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Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego  
w Pacanowie – rok szkolny 2022/2023 

Model absolwenta, rozpoznane zagrożenia, zachowania problemowe uczniów: 

I etap edukacyjny II etap edukacyjny 

• Potrafi odkrywać własne możliwości 

• Rozumie sens wykonywanych przez siebie działań 

• Podejmuje aktywność w zakresie zaspokajania 
naturalnych potrzeb rozwojowych sfery fizycznej, 
psychicznej, społecznej i duchowej 

• Posiada potrzebę higienicznego trybu życia i dbałości o 
zdrowie i życie 

• Dba o sprawność fizyczną 

• Właściwie zachowuje się w sytuacjach trudnych i 
konfliktowych 

• Posiada elementarną wiedzę dotyczącą ograniczania 
wpływu negatywnych czynników na jego rozwój 
psychiczny, zagrożeń wiązanych z uzależnieniami 
behawioralnymi i od środków psychoaktywnych 

• Ma poczucie własnej podmiotowości w procesie 
budowania indywidualnej wiedzy oraz przechodzenia z 
wieku dziecięcego do okresu dojrzewania 

• Współdziała w grupie 

• Posługuje się nawykami kultury osobistej 

• Okazuje szacunek do symboli państwowych, tradycji 
szkoły i Małej Ojczyzny 

• Jest integralną częścią rodziny/ środowiska 
wychowawczego 

• Gromadzi doświadczenia na drodze do prawdy, dobra i 
piękna 

• Posiada podstawy aspiracji rozwoju duchowego oraz 
pracy nad samym sobą 

• Szanuje różne wartości, normy, wzory zachowań i pracę 
innych ludzi 

• Dba o zdrowie własne i innych 

• Dba o środowisko 

• Nawiązuje prawidłowe relacje z ludźmi 

• Dba o zdrowie psychiczne, ma świadomość zagrożenia 
uzależnieniami behawioralnymi i od substancji 
psychoaktywnych 

• Rozwija swoje zdolności i umiejętności 

• Prawidłowo wyraża swoje uczucia i emocje 

• Jest integralną częścią rodziny/ środowiska 
wychowawczego 

• Posługuje się kompetencjami społecznymi 

• Jest świadomym, wrażliwym międzykulturowo odbiorcą 
i uczestnikiem kultury 

• Potrafi komunikować się w różnych sytuacjach 

• Samodzielnie dociera do informacji, potrafi je 
selekcjonować, krytycznie oceniać oraz wykorzystywać 
we własnym rozwoju 

• Przyjmuje aktywne postawy w życiu i bierze 
odpowiedzialność za własne czyny, jest aktywny dla 
społeczności lokalnej 

• Dba o bezpieczeństwo własne i innych 

• Ma poczucie tożsamości narodowej oraz szacunek dla 
tradycji 

• Poznaje kulturę własnego regionu oraz dziedzictwa 
narodowego 

• Charakteryzuje się postawą otwartości wobec innych 
kultur i szacunku dla ich dorobku 
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• Posiada potrzebę poznawania rodzimego jak i 
europejskiego dziedzictwa kulturowego, środowiska 
naturalnego 

• Potrafi opisywać otaczający go świat, oceniać postawy i 
zachowania ludzkie z zachowaniem zasad etyki i kultury 
języka 

• Gromadzi doświadczenia na drodze do prawdy, dobra i 
piękna 

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 (na podstawie art. 60 ust. 3 
pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.) 

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro 
i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji. 

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia 
w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego 
Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej. 

Działania, sposób i wskaźniki ich realizacji. 

1. Działalność profilaktyczna 

L.p. Zadanie Sposób realizacji 
Kto 
odpowiada za 
realizację? 

Termin oraz 
częstotliwość 

Kierunek 
oddziaływań 

Typ profilaktyki 

1.1. Ochrona 
społeczności 
szkolnej przed 
zachorowaniem na 
Covid-19 i 
rozprzestrzenianie
m się epidemii w 
środowisku 
szkolnym.  

1.1.1.Przypomnienie uczniom informacji o 
zagrożeniu biologicznym SARS-CoV-2, drogach 
rozprzestrzeniania się wirusa, objawach choroby 
oraz skutków dla zdrowia. 

