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Szkolny program wychowawczo- profilaktyczny 

 

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 2018 r. poz. 967  

i 2245 oraz z 2019 poz. 730 i 1287), 

 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1457  
ze zm.), 

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148), 

 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 ze zm. w Dz.U. z 2018 r. poz. 214.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach, 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zajęć 
prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez 

nauczycieli PPP oraz nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych i doradców zawodowych, 

 Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2019/2020, 

 Statut Zespołu Placówek w Łukowie, 

 Wnioski i rekomendacje na rok szkolny 2019/2020 dyrektora Zespołu wynikające  
z prowadzonego nadzoru pedagogicznego. 
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Wstęp 

 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Zespole Placówek w Łukowie 

opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd 

uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego programu 

wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnym systemem 

oceniania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej 

społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie   

i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety 

edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny 

rozwój każdego z uczniów, przygotowywanie ich do pełnienia ról w społeczeństwie oraz 

wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie 

uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze rozwoju duchowego, społecznego, 

intelektualnego, fizycznego i emocjonalnego. 

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb  

i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem: 

 wyników ewaluacji wewnątrzszkolnej, 

 wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 

 ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczo - profilaktycznego realizowanego  

w ubiegłym roku szkolnym, 

 wniosków i analiz z pracy zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych. 

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. 

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 Stowarzyszeniami „Jesteśmy sobie potrzebni”, „Labirynt” i „Sprawni 
razem” wspierającymi działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły, 

 współodpowiedzialność za efekty realizacji programu, 
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 integrację i spójność działań szkół funkcjonujących w ramach Zespołu Placówek. 

I. Misja szkoły 

 

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, 

miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym 

otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania 

kontaktów  

z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Misją szkoły jest uczenie wzajemnego 

szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu 

dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego 

obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji. Misją szkoły jest także 

przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności 

za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.  

Zespół Placówek to miejsce bezpieczne, sprzyjające dziecku. Ma być nie tylko instytucją, ale także 

wspólnotą nauczycieli, uczniów, rodziców i pracowników. Szkoła ma uczyć przestrzegania praw 

człowieka, uwrażliwiać na potrzeby innych, zwłaszcza osób niepełnosprawnych. Nauka i praca 

odbywa się w atmosferze życzliwości i wzajemnego zrozumienia. Szkoła dąży do tego, aby jej 

działania wychowawcze były spójne z wychowaniem domowym. Szkoła współdziała z lokalnym 

środowiskiem (m.in.: władze powiatu, PPP, Komenda Policji, Sąd Rejonowy, placówki  i instytucje 

działające na rzecz osób niepełnosprawnych). 

Zespół Placówek to szkoła, która uczy zdobywania wiedzy poprzez rozbudzanie indywidualnych 

zainteresowań uczniów. Absolwenci tej szkoły będą osobami samodzielnymi na miarę swoich 

możliwości i aktywnymi w życiu społecznym. Jako dorośli będą otwarci na potrzeby innych ludzi. 

Podstawowym zadaniem szkoły jest kształcenie i wychowanie uczniów do odpowiedzialności  

za siebie i za innych oraz za dobro wspólne w życiu rodzinnym i społecznym.  

Nadrzędnym celem pracy edukacyjnej szkoły jest wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów, 

zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami oraz predyspozycjami tak, aby rozwijając sprawności 

intelektualne, talenty, umiejętności, byli przygotowani do pracy i życia w społeczeństwie. 

Nie lekceważąc zadań dydaktycznych szkoła będzie kładła szczególny nacisk na wychowanie tak, 

aby uczniowie byli przygotowani do samodzielnego udziału w życiu społecznym w integracji  

ze środowiskiem. Wspomagamy wychowawczą rolę rodziny tworząc środowisko wszechstronnego 

rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, 

moralnym i duchowym. 

 

II. Sylwetka absolwenta 

 

Dążeniem Zespołu Placówek jest przygotowanie uczniów do na miarę możliwości efektywnego 

funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu 

odpowiedzialności za własny rozwój.                                                                                         

Absolwent Zespołu Placówek zgodnie ze swoimi możliwościami psychofizycznymi oraz 

indywidualnym tempem rozwoju: 
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 zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia, 

 wyróżnia go uczciwość, wiarygodność, wytrwałość, szacunek dla innych ludzi, 

 prezentuje postawę patriotyczną, 

 rozwija swoje zainteresowana, jest dociekliwy i żądny wiedzy, 

 charakteryzuje go kreatywność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, poczucie własnej 
wartości, 

 potrafi korzystać ze źródeł wiedzy dostępnych w domu i w szkole, 

 pozytywnie patrzy na świat, 

 rozwija aktywność fizyczną, 

 jest gotowy do podejmowania działań na rzecz innych oraz do pracy zespołowej, 

 stosuje w życiu codziennym zasady higieny, dba o własne zdrowie, 

 posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, 
podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych, 

 wykazuje szacunek do norm obowiązujących społeczność szkoły, 

 szanuje i pielęgnuje tradycje rodzinne, szkoły, regionu, narodu i kraju, 

 szanuje tradycje i kulturę innych narodów – jest tolerancyjny, 

 ma świadomość bycia Polakiem i Europejczykiem, 

 uczestniczy w życiu społecznym najbliższego otoczenia, 

 jest gotowy do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw. 

