania z kuratorem 

sądowym, pielęgniarką, psychologiem.  

 

Pogadanki na godzinach wychowawczych.  

Spotkania z wybranymi specjalistami 

zajmującymi się uzależnieniami.  
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 3. Realizacja zaleceń PSSE w Lubartowie 

 

4. Uświadomienie uczniom negatywnych 

skutków działania środków 

psychoaktywnych, dopalaczy, napojów 

energetyzujących oraz następstw 

działania tych substancji. 

5. Przekazanie rodzicom wiedzy 

dotyczącej pomocy w zakresie 

przeciwdziałania używaniu środków  

i substancji psychoaktywnych.  

6. Uświadamianie zagrożeń związanych z 

okresem dorastania oraz podnoszenie 

wiedzy na temat prawidłowości 

rozwoju i zaburzeń zdrowia 

psychicznego w okresie adolescencji. 

Współpraca z instytucjami zajmującymi się 

leczeniem uzależnień. 

Udział uczniów w konkursach związanych z 

tematyką zagrożeń współczesnego świata.  

Warsztaty dotyczące uzależnień od substancji 

psychoaktywnych. 

Ulotki i foldery informacyjne dotyczące 

zagrożeń dla rodziców i uczniów. 

Lekcje z wychowawcą, apele, pogadanki, 

zajęcia pozalekcyjne, zajęcia warsztatowe i 

profilaktyczne. 

Współpraca z powołanymi do tego 

instytucjami, organizacjami. 

Lekcje z wychowawcą, pogadanki na 

godzinach wychowawczych oraz zajęcia  

wychowania do życia w rodzinie.  

 

Wychowawcy klas 

Wybrani nauczyciele 

 

OBSZAR: PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ 

Lp. Zadania szkoły  Cele ogólne Sposoby i formy realizacji  

I.   

Zwiększenie 

poziomu 

1. Ochrona uczniów przed skutkami 

niepożądanych działań ludzi z 

zewnątrz.  

 

Lekcje z wychowawcą, apele, pogadanki, 

zajęcia pozalekcyjne, zajęcia warsztatowe i 

profilaktyczne.  

 

 

Wychowawcy klas 
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bezpieczeństwa 

ucznia w szkole 
 

2. Eliminowanie zagrożeń pożarowych. 

 

3. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz odpoczynku między 

lekcjami.  

 

4. Przeciwdziałanie agresji w szkole.  

 

Próbna ewakuacja. 

 

 

 

Monitorowanie zachowań uczniów. 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

II.   

Kształtowanie 

umiejętności 

samodzielnego, 

codziennego 

dbania  

o własne 

bezpieczeństwo 
 

1. Zaznajamianie z przepisami BHP, 

drogami ewakuacyjnymi  

w szkole.  

 

2. Zaznajamianie i systematyczne 

przypominanie zasad bezpiecznego 

poruszania się po drogach, 

podróżowania, nawiązywania 

znajomości, wypoczynku nad wodą, 

itp.  

 

3. Zaznajamianie z zasadami 

bezpiecznego korzystania z Internetu i 

urządzeń elektronicznych. 

 

Lekcje z wychowawcą, lekcje wychowania-

fizycznego, apele, pogadanki, zajęcia 

pozalekcyjne, zajęcia warsztatowe i 

profilaktyczne, gazetki okolicznościowe. 

 

Wychowawcy klas 

 

 

 

 

Nauczyciel wych.-fiz. 

  

 

 

 

 

 

Nauczyciel informatyki 

 

 

 

III.  Doskonalenie 

umiejętności 

rozpoznawania 

zagrożeń i 

właściwego 

zachowania się w 

1. Minimalizowanie zagrożeń związanych 

z drogą „do” i „ze” szkoły.  

 

 

2. Kształtowanie gotowości i 

umiejętności udzielania pierwszej 

pomocy w nagłych wypadkach. 