Wychowawcy 
klas 

IX 2022 Uczniowie Uniwersalna 

Przypomnienie obowiązujących w szkole procedur 
bezpieczeństwa 

Wychowawcy 
klas, 
nauczyciele 
świetlicy. 

IX 2022 Uczniowie, 
Rodzice/ 
opiekunowie 
prawni 

Uniwersalna 

1.1.2.Przekazywanie rodzicom drogą elektroniczną 
lub na zebraniach aktualnych komunikatów GIS, 
MEiN z wytycznymi dotyczącymi postępowań w 
sytuacji zagrożenia pandemią.  

Wychowawcy 
klas 

Na bieżąco Rodzice/ 
opiekunowie 
prawni 

Uniwersalna 

1.1.3.Ograniczenie dostępu osobom z zewnątrz na 
teren budynku szkolnego. 

Dyrektor, 
pracownicy 
obsługi. 

Codziennie do 
odwołania 

Społeczność 
szkolna 

Uniwersalna 

1.1.4.Systematyczne uzupełnianie sal lekcyjnych, 
świetlicy, szatni przy salach gimnastycznych, 
pomieszczeń wejściowych, stołówki w środki 
dezynfekujące wraz z dołączonym komunikatem o 
obowiązku dezynfekcji rąk. 

Dyrektor, 
opiekunowie 
sal 

Na bieżąco Społeczność 
szkolna 

Uniwersalna 

1.1.5.Świadczenie pomocy psychologiczno-
pedagogicznej dzieciom podlegającym izolacji, 
będącym w stresie w związku z zachorowaniem 
członków rodziny na Covid-19. 

Pedagog 
szkolny, 
wychowawcy 
klas. 

Na bieżąco Uczniowie Uniwersalna 

1.1.6.Przypomnienie na zajęciach wychowawczych 
informacji na temat ochrony wzroku w pracy z 

Wychowawcy 
klas, 
higienistka 

W przypadku 
wprowadzenia 
nauki w systemie 

Uczniowie Uniwersalna 
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monitorem, ergonomii stanowiska nauki i higieny 
pracy w przypadku powrotu do nauki zdalnej.  

hybrydowym lub 
zdalnym 

1.2. Realizacja 
programów 
profilaktycznych i 
promocji zdrowia 
psychicznego  

1.2.1.Wspieranie uczniów zagrożonych 
demoralizacją i wykluczeniem społecznym, poprzez:  

 indywidualne rozmowy,  

 zapewnienie miejsca, gdzie może anonimowo 
zwrócić się o pomoc,  

 angażowanie w kółka zainteresowań,  

 umożliwianie rodzicom/ opiekunom prawnym 
korzystanie z instytucjonalnych form pomocy. 

Wychowawcy 
klas, pedagog 
szkolny. 

W przypadku 
rozpoznania 
problemu 

Uczniowie, 
Rodzice/ 
opiekunowie 
prawni 

Selektywna 

1.2.2.Pomoc uczniom z rozpoznanymi wczesnymi 
objawami używania środków psychoaktywnych 
poprzez: 

 wyznaczenie indywidualnego opiekuna 
wspomagającego funkcjonowanie ucznia w 
środowisku szkolnym, 

 konsultowanie pojawiających się problemów 
z rodzicami/ opiekunami prawnymi ucznia, 
pomoc w znalezieniu miejsc, gdzie mogą 
szukać pomocy, 

 angażowanie ucznia w działalność 
pozalekcyjną, 

 organizowanie konsultacji ze specjalistyczną 
poradnią ds. uzależnień. 

Wychowawcy 
klas, pedagog 
szkolny. 

W przypadku 
rozpoznania 
problemu 

Uczniowie, 
Rodzice/ 
opiekunowie 
prawni 

Wskazująca 

1.2.3.Zapewnienie wsparcia rodzinom uczniów, 
którzy mają problem z używaniem substancji 
psychoaktywnych poprzez: 

 prowadzenie działań z zakresu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, 

 pomoc w uzyskaniu pomocy psychologicznej, 

 organizowanie spotkań rodziców/ opiekunów 
prawnych z uczniem oraz specjalistą z poradni 
ds. uzależnień 

Wychowawcy 
klas, pedagog 
szkolny. 

