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PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 59 

IM.1 DYWIZJI PANCERNEJ GEN. STANISŁAWA MACZKA W GDAŃSKU 

NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

 

Wiodące dokumenty uwarunkowań formalno – prawnych 

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

• Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989r. (Dz.U. z 1991r. nr 120, poz. 526). 

• Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2215). 

• Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.:Dz. U. z 2020 r. poz.1327). 

• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz.910 ze zm.). 

• Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.). 

• Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.). 

• Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2182 ze 

zm. ) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18.08.2015 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.). 

• Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022. 

• Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020 

• Statut Szkoły 
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Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/22  

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w 

rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego. 

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o 

zdrowie. 

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji 

patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane 

wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych. 

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, 

zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu 

zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie 

w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-

komunikacyjne. 

5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu 

się dorosłych. 

6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

7.  

CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO : 

1. Wykształcenie postaw: uczciwości, odpowiedzialności, sumienności i pracowitości, 

2. Wyposażenie uczniów w postawę pielęgnowanie tradycji, osiągnięć nauki i kultury polskiej 

3. Zintegrowanie zespołów klasowych i całej społeczności szkolnej; współpraca z rodziną ucznia 
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4. Stworzenie warunków do rozwoju samorządności szkolnej 

5. Wyposażenie uczniów w postawę prowadzenia zdrowego stylu życia 

6. Stworzenie warunków do rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów  

7. Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia. 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej i profilaktycznej są ukierunkowane na: 

• wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej, 

• przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (środowisku lokalnym, szkole, klasie), 

• wzbudzanie poczucia przynależności do grupy, wspólnoty, 

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

• budowanie poczucia tożsamości regionalnej, narodowej i europejskiej, rozwijanie postawy patriotycznej, 

• przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom, 

• wykorzystanie narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość, 

• bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych, 

• troska o bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców. 

 

Szczegółowe cele do realizacji w roku szkolnym 2021/2022 

1. Umacnianie postawy patriotycznej. 

2. Kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. 

3. Wsparcie wszystkich uczniów tego wymagający pomocą w odpowiedniej formie. 

4. Włączenie osób niepełnosprawnych do życia społecznego. 

5. Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości. 

6. Integracja zespołów klasowych. 

7. Organizowanie zajęć uczących jak zdrowo ekologicznie żyć. 
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8. Nabywanie wiedzy i umiejętności dotyczących bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. 

9. Upowszechnienie wiedzy na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych. 

10. Utrwalenie bezpiecznych zachowań, które chronią lub zmniejszają ryzyko związane z zagrożeniami w sieci. 

11. Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów. 

12. Zwiększenie udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych. 

13. Doradztwo zawodowe: pomoc w wyborze dalszej drogi kształcenia. 

14. Zorganizowanie zajęć, warsztatów wzmacniające poczucie własnej wartości, podnoszących samoocenę oraz pozwalających uczniowi zdać sobie sprawę 

ze swoich mocnych stron - kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby. 

15. Dostosowanie narzędzi, metod i form pracy stosowanych w zdalnym nauczaniu, do możliwości psychofizycznych uczniów. 

16. Pedagogizacja rodziców dotycząca wzmocnienia zainteresowań dzieci i uświadomienia jak ważne dla poczucia bezpieczeństwa dziecka jest 

świadomość, że rodzice troszczą się o jego pomyślność. Zapewnienie możliwości konsultacji on-line dla rodziców uczniów (zgodnie z potrzebami). 

 

Program wychowawczo – profilaktyczny  szkoły stanowi całościowy opis celów, zadań, sposobów działań oraz osiągnięć wychowawczych, które zamierza 

realizować szkoła. Chcemy aby nasi uczniowie rozwijali wiedzę wykorzystując swoje umiejętności i prezentowali odpowiednie do sytuacji postawy. Dążymy do 

tego aby nasi absolwenci posiadali kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie. Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do 

samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. Kluczowe kompetencje realizowane przez szkołę to: 

1) Porozumiewanie się w języku obcym; 

2) Porozumiewanie się w językach obcych; 

3) Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne; 

4) Kompetencje informatyczne; 

5) Umiejętność uczenia się; 

6) Kompetencje społeczne i obywatelskie; 

7) Inicjatywność i przedsiębiorczość; 

8) Świadomość i ekspresja kulturalna. 
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Program wychowawczo – profilaktyczny opracowany jest przez specjalistów szkolnych (nauczycieli, pedagoga) pod kierownictwem dyrektora. Realizacja 

przebiega w ścisłej współpracy z Rodzicami, Samorządem Uczniowskim a także pielęgniarką szkolną, powinna ona prowadzić do zmian w jakości 

funkcjonowania uczniów w sferach: fizycznej, psychicznej (emocjonalnej i intelektualnej), społecznej, duchowej. 

 W procesie realizacji programu szkoła korzysta ze wsparcia partnerów: poradni psychologiczno – pedagogicznych, MOPR, Straży Miejskiej, Policji, Sądu 

Rodzinnego, Caritas, ośrodków doskonalenia nauczycieli, bibliotek publicznych, uczelni itp. 

Edukacja wczesnoszkolna obejmuje pierwsze trzy lata nauki dziecka w szkole i ma za zadanie stopniowo przygotować dziecko do uczestnictwa w życiu 
społeczności szkolnej i środowiska lokalnego, a w dalszej perspektywie – do pełnoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym. Cele wychowania i sposób ich 
realizacji w niższych klasach szkoły podstawowej powinny być dostosowane do indywidualnych możliwości intelektualnych, emocjonalnych, społecznych i 
zdrowotnych dziecka będącego w młodszym wieku szkolnym.  

Zakres wiadomości i umiejętności, jakimi ma dysponować uczeń kończący klasę III szkoły podstawowej oraz postaw, które ma przejawiać, ustalono tak, 
aby nauczyciel mógł organizować odpowiednie sytuacje dydaktyczno-wychowawcze w przeciętnych warunkach edukacyjnych. Jest to ważne założenie, gdyż 
wiadomości, umiejętności i postawy ukształtowane w klasach I–III szkoły podstawowej stanowią bazę i punkt wyjścia do prowadzenia procesu wychowawczo- 
-profilaktycznego na dalszych etapach kształcenia. Realizacja celów wychowania i profilaktyki na I etapie kształcenia powinna być tak zorganizowana, aby 
wszyscy uczniowie, niezależnie od poziomu ich rozwoju psychofizycznego, mieli możliwość zrozumienia podstawowych procesów społecznych zachodzących 
w najbliższym i dalszym otoczeniu oraz przejawiania adekwatnego do danej sytuacji zachowania.  

