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             PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 

 
Szkoły Podstawowej  

im. Ireny  Sendlerowej w Woli 

Rok szkolny 2021/2022 

 
Program powstał w oparciu o obowiązujące akty prawne i wewnątrzszkolne dokumenty szkoły: 

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

 Konwencję o Prawach Dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r., 

 Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz U 2006 nr 97, poz. 674 ze zm.), 

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

 Ustawę z dnia 14 grudnia2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082). 

 

 Ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi , nowelizacja z dnia 25 

marca 2016. 

 Ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, 

 

 Ustawę z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, 
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 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i 

placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 

narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1449). 

 Powszechną Deklarację Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r., 

 Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół, 

 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, 

 Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r.  w sprawie oceniania, klasyfikowania  i promowania uczniów i słuchaczy w 

szkołach publicznych, 

 Rozporządzenie  MEN  z  dnia  9  sierpnia  2017  r.  w  sprawie  zasad  organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, 

 Artykuł 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form 

prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej 

w celu przeciwdziałania narkomanii. 

 Ustawę z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego, 
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 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 

w związku z wystąpieniem stanu epidemii(Dz. U. z 2020 r. poz. 1356) 

 „Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny” - zbiór zaleceń 

uwzględniający sytuację epidemiologiczną, w tym dotyczących pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej wywołanej 

pandemią COVID-19. 

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

 Statut Szkoły. 

  

I. Wprowadzenie 

Zadania wychowawcze szkoły są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest wspieranie ucznia w rozwoju ku pełniej 

dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Wszelkie działania wychowawcze powinny być 

wzmacniane  i   uzupełnianie  przez   działania  z  zakresu  profilaktyki   problemów  dzieci i młodzieży. Szkoła jako jedno ze środowisk 

wychowawczych wspiera wychowawczą rolę rodziny. Zgodnie z Prawem Oświatowym wychowanie respektuje chrześcijański system 

wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki, służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości 

Ojczyzny oraz poszanowania dla  polskiego dziedzictwa  kulturowego,  przy  jednoczesnym  otwarciu  się  na  wartości  kultur  Europy   

i świata. Działania wychowawcze podejmowane przez szkołę, które służą wspieraniu wszechstronnego rozwoju oraz kształtowaniu 

postaw połączone są z działaniami profilaktycznymi, które umożliwiają korygowanie deficytów i tym samym przeciwdziałanie 

istniejącym zagrożeniom lub wspieraniu Wychowanków w trudnych sytuacjach. Program uwzględnia treści kształcenia dostosowane do 

potrzeb rozwojowych uczniów oraz do potrzeb środowiska szkolnego, lokalnego. Powstał w oparciu o wyniki obserwacji uczniów, 

badań ankietowych i konsultacji z rodzicami, nauczycielami i przedstawicielami Rady Samorządu Uczniowskiego.  

        W celu przeciwdziałania narkomanii podstawą prowadzenia działań w szkole jest diagnoza występujących w środowisku szkolnym 

czynników chroniących i czynników ryzyka.  
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      W bieżącym roku szkolnym po przeanalizowaniu wyników z diagnozy najważniejsze działania w pracy wychowawczej                                    

są ukierunkowane na: 

wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej, 

wzbudzanie poczucia przynależności do grupy, 

odbudowanie i umacnianie u uczniów prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej w szkole, klasie (reintegracja), 

utrwalanie u uczniów świadomego respektowania reguł sanitarnych przyjętych na czas epidemii COVID-19,                        

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

budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, 

przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom, 

przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, 

troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców. 

 Czynniki ryzyka:  

1. Sfera psychologiczna:  

1) Nadmierna nieśmiałość, wrażliwość; 

2) Chroniczne napięcie i niepokój; 

3) Niska samoocena; 

4) Brak odporności na stres i problemy; 

5) Niski poziom asertywności. 
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2. Sfera rodzinna:  

1) Brak wyraźnego i konsekwentnego systemu wychowawczego;  

2) Niskie kompetencje rodziców w postępowaniu z dziećmi (brak reguł postępowania, niekonsekwencja);  

3) Brak rygorów i kontroli lub bardzo surowa dyscyplina, nadopiekuńczość;  

4) Wysoki poziom konfliktów w rodzinie, niskie wsparcie ze strony rodziców;  

5) Brak lub osłabienie więzi emocjonalnej z rodziną, złe relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi;  

6) Zaburzenia w pełnieniu ról ojca i matki, nieobecność ojca w domu (także psychiczna);  

7) Tolerancja rodziców wobec używania przez dzieci alkoholu lub innych substancji odurzających;  

8) Nadużywanie alkoholu, papierosów, narkotyków przez rodziców;  

9) Rozwód, separacja, utrata rodziców;  

10) Brak czytelnych granic i norm;  

11) Przyzwolenie na uczestnictwo dziecka w sferach, do których nie jest ono przygotowane emocjonalnie.  

3. Sfera społeczna:  

1) Środowisko sąsiedzkie;  

2) Środowisko rówieśnicze;  

3) Dostępność substancji odurzających; 

4) Moda na zażywanie środków odurzających. 