W przypadku 
rozpoznania 
problemu 

Uczniowie, 
Rodzice/ 
opiekunowie 
prawni 

Wskazująca 

1.2.4.Wdrażanie programów profilaktyki 
uniwersalnej, wskazującej i selektywnej, w 
szczególności zalecanych przez System 
rekomendacji programów profilaktycznych i 
promocji zdrowia psychicznego. 

Wychowawcy 
klas, pedagog 
szkolny. 

W przypadku 
rozpoznania 
problemu 

Uczniowie, 
Rodzice/ 
opiekunowie 
prawni 

Uniwersalna, 
wskazująca, 
selektywna 

1.2.5.Akcja „Tydzień profilaktyki chorób zakaźnych” Nauczyciele 
biologii, 
chemii 

12-16 IX 2022 Uczniowie Uniwersalna 

1.2.6.Przeprowadzenie na godzinach 
wychowawczych zajęć poruszających kwestie 
uzależnienia od Internetu, zawierania znajomości 
on-line, tolerancji,  

    

1.3. Przygotowanie 
oferty zajęć 
rozwijających 
zainteresowania i 
uzdolnienia jako 
alternatywnej 

1.3.1.Rozszerzenie oferty pozalekcyjnych zajęć 
sportowych, udostępnienie sportowych terenów 
szkoły na zajęcia poza godzinami nauki. (na podst. 
wniosków z nadzoru pedagogicznego) 

Wychowawcy 
klas, 
nauczyciele w-
f 

Cały rok szkolny Uczniowie Uniwersalna 

1.3.2. Zajęcia przygotowujące do egzaminu 
ósmoklasisty 

Nauczyciele 
matematyki 

 Uczniowie 
klas VIII 

Uniwersalna 
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formy spędzania 
wolnego czasu, 
zaspokajającej 
ważne potrzeby 
zwłaszcza potrzebę 
podniesienia 
samooceny, 
sukcesu, 
przynależności i 
satysfakcji 
życiowej. 

1.3.3. Kółko matematyczne Nauczyciele 
matematyki 

Począwszy od IX 
2022 do końca 
roku szkolnego 

Uczniowie 
klas VI 

Uniwersalna 

1.3.4. Organizacja akcji promujących naukę 
matematyki: np. Dzień tabliczki mnożenia 

Nauczyciele 
matematyki 

 Uczniowie 
klas IV-VIII 

Uniwersalna 

1.3.5. Angażowanie dzieci i młodzieży w realizację 
projektów unijnych z programu Erasmus+ 
“Entrepreneurial child Strong society”, “Discover 
yourself with stories”, “Be green with precycling, 
bartering and zero waste” 

Nauczyciele 
języka 
angielskiego 

Począwszy od IX 
2022 do końca 
roku szkolnego 

Uczniowie 
klas VI-VIII 

Uniwersalna 

1.3.6. Angażowanie dzieci i młodzieży w 
organizację Europejskiego Dnia Języków, Erasmus 
Days,  eTwinning 

Nauczyciele 
języka 
angielskiego 

Począwszy od IX 
2022 do końca 
roku szkolnego 

Uczniowie 
klas I-VIII 

Uniwersalna 

1.3.7.Tydzień języka angielskiego Nauczyciele 
języka 
angielskiego 

III 2023 Uczniowie 
klas I-VIII 

Uniwersalna 

1.4. Zapewnienie 
dostępności 
pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej 
uczniom placówki. 

1.4.1.Wspieranie uczniów poprzez rozmowy i 
terapię indywidualną. 

Wychowawcy 
klas, pedagog 
szkolny, 
terapeuci 
szkolni 

Na bieżąco Uczniowie Uniwersalna, 
wskazująca, 
selektywna 

1.5. Wspieranie 
zdrowia 
psychicznego 
uczniów 

1.5.1.Prowadzenie działań na rzecz 
upowszechniania wiedzy na temat zdrowia 
psychicznego i jego uwarunkowań poprzez: 

 kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i 
stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, 

 rozwijanie umiejętności radzenia sobie w 
sytuacjach zagrażających zdrowiu 
psychicznemu, 

 przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i 
młodzieży, 

 warsztaty nt. racjonalnego korzystania z 
Internetu (postulat uczniów umieszczony w 
badaniu ankietowym do PWPS) 

 organizowanie większej ilości wycieczek, 
wyjść na spacery, lekcji na świeżym 
powietrzu, gdy jest ciepło i nie pada. (postulat 
uczniów umieszczony w badaniu ankietowym 
do PWPS) 

Wychowawcy 
klas, pedagog 
szkolny, 
dyrektor 
szkoły. 

