
Program  Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 26 we Wrocławiu  

1 

 

 

PROGRAM   WYCHOWAWCZO-   

PROFILAKTYCZNY 

SZKOŁY   PODSTAWOWEJ   NR  26 

WE WROCŁAWIU 

NA LATA 2017 - 2020 
 

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa nr 26  

w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym nr 12 we Wrocławiu 

 

Zespół ds. Koordynacji Programu: 

Dyrektor ZSP nr 12  p. Izabela Wojtycka 

Pedagog szkolny p. Beata Tran Quoc 

Psycholog szkolny p. Violetta Bobińska – Szocik 

Joanna Sikorska - nauczyciel 

Agnieszka Rybak - nauczyciel        



Program  Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 26 we Wrocławiu  

2 

 

 Wstęp i  diagnoza środowiska 

 

Program wychowawczo - profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 26 powstał po przeanalizowaniu potrzeb edukacyjnych i wychowawczych 

naszych uczniów oraz w oparciu o wnioski po ewaluacji programu wychowawczego i programu profilaktyki z lat 2012/2015. Zostały wzięte pod 

uwagę także wyniki ewaluacji przeprowadzonej w związku z realizacją Programu Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo realizowanego w roku 

szkolnym 2014/2015, a także wyniki diagnoz czynników chroniących i czynników ryzyka z roku 2016 i 2017. 

Szkoła Podstawowa nr 26 przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 12 we Wrocławiu jest nowoczesną placówką, zaprojektowaną tak, by być 

przyjazną i bezpieczną dla uczących się w niej dzieci. Nasza szkoła mieści się w pięknym i nowoczesnym budynku, zbudowanym według 

najwyższych standardów dotyczących ochrony środowiska. Sposób jej funkcjonowania jest ekologiczny i przyjazny otoczeniu. Pragniemy, aby 

jej formuła była podstawą do identyfikowania się naszych wychowanków z ideą zdrowego życia, które współistnieje ze środowiskiem 

naturalnym, a nie jest źródłem jego wyniszczania.  

Nadrzędnym celem jest dla nas stwarzanie właściwych warunków związanych z bezpieczeństwem. Jest to podstawowa potrzeba dzieci i dlatego 

od lat podejmujemy działania służące budowaniu  poczucia bezpieczeństwa u dzieci i rodziców poprzez organizowanie zajęć o charakterze 

profilaktycznym.  

Do naszej szkoły uczęszczają dzieci zarówno z osiedla Maślice jak i Stabłowice. Ich rodziny często się  znają, przyjaźnią, a dzieci trafiające do 

nas nie są dla siebie anonimowe. Pragnąc wykorzystać ten potencjał rodzinny naszych uczniów, w Programie Wychowawczo- 

Profilaktyktycznym uwzględniliśmy potrzebę wspierania idei integracji i wzajemnego pozytywnego poznawania się, co w efekcie ma się 

przełożyć na dobry klimat w szkole.  
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Znaczącym zjawiskiem dotyczącym SP nr 26 jest stale zwiększająca się z roku na rok liczba uczniów. Tym, co wyróżnia naszą szkołę, jest jej 

siedemdziesięcioletnia już tradycja. Niejednokrotnie uczyli się w niej dziadkowie i rodzice naszych obecnych uczniów. Wiele rodzin zna się, 

często utrzymuje bliskie kontakty, co sprawia, że dzieci nie są dla siebie anonimowe, a przyjaźnie przenoszą na grunt placówki. Pragniemy 

wykorzystać ten potencjał do propagowania idei poszanowania tradycji oraz integracji i wzajemnego pozytywnego poznawania się. Jest to 

bardzo ważne, gdyż osiedle, na którym funkcjonujemy, cały czas się rozrasta.  

Wokół szkoły wyrastają nowe kolorowe osiedla, których mieszkańcy są naszymi uczniami. Ta wzrostowa tendencja obliguje nas do jeszcze 

większego zaangażowania się w działania na rzecz zapewnienia wszystkim bezpieczeństwa, co przy tak dużej populacji uczniów nie jest sprawą 

łatwą. Wiąże się to  ze zmianowością pracy w szkole, dzieleniem sal z innymi klasami, przebywaniem dużej liczby osób na terenie szkoły. 

Od zeszłego roku w naszej szkole funkcjonują klasy integracyjne, co oznacza konieczność tworzenia odpowiedniej, korzystnej atmosfery, 

otwartej na współistnienie w ramach jednego środowiska szkolnego osób zdrowych i osób z niepełnosprawnością. Naszym zadaniem jest 

otworzenie umysłów i serc naszych uczniów na współpracę z dziećmi o różnych schorzeniach i trudnościach w funkcjonowaniu, przełamywanie 

mentalnych i emocjonalnych barier. Założeniem istotnym staje się zatem budowanie otwartości i empatii, pokazywanie, czym jest tolerancja  

i współpraca, godność i altruizm. Zajmiemy się również kwestią akceptacji uczniów innych wyznań, narodowości, inaczej wyglądających czy 

wreszcie mniej zdolnych. 

Z obserwacji nauczycieli, z rozmów z dziećmi i ich rodzicami, a także z analiz ankiet wynika, że znaczącym problemem w naszej szkole są 

konflikty i agresywne zachowania uczniów względem siebie. Nowym zjawiskiem jest przewaga agresji psychicznej nad fizyczną. Przestrzenią, 

której dzieci używają do krzywdzenia siebie jest także Internet oraz sieć komórkowa. 

Dla polepszenia jasności postępowania w trudnych sytuacjach wychowawczych zostały opracowane procedury postępowania wobec uczniów 

sprawiających trudności wychowawcze. Dobry monitoring uczniów podczas przerw międzylekcyjnych pozytywnie wpłynął na obniżenie ilości 
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sytuacji związanych z konfliktami rówieśniczymi, co pokazują wyniki przeprowadzonych w szkole ankiet. Do poprawy przyczyniła się także 

zmiana sposobu spędzania przerw przez uczniów klas 1-3.                        

Niepokojącą codziennością uczniów naszej szkoły jest również niekontrolowane spędzanie większości wolnego czasu przed monitorem 

komputera i telewizorem. I choć w porównaniu do lat ubiegłych wzrosła świadomość dotycząca zagrożeń wynikających z długotrwałego 

oglądania telewizji i pracy z komputerem, a także korzystania z Internetu, to nadal sytuacja ta wymaga odpowiedniego działania na rzecz 

uzyskania poprawy. 