 Dla klas IV – VIII opracowano treści wychowawczo – profilaktyczne do realizacji podczas godzin wychowawczych oraz zajęć przedmiotowych, które 

zamierza realizować szkoła z podziałem na etapy edukacyjne, czyli odpowiednio dla klas IV, V, VI, VII, VIII. Program uwzględnia prawidłowości rozwoju oraz 

specyfikę zmian zachodzących w danym okresie życia. Uwzględnienie zadań rozwojowych może pomóc nauczycielom nie tylko w dokonywaniu autorefleksji,  

ale przede wszystkim w rozumieniu wychowanków. Realizując prezentowane poniżej treści wychowawczo-profilaktyczne, nauczyciele powinni wspierać 

rozwój dzieci i młodzieży m.in. przez poznawanie ich zasobów, a także wzmocnienie potencjału rozwojowego.  

Program Wychowaczo– profilaktyczny jest realizowany zgodnie z misją i wizją szkoły: 

Misja: 

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 59, dzięki współpracy nauczycieli i rodziców, ma dobrą podstawę do podjęcia nauki na każdym 

etapie nauczania. Jest dobrze wychowanym, przygotowanym do życia, zdolnym do realizacji wszelkich wyzwań, jakie stawia mu 

współczesny świat, młodym wartościowym człowiekiem. 
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Wizja: 

Dążymy do tego, aby nasza szkoła była bezpieczna i nowoczesna, a panująca w niej atmosfera przyjazna uczniom, rodzicom i 

pracownikom szkoły. 

 

 

W Programie Wychowawczo Profilaktycznym na rok szkolny 2021/2022 uwzględniono wszystkie aktualne sugestie Rady 

Pedagogicznej zarówno z końca roku szkolnego 2020/2021, jak i planów na nowy rok szkolny przedyskutowane przez 

wychowawców poszczególnych klas. 

OBSZAR ZADANIA FORMY REALIZACJI OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE 
ZA REALIZACJĘ 

TREMINY 
REALIZACJI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dbanie o bezpieczeństwo (fizyczne i 
psychiczne) uczniów w okresie pandemii 
COVID-19. 

 

 

 

 

Informowanie, przypominanie o zachowaniu obowiązujących 
procedur. Informacje na stronie szkoły, gazetki ścienne, 
pogadanki. 
 
Utworzenie izolatorium 
 
 
W przypadku konieczności wprowadzenia nauczania 
zdalnego, organizacja pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej na terenie szkoły w kontakcie osobistym z 
zachowaniem reżimu sanitarnego 
 
 

 
Wychowawcy klas 
 
 
Dyrektor szkoły 
 
 
Psycholog, pedagog 

Wrzesień i 
w ciągu 
roku 
 
W ciągu 
roku  
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ZDROWIE – edukacja 
zdrowotna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zapoznanie z podstawowymi zasadami 
dbałości o zdrowie własne i innych, 
kreowania środowiska sprzyjającego 
zdrowemu stylowi życia; inspirowanie 
młodzieży do myślenia o własnej 
motywacji do działania;   nabywanie 
umiejętności gromadzenia i porządko-
wania wiedzy o sobie;  

Kształtowanie umiejętności 
rozpoznawania własnych cech 

osobowości; Kształtowanie świado-
mości własnego ciała z 
uwzględnieniem zmian fizycznych 
psychicznych w okresie dojrzewania. 

Kształtowanie konstruktywnego 
obrazu własnej osoby, np. 
świadomości mocnych i słabych stron; 
kształtowanie postawy proaktywnej, w 
której uczeń przejmuje inicjatywę, ale 
też odpowiedzialności za swoje 
działania, decyzje; podnoszenie 
poczucia własnej wartości poprzez 
określanie osobistego potencjału;  
kształtowanie umiejętności 
świadomego wyznaczania sobie 
konkretnych celów i rozwijanie 
umiejętności hierarchizacji zadań.  

Kształtowanie postawy uczniów 
nastawionej na rozwiązania – charak-

 
 
 
Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka – promującego 
aktywne spędzanie czasu 
 

 
 
 
wychowawcy klas, 
nauczyciele w-f 

 
 
 
czerwiec 

Organizacja zajęć o charakterze pozalekcyjnym  Dyrektor szkoły  W ciągu 
roku  

Nauczanie kulturalnego zachowania podczas posiłków wychowawcy klas, 
wychowawcy 
świetlicy szkolnej i 
socjoterapeutycznej 
 

w ciągu 
roku 

Rozpoznawanie swoich wad i zalet wychowawca 
świetlicy 
socjoterapeutycznej 

w ciągu 
roku 

Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i rozładowywania 
nagromadzonego napięcia emocjonalnego                    

wychowawca 
świetlicy 
socjoterapeutycznej 

w ciągu 
roku 

Zapoznawanie ze zmianami  zachodzącymi w wyglądzie i 
zachowaniu w okresie dojrzewania 

nauczyciel przyrody, 
pielęgniarka  

zgodnie z 
programem 
nauczania 

Poznawanie etapów rozwoju człowieka 
 

nauczyciel przyrody zgodnie z 
programem 
nauczania 

Przedstawianie bajek terapeutycznych przez uczniów świetlicy  
Socjoterapeutycznej 

wychowawca 
świetlicy 
socjoterapeutycznej 

w ciągu 
roku 

 
Pogadanki, prelekcje na temat profilaktyki zdrowotnej 
dotyczącej przeciwdziałania koronawirusowi (plakaty, film 

wychowawcy w 
przypadku 
zdalnego 
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ZDROWIE – edukacja 
zdrowotna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

teryzujące się samoświadomością, 
wyobraźnią, kreatywnością. 

 

edukacyjny).  Materiały edukacyjne wspierające rodziców 
(rodziny) podczas stanu epidemii. Komunikowanie się z 
rodzicami na temat korzystania przez dziecko z komputera 
oraz TV podczas nauki zdalnej (medyczne wskazania i 
przeciwskazania). 
 

nauczania 

 
Pogadanki i zapoznanie ze znakami poziomymi w celu 
zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępności 
przestrzeni 

 
wychowawcy 

 
 
wrzesień, 
październik 

 
zapoznanie z zasadami zdrowego, 
racjonalnego odżywiania się, higieny 
osobistej i aktywności fizycznej; 
kształtowanie umiejętności 
podejmowania i realizacji zachowań 
prozdrowotnych; rozwijanie właściwej 
postawy wobec zdrowia i życia jako 
najważniejszych wartości; 
doskonalenie i wzmacnianie zdrowia 
fizycznego; prezentowanie sposobów 
pokonywania własnych słabości oraz 
akceptowania ograniczeń i niedo-
skonałości kształtowanie postaw 
otwartych na poszukiwanie pomocy 
oraz porady, kiedy zaczynają się trud-
ności i kiedy wybór jest ważny i 
trudny. 