 

III. Cele ogólne 

 

Działalność wychowawczo - profilaktyczna w Zespole Placówek w Łukowie polega na 

wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej 

dojrzałości w sferze: 

1) rozwoju duchowego - poczucia tożsamości narodowej, postaw patriotycznych, szacunku dla 

tradycji i przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej, świadomości 

swoich praw i obowiązków; 

2) rozwoju społecznego - wyrobienie u uczniów nawyków kulturalnego zachowania, 

efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi, wdrożenie do życia  

w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej, wykształcenie pozytywnych postaw, 

respektowanie norm społecznych, eliminacja zachowań agresywnych; 
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3) rozwoju intelektualnego - motywowanie uczniów do nauki, pomoc uczniom z trudnościami 

w nauce, rozwijanie zainteresowań uczniów, przygotowanie do odbioru dóbr kultury  

i sztuki, szanowanie dorobku narodowego; 

4) rozwoju fizycznego - wykształcenie postaw prozdrowotnych, wypracowanie właściwych 

nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności dokonywania wyboru zachowań 

chroniących zdrowie własne i innych ludzi, propagowanie zdrowego i ekologicznego stylu 

życia oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu, zaznajomienie z zagrożeniami 

bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia; 

5) rozwoju emocjonalnego - zapewnienie uczniom bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego  

i emocjonalnego, nauczenie uczniów odpowiedzialnego korzystania z zasobów Internetu,  

w tym z mediów społecznościowych, wspieranie ucznia w procesie nabywania wiedzy, 

sprawności, postaw i nawyków, które zapewniają mu przygotowanie do samodzielnego 

życia.  

 

IV. Cele szczegółowe. 

 

1. Aktualizacja programu wychowawczo - profilaktycznego o treści wynikające z jego 

ewaluacji  za rok szkolny 2018/2019. 

2. Opracowanie wykazu tematów lekcji wychowawczych dostosowanych do etapów 

edukacyjnych, programów nauczania, potrzeb i sytuacji wychowawczych uczniów. 

3. Upowszechnianie i promowanie idei wolontariatu szkolnego i samorządności szkolnej. 

4. Organizacja szkolenia dla rodziców w celu zwiększenia ich umiejętności wychowawczych  

w sytuacjach uzależnienia od komputera/telefonu komórkowego oraz sposobach 

zabezpieczania dostępu do niepożądanych treści i stron internetowych. 

5. Opracowanie i realizacja Planu doradztwa zawodowego na rok szkolny 2019/2020. 

 

V. Struktura oddziaływań wychowawczych 

 

1. Dyrektor szkoły: 

 stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole, 

 sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom 

pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,  

 inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie 
kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub 

metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów, 

 stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 
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organizacji, w szczególności organizacji, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły, 

 współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym, 
oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań, 

 czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, 

 nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad 

oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły, 

 nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 

 

2. Rada pedagogiczna: 

 uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań 
profilaktycznych, 

 angażuje się w opracowanie projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go 

w porozumieniu z Radą rodziców , 

 opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach 
zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością 

 uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego, 

 uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 

 

3. Nauczyciele: 

 współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, 

uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 

 reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie 
dla ucznia, 

 reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów, 

 przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia 

młodzieży demoralizacją i przestępczością, 

 udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 

 kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, 

 rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce  
na swoich zajęciach, 

 wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia.  
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4. Wychowawcy klas: 

 diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, 

 rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów, 

 na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym 

Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy 

na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby 

uczniów, 

 przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej 
pracy, 

 zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym  
i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły, 

 są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego 

zespołu, 

 oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole 
procedurami, 

 współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem 
szkolnym, psychologiem oraz specjalistami pracującymi z uczniami, 

 wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji, 

 rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców, 

 dbają o dobre relacje uczniów w klasie, 

 podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom 
podopiecznych, 

 współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci  

i młodzieży, 

 podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych. 

 

5. Zespół wychowawców: 

 opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży 
demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami działającymi  

na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, 

nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych, 

 analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze, 

 ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym 
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rozpoczynających pracę w roli wychowawcy, 

 przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej  
i profilaktycznej szkoły. 

 

6. Pedagog szkolny oraz psycholog: 

 diagnozuje środowisko wychowawcze, 

 zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach, 

 współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej  
lub stałej opieki, 

 zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, 

 współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów, 

 współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły  
i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną. 

 

7. Rodzice: 

 współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny, 

 uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły, 

 uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę, 

 zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole, 

 współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie, 

 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, 

 rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-
profilaktyczny szkoły. 

 

8. Samorząd uczniowski: 

 jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności sportowej 
oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi  

w porozumieniu z opiekunami i dyrektorem, 

 uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły, 

 współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,  
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 prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów (uczestniczy w działalności Klubu 
Wolontariatu),  

 reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego, 

 propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji, 

 dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję. 

 

VI. Szczegółowe zadania programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły w roku 

szkolnym    2019/2020 

 

I. Rozwój duchowy 

 

ZADANIE DO 

REALIZACJI 

ODPOWIEDZIAL

NI 

TERMINY 

REALIZACJ

I 

OCZEKIWANE 

EFEKTY 

WARTOŚC

I 

1.  Poznanie symboli 

narodowych i 

wybitnych postaci 

historycznych na 

zajęciach 

lekcyjnych, apelach, 

spotkaniach w 

kołach 

zainteresowań. 

Nauczyciele, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

historii, 

nauczyciele 

świetlicy i 

biblioteki 

Cały rok Umiłowanie 

Ojczyzny 

Zaznajomienie z 

symbolami  

narodowymi, 

historią sławnych 

ludzi, hymnem 

państwowym 

Znajomość historii 

Rodzina  

Przyjaźń  

Miłość  

Wartości 

patriotyczne 

2.  Udział w świętach 

państwowych, 

rocznicach i apelach 

rozpoczynających 

się hymnem 

państwowym. 