Opracowanie spójnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego pozwoliło na  uporządkowanie dotychczasowych działań  na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa placówki. Chcemy   uzyskać w efekcie zarówno wzrost świadomości i umiejętności związanych z radzeniem sobie w sytuacjach 

zagrożenia u naszych uczniów, jak i poprawę atmosfery służącej nauce i rozwojowi. Naszym celem jest też umożliwienie  naszym dzieciom, a 

także nauczycielom  poznania sposobów na umiejętne komunikowanie się i nawiązywanie pozytywnych relacji, co również wpływa  na 

pozytywny efekt zwiększenia poczucia komfortu i bezpieczeństwa. 

Zaproponowany Program ma na celu wspieranie rozwoju uczniów. Realizacja zadań w nim zawartych przyczyni się do tego, aby byli 

tolerancyjni, by umieli pozytywnie rozwiązywać konflikty i rozładowywać negatywne emocje bez ranienia innych, by umieli budować właściwe 

więzi z ludźmi, by czuli się w szkole bezpiecznie, by umieli świadomie korzystać ze współczesnej technologii informacyjnej, by osiągali szkolne 

sukcesy. 

W naszym Programie bardzo dużo uwagi poświęciliśmy też na edukację wielokulturową. Dzięki działaniom w tej sferze uczniowie będą mieli 

okazję  bliżej zapoznać się z  tradycją i współczesnością w różnych zakątkach świata.  Pozwoli to na ukazanie im innych kultur, budzenie 

ciekawości i chęci poznania innych, poszukiwanie podobieństw i dążenie do zrozumienia różnic, uczenie otwartości i umiejętności dialogu. 
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Uważamy, że edukacja ta jest obecnie bardzo potrzebna, gdyż coraz częściej nasi uczniowie mają kontakt z innymi kulturami i powinni wiedzieć, 

jak mądrze z tego korzystać. 

W Programie Wychowawczo – Profilaktycznym zawarliśmy cztery najważniejsze obszary: zdrowie, relacje, kulturę i bezpieczeństwo. Nasz 

Program obejmuje działania prozdrowotne, profilaktykę uzależnień, działania związane z bezpieczeństwem w szkole, w drodze ze/do szkoły, 

odpowiedzialnością prawną nieletnich oraz doradztwem  zawodowym.  

Proponowane przez nas działania mają charakter wychowawczy i profilaktyczny.  

Działalność wychowawcza – ma na celu wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, 

duchowej i społecznej.   

Działalność profilaktyczna – ma na celu wspomaganie wychowanka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi jego bezpieczeństwu. 

Warunkiem osiągnięcia założonych celów jest zaangażowanie wszystkich nauczycieli, wychowawców, a także rodziców. 

Realizacja Programu Wychowawczo - Profilaktycznego przewidziana jest na lata 2017-2020. Przewiduje się ewaluację programu po trzech 

latach jego realizacji. 

Ewaluacja Programu Profilaktyki wykaże stopień jego przydatności dla rozwoju uczniów. Pozwoli nam uzupełnić i zmodyfikować program. 

Narzędziem do ewaluacji będzie analiza wyników ankiet, wyników klasyfikacji, dokumentów szkolnych, obserwacja oraz rozmowy z uczniami i 

ich rodzicami. 

Treści programu realizowane będą podczas: 

  godzin wychowawczych, 

 Na poszczególnych przedmiotach, 

  spotkań uczniów, nauczycieli i rodziców z wychowawcą, przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej  
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  akcji okolicznościowych Samorządu Uczniowskiego, 

  konkursów, 

  akcji charytatywnych, 

  zajęć pozalekcyjnych, 

 projektów 
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Podstawę prawną Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego stanowią 

następujące dokumenty: 

 Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11 stycznia 2017 r., poz.59): 

 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948r.; 

 Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4 listopada 1950r.; 

 Deklaracja Praw Dziecka z 1959r.; 

 Konwencja o Prawach Dziecka Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989r.; 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997r.(art.48,53,70); 

 Ustawa o systemie oświaty z 07.09.1991r. (art.1,5,33,34a,40); 

 Ustawa z 26.01.1982r. Karta Nauczyciela (art.6); 

 Program Polityki Prorodzinnej Państwa z 17.11.1998r.; 

 Rozporządzenie MEN z 15.02.1999r. w sprawie ramowego statutu szkoły publicznej (&2.1,&2.2); 

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

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

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

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

 Rozporządzenie MEN z dnia 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 dnia 28 sierpnia 

2015r, poz.1249) 

 Ramowy Statut szkoły; 

 Dotychczasowe działania podejmowane przez szkołę w ramach Programu Profilaktyki Szkoły , Programu Wychowawczego Szkoły, 

realizowanych programów   nauczania, projektów, 

 Ewaluacja Programu Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo. 

 Wyniki diagnoz czynników chroniących i czynników ryzyka 
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Wizja szkoły 

 

Chcemy, żeby Nasza Szkoła: 

- dawała solidne podstawy kształcenia; 

- przestrzegała praw ucznia; 

- kładła nacisk na przestrzeganie prawa i wypełnianie obowiązków przez ucznia; 

- kształtowała postawę szacunku do wszystkich ludzi bez względu na narodowość, status, wygląd czy wyniki w nauce; 

- propagowała poszanowanie tradycji; 

- stwarzała warunki do uczestniczenia w kulturze i uwrażliwiała na piękno; 

- uczyła korzystania z technologii komunikacyjnych z poszanowaniem praw i godności ludzi; 

- przyczyniała się do rozwoju zainteresowań i talentów, stwarzając jednocześnie możliwość ich zaprezentowania; 

- wdrażała ucznia do samodzielności i uczyła odpowiedzialności. 

 

 

         Portret absolwenta Szkoły Podstawowej nr 26 we Wrocławiu 

          Chcemy, aby absolwent Szkoły Podstawowej nr 26 we Wrocławiu był: 

- samodzielny:  

 potrafił planować swoją pracę, 

 miał poczucie odpowiedzialności za naukę własną, 

 potrafił samodzielnie rozwiązywać konflikty, panował nad swoimi emocjami, i starał się rozumieć motywy zachowań rówieśników; 
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 był odpowiedzialny, punktualny, solidny, co oznacza, że potrafi planować swoje zajęcia, dotrzymywać terminów, szanować czas swój i 

innych; 

- uczciwy:  

 znał swoje prawa i obowiązki, rozumiał zależność między nimi, 

 dbał o bezpieczeństwo swoje i innych, 

 rozumiał potrzebę ponoszenia konsekwencji swoich działań, 

 przestrzegał prawa, w tym wewnątrzszkolnego, 

 szanował prawa autorskie, 

 potrafił korzystać z technologii komunikacyjnych w sposób nienaruszający godności innych osób; 

 

- kulturalny: 

 stosował podstawowe zasady kulturalnego zachowania obowiązujące w życiu codziennym; 

 odznaczał się kulturą zarówno w zachowaniu, jak i słownictwie, 

 szanował dorosłych i rówieśników, 

 był świadomy znaczenia tradycji narodowej  i lokalnej w życiu człowieka 

 aktywnie uczestniczył w kulturze - znał wrocławskie muzea, teatry, operę i inne miejsca ściśle związane  z kulturą; 

 

- otwarty:  

 tolerancyjny: był wrażliwy na potrzeby osób  niepełnosprawnych, emigrantów, osób odróżniających się od niego wyglądem, statusem 

materialnym oraz wynikami w nauce, 
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 poszukujący: odczuwał radość i przyjemność płynącą ze zdobywania wiedzy, znał swoje zainteresowania i sposoby na ich rozwijanie, był 

wrażliwy na piękno przyrody i działał na rzecz ochrony środowiska.  