Realizowanie programów zorientowanych na zdrowy styl 
życia i zdrowe odżywianie  

wychowawcy klas, 
nauczyciele w – f 
zaproszenie 
specjaliści  

według 
kalendarza 
szkoły 

Prowadzenie zajęć praktycznych – robienie kanapek, soków, 
sałatek 
 

wychowawcy klas w ciągu 
roku 

Przeprowadzenie w szkole Dnia Profilaktyki pod hasłem: 
„Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo” , w ramach którego  
przeprowadzane są  konkursy „ co jem by być 
zdrowym?”, udział klas czwartych w warsztatach 
kulinarnych „Zielona Kraina” prowadzonych przez 
dietetyków, „Bezpieczeństwo podczas czasu wolnego, „ 
Żyj bez nałogów”, „Zdrowie i bezpieczeństwo 
największym dobrem człowieka”. 
 

wychowawca 
świetlicy 
socjoterapeutycznej 

VI 

Prowadzenie przez cały rok szkolny akcji promującej 
spożywanie – owoców i warzyw  

wychowawcy klas 
młodszych 

IX, V, VI 

 
przygotowanie do podejmowania 
działań mających na celu zdrowy styl 
życia w aspekcie fizycznym i 
psychicznym; Nabycie podstawowej 

Tornister dla ucznia -  przeprowadzenie pogadanek z uczniami 
i rodzicami na zebraniach 

 

w ciągu roku IX 

Prowadzenie zabaw ruchowych na placu zabaw, na boisku 
szkolnym,  

 

wychowawcy 
świetlicy szkolnej i 
socjoterapeutycznej 

w ciągu 
roku 

Współpraca z GOKF w ramach Dzielnicowego Ośrodka Sportu, nauczyciele w -f w ciągu 
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ZDROWIE – edukacja 
zdrowotna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wiedzy na temat stresu.  

Kształtowanie postaw prozdrowotnych 
poprzez promowanie aktywnego i 
zdrowego stylu życia. 

. 
Rozwijanie umiejętności ustalania 
priorytetów, uwzględniając kryteria 
ważności i pilności.  

Kształtowanie świadomości dotyczącej 
wykorzystania ruchu w życiu człowieka 
jako skutecznego sposobu dbania o 
zdrowie psychiczne. 
 
 
 
 
 
 
kształtowanie postawy 
odpowiedzialności za własne zdrowie;  
 
Zachęcanie uczniów do pracy nad 
własną motywacją oraz analizą 
czynników, które ich demotywują.  

 

realizacja programu Żyj z pasją” – zajęcia z piłki nożnej, 
koszykówki, unihokeja. 
 

roku 

Prowadzenie pogadanek na temat zdrowego odżywiania, 
ruchu na świeżym powietrzu, właściwego ubioru. 
Analizowanie piramidy żywieniowej.  

wychowawcy klas, 
wychowawcy 
świetlicy szkolnej i 
socjoterapeutycznej 

w ciągu 
roku 

Dopasowanie ławek do wzrostu uczniów wychowawcy klas IX 

Prowadzenie zajęć z logopedii logopeda cały rok 

Prowadzenie zajęć w zakresie projektu „Fit klasa”   
w klasach 0 - 3 

nauczyciel 
prowadzący 

cały rok 

Prowadzenie zajęć z terapii pedagogicznej i rewalidacji nauczyciele 
prowadzący 

Cały rok 

Wpajanie dobrych nawyków: nauka umiejętności 
wykorzystania (zagospodarowania czasu wolnego 
poprzez: organizowanie półkolonii zimowych, 
świetlicy profilaktycznej, zabaw integracyjnych w 
świetlicy szkolnej i socjoterapeutycznej 

 

pedagog, 
wychowawcy 
świetlic 

według 
kalendarza 
szkoły 

Przeprowadzenie akcji „Rowerowy maj” Nauczyciel j. 
angielskiego  

V 

Przeprowadzenie pogadanki na temat higieny jamy ustnej we 
wczesnej profilaktyce i opiece logopedycznej – szkole i w 
domu spotkanie z rodzicami inaugurujące terapię 
 

logopeda IX 

Prowadzenie pogadanek na temat higieny intymnej na 
zajęciach przyrody i WDŹ 

odpowiedzialni 
nauczyciele 
pielęgniarka szkolna  

zgodnie z 
programem 
nauczania 

Pedagogizowanie rodziców – popularyzowanie wśród 
rodziców wiedzy o psychicznych potrzebach dzieci: stałe 
poradnictwo rodzinne i indywidualne na terenie szkoły – 
prelekcje, pogadanki, udzielanie informacji na temat instytucji 
pomagających rodzinie. Podpisywanie dokumentów 
związanych z obowiązkami związanymi z dziećmi i szkołą. 
 

dyrekcja szkoły, 
wychowawcy klas, 
pedagog, 
wychowawcy 
świetlic 

w ciągu 
roku 

Przeprowadzenie Pogadanek dla rodziców na temat czystości wychowawcy klas w ciągu 
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ZDROWIE – edukacja 
zdrowotna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

głowy u dzieci na zebraniach z rodzicami, program 
profilaktyczny „Co mi chodzi po głowie” 

 

roku 

Kierowanie dzieci klas „0” na badania diagnostyczne w 
Ośrodku Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka” 

 

wychowawcy klas 
„0”, rodzice 

w ciągu 
roku 

Przeprowadzenie przez pielęgniarkę szkolną pogadanki na 
temat zdrowego stylu życia i higieny osobistej; dbanie 
o higienę jamy ustnej 

pielęgniarka szkolna, 
wychowawcy klas 

w ciągu 
roku 

Prowadzenie zajęć plastycznych oraz konkursów dotyczących 
zdrowego stylu życia 

wychowawcy 
świetlicy szkolnej i 
socjoterapeutycznej, 
wychowawcy klas 

w ciągu 
roku 

Przeprowadzanie pogadanek na temat szkodliwości środków 
psychoaktywnych i ich wpływu na organizm 
człowieka, prowadzenie programu „Bieg po zdrowie” 

wychowawcy klas, 
świetlicy szkolnej i 
socjoterapeutycznej,  

w ciągu 
roku 

Realizowanie programu „Spójrz inaczej” wychowawcy klas I – 
III 

cyklicznie 
raz w 
miesiącu 

rozwijanie umiejętności 
podejmowania działań na rzecz 
ochrony przyrody w swoim 
środowisku;  
 

Przeprowadzanie akcji: Sprzątanie świata nauczyciel przyrody, 
wychowawcy klas 

dwa razy w 
roku 

Prowadzenie w szkole systemu segregacji śmieci 
 

dyrektor cały rok 

Prowadzenia akcji ekologicznych na terenie szkoły, w tym 
zajęć lekcyjnych o tematyce ekologicznej zgodnie z 
programem wychowawczym szkoły  

wychowawcy klas 
trzecich 

kwiecień 
maj 

kształtowanie umiejętności analizy 
zjawisk przyrodniczych, rozumowania 
przyczynowo- skutkowego;  
 

Realizowanie projektu od nasionka do rośliny wychowawcy klas IV 

uświadomienie wpływu przyrody 
nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i 
roślin;  
 

Prowadzenie programu ekologiczno – przyrodniczego 
 
 

nauczyciele 
nauczania 
początkowego, 
nauczyciel przyrody 

według 
kalendarza 
szkoły 

 Udział w zawodach sportowych; imprezach masowych nauczyciele w – f, według 
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kształtowanie wytrwałości w działaniu 
i dążeniu do celu, umiejętności 
adekwatnego zachowania się w 
sytuacjach zwycięstwa i porażki.  
 