 

Wychowawcy klas Cały rok Nabycie 

umiejętności 

odpowiedniego 

zachowanie się 

podczas uroczystości 

i w miejscach 

pamięci narodowej. 

Odpowiedzialność 

za miejsca pamięci 

narodowej 

Wartości 

patriotyczne 

3.  Odwiedzanie miejsc 

pamięci narodowej 
Klub Odkrywców Cały rok Właściwe 

zachowanie się np. 

w miejscach pamięci 

narodowej, 

bibliotece, muzeum, 

na cmentarzu. 

Umiejętność 

korzystania z 

różnych źródeł 

Wartości 

patriotyczne 
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informacji 
4.  Poznanie kultury 

rodzimej, 

zaznajomienie się  

z kulturą regionu 

Nauczyciele 

historii , Szkolny 

Klub Odkrywców 

Cały rok Opracowanie 

gazetek 

Poznanie historii 

naszego miasta i 

jego zabytków 

Nabycie 

umiejętności 

zdobywania 

informacji o 

sposobie 

funkcjonowania 

samorządu, 

instytucji 

Rodzina 

Wartości 

patriotyczne 

5.  Udział uczniów w 

kultywowaniu 

tradycji religijnych : 

- Jasełka  

- Misterium 

Wielkanocne, 

- Konkurs 

plastyczny  

,,Tajemnice 

różańcowe w 

obrazkach” 

Nauczyciele wg 

harmonogramu 

uroczystości 

szkolnych 

 

 

 

XII. 2019 

IV. 2020 

 

X. 2019 

 

Rozwinięcie 

zainteresowań, 

prezentacja swoich 

uzdolnień. 

Kształtowanie 

poprawnej 

polszczyzny. 

Kształtowanie u 

uczniów 

umiejętności 

właściwego 

zachowania z 

uwzględnieniem 

sytuacji i miejsca. 

Rodzina 

Przyjaźń 

Rozwój 

osobisty 

Tolerancja 

Współpraca 

Tradycja 

Wiara 

Ofiarność 

 

6.  Obchody 100-nej 

rocznicy urodzin 

Jana Pawła II  

a) Konkurs piosenki 

religijnej ,, Jak 

Dawid śpiewać 

chcę” 

b) Konkurs 

plastyczny ,, Sto 

portretów na 100-

tną rocznicę 

urodzin Jana 

Pawła II 

c) Apel z okazji 

100-tnej rocznicy 

urodzin Jana 

Pawła II 

Nauczyciele wg 

harmonogramu 

uroczystości 

szkolnych 

 

 

 

 

IV. 2020 

 

 

 

V. 2020 

 

 

 

 

 

V. 2020 

Rozwijanie 

zainteresowań i 

zdolności 

Poznanie postaci 

Jana Pawła II 

 

Wiara 

Rozwój 

osobisty 

Samodosko-

nalenie się 

Współpraca  

Szacunek 

do tradycji 

Współpraca 

Szacunek 

Prawda 

 

7. Obchody rocznicy 

Odzyskania 

Niepodległości przez 

Polskę 

Nauczyciele wg 

harmonogramu 

uroczystości 

szkolnych 

XI. 2019 Rozwiniecie u 

uczniów 

zainteresowania 

twórczością o 

tematyce 

patriotycznej 

Szacunek 

do tradycji 

Wartości 

patriotyczne 

Prawda 
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8.  Obchody rocznicy 

uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja 

Nauczyciele wg 

harmonogramu 

uroczystości 

szkolnych 

V. 2020 Rozwiniecie u 

uczniów 

zainteresowania 

twórczością o 

tematyce 

patriotycznej 

Szacunek 

do tradycji 

Wartości 

patriotyczne 

Prawda 

9.  Dzień Patrona Nauczyciele wg 

harmonogramu 

uroczystości 

szkolnych 

V. 2020 Poznanie patrona 

szkoły 

Współpraca 

Szacunek 

do tradycji  

Chęć 

samodosko-

nalenia się 

 

 

 

II. Rozwój społeczny 

 

ZADANIA DO 

REALIZACJI 

ODPOWIEDZIAL

NI 

TERMIN 

REALIZACJ

I 

OCZEKIWANE 

EFEKTY 

WARTOŚC

I 

1. Stworzenie planu 

pracy szkoły na rok 

2019/2020 

dyrektor, 

wicedyrektor, 

przewodniczący 

zespołów 

przedmiotowych, 

Do 

30.09.2019 

Lepsza znajomość 

pracy Szkoły oraz  

podejmowanych 

działań w roku 

szkolnym 

2018/2019. 

Przyjaźń 

Zdrowie 

Pomoc 

innym 

Tolerancja 

Współpraca 

Prawda  

 
2. Wybór 

samorządów 

klasowych 

Wychowawcy klas IX. 2019 Nabycie 

umiejętności 

współpracy i 

odpowiedzialności. 

Uwrażliwienie na 

potrzeby innych. 