 

 

 

Główne cele : 

 1.  Wspieranie wszechstronnego indywidualnego rozwoju ucznia we wszystkich sferach jego osobowości (w wymiarze  

intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym). 

  

 2.   Kształtowanie samodzielności i uczciwości. 

  

 3.  Przygotowanie do życia i aktywnego udziału w grupie i w społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania 

inności. 

  

 4.  Kształtowanie postawy związanej z poszanowaniem kultury i tradycji. 

5. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa, akceptacji i życzliwości, wytworzenie pozytywnych relacji z otaczającymi ich ludźmi. 
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Cel 1. 

Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia we wszystkich sferach jego osobowości  (w wymiarze  intelektualnym, 

psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym) 

l.p Cele szczegółowe Zadania i formy realizacji Terminy Odpowiedzialni 

1. Poprawa 

efektywności 

kształcenia 

 

Indywidualizacja procesu nauczania: 

Dostosowanie metod nauczania do możliwości psychofizycznych 

uczniów. 

 Pomoc psychologiczno – pedagogiczna  

  w tym : 

- praca w zespołach powołanych dla ucznia, który ma  wskazania z 

poradni psychologiczno-pedagogicznej do pracy o charakterze 

wyrównawczym, korekcyjno-kompensacyjnym lub terapeutycznym; 

- udział rodziców we współpracy z nauczycielami, celem ustalenia 

wspólnych sposobów pracy z dzieckiem. 

 

Cały rok 

szkolny 

Cały rok 

szkolny 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

Wszyscy 

nauczyciele, 

psycholog, 

pedagog 

Uczenie dzieci samodzielnego myślenia i rozwiązywania 

problemów: 

Powierzanie uczniom pracy do samodzielnego wykonania:   

 inspirowanie, wspieranie i motywowanie do jej wykonania. 

 Praca uczniów w małych grupach. 

 Umożliwienie prezentowania na forum klasy pracy wykonanej 

Cały rok 

szkolny 

j.w. 

 

j.w. 

j.w. 

Wszyscy 

nauczyciele 

j.w. 

 

j.w. 

j.w. 
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przez poszczególne grupy.  

 Pełnienie przez nauczyciela roli mediatora w sytuacjach  

 konfliktowych. 

 

W razie 

potrzeby 

 

Wychowawca, 

nauczyciele 

Tworzenie i realizacja projektów edukacyjnych Cały rok 

szkolny 

Wszyscy 

nauczyciele 

Stwarzanie możliwości doświadczania przez uczniów radości z 

pozyskiwania wiedzy: 

Używanie przez nauczycieli aktywnych metod pracy. 

Wykorzystywanie gier i zabaw edukacyjnych. 

Cały rok 

szkolny 

Cały rok 

szkolny 

Wszyscy 

nauczyciele 

Wszyscy 

nauczyciele 

Włączenie  rodziców do ścisłej współpracy w zakresie oceniania 

kształtującego: 

Zapoznanie rodziców klas 4 podczas zebrań z zasadami oceniania 

kształtującego. 

Początek 

roku 

szkolnego 

Wychowawcy 

2.  

 

Dbałość o 

dyscyplinę i  

wysoki poziom 

kultury osobistej 

społeczności 

szkolnej- uczniów, 

nauczycieli, 

pracowników 

szkoły i rodziców. 

Pedagogizacja rodziców w zakresie kompetencji wychowawczych. 

Edukacja rodziców w zakresie umiejętności wychowawczych 

podczas zebrań, indywidualnych spotkań, konsultacji z pedagogiem 

i psychologiem szkolnym.  

W razie 

potrzeby 

Pedagog, 

psycholog, 

wychowawcy 

Uświadomienie uczniom, rodzicom i nauczycielom zasadności 

stosowania drogi służbowej w sytuacjach konfliktowych w szkole: 

Zapoznanie rodziców, uczniów i nauczycieli z drogą służbową w 

szkole w formie pisemnej.  

Początek 

roku 

szkolnego 

Wychowawcy  

Ujednolicenie procedur egzekwowania zasad klasowych: 

Przestrzeganie przez nauczycieli „żelaznej konsekwencji” w 

stosowaniu kar i nagród. 

Stosowanie systemu motywacyjnego w zespole klasowym. 

Cały rok 

szkolny 

j.w. 

j.w. 

Wszyscy 

nauczyciele 

j.w. 

j.w. 
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Przestrzeganie przez wszystkich nauczycieli tych samych norm 

dotyczących: zachowywania porządku w sali lekcyjnej i na 

stanowiskach pracy, używania zwrotów grzecznościowych. 

j.w. j.w. 

3 Umożliwienie 

uczniom 

zindywidualizowane

go  rozwoju, w 

szczególności  

własnych uzdolnień 

i zainteresowań. 

Pomoc uczniom w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, 

talentów i ich twórczym wykorzystaniu: 

Organizowanie konkursów przedmiotowych i artystycznych. 

Indywidualna praca z uczniem zdolnym, uwzględnienie  

w programach dydaktyczno –wychowawczych klas metod i działań 

wyzwalających aktywność twórczą uczniów. 

Umożliwianie uczniom  prezentowania swoich talentów i zdolności w 

zespole klasowym, ale przede wszystkim na forum szkoły i poza nią. 

Organizowanie prezentacji uczniowskich talentów także innych niż 

ściśle powiązanych z nauczanymi przedmiotami. 

Rozwijanie  potrzeby ciągłego doskonalenie siebie jako jednostki, 

członka rodziny i społeczeństwa  

Cały rok 

szkolny  

j.w. 

j.w. 

j.w. 

 

j.w. 

 

j.w. 

Wszyscy 

nauczyciele przy 

współpracy z 

rodzicami 

j.w. 

j.w. 

 

j.w. 

 

j.w. 