 
 

orgaznizowanych przez Miasto Gdańsk kalendarza 
szkoły 

Prowadzenie zajęć na temat zdrowia psychicznego, higieny 
psychicznej i wpływie negatywnych emocji na nasz sposób 
funkcjonowania, depresja u dzieci 

Ppedagog, 
psycholog, 
socjoterapeuta, 
nauczyciel przyrody 

według 
kalendarza 

szkoły 

Docenianie drobnych sukcesów (według umowy) w celu 
wzmacniania poczucia własnej wartości 
 
 
Międzynarodowy Dzień Kropki  
 
 
 

wychowawcy klas w ciągu 
roku 

 
 
wrzesień  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relacje – 
kształtowanie 
postaw społecznych  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kształtowanie umiejętności właściwej 
komunikacji, stanowiącej podstawę 
współdziałania.  

  
 

 
Prowadzenie zajęć na temat zasad „dobrego zachowania” 
oraz rozwiązywania spraw spornych 

wychowawcy klas i 
świetlic 

w ciągu 
roku 

 
 

Preimplementacja i wdrożenie programu dla klas I „Good 
Behavior Game” – strategii pomocnej w przygotowaniu do roli 
ucznia, kształtowaniu współpracy, współodpowiedzialności za 
grupę i internalizację akceptowalnych postaw społecznych  

Wychowawca klasy  I 
Pedagog  

W ciągu 
roku  

 
Tworzenie atmosfery opartej na życzliwości, współpracy oraz 
opiekuńczości poprzez wspólną zabawę, pomoc w 
czynnościach samoobsługowych, ćwiczenia dramowe 

nauczyciele klas „0” i 
klas młodszych 

w ciągu 
roku 

 
Uczenie przebaczania, przepraszania i tolerancji w różnych 
aspektach życia codziennego poprzez filmy, literaturę, 
warsztaty 

nauczyciele, 
wychowawcy 
świetlic 

w ciągu 
roku 

 
Wdrażanie do pracy grupowej 

nauczyciele 
przedmiotowi 

w ciągu 
roku, 

rozwijanie umiejętności formułowania 
prostych wniosków na podstawie 
obserwacji i własnych doświadczeń; 

 
Prowadzenie zajęć wychowawczych kształcących umiejętność 
samooceny i odpowiedzialności za wykonywanie 
powierzonych zadań 

nauczyciele , 
wychowawcy 
świetlicy 
socjoterapeutycznej 

według 
programu 
nauczania 
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Relacje – 
kształtowanie postaw 
społecznych 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozwijanie umiejętności 
komunikacyjnych: wyrażanie własnych 
opinii, przekonań i poglądów 
 

 
Prowadzenie zajęć w zakresie rozpoznawania własnych 
emocji, wprowadzanie elementów  „ Programu nauki 
zachowania” 

wychowawcy klas i 
świetlic, pedagog 

w ciągu 
roku 

 
 

 

 
Realizowanie programu „Bezpieczne dziecko” 

wychowawcy klas X, XII, II, VI 

 
Przygotowanie i udział w paradzie z okazji „Dnia książki” 

wychowawcy klas IV 

kształtowanie umiejętności 
przestrzegania obowiązujących reguł;  
 

 
Informowanie rodziców podczas zebrań o konsekwencjach 
stosowania przemocy wobec dzieci oraz przemocy 
rówieśniczej 

wychowawcy klas, 
pedagog 

w zależności 
od potrzeb 

Prowadzenie pogadanek, zajęć „Znam moje prawa” i gier 
dramowych dotyczących problemu przemocy, praw dziecka. 
Przypominanie Konwencji Praw Dziecka 

wychowawcy klas i 
świetlic 

 
według 

kalendarza 
szkoły 

 
Omawianie na lekcjach przypadków niewłaściwego 
zachowania oraz jego skutków w świetle prawa karnego i 
szkolnego 

 
wszyscy nauczyciele 

 
w ciągu 
całego roku 

Rozwijanie świadomości roli i wartości 
rodziny w życiu człowieka; rozwijanie 
potrzeby ciągłego doskonalenia siebie 
jako jednostki, członka rodziny i 
społeczeństwa. 

 
Organizowanie i przeprowadzanie imprez z udziałem 
zaproszonych gości (angażowanie członków rodziny w 
przygotowania): Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, 
Dzień Dziecka, wigilie klasowe, zakończenie edukacji w szkole 
– Bal Absolwenta, zakończenie edukacji przedszkolnej 

wychowawcy w ciągu 
roku 

Spotkania z ciekawymi rodzicami: tatą ratownikiem, mamą 
ogrodnikiem, mamą muzykiem, mamą stomatologiem, mama 
farmaceutką….. 

nauczyciele 
nauczania 
początkowego 

w ciągu 
roku 

Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców wychowawcy 
nauczania 
początkowego 

w ciągu 
roku 

Organizowanie wystaw: „szkoła mojej babci, „Gdy byłem 
mały” 

wychowawcy 
nauczania 
początkowego 

X, XI 
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Relacje – 
kształtowanie postaw 
społecznych 
 

Zapraszanie rodziców do udziału w wycieczkach szkolnych wychowawcy klas 
„0” 

w ciągu 
roku 

kształtowanie umiejętności 
nawiązywania i podtrzymywania relacji 
z rówieśnikami, rozpoznawania ich 
potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, 
z zachowaniem obowiązujących norm i 
reguł kultury osobistej; kształtowanie 
umiejętności asertywnego wyrażania 

własnych potrzeb; rozwijanie zdolności 
do inicjowania i podtrzymywania 
znaczących głębszych relacji; 
Budowanie atmosfery wzajemnego 
szacunku w społeczności szkolnej; 
Kształtowanie umiejętności 
współpracy w dążeniu do osiągnięcia 
celu.  