Na bieżąco Uczniowie Uniwersalna 

1.5.2.Rozwijanie mocnych stron dzieci i młodzieży i 
wzmacnianie potencjału ich zdrowia psychicznego 
poprzez: 

 wspieranie harmonijnego rozwoju, 

 kształtowanie osobowości, umiejętności 
osobistych i społecznych,  

 udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu 
problemów i kryzysów rozwojowych, 

 podnoszenie odporności psychicznej i 
poprawę funkcjonowania emocjonalnego, 

 zapobieganie zaburzeniom psychicznym, 
zorganizowanie spotkania dzieci i młodzieży z 
psychologiem nt. ochrony zdrowia 

Wychowawcy 
klas, 
nauczyciele 
przedmiotowi, 
pedagog 
szkolny 

Na bieżąco Uczniowie Uniwersalna 
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psychicznego (postulat uczniów umieszczony 
w badaniu ankietowym do PWPS) 

 indywidualizacji podejścia do problemów 
uczniów, szczególnie związanych z nauką 
(postulat uczniów umieszczony w badaniu 
ankietowym do PWPS, wnioski z nadzoru 
pedagogicznego) 

1.5.3.Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania 
depresji, samobójstwom i innym zachowaniom 
autodestrukcyjnym w grupach zwiększonego 
ryzyka. 

 

Wychowawcy 
klas, pedagog 
szkolny 

Na bieżąco Uczniowie, 
rodzice/ 
opiekunowie 
prawni 

Wskazująca 

2. Działalność wychowanie 

L.p. Zadanie Sposób realizacji 
Kto 
odpowiada za 
realizację? 

Termin oraz 
częstotliwość 

Kierunek oddziaływań 

2.1. Współpraca z 
rodzicami i 
opiekunami 
prawnymi uczniów 
w celu budowania 
postawy 
prozdrowotnej i 
zdrowego stylu 
życia. 

2.1.1.Opracowanie i rozpowszechnienie materiałów 
z zakresu edukacji zdrowotnej, ze szczególnym 
uwzględnieniem zdrowego żywienia i aktywności 
fizycznej. 

Wychowawcy 
klas, 
nauczyciele w-
f 

 Uczniowie, rodzice/ 
opiekunowie prawni 

2.1.2.Angażowanie rodziców/ opiekunów prawnych 
do współpracy przy organizacji uroczystości 
szkolnych i klasowych, zawodów sportowych, itp. 

Wychowawcy 
klas, 
nauczyciele w-
f 

Zgodnie z 
harmonogramem 
uroczystości 
szkolnych 

Rodzice/ opiekunowie prawni 

2.1.3.Promowanie zdrowego i aktywnego trybu 
życia poprzez organizację spotkań rodziców/ 
opiekunów prawnych ze specjalistami, w sprawach 
wykraczających poza kompetencje zawodowe 
wychowawcy 

Wychowawcy 
klas, pedagog 
szkolny 

Zgodnie z planem 
pracy 
wychowawców 
klas, pedagoga 
szkolnego. 

Uczniowie, rodzice/ 
opiekunowie prawni 

2.1.4. Program “Akcja Menstruacja” - poruszanie 
tematów związanych z dojrzewaniem dziewcząt na 
zajęciach WDŻ, zaopatrzenie toalet dla dziewcząt w 
środki higieny osobistej. 

p. E. Świąder Począwszy od IX 
2022 

Uczennice klas IV-VIII 

2.2. Wspomaganie 
przez szkołę 
wychowawczej roli 
rodziny oraz 
wychowania do 
wartości 

2.2.1.Kształtowanie umiejętności wybierania 
odpowiednich komponentów moralnych w 
procesie wychowania do wartości, szczególnie 
postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i 
dbałości o zdrowie poprzez: 

 Skorzystanie na lekcjach wychowawczych z 
scenariuszy zajęć zgormadzonych  

 Wsparcie Zespołu Wychowawczego Szkoły w 
sytuacjach trudnych dla rodziny 

 Koło biblijne „Płomyki Ducha Świętego” 

Wychowawcy 
klas, pedagog 
szkolny, 
Zespół 
Wychowawcz
y Szkoły 

Zgodnie z planem 
pracy 
wychowawców 
klas, pedagoga 
szkolnego. 