4. Przybliżenie 

uczniom tematyki 

wyboru zawodu 

Kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych cech osobowości 

Kształtowanie umiejętności  świadomego wyznaczania sobie 

konkretnych celów 

Rozwijanie umiejętności oceny własnych możliwości 

Zajęcia z doradztwa zawodowego: warsztaty, konsultacje, wizyty w 

Centrum Kształcenia Praktycznego 

Wg 

harmonogra

mu 

Wszyscy 

nauczyciele 

Pedagog 

Beata Tran Quoc 
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Cel 2. 

    Kształtowanie samodzielności i uczciwości. 

l.p Cele szczegółowe Zadania i formy realizacji Terminy Odpowiedzialni 

1. Rozwijanie 

samodzielności 

uczniów. 

Stwarzanie możliwości i warunków do planowania i wykonywania 

samodzielnej pracy. Wzbudzenie poczucie odpowiedzialności za 

naukę własną: 

Metoda OK na lekcjach  - praca w 4-osobowych grupach nad 

określonych zadaniem. Możliwość samodzielnego wybierania przez 

ucznia zadania domowego – formy i ilości. 

Cały rok 

szkolny 

 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

Wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat oceniania 

kształtującego: 

Udział szkoły w programie OKSUS. 

Na bieżąco, 

w miarę 

potrzeb 

Dyrektor, lider 

OK 

2.  

 

Umożliwienie 

uczniom 

samodzielnego 

rozwiązywania 

konfliktów 

Stworzenie w zespołach klasowych zasad postępowania w 

sytuacjach konfliktowych: 

Praca na godzinach wychowawczych nad kodeksem klasowym. 

Początek 

roku 

szkolnego 

Wychowawcy 

3 Kształtowanie 

uczciwej postawy. 

 

Promowanie przestrzegania praw autorskich oraz „nie ściągania”: 

Wprowadzenie do PSO zapisów o przestrzeganiu praw autorskich 

oraz „ściągania”, pokazanie związku nieposzanowania ich z oceną, 

egzekwowanie tych zasad przez wszystkich nauczycieli. 

Traktowanie podawania źródeł informacji jako składowej oceny. 

Cały rok 

szkolny 

Wszyscy 

nauczyciele 
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  Cel 3. 

Przygotowanie do życia i aktywnego udziału w grupie i w społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem 

poszanowania inności. 

l.p Cele szczegółowe Zadania i formy realizacji Terminy Odpowiedzialni 

1. Integracja ze 

środowiskiem 

lokalnym. 

 

Rozwijanie altruistycznych postaw wśród uczniów: 

Akcje o charakterze charytatywnym skierowane do środowiska 

lokalnego w odpowiedzi na zdiagnozowane wcześniej potrzeby.  

Wolontariat. 

Cały rok 

szkolny 

j.w. 

j.w. 

Wszyscy 

nauczyciele 

j.w. 

j.w. 

Ukazanie pozaedukacyjnych funkcji szkoły: 

Imprezy i uroczystości szkolne jako forma integracji. 

Udział reprezentacji szkoły w imprezach odbywających się w 

innych placówkach oświatowych w naszym rejonie- SP22, SP95, 

Gimnazjum 22. 

 

Wg 

kalendarza 

wydarzeń 

szkolnych 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

Kształtowanie pozytywnych wzorców osobowych, bazujących na 

realnych bliskich środowisku ucznia postaciach (w opozycji do 

medialnie lansowanych idoli): 

Organizowanie spotkań z dziadkami, rodzicami lub przygotowanie 

prezentacji o nich i przedstawianie ich jako pozytywnych wzorców 

osobowych. 

Cały rok 

szkolny 

 

j.w. 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

j.w. 

2. Umacnianie 

społeczności 

szkolnej w zakresie 

Budowanie otwartości na osoby z niepełnosprawnością: 

Rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi.  

Cały rok 

szkolny 

Wszyscy 

nauczyciele 
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gotowości na 

obecność w  

klasach uczniów z 

różnymi 

niepełnosprawności

ami. 

 

Rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych  - wolontariat 

uczniowski w przedszkolu integracyjnym. 

Nawiązanie współpracy ze szkołami o charakterze terapeutycznym i 

integracyjnym w okolicy. 

Organizowanie wspólnych imprez. 

Współpraca z Mops, Promykiem Słońca, Szkołą Podstawową nr 8 

na Kowalach, Stowarzyszeniem Razem. 

Udział naszych uczniów w zajęciach realizowanych na terenie 

przedszkola integracyjnego. 

Uwzględnienie tematyki niepełnosprawności w ramach godzin 

wychowawczych.  

Spotkania ze specjalistami z dziedziny integracji w formie 

szkoleniowych rad pedagogicznych, konferencji, seminariów  

j.w. 

 

j.w. 

j.w. 

 

j.w. 

 

Cały rok 

szkolny 

Zgodnie z 

potrzebami  

j.w. 

 

j.w. 

j.w. 

 

j.w. 

 

Wychowawcy 

Pedagog, 

psycholog 

3.  Przygotowanie 

społeczności 

szkolnej na 

obecność 

emigrantów. 

 

Wyposażenie nauczycieli w rzetelną wiedzę na temat integracji – jej 

znaczenia i funkcji.  

Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla 

uczniów z emigracji. Ujęcie w programach wychowawczych zajęć 

rozszerzających  pojęcia: tolerancja, prawo, obowiązek, godność. 

Spotkania ze specjalistami w formie szkoleń i rad pedagogicznych. 

Zgodnie z 

potrzebami 

Cały rok 

szkolny 

Zgodnie z 

potrzebami 

Pedagog, 

psycholog 

Pedagog, 

psycholog, 

wychowawcy 

4. Kształtowanie 

postawy tolerancji i 

akceptacji wobec 

innych. 

Kształtowanie odpowiednich postaw moralnych i tolerancji wobec 

zachowań innych ludzi:  

Spotkania w ramach projektu „Wrocławski Most Tolerancji”. 

Uczenie pozytywnego nastawienia wobec osób niepełnosprawnych, 

emigrantów, osób innych pod względem wyglądu (np. otyłość, 

noszenie okularów), słabszych fizycznie, różniących się statusem 

materialnym, wynikami w nauce (zarówno in minus, jak i in plus). 

Wykorzystanie podczas zajęć z wychowawcą książki Martyny 

Cały rok 

szkolny 

Wg 

harmonogra

mu 

j.w. 

 

Pedagog, 

psycholog, 

wszyscy 

nauczyciele 

j.w. 
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Wojciechowskiej „Dzieciaki świata”. 

Wprowadzanie elementów etyki na zajęciach z wychowawcą. 