 

Pogadanki, prezentacje multimedialne, 

spotkania z policjantem. Udział klasy Iw akcji 

„Akademia Bezpiecznego Puchatka” 

 

Zajęcia z pielęgniarką. 

Udział w Europejskim Dniu Przywracania 

Czynności Serca. 

 

 

Wychowawca kl. I 

 

Wychowawcy klas 

 

Nauczyciel informatyki 

 

Nauczyciel wych.-fiz. 
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sytuacjach 

niebezpiecznych 
 

3. Uświadamianie zagrożeń związanych z 

korzystaniem z Internetu.  
 

4. Uświadomienie zagrożeń związanych z 

zażywaniem dopalaczy i 

nadużywaniem leków bez recepty- 

"Dopalacze mogą Cię wypalić – 

Poznaj fakty", „Przyjmuje leki czy 

bierze? Leki bez recepty - do leczenia, 

nie do brania" 
 

Czytanie literatury dotyczącej tematu. 

Pogadanki przedstawicieli policji.  
 
Korzystanie z materiałów dostępnych na 

stronach Krajowego Biura Do Spraw 

Przeciwdziałania Narkomanii. 

 

 

 

 

Wychowawcy  

klas VI-VIII 

IV.   

Eliminowanie 

agresji z życia 

szkoły 
 

1. Doskonalenie umiejętności 

rozpoznawania i nazywania zachowań 

agresywnych, egoistycznych oraz 

umiejętności nieagresywnego, 

asertywnego zachowywania się  

w sytuacjach konfliktowych i 

problemowych. 
 

2. Monitorowanie nasilenia zjawiska 

agresji w szkole.  

 

 

Lekcje wychowawcze, bieżące rozmowy z 

uczniami. 

 

 

Obserwacja zachowań uczniów. 

  

 

Wychowawcy klas 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

V.   
Zapobieganie 

niepowodzeniom 

dydaktycznym- 

wspieranie uczniów 

mających trudności 

w nauce i w 

przystosowaniu się 

1. Diagnozowanie trudności w nauce.  

 

2. Dostosowywanie wymagań do 

możliwości indywidualnych uczniów.  

 

3. Budowanie motywacji do nauki.  

 

4. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień 

uczniów.  

 

Zajęcia rewalidacyjne. 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. 

Zajęcia logopedyczne. 

Koła zainteresowań. 

Nagrody za osiągnięcia edukacyjne. 

 

Nauczyciele 

prowadzący zajęcia 

 

 

 

Samorząd Uczniowski 

http://dopalaczeinfo.pl/
http://dopalaczeinfo.pl/
http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=1
http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=1
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w grupie 5. Wdrażanie do aktywnych form 

spędzania wolnego czasu. 

 

VI.  Udzielanie 

wsparcia 

merytorycznego 

rodzicom 

1. Przekazywanie rodzicom wiedzy na 

temat przyczyn i istoty niepowodzeń 

dydaktyczno-wychowawczych- 

wskazówki do pracy w domu z 

dzieckiem.  

Organizowanie szkoleń dla uczniów, 

rodziców i nauczycieli.  

Konsultacje z rodzicami. 

Wychowawcy klas 
 

 

 

VII.  

 

Współpraca z 

instytucjami i 

stowarzyszeniami 
 

 Pomoc w dążeniu do realizacji celów 

głównych programu wychowawczo-

profilaktycznego i kształtowania 

wychowania w wartościach.  

1. Współpraca z OPS w Niedźwiadzie i 

Parczewie. 

2. Współpraca z PPP w Lubartowie. 

3. Współpraca z Komisariatem Policji w 

Ostrowie Lubelskim oraz Komendą 

Powiatową w Lubartowie. 

4. Współpraca z Gminną Komisją 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Niedźwiadzie. 

5. Współpraca z Sądem Rodzinnym w 

Lubartowie i Parczewie. 

6. Współpraca z Komenda Powiatową 

Straży Pożarnej w Lubartowie oraz 

lokalnymi OSP. 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 