Uczniowie, rodzice/ 
opiekunowie prawni 

2.2.2. Organizowanie spotkań typu ,,Dzień Babci i 
Dziadka”; Dzień Rodziny”; Dzień Matki” i 
zaznaczanie wpływu starszego pokolenia na rozwój 
społeczny i moralny uczniów. 

Wychowawcy 
klas 

Zgodnie z planem 
pracy 
wychowawców 
klas 

Uczniowie, rodzice/ 
opiekunowie prawni 

2.2.3.Umożliwienie uczniom angażowanie się w 
wolontariat. 

Wychowawcy 
klas 

Zgodnie z planem 
pracy 
wychowawców 
klas 

Uczniowie, rodzice/ 
opiekunowie prawni 

2.3. Wspieranie działań 
mających na celu 
kształcenie 

2.3.1. Włączanie społeczności szkolnej w akcje 
charytatywne 

Wychowawcy, 
pedagog 
szkolny 

Przynajmniej 1x 
w półroczu. 

Uczniowie, rodzice/ 
opiekunowie prawni 
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wrażliwości na 
prawdę i dobro 

2.4. Wspieranie 
wychowania 
patriotycznego. 

2.4.1.Wprowadzenie w dziedzictwo cywilizacyjne 
Europy, edukacji patriotycznej oraz poznawania 
polskiej kultury (projekt historyczny: 160 rocznica 
wybuchu Powstania Styczniowego) 

Wychowawcy, 
nauczyciele 
sztuki, historii, 
WOS-u 

Zgodnie z planem 
pracy nauczycieli 
sztuki, historii, 
WOS-u 

Uczniowie 

2.4.2. Wnioskowanie i organizacja wycieczek w 
ramach Programu MEiN ,,Poznaj Polskę” 

Wychowawcy 
klas, 
nauczyciele 
przedmiotowi 

Zgodnie z planem 
pracy 
wychowawców 
klas/nauczycieli 
przedmiotowych. 

Uczniowie 

2.5. Integracja 
społeczności 
szkolnej/zespołów 
klasowych 

2.5.1. Wzmacnianie poczucia własnej wartości 
uczniów poprzez: 

 Wprowadzenie zasady „Wychowanie obok 
nauczania” polegające na ustawicznym 
wzmacnianiu samooceny dzieci. 

 Umacnianie wiary we własne możliwości i 
zaufania do siebie będące bazą do 
ograniczania zachowań niepożądanych, 
problemów emocjonalnych i psychicznych u 
dzieci i nastolatków. 

Wychowawcy, 
pedagog 
szkolny 

Na bieżąco Uczniowie, rodzice/ 
opiekunowie prawni 

2.5.2. Przygotowanie oferty jednej ,,przerwy 
inaczej” np.: ,, Przerwy z szachami”, ,, Przerwy z 
tańcem”, ,, Turniej zagadek”,, Prezentacja 
talentów” ,, Karaoke” itp 

Wychowawcy, 
opiekun SU 

Na bieżąco Uczniowie 

2.5.3.Realizowanie innych działań integracyjnych 
takich jak wycieczki, ogniska klasowe itp. 

Wychowawcy 
klas, 
nauczyciele 
przedmiotowi 

Zgodnie z planem 
pracy 
wychowawców 
klas/nauczycieli 
przedmiotowych 

Uczniowie 

2.6. Kształtowanie 
przyjaznego 
klimatu w szkole i 
budowanie 
prawidłowych 
relacji 
rówieśniczych oraz 
relacji uczniów i 
nauczycieli, 
wychowawców 

2.6.1.Kształcenie umiejętności rozwiązywania 
konfliktów i reagowania w sytuacjach trudnych 
poprzez stosowanie odpowiednich technik: 

 Wskazówek słownych 

 Zadania pomocniczego (zjawisko transferu) 

 Symulacji pytań ucznia 

 Odraczania czynności rozwiązania 

 Grupowego rozwiązywania problemów 

Wychowawcy, 
pedagog 
szkolny, 
nauczyciele 
przedmiotowi, 
wychowawcy 
świetlicy 
szkolnej 

Na bieżąco Uczniowie, rodzice/ 
opiekunowie prawni 

2.6.2.Nauka technik opanowywania stresu i 
wdrażania ich w życiu codziennym. 