 

 

j.w. 

j.w. 

wychowawcy 

wychowawcy 

5. Poprawa relacji 

między uczniami 

poprzez integrację 

zespołów 

klasowych i 

tworzenie 

przyjaznego 

klimatu 

wychowawczego 

Rozwijanie samorządności poprzez udział uczniów w 

podejmowaniu decyzji i zadań istotnych dla nich i dla szkoły – np. 

poprzez realizację projektu „Gospodarz szkoły” i „Mały gospodarz” 

(zbieranie przez klasy punktów za oceny, zachowanie, frekwencję, 

aktywność społeczną) 

 

Zgodnie z 

harmonogra

mem 

Opiekunowie 

Samorządu  

 

Stworzenie uczniom okazji do autoprezentacji i zainteresowań, 

zdolności i osiągnięć – np. prezentowanie swojego hobby na 

godzinach wychowawczych, udział w konkursach 

Wg 

harmonogra

mu 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

Zajęcia i wycieczki integracyjne w klasach, praca w zespołach Wg 

harmonogra

mu 

Wychowawcy 

Integrowanie uczniów klas I ze środowiskiem szkolnym poprzez 

stopniowe włączanie ich w życie szkoły 

Wg 

harmonogra

mu 

Wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog 

Zajęcia socjometryczne w klasach w celu poznania relacji 

wewnątrzklasowych 

I i II semestr 

każdego 

roku 

Wychowawcy 

Kampania „Słowo też boli” 

 

Wg 

harmonogra

mu 

Samorząd, 

opiekunowie 

Samorządu 

Kształtowanie umiejętności odróżniania dobra od zła Wg potrzeb Samorząd, 

wychowawcy 

6. Budowanie 

dobrych relacji 

Organizowanie imprez, które będą angażowały całą społeczność, 

zarówno nauczycieli i uczniów, np. „Dzień życzliwości”, akcje 

Cały okres Wychowawcy, 

pedagog, 
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interpersonalnych 

między 

nauczycielami i 

uczniami. 

 

charytatywne, bal karnawałowy psycholog 

Okazywanie zainteresowania i zaangażowania w sprawy uczniów - 

udzielanie pomocy i wsparcia uczniom w rozwiązywaniu ich 

problemów, budowanie środowiska zaufania  

Cały okres Wszyscy 

nauczyciele 

Dbałość o język, jakim posługują się nauczyciele w rozmowie z 

uczniami, aby nie naruszać poczucia godności żadnej ze stron 

Cały okres Wszyscy 

nauczyciele 

Właściwa organizacja pracy na lekcjach umożliwiająca integrację 

klasy poprzez pracę w grupach, dowartościowanie uczniów 

izolowanych 

Wg potrzeb Pedagog, 

Psycholog, 

Nauczyciele 

Wspieranie się pomocą Pogotowia Mediacyjnego w rozwiązywaniu 

trudnych sytuacji konfliktowych na płaszczyźnie szkoła-uczeń-

rodzic 

Wg potrzeb Wszyscy 

nauczyciele, 

pedagog 

Rozwijanie zainteresowań nauką szkolną oraz pomoc w 

pokonywaniu trudności -   przeprowadzenie zajęć z uczniami 

dotyczących technik skutecznego uczenia się i sposobów 

organizowania sobie nauki i czasu wolnego; stosowanie 

motywującego systemu oceniania osiągnięć uczniów;  

organizacja koleżeńskiej pomocy w nauce na poziomie klasy; 

 indywidualizacja pracy na lekcji z uczniem słabym i zdolnym – 

dostosowanie wymagań edukacyjnych do jego możliwości; 

udział nauczycieli w szkoleniach na temat pracy z uczniami ze 

specyficznymi trudnościami w nauce 

 

Cały okres Wszyscy 

nauczyciele, 

pedagog 
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       Cel 4.  

 Kształtowanie postawy związanej z poszanowaniem kultury i tradycji. 

l.p Cele szczegółowe Zadania i formy realizacji Terminy Odpowiedzialni 

1. Kształtowanie 

kultury zachowania 

i słowa 

Uwrażliwienie na język komunikacji (werbalny i niewerbalny): 

Projekty polonistyczne, konkursy recytatorskie, koło dziennikarskie, 

koło teatralne 

Cały rok 

szkolny 

j.w. 

Wszyscy 

nauczyciele 

n-le poloniści 

 Rozwijanie 

szacunku do osób 

dorosłych i 

rówieśników 

Wprowadzenie obowiązkowego punktu w programie „Najlepszy 

Gospodarz Szkoły” dotyczącego kultury osobistej. 

W zależności od aktualnie opracowanych zadań, np. przedstawienie, 

konkurs, projekt itp. 

Początek 

roku 

szkolnego 

Opiekun 

programu, 

Samorząd  

 Kształtowanie 

postawy 

aktywnego i 

krytycznego 

odbiorcy kultury. 

Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowego. 

Poznawanie zasobów kulturalnych wrocławskich muzeów. 

Udział w lekcjach muzealnych w Muzeum Narodowym. 

Cały rok 

szkolny 

Wszyscy 

nauczyciele 

  Prezentowanie przez uczniów społeczności szkolnej filmów, 

przedstawień, książek wartych poznania. 

Stwarzanie uczniom możliwości pisania recenzji. 

Utworzenie kącika tematycznego pt. „Warto zobaczyć”. 

j.w. 

j.w. 

j.w. 

Wszyscy 

nauczyciele 

n-le poloniści 

n-le poloniści  
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Inspirowanie uczniów do udziału 

 w kulturze poprzez ukazywanie aktualnych wydarzeń kulturalnych. 

Kontynuowanie wydawania gazetki szkolnej, wystawy, prezentacje 

uczniowskie. 

Cały rok 

szkolny 

j.w. 

Wszyscy 

nauczyciele 

j.w. 

 Uwrażliwienie na 

piękno sztuki 

 

Wprowadzenie obowiązkowego punktu w programie „Gospodarz 

szkoły” na temat odkrywania i przezywania piękna. 

Udział w akcjach typu „Kręć Wrocław”, prezentowanie uczniom 

aktualnych wydarzeń wrocławskich. 

Początek 

roku 

szkolnego 

Wg 

harmonogra

mu 

Opiekun 

programu, 

Samorząd 

Wszyscy 

nauczyciele 

 Uwrażliwianie na 

potrzebę 

poszanowania 

tradycji. 

Ukazanie wielokulturowości Wrocławia 

W zależności od aktualnie opracowanych zadań, np. 

przedstawienie w dowolnej formie (fotografie, rysunki, prezentacja) 

wybranego przez klasę/grupę miejsca we Wrocławiu uznanego za 

piękne. 

Udział w projekcie „Edukacja w miejscach pamięci”. 

Cały rok 

szkolny 

j.w. 

 

II semestr 

Wszyscy 

nauczyciele, 

wychowawcy 

 

 n-l historii 
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Cel  5.  