 

  

Prowadzenie zajęć  integrujących społeczność szkolną: „Starsi 
pomagają młodszym” (dyżury  starszych uczniów np. 
odprowadzanie na obiady, do biblioteki, zabawy na przerwie) 

wychowawcy klas w ciągu 
całego roku 

 zabawy ruchowe rozładowujące napięcie emocjonalne, 
wzmacniające poczucie własnej wartości, rozwiązywanie na 
bieżąco problemu agresji poprzez rozmowę z uczniami 

 
wychowawcy 
świetlic: szkolnej, 
profilaktycznej i 
socjoterapeutycznej 

w ciągu 
całego roku 

Noc w szkole opiekun samorządu 
szkolnego, 
wychowawcy, 
pedagog 

drugie 
półrocze 

Wdrażanie formy „pomoc koleżenska” w celu uwrażliwiania 
na potrzeby innych 

wychowawcy w ciągu 
całego roku 

Przeprowadzanie pogadanek na temat rozwiązywania 
konfliktów bez użycia przemocy 

wychowawcy klas w ciągu 
całego roku 

Prowadzenie warsztatów z przedstawicielami Straży miejskiej 
– zjawiska agresji wśród uczniów 

pedagog, 
wychowawcy klas 

według 
kalendarza 

Straży 
Miejskiej 

Prowadzenie zajęć na temat szkodliwości zachowań 
agresywnych – wspólne ustalanie zasad postępowania gdy 
„nadchodzi złość” 

wychowawcy klas 
„0” 

w ciągu 
roku 

Prowadzenie zabaw przeciwko agresji, wyciszających 
tyłomózgowie 

wychowawcy klas 
„0” 

w ciągu 
roku 

Nabywanie umiejętności kanalizowania nadmiernej energii 
sposobami społecznie akceptowanymi 

wychowawcy klas 
„0”, wychowawcy 
świetlicy 
socjoterapeutycznej 

w ciągu 
roku 

Prowadzenie zabaw relaksacyjnych – odreagowania napięć, 
negatywnych emocji. 

wychowawcy klas 
„0”, wychowawcy 
świetlicy 
socjoterapeutycznej 

w ciągu 
roku 

Realizowanie programu „Mediacje rówieśnicze drogą do wychowawcy klas w ciągu 
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porozumienia” „0” roku 

Warsztaty „Bieg po zdrowie”,  socjoterapeuta, 
pedagog 

w ciągu 
całego roku 

rozwijanie empatii, umiejętności 
podejmowania działań mających na 
celu pomoc słabszym i potrzebującym, 
umiejętności rozwiązywania 
konfliktów i sporów; Rozwijanie 
poczucia przynależności do grupy (sa-
morząd uczniowski, klub, drużyna, 
wspólnota) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizowanie i przeprowadzenie apelu przeciw przemocy socjoterapeuta, 
pedagog 

IX 

 
Prowadzenie pogadanek mających na celu ukształtowanie 
postaw prospołecznych, tolerancja, pomaganie innym 

wychowawcy klas, 
świetlic: szkolnej, 
profilaktycznej i 
socjoterapeutycznej 

w ciągu 
roku 

Pomoc w odrabianiu prac domowych w ramach świetlicy 
szkolnej, organizowanie pomocy koleżeńskiej 

wychowawcy 
świetlicy szkolnej, 
wychowawcy klas 

w ciągu 
roku 

Pełnienie efektywnych dyżurów nauczycielskich podczas 
przerw, zwracanie uwagi na niewłaściwe zachowanie uczniów 
 

wszyscy nauczyciele w ciągu 
roku 

Sprowadzanie uczniów do szatni przez nauczycieli po 
skończonych zajęciach 
 

wszyscy nauczyciele w ciągu 
roku 

Przyprowadzanie i odprowadzanie na stołówkę dzieci klas „0”, 
opieka nad dziećmi spożywającymi posiłek w stołówce 
szkolnej 
 

wychowawcy 
świetlicy szkolnej 

w ciągu 
roku 

Prowadzenie pogadanek na temat właściwego zachowania się 
na przerwach szkolnych 
 

wszyscy nauczyciele w ciągu 
roku 

Mój młodszy kolega – pomoc doraźna w toalecie i na 
korytarzu uczniom klas 0 -1 przez starszych kolegów 

wychowawcy klas, 
rodzice 

w ciągu 
roku 

Organizowanie akcji charytatywnych, prowadzenie koła 
„Caritas”: pomoc schroniskom dla zwierząt; organizowanie 
corocznej akcji „zbieramy drobniaki, by dokarmiać zwierzaki”, 
(zakup podręczników); organizowanie kiermaszy (fundusze 
dla potrzebujących); systematyczna pomoc dla hospicjum 
(zbieranie darów, akcja żonkil, zbieranie plastikowych 
nakrętek – „nakręć się”, klub rękodzieł, Dzień Tumbo) 
Aktywność w szkolnym wolontariacie  

opiekun koła Caritas, 
wychowawcy klas i 
świetlic, 
wychowawca klasy 
„0”, pedagog 
 
Opiekunowie 
szkolnego 
wolontariatu  

według 
kalendarza 

szkoły 
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Kultura – wartości, 
normy i wzory 
zachowań   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kształtowanie wrażliwości estetycznej 
poprzez kontakt z dziełami literackimi i 
wytworami kultury, zapoznanie z 
wybranymi dziełami architektury i 
sztuk plastycznych należących do 
polskiego i europejskiego dziedzictwa 
kultury, wyzwalanie potrzeby kontaktu 
z literaturą i sztuką dla dzieci;  
 

Przygotowanie i przeprowadzenie klasowego konkursu wiedzy 
o swojej dzielnicy i sąsiednich 

wychowawcy klas w ciągu 
roku, 

Wykonanie folderu o swoim regionie lub dzielnicy nauczyciel 
informatyki 

w ciągu 
roku, 

 

Uczymy się tolerancji poznajemy kultury innych narodowości, 
poznajemy zwyczaje kolegów i innych krajów 

Wychowawca w ciągu 
roku 

Realizacja projektu „Akademia Gdańskich Lwiątek” wychowawcy 
nauczania 
początkowego 

w ciągu 
roku, 

Organizowanie i przeprowadzanie wycieczek szkolnych 
(zielona szkoła, wycieczki po ziemi kaszubskiej, wycieczki 
edukacyjne do wybranych miast w Polsce) 

Wychowawcy w ciągu 
roku, 

Uczestniczenie w imprezach kulturalnych na terenie miasta w 
ramach Gdańskiego Programu edukacji Kulturalnej 

Wychowawcy, 
Nauczyciele 

w ciągu 
roku, 

Organizowanie i udział w zabawie andrzejkowej Wychowacy XI 

Organizowanie i udział w wigiliach klasowych wychowawcy XII 

Organizowanie i udział w jasełkach nauczyciel religii XII 

Omawianie opowiadań, legend, obrazów przedstawiających 
bohaterów narodowych 

Nauczyciele  

Dydaktyczne wycieczki do instytucji kulturalnych(kin, teatrów, 
bibliotek, na wystawy…) działania mające na celu wdrażanie 
zasad właściwego zachowania się w miejscach publicznych, 
godne reprezentowanie szkoły 

wychowawcy według 
kalendarza 

szkoły 

inspirowanie do podejmowania 
aktywności i inicjatyw oraz pracy 
zespołowej, wspomaganie działań 
służących kształtowaniu własnego 
wizerunku i otoczenia;  
 

Promowanie szkoły przez uzdolnionych uczniów: występy 
zespołów wokalnych z okazji Dnia Dziecka, Jasełek, udziały w 
konkursach międzyszkolnych, wojewódzkich i ogólnopolskich 

nauczyciel muzyki, 
opiekunowie 
zespołów wokalnych 

w ciągu 
roku 

przygotowanie do radzenia sobie w 
sytuacjach codziennych wymagających 
umiejętności praktycznych, budzenie 
szacunku dla pracy ludzi różnych 
zawodów; Uwrażliwianie na kwestie 