Przyjaźń 

Pomoc 

innym 

Altruizm 

Współpraca 

3. Opracowanie i 

realizacja  planu 

działalności SU 

Opiekunowie SU Cały rok 

 

 Pomoc 

innym 

Altruizm 

Współpraca 
4. Opracowanie i 

realizacja planu 

działalności 

Szkolnego Koła 

Wolontariatu 

Opiekunowie Koła 

Wolontariatu 

Cały rok Wykształcenie 

wrażliwości na 

potrzeby innych 

ludzi 

Pomoc 

innym 

Zdrowie 

Współpraca 

Altruizm 
5. Zapoznanie RP z: Dyrektor IX. 2019 Lepsza znajomość Współpraca 
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a) Programem 

Wychowawczo – 

Profilaktycznym 

b) zapoznanie z 

systemem 

doradztwa 

zawodowego  

Zespół ds. 

opracowania 

Programu 

Profilaktyczno-

Wychowawczego: 

E. Federowicz 

M. Wysokińska 

M. Matusiak 

L. Jasińska 

E. Krupa 

A. Kołodziej 

pracy Szkoły oraz  

podejmowanych 

działań w roku 

szkolnym 2019/2020 

Rozwój 

osobisty 

Samodosko

nalenie się 

Zdrowie  

 

6. Organizacja przez 

dyrektora spotkań 

z rodzicami 

 

Dyrektor, 

wychowawcy 

Cały rok  Zacieśnienie 

współpracy 

rodziców ze szkołą. 

Rodzina 

Współpraca 

7. Informowanie 

rodziców o 

postępach w nauce,   

zachowaniu 

uczniów, a także o 

sytuacjach 

trudnych i 

kryzysowych z 

udziałem dziecka 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

Psycholog 

Pedagodzy 

Dyrektor szkoły 

Cały rok Zaangażowanie 

rodziców w życie 

szkoły. 

Rodzina 

Współpraca 

Pomoc 

innym 

Zdrowie 

Prawda 

Tolerancja 

8. Informowanie 

rodziców   

o podejmowanych 

przez szkołę 

działaniach 

profilaktycznych i 

wychowawczych. 

Wychowawcy Cały rok Zwiększenie 

świadomości 

rodziców na temat 

podejmowanych 

przez szkołę działań 

profilaktycznych i 

wychowawczych 

Rodzina 

Zdrowie 

Pomoc 

innym 

9. Zapoznanie 

rodziców  ze 

Statutem,  

regulaminami 

obowiązującymi w 

placówce, 

procedurami 

korzystania z 

monitoringu oraz 

formami pomocy 

przetwarzania 

danych osobowych 

Wychowawcy  IX. 2019 Rodzice znają Statut 

Szkoły, swoje prawa 

i obowiązki oraz 

prawa i obowiązki 

uczniów 

Rodzina 

Zdrowie 

Pomoc 

innym 

10. Poinformowanie  

przez 

wychowawców na 

początku roku 

szkolnego uczniów 

i rodziców o:  

a) zasadach 

oceniania 

zachowania, 

Wychowawcy IX/X. 2019 Rodzice znają Statut 

Szkoły, swoje prawa  
i obowiązki oraz 

prawa i obowiązki 

uczniów. 

Prawda 

Współpraca 
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b) zasadach 

oceniania z 

obowiązkowych 

zajęć 

edukacyjnych 

oraz  sposobach 

sprawdzania 

osiągnięć 

edukacyjnych 

uczniów. 

11. Zapoznanie 

uczniów ze 

statutem, 

regulaminami 

obowiązującymi  

w placówce  

Wychowawcy X-IX.2019 Uczeń czuje się 

bezpieczny w szkole, 

zna zasady 

bezpiecznego 

zachowania się  

w szkole, w domu, 

na ulicy, na 

wycieczkach, wokół 

szkoły oraz 

korzystania z 

Internetu.  

Prawda 

Tolerancja 

Współpraca 

Bezpieczeń-

stwo 

12. Realizacja Planu 

Doradztwa 

Zawodowego 

a) realizację 

zagadnień  

dotyczących 

tematów 

zawartych w 

podstawie 

programowej; na 

lekcjach 

wychowawczych, 

zajęć 

przysposobienia 

do pracy, nauki 

zawodu, 

b) wycieczki 

tematyczne 

Nauczyciele 

doradztwa 

zawodowego, 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog, 

psycholog, 

nauczyciele 

zawodu i 

przysposobienia do 

pracy 

Cały rok Poznanie 

charakterystyki 

różnych zawodów. 

Wzbudzenie 

świadomego 

zainteresowania 

swoimi 

predyspozycjami i 

swoją przyszłością 

Rozwój 

zainteresowań 

Intelektualn

a Społeczna 

Duchowa 

13. Informowanie 

rodziców o 

bieżących 

wydarzeniach i 

uroczystościach 

szkolnych poprzez 

stronę internetową, 

redagowanie 

notatek 

dotyczących 

uroczystości i 

imprez szkolnych, 

wydarzeń z życia 

szkoły  

I. Sulej Cały rok Wzbudzanie 

świadomego 

zainteresowania 

dokonaniami 

społeczności 

szkolnej, 

integrowanie 
środowiska 

szkolnego, 

wzbudzania 

poczucia dumy i 

zadowolenia z 

osiągnięć uczniów, 
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promowanie 

placówki w 

środowisku. 
14. Współpraca  

wychowawcza ze 

środowiskiem 

lokalnym. 

Zapraszanie władz 

lokalnych na 

uroczystości 

szkolne: 

a) współpraca z 

Policją – udział  

w zajęciach 

prowadzonych 

przez Policję na 

temat 

bezpieczeństwa 

ruchu drogowego 

b) współpraca ze 

Strażą Pożarną   

w zakresie 

bezpieczeństwa  

c) współpraca  

z lokalnymi 

mediami 

d) współpraca  

z lokalnymi 

przedszkolami,  

e) współpraca  

z Poradnią 

Psychologiczno – 

Pedagogiczną, 

f) współpraca ze 

Stowarzyszeniem 

,,Jesteśmy sobie 

potrzebni”, 

,,Labirynt”  

i z innymi 

instytucjami 

działającymi na 

rzecz dzieci i ich 

rodziny, 

g) współpraca z  

OSIR, Muzeum 

Regionalnym, 

Biblioteką 

Publiczną 

h) współpraca z 

powiatową Stacją 

Sanitarno – 

Epidemiologiczn

ą w Łukowie w 

zakresie 

Dyrektor, 

Wicedyrektor 

Pielęgniarka 

szkolna A. Piskorz 

Cały rok w 

miarę potrzeb 

Promocja Szkoły. 