Wychowawcy 
klas 

Na bieżąco Uczniowie 

2.6.3. Stworzenie w klasach systemu i grup 
wsparcia rówieśniczego np.; uczniom zez SPE czy 
mającym trudności w nauce 

Wychowawcy 
klas 

Na bieżąco Uczniowie 

2.6.4. Innowacje psycho-edukacyjne pokazujące 
korzyści z naszej różnorodności. Jesteśmy różni i 
możemy inaczej odbierać i tworzyć rzeczywistość, 
ale w tym tkwi nasza siła i rozwój społeczeństw. 

Wychowawcy 
klas, 
nauczyciele 
przedmiotowi 

Na bieżąco Uczniowie 

2.6.5.Praca nad relacjami uczeń-nauczyciel, uczeń-
uczeń oraz uczeń-pracownik niepedagogiczny 
poprzez: 

 Dbanie o wzajemną akceptację, szacunek, 
interesowanie się problemami ucznia. 

Wszyscy 
pracownicy 
szkoły 

Na bieżąco Uczniowie, rodzice/opiekunowie 
prawni, nauczyciele 
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 Traktowanie uczniów po partnersku, ale do 
pewnej granicy. 

 Zwracanie uwagi na słowa, komunikaty i ton 
głosu (wytykanie błędów w sposób, który nie 
rani a buduje poprawne relacje). 

  Stosowanie pochwał jako mobilizacji do 
pracy. 

 Przyznawanie się do błędu poprzez 
analizowanie efektów wykonywanej pracy. 

  Dawanie uczniom poczucia bezpieczeństwa 
poprzez budowanie pozytywnych relacji z 
uczniami. 

  Dążenie do wspólnego działania, które 
pozwoli uczniom poznać nauczyciela z 
różnych stron np. odwrócenie ról - uczeń staje 
się przewodnikiem. 

  Usprawnianie przepływu informacji 
dotyczących problemów dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych między 
nauczycielami poprzez bieżące informowanie 
o zaistniałych problemach. 

 Ustalenie jasnych zasad postępowania 
pracowników niepedagogicznych z uczniami.  

 Zgłaszanie dyżurującym nauczycielom sytuacji 
trudnych i problemowych. 

 Pokazywanie swoim zachowaniem 
podstawowych zasad dobrego wychowania 
(kultura osobista, wysławianie się, 
wykazywanie chęci niesienia pomocy) przez 
niektórych pracowników niepedagogicznych. 

 Opracowanie przez uczniów, rodziców i 
wychowawców klas IV-VI Kodeksu Złości, 
Kodeksu Przyjaciela i egzekwowanie tych 
ustaleń w codziennym życiu szkoły 

Wychowawcy 
klas IV-VI 

IX-X 2022 Uczniowie 

2.6.6.Ustawiczne podnoszenie poziomu relacji w 
gronie pedagogicznym i dopracowywanie systemu 
komunikacji poprzez:  

 Komunikację opartą na szacunku – zachowuj 
się tak, jakbyś sam chciał być traktowany. 

 Konstruktywne komunikaty oraz aktywne 
słuchanie (bez oceny, krytyki itp.) 

 Jasne przedstawienie wzajemnych oczekiwań 
i zasad współpracy. 

 Zaplanowanie i przeprowadzenie szkolenia na 
temat relacji osobistych i zawodowych w 
gronie pedagogicznym. 

 Sumienne odczytywanie i odpowiadanie na 
korespondencję służbową. 

 Organizowanie wyjazdów integracyjnych dla 
nauczycieli. 