Zzapewnienie  uczniom bezpieczeństwa, akceptacji i życzliwości, wytworzenie pozytywnych relacji z otaczającymi ich 

ludźmi. 

 

Działania skierowane na ucznia 

 

l.p Cele działań Zadania Terminy Odpowiedzialni 

1 Tworzenie 

bezpiecznego 

środowiska 

szkolnego i 

zwiększanie 

poczucia 

bezpieczeństwa 

wśród uczniów 

Zapoznawanie uczniów z zasadami BHP i 

przeprowadzanie próbnych ewakuacji; 

zaznajomienie uczniów ze znakami bezpieczeństwa  

w naszej szkole – tablice przygotowane przez 

uczniów; 

 

zapoznanie uczniów z regulaminem korzystania z 

sali gimnastycznej, z zasadami bezpieczeństwa 

podczas zawodów sportowych 

Wg harmonogramu 

 

 

 

 

Wrzesień każdego 

roku 

Dyrektor Izabela 

Wojtycka, 

Inspektor BHP 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

Nauczyciele   w -f 

Udział klas I w ogólnopolskim programie 

edukacyjnym „Klub Bezpiecznego Puchatka” (jak 

być bezpiecznym na drodze, w szkole, w domu i w 

czasie zabawy);  

 

Udział w konkursie "Uczę się bezpiecznie żyć" 

Wg harmonogramu 

 

 

 

 

p. Śledzińska, 

 

 

 

Trening umiejętności społeczno - emocjonalnych dla 

uczniów mające na celu kształtowanie umiejętności 

prospołecznych: wdrażanie do przestrzegania norm 

Wg potrzeb Psycholog 
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akceptowanych społecznie; rozwijanie umiejętności  

radzenia sobie z negatywnymi emocjami; 

kształtowanie umiejętności przewidywania 

konsekwencji swojego postępowania. 

Prowadzenie przez nauczycieli dyżurów w czasie 

przerw w szkole i na szkolnym podwórku 

Cały rok Wicedyrektor p. 

Woźniak 

Wszyscy nauczyciele 

Pogadanki Policji, Straży Miejskiej oraz 

wychowawców  na temat: „Bezpieczna droga do 

szkoły”, „Bezpieczne zabawy w czasie ferii 

zimowych”, „Bezpieczne wakacje” 

Wg harmonogramu Pedagog, 

wychowawcy 

Współpraca z Policją i Strażą Miejską w zakresie 

profilaktyki zachowaniom ryzykownym oraz 

interwencji w sytuacjach problemowych 

Wg potrzeb Dyrektor p. Izabela 

Wojtycka 

Pedagog, 

Psycholog 

Zajęcia „Ratujemy i uczymy ratować” - program 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

 

 

Treningi pierwszej pomocy – Straż Pożarna, 

Pogotowie Ratunkowe, Straż Miejska 

Wg harmonogramu p. Jastrzębska 

p. Śledzińska 

p. Szkodzińska 

p. Piątek 

 

Pedagog 

Działania w ramach Programu „Chronimy Dzieci” Wg harmonogramu Pedagog 

Działania w ramach Programu „Szkoła Dbająca o 

Bezpieczeństwo” 

Wg harmonogramu Pedagog 

Dostarczanie wiedzy na temat osób i instytucji 

świadczących pomoc w trudnych sytuacjach 

W razie potrzeby Wszyscy nauczyciele 
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2 Zapobieganie 

zachowaniom 

agresywnym 

Wyposażenie  dzieci, które najczęściej doświadczają 

przemocy,  w umiejętności nieagresywnego radzenia 

sobie z agresorem, np. poprzez udział w „Treningu 

pewności siebie” i „Treningu przełamywania 

nieśmiałości” 

Listopad każdego 

roku, 

 

Marzec każdego roku 

Pedagog, 

 

psycholog 

Zajęcia uczące uczniów,  jak właściwie ocenić 

sytuację, w której dochodzi do przemocy i 

odpowiednio zareagować, bez  stwarzania sytuacji 

zagrożenia dla siebie samego – zajęcia „Jak dochodzi 

do przemocy?” 

Wg potrzeb Pedagog, 

psycholog 

Zajęcia mające na celu rozwijanie empatii i 

umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i  

panowania nad swoimi emocjami –  

zabawy przeciwko agresji; 

zajęcia na temat „Jak radzić sobie ze stresem?”, „Jak 

radzić sobie ze swoją złością?” 

 

Wg potrzeb Pedagog, 

psycholog 

Poprawienie relacji między starszymi i młodszymi 

uczniami w celu wyeliminowania tzw. fali poprzez 

włączanie starszych uczniów w pomoc i opiekę nad 

młodszymi, akcje charytatywne, wolontariat 

 

Wg harmonogramu Wszyscy nauczyciele 

Zajęcia prowadzone przez psychologa i pedagoga w 

odpowiedzi na istniejące konflikty klasowe - zajęcia 

psychoedukacyjne na temat rozwiązywania 

konfliktów i zapobiegania agresji 

Wg potrzeb Pedagog, 

Psycholog 

Pogadanki Policji lub Straży Miejskiej  w kl. VI 

temat odpowiedzialności prawno-karnej  nieletnich 

Wg harmonogramu Pedagog, 

Psycholog 

Likwidowanie barier mentalnych u dzieci i dorosłych 

w obszarze relacji z osobami innej rasy, kultury, 

religii  z deficytami zdrowia – współpraca z fundacją 

Wg harmonogramu Pedagog 
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„Sztuka, Zdrowie, Tolerancja” Jose Torresa i 

Fundacją „Akademia Integracji”,  

 

 

5 Rozpoznanie 

potrzeb i pomoc 

dzieciom z 

problemami 

ujawnionymi w 

ankietach 

Diagnoza sytuacji wychowawczej w klasach, 

wywiady pedagoga i psychologa z uczniami i 

wychowawcami klas, obserwacje wychowawców 

klas 

Cały rok Pedagog, 

Psycholog, 

wychowawcy 

Dostosowanie form pomocy do zdiagnozowanych 

problemów uczniów poprzez indywidualne porady, 

spotkania grupowe, zajęcia w klasach 

Wg potrzeb Pedagog, 

Psycholog, 

wychowawcy 

Organizowanie pomocy potrzebującym uczniom 

poprzez współpracę z rodzicami i instytucjami 

wspomagającymi: Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna, MOPS, Sąd,  

Wg potrzeb Pedagog, 

Psycholog, 

wychowawcy 

Wzmacnianie więzi uczniów rodzicami, rozwijanie 

umiejętności wychowawczych rodziców poprzez 

indywidualne spotkania i rozmowy, zaangażowanie 

rodziców w życie szkoły 

Wg potrzeb Wychowawcy 

Pedagog, 

Psycholog,  

6 Edukacja w 

zakresie 

bezpiecznego 

korzystania z 

Internetu 
(Działania 

przeciw 

cyberprzemocy) 