Nabycie przez 

uczniów 

kompetencji w 

zakresie 

umiejętności 

społecznych, 

bezpiecznych 

zachowań. 

Profilaktyka 

uzależnień. 

Przyjaźń 

Zdrowie 

Pomoc 

innym 

Tolerancja 

Współpraca 

Prawda  
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profilaktyki 

15. Obchody 

Światowego Dnia 

Świadomości 

Autyzmu 

Nauczyciele wg 

harmonogramu 

uroczystości 

szkolnych 

IV.2020  Przyjaźń  

Szacunek 

Współpraca 

16. Obchody 

Światowego Dnia 

Zespołu Downa 

Nauczyciele wg 

harmonogramu 

uroczystości 

szkolnych 

III. 2020  Przyjaźń  

Szacunek 

Współpraca 

 
17. Organizacja 

dyskoteki szkolnej 

z okazji Dnia 

Chłopaka 

Nauczyciele wg 

harmonogramu 

uroczystości 

szkolnych 

IX.2019 Integracja 

społeczności 

szkolnej. Nabycie 

umiejętności 

właściwego 

zachowania podczas 

dyskotek szkolnych.  

Przyjaźń 

Tolerancja 

Współpraca 

Dobra 

zabawa 

18. Organizowanie 

przyjęć klasowych 

np. andrzejki, 

mikołajki, wigilia 

klasowa i inne 

Wychowawcy klas, 

rodzice 

Cały rok Integracja 

społeczności 

szkolnej. Wyrobienie 

nawyku kulturalnego 

spędzania czasu 

wolnego. 

Przyjaźń 

Tolerancja 

Współpraca  

Dobra 

zabawa 

19. Obchody Dnia 

Rodziny 
Dyrektor 

Wychowawcy 

Rodzice 

Nauczyciele 

według 

harmonogramu 

VI. 2020 Rozwój osobowości 

i właściwych postaw 

moralnych ucznia. 

Wprowadzenie 

uczniów w role 

społeczne  

Rodzina 

Zdrowie 

Przyjaźń  

Miłość 

 

20. Udział uczniów i 

nauczycieli w 

obchodach świąt 

narodowych, 

imprezach i 

uroczystościach 

szkolnych i 

miejskich i 

powiatowych 

Dyrektor, 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

SU 

Uczniowie 

Cały rok Przygotowanie 

uczniów do 

świadomego i 

aktywnego 

uczestnictwa w 

uroczystościach 

szkolnych i 

pozaszkolnych. 

Rozwinięcie  

poczucia dumy z 

bycia uczniem  

Szacunek 

do tradycji 

Prawda 

Wiara 

Wartości 

patriotyczne 

 

III. Rozwój intelektualny 

 

ZADANIA DO 

REALIZACJI 

ODPOWIEDZIAL

NI 

TERMIN 

REALIZACJ

I 

OCZEKIWANE 

EFEKTY 

WARTOŚC

I  

1. Wielospecjalistycz

na ocena 
Zespoły 2x w roku Wspieranie ucznia z Współpraca 
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funkcjonowania 

ucznia 
klasowe  trudnościami  

Rozwijanie 

uzdolnień 

Wspieranie 

mocnych stron 

ucznia 

Rozwój 

osobisty 

Samodosko-

nalenie się 

Zdrowie 

2. Rozpoznanie 

sytuacji materialnej 

uczniów 

Wychowawcy 

klas 

Cały rok Kierowanie uczniów 

do instytucji 

niosących pomoc 

ubogim 

Zdrowie 

Pomoc 

innym 

3. Opieka 

psychologiczno-

pedagogiczna nad 

uczniem  

Wychowawcy 

klas 

Specjaliści  

Cały rok Optymalizowanie 

warunków 

kształcenia 

dostosowanych do 

możliwości i potrzeb 

ucznia 

Wyrównywanie 

szans edukacyjnych 

Pomoc 

innym 

Współpraca 

Tolerancja 

Szacunek 

 

 

4. Organizowanie  

wystaw prac 

plastycznych 

uczniów 

Nauczyciele 

sztuki, zajęć 

rozwijających 

kreatywność 

Cały rok Nabycie  

umiejętności 

obserwacji sztuki 

przez uczniów. 

Uwrażliwienie na 

piękno 

Kreatywnoś

ć 

Wyobraźnia 

Motywacja 

Piękno  

5. Uczestnictwo 

uczniów w 

wystawach np. 

malarstwa, rzeźby, 

grafiki czy sztuki 

ludowej 

Wychowawcy 

Szkolny Klub 

Odkrywców 

Cały rok/ 

zgodnie z 

kalendarz

em imprez 

Wyrobienie nawyku 

kulturalnego 

spędzania czasu 

wolnego. 

Uwrażliwienie  na 

piękno 

Szacunek 

dla tradycji 

Piękno 

Wrażliwość 

6. Lekcje muzealne, 

teatralne, poznanie 

zabytków 

własnego miasta 

Szkolny Klub 

Odkrywców 

Cały rok Uwrażliwienie na 

sztukę i piękno 

naszego miasta 

Wartości 

patriotyczne 

Rozwój 

osobisty 

Wrażliwość 

Kreatywnoś

ć 

Wyobraźnia  

 
7. Organizacja 

spotkań z 

literaturą; akcje 

czytelnicze: 

a) ,, Jak nie czytam, 

jak czytam” 

b) „Dzień głośnego 

czytania” 

c) ,,Narodowe 

czytanie” 

E. Bajora 

E. Abramek 

R. Bednarczyk 

Cały rok Upowszechnienie 

czytelnictwa wśród 

dzieci i młodzieży. 