Grono 
pedagogiczne 

Na bieżąco Nauczyciele 

2.7. Rozbudzanie 
aktywności uczniów i ich 
motywacji do uczenia się i 

2.7.1.Realizacja działań poprzez 

 Jasny podział obowiązków przy realizacji 
zadań. Aktywizowanie wszystkich uczniów, w 

Nauczyciele 
wychowawcy, 
nauczyciele 

Na bieżąco Uczniowie, rodzice/opiekunowie 
prawni, nauczyciele 
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życia w ogóle (na 
podstawie wniosków ze 
sprawowanego nadzoru 
pedagogicznego) 

tym również uczniów z SPE (wyeliminowanie 
realizacji działań przez te same grupy 
uczniów), do udziału w konkursach, 
organizacji kiermaszy, akcji charytatywnych, 
wykonywania dekoracji okolicznościowych, 
współpracy z samorządem szkolnym itp. 

 Uczenie dzieci organizacji czasu wolnego, 
współpracy oraz integrowanie grup przez 
powierzanie im działań np. organizacja 
konkursów, czy też realizowanie małych 
projektów przez świetlicę szkolną. 

 Kontynuowanie współpracy z rodzicami przy 
organizacji imprez. 

 Dostosowanie działań do możliwości 
psychofizycznych ucznia. 

 Organizowanie działań wymagających 
współpracy, opartych na pomysłach uczniów 
(od pomysłu do realizacji). 

 Angażowanie uczniów do udziału w 
wolontariacie. 

 Udział w lokalnych wydarzeniach, aby 
gruntować relacje między szkołą, a 
społecznością lokalną. 

 Organizowanie wycieczek edukacyjnych, 
głównie w celu poznania własnego regionu. 

 Wykorzystywanie elementów OK oraz technik 
RUN. 

 Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia 
i organizowanie dyskusji panelowych. 

 Praca w parach i grupach w celu 
motywowania wszystkich uczniów do 
aktywności na lekcji. 

 Organizowanie pomocy uczniowskiej na 
świetlicy szkolnej. 

przedmiotowi, 
nauczyciele 
świetlicy 
szkolnej 

2.7.2.Organizacja działań związanych z Dniem 
Patrona, konkursy, wystawa książek K. 
Makuszyńskiego (biografia i twórczość) , 
głośne czytanie fragmentów książek. 

 Nauka organizacji czasu wolnego, współpracy w 
grupie poprzez działania: organizacja 
konkursów, włączanie do akcji 
charytatywnych, organizowanie kiermaszy, 
realizowanie małych projektów 

 Udział w lokalnych wydarzeniach (współpraca 
między szkołą a społecznością lokalną) 

 Organizowanie wycieczek w celu poznania własne 
okolicy. 

Wychowawca 
świetlicy, 
nauczyciel 
bibliotekarz. 

Styczeń 

 

 

 

 

Na bieżąco               

Uczniowie 

 

 

 

 

Uczniowie 

2.8. Podnoszenie 
kompetencji 
profilaktycznych kadry 
pedagogicznej 

2..8.1. Szkolenia dla nauczycieli dotyczące zagrożeń 
oraz konsekwencji rozwojowych i 
zdrowotnych dla dzieci sięgających po środki 
psychoaktywne, nadmiernie korzystających z 
urządzeń i technologii informacyjnej oraz 
pornografii. (postulat nauczycieli umieszczony 
w badaniu ankietowym do PWPS). 

Dyrektor Rok szkolny 
2022/2023 

Nauczyciele 
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2.9. Wdrażanie 
Zintegrowanej Strategii 
Umiejętności 

2.8.1.Diagnozowanie predyspozycji i potrzeb 
zawodowych uczniów. 

Doradca 
zawodowy 

Na bieżąco Uczniowie 

2.8.2.Włączanie rodziców/ opiekunów prawnych 
uczniów do korzystania z doradztwa zawodowego 
przy kształtowaniu aspiracji edukacyjnych i 
zawodowych dzieci 

Doradca 
zawodowy, 
wychowawcy 
klas 

Na bieżąco Rodzice/ opiekunowie prawni 

2.8.3. Realizowanie projektów edukacyjnych 
związanych z doradztwem zawodowym 

Doradca 
zawodowy, 
wychowawcy 
klas, 
nauczyciele 
przedmiotowi 

Na bieżąco Uczniowie, rodzice/ 
opiekunowie prawni 

 

  

 