Zajęcia w ramach akcji „Bezpieczny Internet” Luty każdego roku Pedagog, 

Psycholog, 

Nauczyciele 

informatyki, 

Samorząd 

Akcja – happening „DBI  w SP26” – prezentacja 

plakatów promujących bezpieczne zachowanie w 

Internecie 

Luty każdego roku Opiekunowie 

Samorządu 

Stałe przypominanie  „Zasad bezpiecznego 

korzystania z TIK przez uczniów SP26” 

Luty p. Kowalik 

Samorząd 
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Wykształcenie u dzieci 

postawy ograniczonego 

zaufania do osób poznanych przez Internet 

 

Cały okres Wszyscy nauczyciele 

Rozwijanie umiejętności właściwego 

korzystania z komputera, 

Internetu, dokonywania 

właściwego wyboru 

Cały okres Wszyscy nauczyciele 

Zajęcia z Policją dla klas V i VI na temat przemocy 

w sieci  

Listopad 

Luty 

Pedagog 

7 Promowanie 

wśród uczniów 

zdrowego i 

bezpiecznego stylu 

życia 

Propagowanie bezpiecznego poruszania się po 

drogach, noszenia elementów odblaskowych, zajęcia 

wychowania komunikacyjnego, wyrabianie karty 

rowerowej  

Wg harmonogramu Wychowawcy, 

Nauczyciel techniki 

Ukazywanie zagrożeń współczesnego świata, takich 

jak prostytucja nieletnich, nadużycia w sieci i w 

mediach – w ramach działań związanych z 

„Bezpiecznym Internetem” 

Wg harmonogramu Pedagog, Psycholog 

Ukazywanie zagrożeń wynikających z używania 

alkoholu, narkotyków, „dopalaczy” i papierosów – 

zajęcia „Spójrz inaczej”   

Maj każdego roku Pedagog, 

Psycholog 

Udział w programach profilaktycznych 

rekomendowanych przez ORE 

Wg harmonogramu Pedagog, 

Psycholog 

Rozpowszechnienie informacji o działającej infolinii 

rekomendowanej przez Kuratorium na temat 

„dopalaczy” 

Wrzesień każdego 

roku 

Pedagog, 

Wychowawcy 

Zajęcia  Policji dla uczniów na temat zagrożenia 

narkomanią, konsekwencji prawnych związanych z 

naruszeniem Ustawy o Przeciwdziałaniu 

Narkomanii, a także procedur postępowania w 

Kwiecień każdego 

roku 

Pedagog, 
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sytuacjach zagrożenia 

Zajęcia dla dziewcząt klas 5 i 6 pt. „Gdy 

odchudzanie staje się chorobą” 

Marzec Psycholog z PPP nr 4 

Cykl zajęć na temat „Jedz i żyj zdrowo” w ramach 

profilaktyki otyłości wśród dzieci i młodzieży 

Wg harmonogramu Pielęgniarka, 

Nauczyciele wych. 

fizycznego 

Udział w konkursach dotyczących udzielania 

pierwszej pomocy 

Wg harmonogramu Wychowawcy, 

Pedagog 

Propagowanie zdrowego stylu życia w ramach 

działań „Programu promocji zdrowia” , poprzez 

akcję „Owoce w szkole”, „Akademia ruchu”, 

organizację konkursów, zajęć edukacyjnych, 

kampanii prozdrowotnych, wystaw, akcji 

plakatowych                                      

Cały rok p. Gołąbek, 

Wychowawcy 

Zajęcia ułatwiające dzieciom wejście w okres 

dojrzewania – np. „Miedzy nami kobietkami”, „Gdy 

odchudzanie staje się chorobą” 

Kwiecień każdego 

roku 

Pedagog, zaproszeni 

specjaliści 

Działania w ramach realizacji projektu 

ekologicznego" W ekologicznym rytmie przez cały 

tydzień", 

Wg harmonogramu Samorząd, 

Wychowawcy 

Rozwijanie umiejętności działania na rzecz ochrony 

środowiska : zbiórki surowców wtórnych 

Wg harmonogramu Samorząd, 

Wychowawcy 

Zajęcia na temat radzenia sobie ze stresem dla klas 8 

w ramach przygotowania do sprawdzianu 

ósmoklasisty 

Marzec  Psycholog, Pedagog 

Cykl zajęć o charakterze adaptacyjnym dla uczniów 

klas 1 ze szczególnym uwzględnieniem radzenia 

sobie ze stresem związanym z wejściem w nową 

sytuację życiową 

Pierwsze półrocze Wychowawcy klas 1 
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Kształtowanie i utrwalanie właściwych postaw 

higienicznych 

Wg potrzeb Wychowawcy, 

Nauczyciele, 

Pielęgniarka 

Uświadomienie współczesnych chorób i zagrożeń, 

np. AIDS, SEPSA, ptasia i świńska grypa 

 

Wg potrzeb Wychowawcy, 

Nauczyciele, 

Pielęgniarka 

Kształtowanie umiejętności właściwego 

organizowania  czasu wolnego uczniów poprzez koła 

zainteresowań 

Cały rok Wszyscy nauczyciele 

Kształtowanie umiejętności podejmowania i 

realizacji zachowań prozdrowotnych  

Cały rok Wszyscy nauczyciele 

8 Edukacja 

społeczno-prawna 

uczniów w 

zakresie 

bezpieczeństwa w 

różnych 

sytuacjach 

życiowych 

Pogadanki Policji  w kl. VI temat odpowiedzialności 

prawnej nieletnich i cyberprzemocy 

Wg harmonogramu Pedagog 

 

Akcje i konkursy związane z obchodami  

OGÓLNOPOLSKI EGO DNIA  PRAW DZIECKA 

– zajęcia w klasach, Szkolny Konkurs na Plakat o 

Prawach Dziecka, wystawa poświęcona prawom 

dziecka, sylwetce Janusza Korczaka 

Listopad p. Gajda,  

 

Udział w międzyszkolnym konkursie Policji 

„Pomagajmy sobie wzajemnie” 

Kwiecień każdego 

roku 

Pedagog, nauczyciele    

w-f 

9 Współpraca z 

osobami i 

instytucjami 

wspierającymi 

szkolę w 

profilaktyce  

Współpraca z Policją, Strażą Miejską, Strażą 

Pożarną, Polskim Czerwonym Krzyżem, Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnią 

Psychologiczno- Pedagogiczną, Punktem Interwencji 

Kryzysowej, inspektorem BHP. 