Rozwój 

osobisty 

Samodosko-

nalenie  

Współpraca 

8. Wzbogacanie 

biblioteki w 
Dyrektor Cały rok Wykształcenie Rozwój 
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ciekawe pozycje 

literackie. 
R. Bednarczyk 

 

umiejętności 

korzystania z 

różnych dostępnych 

źródeł informacji 

osobisty 

Samodosko-

nalenie 

 

IV. Rozwój fizyczny 

 

ZADANIA DO 

REALIZACJI 

ODPOWIEDZIAL

NI 

TERMIN 

REALIZACJ

I 

OCZEKIWANE 

EFEKTY 

WARTOŚC

I 

1. Prowadzenie zajęć 

sportowych z 

uczniami, udział  

w zawodach 

sportowych 

Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

cały rok Rozwinięcie  

sprawności fizycznej 

uczniów 

Wykształcenie 

zainteresowań 

sportowych u 

uczniów 

Zdrowie 

współpraca 

2. Obchody Dnia 

Zdrowia 
Nauczyciele wg 

harmonogramu 

IV.2020 Wyrobienie 

nawyków 

przestrzegania zasad 

higieny osobistej 

Zdrowie 

Współpraca 

Samodosko-

nalenie się 

 Rozwój 

osobisty 
3. Poruszanie 

tematyki 

prozdrowotnej na 

lekcjach 

wychowawczych, 

przyrody, biologii, 

wychowania 

fizycznego, 

edukacji 

wczesnoszkolnej 

Nauczyciele Cały rok Wsparcie rozwoju 

osobowości uczniów. 

Wykształcenie u 

uczniów nawyków 

prozdrowotnych 

Zdrowie 

4. Udział w 

programach 

,,Pływamy Razem” 

i  ”Zabawy i gry w 

wodzie” 

M. Goławska 

R. Walecki 

A. Łukowski 

Cały rok Radzenie sobie w 

środowisku 

wodnym, nauka 

pływania 

Zdrowie  

Przyjaźń 

Pomoc 

innym 

5. Program 

,,Rowerem przez 

świat” 

M. Walecka 

L. Celińska 

M. Goławska 

Cały rok Poznaje zasady 

bezpiecznego 

poruszania się po 

ścieżkach 

rowerowych 

Zapoznanie się z 

przepisami ruchu 

drogowego 

Zdrowie  

Przyjaźń 

 

6. Udział w 

programie 
A. Świderska  Cały rok Integracja Zdrowie  
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,,Sensorycznie 

wszystko gra” 
M. Matusiak 

R. Mościcka 

środowiska 

szkolnego 

Wiara we własne siły 

Stymulowanie i 

wspomaganie 

wszechstronnego i 

harmonijnego 

rozwoju  

Wyzwalanie 

aktywności ruchowej  

Przyjaźń 

 

7. Realizacja 

programu ,,Owoce 

i warzywa w 

szkole” 

Wychowawcy I-V Cały rok Wykształcenie u 

uczniów zdrowych 

nawyków 

żywieniowych 

Zdrowie 

8. Realizacja 

programu „Mleko 

w szkole” 

Wychowawcy I-V Cały rok Wykształcenie u 

uczniów zdrowych 

nawyków 

żywieniowych 

Zdrowie 

9. Spotkanie z 

policjantem 

poświęcony 

bezpieczeństwu w 

ruchu drogowym 

I. Abramek 

A. Kryczka- 

Wysokińska 

Cały rok Zapoznanie uczniów 

z zasadami 

bezpieczeństwa z 

zakresu ruchu 

drogowego 

Zdrowie 

Bezpieczeń-

stwo 

10. Realizacja treści 

wychowania 

komunikacyjnego 

na zajęciach 

dydaktycznych 

Nauczyciele  Cały rok Zapoznanie uczniów 

z zasadami 

bezpieczeństwa z 

zakresu ruchu 

drogowego. 

Zdrowie 

Bezpieczeń-

stwo 

współpraca 

11. Program 

porzadkowo- 

opiekuńczy 

A. Łukowski Cały rok Nabywanie 

umiejętności 

sprzątania 

Umiejętność 

sprawowania opieki 

i pomocy w prostych 

czynnościach 

Samodosko-

nalenie 

Zdrowie 

Bezpieczeń-

stwo 

Współpraca 

12. Program „Zdrowo 

jemy, zdrowo się 

czujemy” 

 Cały rok Wykształcenie u 

uczniów zdrowych 

nawyków 

żywieniowych 

Zapoznanie z 

zasadami zdrowego 

odżywiania 

Zdrowie 

 

13. Program „Mam 

szansę zostać 

również 

pracownikiem” 

W. Kokosiński Cały rok Planowanie swojej 
przyszłości 

zawodowej 

Rozwijanie 

zainteresowań 

zawodowych 

Kształtowanie 

prawidłowej 

Rozwój 
osobisty 

Samodosko-

nalenie 

Współpraca 

Bezpieczeń-

stwo 
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postawy wobec 

pracy, szanowanie 

pracy swojej i 

innych 
14. Program 

„Tropiciele 

zimowych 

przygód” 