Organizowanie wyjść do zakładów pracy(fabryka bombek, 
poczta, piekarnia…) w celu rozwijania zainteresowań i 
szacunku do różnych zawodów 

wychowawcy według 
kalendarza 

szkoły 
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Kultura – wartości, 
normy i wzory 
zachowań cd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

moralne, np. mówienia prawdy, 
sprawiedliwego traktowania 
 

przygotowanie do podejmowania 
działań mających na celu 
identyfikowanie i rozwijanie własnych 
zainteresowań;  
zapoznanie się z rolą zainteresowań w 
życiu człowieka, rozwój ich, 
poszerzenie autonomii i 
samodzielności; popularyzowanie 
alternatywnych form spędzania czasu 
wolnego; 
Kształtowanie pozytywnego stosunku 
do procesu kształcenia; 

 Rozwijanie umiejętności właściwego 
zachowania się z uwzględnieniem 
sytuacji i miejsca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 wspólne czytanie wierszy, opowiadań, zabawy wspierające 
rozwój procesów poznawczych u dzieci, gry i zabawy 
edukacyjne 

wychowawcy 
świetlicy szkolnej i 
socjoterapeutycznej 

w ciągu 
roku 

Prowadzenie zajęć  wyrównawczych  przedmiotowych nauczyciele 
przedmiotowi 

w ciągu 
roku 

„Ćwiczenie samodyscypliny” – właściwego planowania 
wolnego czasu, kontrolowania tempa pracy, umiejętności 
skupienia się 

Nauczyciele w ciągu 
roku 

Wycieczki dydaktyczne do ośrodków kultury w mieście 
(muzea, biblioteki, centra naukowe…) 

wychowawcy w ciągu 
całego roku 

Przygotowywanie i udział w konkursach (wojewódzki konkurs 
historyczny „Polacy na Frontach  Drugiej Wojny Światowej”, 
konkursy przyrodnicze, „Mistrz mowy polskiej….) 

nauczyciele 
odpowiedzialni za 
przygotowanie do 
konkursu 

w ciągu 
całego roku 

Tworzenie i ekspozycja prac plastycznych nauczyciele 
wychowania 
początkowego, 
nauczyciele plastyki i 
techniki 

zgodnie z 
programami 

nauczania 

Prowadzenie kółek zainteresowań nauczyciele 
przedmiotowi 

w ciągu 
roku 

Przegotowanie inscenizacji bajek w bibliotece szkolnej w celu 
zainteresowania książką , pasowanie na czytelnika 

bibliotekarz według 
kalendarza 

szkoły 

Prowadzenie” Wielkiego maratonu czytelniczego” w klasach II 
i III oraz w IV VIII 

bibliotekarz w ciągu 
roku 

Pokazywanie alternatywnych metod spędzania czasu wolnego wychowawcy 
świetlic: szkolnej, 
profilaktycznej i 
socjoterapeutycznej 

w ciągu 
roku 

Eksponowanie osiągnięć uczniów: „Tablica sukcesów”, strona 
internetowa szkoły 

opiekun Samorządu 
Uczniowskiego, 
opiekun kroniki 

w ciągu 
roku 
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Kultura – wartości, 
normy i wzory 
zachowań cd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Organizowanie w klasach młodszych kącików książek i gier 
edukacyjnych 

nauczyciele 
wychowania 
początkowego 

w ciągu 
roku 

Przystąpienie do RPO (Regionalnego Programu 
Operacyjnego) województwa pomorskiego na lata 2014 -
2020), szkolimy uczniów przedsiębiorczych, 
empatycznych, rozsądnych (TiK, SMOK, Tutoring szkolny, 
Bąbel matematyczny, Terapia pedagogiczna, programy 
językowe, edukacja morska). 
 

dyrektor i 
przeszkoleni 
nauczyciele 

w ciągu 
roku 

Praca z fikcyjnym kolegą (komiks), który przeżywa podobne 
trudności i emocje, towarzyszące uczniom w sytuacji 
nauczania on – line (Kolesław Surówka z 8b i nauczanie on – 
line) 

wychowawca klasy w razie 
zdalnego 
nauczania 

wstępne kształtowanie postaw 
wyrażających szacunek do symboli i 
tradycji narodowych oraz tradycji 
związanych z rodziną, szkołą i 
społecznością lokalną; Rozwijanie 
poczucia odpowiedzialności społecznej 
poprzez podejmowanie działań na 
rzecz lokalnej społeczności 
 

Zapoznanie ze statutem szkoły oraz programem 
wychowawczo – profilaktycznym 

wychowawcy klas IX 

Prowadzenie Samorządu Uczniowskiego oraz Mini 
Uczniowskiego dla nauczania początkowego 

opiekunowie 
Samorządów 

w ciągu 
roku 

Nauczanie hymnu narodowego, hymnu szkoły i pieśni 
patriotycznych 

nauczyciel muzyki, 
wychowawcy 

według 
kalendarza 

szkoły 

Przygotowywanie i udział w uroczystościach szkolnych i 
pozaszkolnych (rocznica odzyskania niepodległości, 
Konstytucja 3 Maja, święto szkoły połączone z rocznicą 
zakończenia II wojny światowej, 

odpowiedzialni 
nauczyciele 

według 
kalendarza 

szkoły 

Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowego: 
omawianie opowiadań, legend, obrazów 
przedstawiających bohaterów narodowych 

nauczyciele 
nauczania 
początkowego, 
poloniści, nauczyciel 
historii 

zgodnie z 
programami 

nauczania 

Pasowanie na ucznia klas I z udziałem kombatantów wychowawcy klas 
pierwszych 

X 

Rozmowy z uczniami na temat szacunku do symboli 
narodowych, własnoręczne wykonywanie kotylionów, 
godła Polski i chorągiewek na uroczystości szkolne 

wychowawcy zgodnie z 
programami 

nauczania 
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Kultura – wartości, 
normy i wzory 
zachowań cd 

Wycieczki do miejsc pamięci narodowej (pn. 
Westerplatte, mogiły żołnierzy…) 

wychowawcy zgodnie z 
programami 

nauczania 

Pogadanki i prezentacje multimedialne przedstawiające 
miejsca pamięci narodowej i sylwetki bohaterów 
narodowych 

wychowawcy 
nauczanie 
początkowego, 
nauczyciel historii 

zgodnie z 
programami 

nauczania 

Pogadanki, filmy, tworzenie gazetek, czytanie lektur w 
celu zapoznania z historią niektórych miast Polski np. 
stolicą 

wychowawcy 
nauczanie 
początkowego, 
nauczyciel historii 

zgodnie z 
programami 

nauczania 

Organizowanie i przeprowadzenie spotkania wigilijnego 
połączonego z koncertem kolęd dla seniorów dzielnicy 
(we współpracy z Radą Dzielnicy) 