Wg potrzeb Pedagog, Psycholog 

Udział w wybranych akcjach i kampaniach 

organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje 

Wg harmonogramu Wszyscy nauczyciele 
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DZIAŁANIA SKIEROWANE NAUCZYCIELI 

 

l.p Cele działań Zadania Terminy Odpowiedzialni 

1. Budowanie 

dobrych relacji 

interpersonalnych 

między 

nauczycielami i 

uczniami. 

Udział w szkoleniach i kursach mających na celu 

doskonalenie umiejętności interpersonalnych i 

wychowawczych nauczycieli (rozpoznawanie i 

nazywanie uczuć, emocji i potrzeb ucznia) 

 

Wg harmonogramu Nauczyciele 

2 Tworzenie 

bezpiecznego 

środowiska 

szkolnego i 

zwiększanie 

poczucia 

bezpieczeństwa 

wśród uczniów 

Tworzenie bezpiecznych warunków nauki i pracy w 

celu zapobiegania wypadkom poprzez właściwą 

organizację pracy szkoły uwzględniającą zasady 

BHP, modernizowanie i remontowanie bazy szkoły, 

prowadzeni szkoleń z zakresu BHP dla pracowników 

szkoły;  

 

Wg harmonogramu 

 

Dyrektor Izabela 

Wojtycka, 

 

3 Edukacja 

społeczno-prawna 

nauczycieli w 

zakresie 

kreowania 

bezpiecznego 

klimatu w szkole 

Indywidualny udział nauczycieli w szkoleniach na 

temat bezpieczeństwa 

Wg potrzeb Wszyscy nauczyciele 

4  Poznanie zasad 

pomocy 

przedlekarskiej 

 

Udział w szkoleniach z pierwszej pomocyszkolenie z 

pierwszej pomocy 

Wg harmonogramu 

 

Zaproszeni specjaliści 
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DZIAŁANIA SKIEROWANE NA   RODZICÓW 

 

l.p Cele działań Zadania Terminy Odpowiedzialni 

1. Edukacja 

społeczno – 

prawna  rodziców 

w zakresie 

zapobiegania 

sytuacjom 

ryzykownym 

Pogadanka Policji dla  rodziców  uczniów kl. VI na 

temat odpowiedzialności prawnej nieletnich i 

cyberprzemocy 

Grudzień każdego 

roku 

Pedagog 

Udostępnianie materiałów informacyjnych na temat 

bezpieczeństwa na gazetkach szkolnych i podczas 

zebrań rodziców 

Wg potrzeb Wychowawcy, 

Samorząd, 

Psycholog, 

Pedagog 

Spotkania z Jose  Torresem – ukazanie  pozytywnych 

aspektów różnorodności  wielokulturowej, 

kształtowanie  postawy otwartości wobec innych 

narodów. 

Wg harmonogramu Pedagog 

2 Rozpoznanie 

potrzeb i pomoc 

dzieciom z 

problemami 

ujawnionymi w 

ankietach 

Rozmowy z rodzicami mające na celu 

uświadamianie im, że na terenie szkoły obowiązuje 

zakaz niepożądanej ingerencji osób trzecich w 

wychowanie nie swoich dzieci 

 

Wg potrzeb Wychowawcy, 

Pedagog, 

Psycholog,  

3 Zwiększenie 

zaangażowania 

rodziców w życie 

szkoły 

Zajęcia  poświęcone poznawaniu różnych profesji 

wykonywanych przez rodziców, 

włączenie się wszystkich rodziców w organizowanie 

uroczystości i wyjść klasowych 

Wg harmonogramu wychowawcy 

4 Doskonalenie 

umiejętności 

rodzicielskich 

Udział w spotkaniach ze specjalistami w szkole – 

psychologiem, pedagogiem 

Wg potrzeb Psycholog, 

Pedagog,Wychowawcy 
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PLANOWANE EFEKTY PROGRAMU 

 

 Wszechstronny  rozwój uczniów, 

 Wzrost samodzielności i uczciwości uczniów, 

 Aktywne korzystanie z dóbr kultury i tradycji, 

 Wzrost aktywności i działań prospołecznych, 

 Wzrost świadomości na temat dalszej ścieżki kształcenia i wyboru zawodu, 

 Zmniejszenie przypadków zachowań agresywnych, łamania kodeksu ucznia,  

 Wzrost poczucia bezpieczeństwa w szkole i poza nią, 

 Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zetknięcia z agresją i przemocą, 

 Zdobycie nowych umiejętności prospołecznych  

 Poprawa komunikacji pomiędzy nauczycielami i uczniami, 

 Wzrost tolerancji i rozumienia innych, 

 Nabycie przez nauczycieli umiejętności postępowania z uczniami w sytuacjach problemowych i stosowania form pomocy, 

 Identyfikacja uczniów ze środowiskiem szkolnym, 

 Wzrost świadomości uczniów, rodziców na temat odpowiedzialności prawno-karnej nieletnich i cyberprzemocy, 

 Dostrzeganie korzyści płynących z prowadzenia zdrowego stylu życia, bez używek,  

 Korzystanie przez rodziców ze wsparcia instytucji profesjonalnych (poradnia 

      psychologiczno-pedagogiczna, Policja, poradnie specjalistyczne), 

 Wzrost świadomości wśród uczniów i ich rodziców na temat praw dziecka, 

 Nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przez większą grupę uczniów, 
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 Poprawa stanu wypadkowości w szkole, 

 

 

 

II. MONITOROWANIE I EWALUACJA 

 

Informacje niezbędne do ewaluacji uzyskane zostaną poprzez: 

 

 Obserwację zachowań uczniów  

 Analizę dokumentacji - zeszyty uwag, dokumentacja wychowawcy, pedagoga i psychologa, książka wypadków, 

 Rozmowy i badania ankietowe wśród uczniów, rodziców, nauczycieli, 

 

 

Mierzalne wskaźniki ewaluacji: 

1. Uczeń wszechstronnie rozwinięty, 

2. Samodzielny i świadomie korzystający z dóbr kultury i tradycji uczeń, 

3. Bezpieczne środowisko szkolne i zwiększanie poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów, 

4. Dobre  relacje między uczniami  oraz  przyjazny klimat wychowawczy, 

5. Dobre relacje interpersonalne między nauczycielami i uczniami, 

6. Zmniejszenie  zachowań agresywnych, 

7. Zdrowy i bezpieczny styl życia uczniów, 

8. Rodzice i nauczyciele świadomi zagrożeń wobec uczniów, 
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9. Właściwe postawy  prospołeczne uczniów, 

10. Umiejętne radzenie sobie z trudną sytuacją stwarzającą zagrożenie bezpieczeństwa osobistego, 

11. Zmniejszenie  wypadkowości  w szkole.  

12. Świadome i umiejętne korzystanie z komputera, Internetu, TV 

13. Tolerancja wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. 

 