E. Listopad  Atrakcyjne 

spędzanie wolnego 

czasu 

Aktywność fizyczna 

Rozrywka, relaks 

Przyjaźń 

Rozwój 

osobisty 

Zdrowie 

15. Program „Kibicuj 

 z klasą” 
G. Celiński Cały rok Atrakcyjne 

spędzanie wolnego 

czasu 

Wykształcenie 

zainteresowań 

sportowych u 

uczniów 

Integracja 

środowiska 

szkolnego 

Przyjaźń 

Rozwój 

osobisty 

Tolerancja 

 

16. Program „Czuję 

swoje ciało” 
A. Osińska Cały rok  Zdrowie 

17. Kółko taneczne A. Kryczka -

Wysokińska 

Cały rok Aktywne spędzanie 

wolnego czasu 

Usprawnianie 

koordynacji 

wzrokowo-ruchowej  

i estetyki ruchu 

Przygotowanie 

układów tanecznych 

do prezentacji w 

szkole i w 

środowisku 

lokalnym 

Przyjaźń 

Rozwój 

osobisty 

Zdrowie 

Samodosko-

nalenie 

 

V. Rozwój emocjonalny 

 

ZADANIE DO 

REALIZACJI 

ODPOWIEDZIAL

NI 

TERMINY 

REALIZACJ

I 

OZEKIWANE 

EFEKTY 

WARTOŚC

I 

1. Realizacja 

Powiatowego 

Programu Ochrony 

Zdrowia 

Psychicznego 

Wszyscy 

nauczyciele 

Psycholog 

Pedagodzy 

Cały rok  Zdrowie 

psychiczne 

Tolerancja 

Akceptacja 

Pomoc 
2. Realizacja 

patriotycznych 

zajęć o ustalonej 

Wychowawcy klas 

we współpracy z 

Cały rok Uczeń osiąga 

umiejętności 

Bezpieczeńs

two 
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tematyce 

stanowiącej 

załącznik Nr 1 do 

Programu 

pedagogiem i 

psychologiem  

społeczne, określone 

w celach zajęć  

Poprawa jakości 

funkcjonowania 

ucznia 

Kształtowanie 

nawyków 

prozdrowotnych 

Zdrowie 

Pomoc 

innym 

Współpraca 

Przyjaźń 

Tolerancja 

3. Zajęcia 

specjalistyczne z 

uczniem z 

trudnościami 

emocjonalnymi(za

bawy przeciwko 

agresji, zajęcia 

kształtujące 

kompetencje 

emocjonalno-

społeczne 

Wychowawcy 

A.Strzyżewska 

E. Federowicz 

M. Wysokińska 

M. Zaniewicz 

Cały rok  Bezpieczeńs

two 

Zdrowie 

Pomoc 

innym 

Współpraca 

Przyjaźń 

Tolerancja 

4. Organizacja Dnia 

Bezpiecznego 

Internetu 

M. Wysokińska 

E.Federowicz 

II. 2020  Zdrowie 

Bezpieczeń-

stwo 

Współpraca 
5. Szkolenie dla 

rodziców na temat 

bezpieczeństwa w 

sieci 

Nauczyciele 

Wychowawcy 

M. Wysokińska 

M. Zaniewicz 

Cały rok Zwiększenie 

poczucia 

bezpieczeństwa 

uczniów. Promocja 

bezpiecznych 

zachowań na terenie 

szkoły i w jej 

sąsiedztwie. 

Zwiększenie 

świadomości 

uczniów i rodziców 

dotyczącej zasad 

bezpiecznego 

korzystania z 

Internetu.  

Zdrowie 

Bezpieczeń-

stwo 

Współpraca 

6. Organizacja 

spotkań 

społeczności 

szkolnej z 

ekspertem tematyki 

korzystania z 

Internetu  

Nauczyciele 

Wychowawcy 

Psycholog 

Pedagodzy 

2 razy w roku Zwiększenie 

świadomości 

uczniów dotyczącej 

zasad bezpiecznego 

korzystania z 

Internetu 

Uświadomienie o 

konsekwencjach 

niewłaściwego 

korzystania z 

Internetu 

Bezpieczeń-

stwo 

Pomoc 

7. Przeprowadzenie 

lekcji 
 4-6 lekcji 

rocznie 

Zwiększenie 

świadomości 

Bezpieczeń-

stwo 
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wychowawczej na 

temat wybranego 

aspektu 

cyberbezpieczeń-

stawa 

uczniów dotyczącej 

zasad bezpiecznego 

korzystania z 

Internetu 

Zaakcentowanie 

przewagi 

pozytywnych cech 

Internetu 

Pomoc 

8. Organizacja 

konkursu na temat 

bezpieczeństwa 

cyfrowego 

A. Sójka 

M. Wysokińska 

SU 

III. 2020 r. Poznanie 

pozytywnych metod 

i sposobów 

wykorzystywania 

zasobów Internetu 

Bezpieczeń-

stwo 

Pomoc 

9. Realizacja 

projektów 

edukacyjnych 

finansowanych ze 

środków unijnych, 

kuratoriów i 

fundacji 

prywatnych 

Rada pedagogiczna 

 

Cały rok Poznanie nowych 

technologii 

informacyjnych 

Poznanie tematyki 

Bezpieczeń-

stwo 

Pomoc 

 

 

 

 

VII. 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) analizę przypadków, 

7) analizę sprawozdań nauczycieli z realizacji Programu. 

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

programu wychowawczo-profilaktycznego powołany przez dyrektora. Zadaniem 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. 
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Program Wychowawczo- Profilaktyczny Zespołu Placówek w Łukowie  

 

- przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 16.09.2019r. 

 

- przyjęto uchwałą Rady Rodziców w dniu – 16.09.2019r. 