Rada Dzielnicy, 
dyrektor, nauczyciele 
muzyki 

XII 

Organizowanie i przeprowadzenie kiermaszu 
świątecznego 

wychowawcy, 
rodzice 

XII 

Organizowanie i przeprowadzenie dnia otwartego szkoły odpowiedzialni 
nauczyciele 

III - IV 

Organizowanie i przeprowadzenie festynu szkolnego z 
okazji Dnia Dziecka  

wszyscy nauczyciele, 
rodzice, Rada 
Osiedla 

VI 

Organizowanie i przeprowadzenie półkolonii zimowych i 
letnich 

pedagog, 
nauczyciele 
prowadzący 
półkolonie 

Ferie 
zimowe 

Organizowanie spotkań z absolwentami Nauczyciele w ciągu 
roku 

Działania czytelnicze: Duży czyta małemu– włączanie 
uczniów starszych klas do czytania dzieciom 

bibliotekarz w ciągu 
roku 

kształtowanie świadomości 
odmienności osób niepełnosprawnych, 
innej narodowości, wyznania, tradycji 
kulturowej oraz ich praw 
kształtowanie postaw wyrażających 

Prowadzenie programów : “Odyseja umysłu”, “Siatkarz z 
klasą” 

nauczycielka  języka 
angielskiego 

w ciągu 
roku 

Przestrzeganie zasad akceptacji uczniów mniej sprawnych na 
zajęciach W – F I gimnastyki korekcyjnej 

nauczyciele W - F w ciągu 
roku, 

Zwracanie uwagi na podobieństwa łączące Polaków i inne 
nacje, zapoznawanie  z ich  zwyczajami 

nauczyciele  języków 
obcych 

w ciągu 
roku, 
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szacunek dla ludzi, niezależnie od 
religii, statusu materialnego, wieku, 
wyglądu, poziomu rozwoju intelektu-
alnego i fizycznego oraz 
respektowanie ich praw, 
podejmowanie działań w celu 
zapobiegania dyskryminacji, oraz 
rozwijanie umiejętności prowadzenia 
kontaktów z przedstawicielami innych 
kultur 

Pogadanki na temat odmienności osób niepełnosprawnych i 
uwrażliwianie na konieczność akceptowania ich I udzielania 
im pomocy 

nauczyciele, 
pedagog, 
socojterapeuci 

w ciągu 
roku, 

BEZPIECZEŃSTWO – 
profilaktyka zachowań 
ryzykownych 
(problemowych) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zapoznanie z podstawowymi zasadami 
bezpieczeństwa w różnych sytuacjach 
życiowych, kształtowanie właściwego 
zachowania się w sytuacji zagrożenia 
życia i zdrowia oraz sytuacjach 
nadzwyczajnych 
Zwiększanie wiedzy na temat środków 
uzależniających i zagrożeń z nimi 
związanych. 
Rozwijanie umiejętności troski o 
własne bezpieczeństwo w relacjach z 
innymi 
Rozwijanie poczucia osobistej 
odpowiedzialności, zachęcanie do 
angażowania się w prawidłowe i 
zdrowe zachowania 
Rozwijanie umiejętności radzenia 
sobie z własnymi negatywnymi 
emocjami oraz z zachowaniami 
agresywnymi. 
Rozwijanie umiejętności reagowania w 
sytuacjach kryzysowych, niesienia 
pomocy dotkniętym nimi osobom oraz 

Poznanie planu ewakuacyjnego szkoły wychowawcy klas IX 

Poznawanie regulaminów szkolnych wychowawcy IX 

przekazywanie zasad zachowania na przerwach  Nauczyciele w ciągu 
roku 

Zwiedzanie szkoły, poznanie pomieszczeń w szkole oraz 
zapoznanie z pracownikami szkoły 

wychowawcy IX 

Przygotowanie identyfikatorów dla dzieci. Ustalenie 
zasad korzystania z gier, zabawek, Sali zabaw, placu 
zabaw 

wychowawcy klas 
„0” i „I” 

 
IX 

Przeprowadzenie pogadanki z dziećmi rozpoczynającymi 
terapię logopedyczną na temat celowości i konieczności 
zajęć logopedycznych; omówienie wyposażenia gabinetu 
logopedycznego. 

Logopeda IX 

Przeprowadzanie konkursów plastycznych „Bądź 
bezpieczny na drodze” 

wychowawcy 
świetlicy szkolnej 

IX 

Wykonywanie plakatów dotyczących bezpiecznych 
zabaw podczas ferii i wakacji oraz plakatów p/poż. 

wychowawcy klas, 
świetlic 

w ciągu 
roku 

Prowadzenie apeli „Bezpieczne wakacje, bezpieczne 
ferie” 

  

Realizacja zagadnień związanych z bezpieczeństwem w 
zakresie sfery intymnej 

nauczyciel WDŹ według 
programu 
nauczania 

Prowadzenie zajęć propagujących umiejętność 
udzielania pierwszej pomocy 

wychowawcy klas, 
Straż Miejska 

w ciągu 
roku 
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BEZPIECZEŃSTWO – 
profilaktyka zachowań 
ryzykownych 
(problemowych) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

minimalizowania ich negatywnych 
skutków.  

 

Uświadamianie dzieciom zagrożeń ze strony dorosłych – 
pogadanki na temat reagowania w sytuacji zagrożenia 

wychowawcy klas w ciągu 
roku 

Pedagogizowanie rodziców Pedagog psycholog 
pielęgniarka szkolna  

W ciągu 
roku  

rozpoznawanie zagrożeń patologią (w 
tym przemocą oraz trudnej sytuacji 
materialnej w środowisku oraz 
organizowanie wsparcia, 
rozpoznawanie trudności uczniów w 
nauce i zachowaniu, wspieranie w 
pokonywaniu problemów 

Przeprowadzanie indywidualnych rozmów z uczniami, 
rodzicami/opiekunami, analiza prac uczniów, obserwacja 
uczniów 

pedagog, 
wychowawcy klas i 
świetlic 

w ciągu 
roku 

Prowadzenie współpracy z asystentami rodzin, 
kuratorami, Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną, 
MOPR, Policją, Strażą Miejską, CIK 

pedagog , 
wychowawcy 

w ciągu 
roku 

Kierowanie na zajęcia „Szkoły dla rodziców Pedagog w ciągu 
roku 

Pozyskiwanie sponsorów, organizowanie kiermaszów w 
celu pozyskania środków wspierających rodziny 
znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej 

nauczyciele, szkolne 
koło Caritas 

w ciągu 
roku 

Opracowanie arkuszy do obserwacji dziecka oraz 
materiałów do diagnozy dzieci 

wychowawcy 
oddziałów 
przedszkolnych 

początek 
roku 

szkolnego 

Prowadzenie diagnozy wstępnej, bieżącej obserwacji i 
diagnozy końcowej, przeprowadzenie badań 
przesiewowych 

wychowawcy 
oddziałów 
przedszkolnych 
wspierania przez 
pedagoga z PPP 

w ciągu 
roku 

Rozmowy z uczniami przez cały rok Pedagog w ciągu 
roku 

Rozmowy z nauczycielami o problemach uczniów, praca 
w zespołach problemowych, tworzenie i prowadzenie 
kart IPET, 

pedagog, zespoły 
nauczycieli 

w ciągu 
roku 

Wizyty domowe Pedagog w ciągu 
roku 

Uczestniczenie w pracach Zespołów 
Interdyscyplinarnych w przypadku występowania 
zjawiska przemocy w rodzinach uczniów , wszczynanie 
procedury „Niebieskie Karty” w sytuacji pozyskania 

Pedagog  W ciągu 
roku  
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BEZPIECZEŃSTWO – 
profilaktyka zachowań 
ryzykownych 
(problemowych) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

informacji na ten temat  

Udział w spotkaniach zespołów interdyscyplinarnych w 
Domu Dziecka  

Pedagog w ciągu 
roku 

Ocenianie uczniów, spotkania w zespołach, omawianie 
postępów i niepowodzeń, prowadzenie raportu 
ewaluacji ( w klasach I – VII), realizowanie wniosków do 
pracy zawartych w raporcie, prowadzenie dokumentacji 
IPET dla uczniów z orzeczeniami 

przewodniczący 
zespołu ewaluacji 
wraz z zespołem, 
nauczyciele, 
pedagog 

w ciągu 
roku 

Kierowanie uczniów na badanie do PPP pedagog, 
wychowawcy 

w ciągu 
roku 

Prowadzenie zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej i 
profilaktycznej 

wychowawcy 
świetlic 

w ciągu 
roku 

Zapoznanie z procedurą dziecka krzywdzonego na bieżąco nowych 
nauczycieli 

w ciągu 
roku 

Prowadzenie konsultacji dla rodziców w celu pomocy w 
rozwiązywaniu problemów edukacyjnych, 
wychowawczych i opiekuńczych 

Pedagog w ciągu 
roku 

Przeprowadzanie comiesięcznych spotkań z rodzicami w 
celu przekazania postępów w nauczaniu dzieci, 
połączonych z cyklicznymi pogadankami dla rodziców 

wszyscy nauczyciele w ciągu 
roku 

kształtowanie umiejętności 
wyszukiwania, porządkowania i 
wykorzystywania informacji z różnych 
źródeł, korzystania z technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, 
kształtowanie świadomości 
negatywnego wpływu pracy przy 
komputerze na zdrowie i kontakty 
społeczne oraz niebezpieczeństw 
wynikających z anonimowości 
kontaktów, respektowanie ograniczeń 
dotyczących korzystania z komputera, 
internetu i multimediów; 

Prowadzenie z dziećmi zajęć w formie pogadanek na 
temat niebezpieczeństw ze strony mediów – 
nieodpowiednie programy TV, gry, filmy 

wychowawcy 
świetlicy szkolnej i 
socjoterapeutycznej, 

 

Prowadzenie zajęć dotyczących „Bezpiecznego internetu” wychowawcy 
świetlicy 
socjoterapeutycznej, 
warsztaty 
przeprowadzone 
przez Straż Miejską 

według 
planu pracy 

szkoły i 
Straży 

Miejskiej 

Lekcje online. Sprawne posługiwanie się uczniów programami 
i aplikacjami komputerowymi. Obsługa poczty  outlook i 
aplikacji TEAMS. Poszerzenie wiedzy z zakresu informatyki i 
obsługi urządzeń elektronicznych. 

wychowawcy i 
nauczyciel 
informatyki 

w razie 
konieczności 

zdalnego 
nauczania 
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BEZPIECZEŃSTWO – 
profilaktyka zachowań 
ryzykownych 
(problemowych) 

Doskonalenie umiejętności 
rozpoznawania symptomów 
uzależnienia od komputera i internetu 
Rozwijanie umiejętności 
podejmowania działań zgodnych ze 
zweryfikowanymi źródłami wiedzy 
Kształtowanie przekonań dotyczących 
znaczenia posiadanych informacji, 
których wykorzystanie pomaga w 
redukowaniu lęku w sytuacjach kryzy-
sowych 
Rozwijanie świadomości dotyczącej 
prawa do prywatności, w tym do 
ochrony danych osobowych oraz 
ograniczonego zaufania do osób 
poznanych w sieci. 

przygotowanie do bezpiecznego i 
rozsądnego korzystania z narzędzi i 
urządzeń technicznych, bezpiecznego 
organizowania zajęć ruchowych i 
poruszania się po drogach i szkole  
 

Uczenie prawidłowego korzystania ze sprzętu nauczyciele IX 

Wspólne tworzenie regulaminów klasowych i tworzenie ich wychowawcy IX 

Przestrzeganie zasad właściwego korzystania z urządzeń 
sanitarnych 

wychowawcy  w ciągu 
roku, 

Wykorzystywanie nowoczesnych technologii podczas zajęć, 
np. oglądanie prezentacji multimedialnych, wyszukiwanie w 
internecie zdjęć zwierząt, muzyki relaksacyjnej do ćwiczeń 

  

Wykład on-line na temat: Jak radzić sobie z lękiem przed 
koronawirusem 

wychowawcy 
starszych klas 

w 
przypadku 
zdalnego 
nauczania 

przygotowanie do bezpiecznego 
korzystania ze środków komunikacji, 
zapobiegania i przeciwdziałania 
sytuacjom problemowym;  
 

Spotkania ze Strażą Miejską dotyczące zagadnień: bezpieczne 
dzieciństwo, bądź bezpieczny na drodze, jak zachować się w 
przypadku ataku psa, bezpieczeństwo podczas ferii zimowych 
i wakacji 

wychowawcy klas w ciągu 
roku 

kształtowanie umiejętności Upiększanie otoczenia szkoły – stworzenie skrzynek 
kwiatowych przez uczniów i rodziców 

wychowawcy klas, 
rodzice, uczniowie 

w ciągu 
roku 
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utrzymywania ładu i porządku wokół 
siebie, w miejscu nauki i zabawy.  
.  

 

Dbanie o ład i porządek we własnej szafce szkolnej wychowawcy klas,  
uczniowie 

cały rok 

Rozwijanie umiejętności prowadzenia 
rozmowy w sytuacji konfliktu – 
podstawy negocjacji i mediacji; 
Rozwijanie umiejętności wyrażania 
własnych emocji.  

 

Warsztaty przeciwdziałania agresji i umiejętności 
rozwiązywania konfliktów 
 
 

Wychowawca  
świetlicy 
socjoterapeutycznej, 
pedagog 

Cały rok 

 

 

 

 

Opracowanie: Zespół wychowawczy 

Przewodnicząca: Ewa Ściubeł– pedagog 

 

……………………………………………………………… 

Uchwała Rady Pedagogicznej       

          z dnia 09.09.2021  r. 

                                                  

Dyrektor Szkoły      Samorząd Uczniowski                                                        Pozytywna opinia Rada Rodziców 
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