 

- w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim w dniu - 

 

 

 

Rada Rodziców                         Rada Pedagogiczna                         Samorząd Uczniowski 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Programu: Tematy  profilaktyczno- wychowawcze realizowane  

w klasach I-IV w roku szkolnym 2019/2020. 

 

 Zasady w naszej klasie, szkole, społeczeństwie. 

 Dobrze czy źle ? Oceniamy swoje postępowanie oraz innych osób. 

 Ja i moje uczucia. 

 Uczestniczę w życiu szkoły- apelach,  akademiach, imprezach szkolnych  

i pozaszkolnych. 

 Uczestniczę w tradycjach i historii mojego kraju. 

 Przestrzegamy przepisów bezpieczeństwa w klasie i szkole. 

 Dbamy o bezpieczeństwo na zajęciach szkolnych. 

 ,,Czerwone-stop, zielone Idź”- znam zasady ruchu drogowego. 

 Dlaczego warto znać numery alarmowe ? 

 Dbam o swoje otoczenie- Dzień Ziemi. 

 Moje zdrowie, moje życie. 

 Jak wesoło i bezpiecznie spędzać czas wolny? 

 Co mi grozi w Internecie. 

 Inny nie znaczy gorszy- postawa tolerancji wobec drugiej osoby. 

 Dobre sposoby radzenia sobie ze złością, gniewem, stresem. 

 Dzieci mają swoje prawa ale i mają też obowiązki. 
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Tematyka godzin wychowawczych dla klas V- VIII  

 

 Jak być dobrym zespołem? Zasady obowiązujące w klasie. 

 Trudny wiek dojrzewania- pogadanka z pielęgniarką szkolną. 

 Dobre słowo leczy smutek- zwracamy uwagę na właściwe odnoszenie się do innych, 

okazywanie serdeczności i wsparcia. 

 Nałogi, używki- NIE! Zdrowy styl życia- TAK!- wskazywanie przyczyn i skutków nałogów: 
alkohol, nikotyna,, uzależnienie od Internetu, telefonu komórkowego, komputera i telewizji. 

 Propagowanie zdrowego stylu życia i wdrażanie do dbania o własny wygląd i zdrowie. 

 „Do serca przytul psa, weź na kolana kota…” Znaczenie akcji charytatywnych i 

wolontariatu. 

 Jak radzić sobie  z sytuacjami sprzyjającymi  wybuchowi agresji i przemocy?  

 Czym jest cyberprzemoc i cyberbullying ? 

 Zachowujemy tradycje szkolne, regionalne, narodowe i religijne. 

 Przyjaciel- lekarstwo na całe zło- cechy dobrego przyjaciela. 

 Bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

Tematyka godzin wychowawczych dla uczniów szkoły branżowej 

 

● Rzeczywistość w której żyję - moje prawa i obowiązki. 

● Co nas łączy – prezentacja zainteresowań, form spędzania czasu wolnego, zdolności i 

uzdolnień itp. 

● Tworzymy grupę – ustalanie celów i reguł grupowych. 

● Rola współpracy i pomocy grupy w osiąganiu celów indywidualnych i grupowych. 

● Planowanie własnego rozwoju. 

● Rozległość zainteresowań jako czynnik ułatwiający dokonywanie wyborów. 

● Niepowodzenia to porażki czy kolejne etapy w drodze do celu ? 

● Uczucia - identyfikacja i nazywanie uczuć. 

● Dobre sposoby radzenia sobie ze złością, gniewem, rozczarowaniem, stresem. 

● Komunikacja werbalna i niewerbalna, umiejętność odczytywania sygnałów z otoczenia. 

● Źródła zagrożeń dla zdrowia i życia współczesnego człowieka - cyberprzemoc, 

uzależnienia. 
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● Rozpoznawanie zagrożeń cywilizacyjnych ( uzależnienia, sekty, subkultury, choroby) i 

manipulacji polityczno- gospodarczych ( rasizm, nietolerancja, terroryzm, rozpad więzi 

rodzinnych, brak ideałów, nachalna reklama itp.) 

● Rola używek w radzeniu sobie z trudnościami i nawiązywaniem kontaktów. Manipulowanie 

świadomością. 

● Mechanizm powstawania uzależnień. 

● Mówienie " NIE" a autorytet w grupie. 

● Zdrowe odżywianie się – anoreksja, bulimia. Akceptacja obrazu własnego ciała. 

 

Tematyka godzin wychowawczych w ramach zajęć funkcjonowania osobistego i społecznego  

w Szkole Przysposabiającej do Pracy 

 Jakie mam prawa i obowiązki? 

 Bezpieczeństwo w szkole i w drodze do szkoły 

 Jacy jesteśmy dla innych?- analiza wzajemnych zachowań i kultury na co dzień 

 Uczeń – obywatel; czym są dla mnie symbole narodowe? 

 Gdzie szukać autorytetów we współczesnym świecie? 

 Czym jest praca dla człowieka na podstawie zawodu nauczyciela- ukierunkowanie uczniów 

na rozwój własnego hobby? 

 Promowanie zdrowego stylu życia- zasady prawidłowego odżywiania się 

 Jak mogę zmienić swoje życie, by uwzględnić potrzeby środowiska naturalnego? 

 Co i dlaczego powinniśmy wiedzieć o sektach, subkulturach, i uzależnieniach ? 

 Stres- jak sobie z nim radzić? 

 Porozmawiajmy o agresji i przemocy. 

 Zagrożenia płynące z Internetu- cyberprzemoc, cyberbullying 

 Kultywujemy tradycje: szkolne, regionalne, narodowe i religijne. 

 Telewizja i komputer- pomagają czy szkodzą? 

 Dlaczego warto wspomagać Szkolny Klub Wolontariatu? 

 