4. Sfera szkolna: 

1) Obecność środków odurzających w placówce; 

2) Niski poziom wiedzy uczniów na temat środków odurzających; 

3) Niskie kompetencje nauczycieli w zakresie rozpoznawania środków odurzających. 

Czynniki chroniące:  

1) poczucie przynależności;  

2) pozytywny klimat szkoły;  

3) prospołecznie nastawiona grupa rówieśnicza;  
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4) wymaganie od uczniów odpowiedzialności i udzielania sobie wzajemnej pomocy;  

5) okazje do przeżycia sukcesu i rozpoznawania własnych osiągnięć;  

6) zdecydowany brak akceptacji przez szkołę dla przemocy.  

7) silna więź emocjonalna z rodzicami;  

8) zainteresowanie nauką szkolną;  

9) regularne praktyki religijne;  

10) poszanowanie norm, wartości, autorytetów, tradycji;  

11) przynależność do pozytywnej grupy. 

II.Charakterystyka środowiska szkolnego 

Szkoła nasza jest placówką, w której panuje pozytywny klimat, sprzyjający pojawianiu się pozytywnych emocji. W swojej codziennej 

pracy nauczyciele i wychowawcy chętnie korzystają z różnych nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, 

aktywizują uczniów do pracy stosując różnorodne metody i formy pracy, uwzględniając zasady indywidualizacji. Przede wszystkim w 

naszej szkole dbamy o podmiotowość ucznia  i maksymalne zaangażowanie go w obieranie kierunku swojego rozwoju. Pragniemy, aby  

nasi uczniowie  byli  obywatelami,  którzy mają  wykształcone  poczucie  więzi  z  regionem i krajem przy jednoczesnej tolerancji 

wobec innych tradycji, kultury i narodowości. Ponadto chcemy, aby pełnili role społeczne z zachowaniem zasad wspólnego dobra, 

zachowując przy tym umiejętność odróżniania dobra od zła i wszelkich zasad właściwej komunikacji. Zależy nam aby nasi  przyszli  

absolwenci  byli  wrażliwi  na  kwestie  zdrowia  i  umiejętnie  dbali o rozwój swoich talentów i zainteresowań z jednoczesną  chęcią 

niesienia pomocy innym, szczególnie potrzebującym. 

III. Priorytety społeczności szkolnej 

Placówka nasza pragnie dać wszystkim uczniom szansę wszechstronnego rozwoju w oparciu o ich naturalną aktywność, talenty i 

możliwości tak, aby chcieli poznawać świat, ludzi i siebie oraz by potrafili godzić dobro i wolność własną z dobrem i wolnością innych. 

Misja szkoły realizowana jest w oparciu o następujące wartości wychowawcze: 

 Bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza nią.  

 Poszanowanie godności własnej i praw każdego człowieka. 
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 Poszanowanie wspólnego dobra. 

 Wrażliwość i odróżnianie dobra od zła. 

 Komunikatywność i umiejętność słuchania innych. 

 Samodzielność w pełnieniu ról społecznych. 

 Poczucie więzi z krajem i regionem oraz szacunek dla innych kultur i narodowości. 

 Umiejętność dbania o rozwój swoich talentów i zainteresowań. 

 Dbałość o swoje zdrowie. 

 

IV. Sylwetka absolwenta szkoły: 

Uczeń kończący naszą szkołę jest: 
 

► Ciekawy świata 
 

Gromadzi wiadomości korzystając z różnych źródeł. Dostrzega złożoność świata, analizując w nim zależności i związki 

przyczynowo-skutkowe. 

► Tolerancyjny, przyjazny i kulturalny 
 

Rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i właściwym. Stara się nie tylko zrozumieć innych i dostrzec w nich coś 

dobrego, ale pozytywnie patrzy też na otaczający go świat,  siebie  i  innych  ludzi.  Zna  normy  obowiązujące  w  jego  środowisku  

szkolnym    i domowym, przestrzega ich, nie eksponując swojej osoby w sposób urażający innych ludzi. 

► Samodzielny, zaradny i otwarty 
 

Potrafi racjonalnie bronić swojego zdania i nie ulega łatwo wpływom innych ludzi. Ma pomysły na rozwiązanie różnych problemów i 

potrafi zastosować je w działaniu. Wykazuje się konsekwencją w realizacji swoich zamierzeń. 

► Odpowiedzialny i obowiązkowy 
 

Zna swoje obowiązki i stosuje się do nich. Świadomie korzysta ze swoich praw. Uczestniczy we wspólnych działaniach podejmowanych 
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na terenie szkoły, klasy czy środowiska lokalnego. Cieszy się z sukcesów własnych oraz innych . Godzi się z porażkami, ale 

jednocześnie wytrwale szuka rozwiązań. 

► Rozważny i krytyczny 
 

Dba o bezpieczeństwo  własne i innych. Postępuje zgodnie z zasadami  higieny i  dbałości   o zdrowie. Selekcjonuje informacje  płynące 

ze świata zewnętrznego. Odróżnia fikcję od świata zewnętrznego. 

► Uczciwy i prawy 
 

Stara się zdobywać zaufanie innych, wybierając zachowania szczere. Potrafi przyznać się do błędu czy zachowania nieuczciwego i 

ponosi jego konsekwencje. 

 

V. Cele ogólne programu 
 

 Promowanie  postawy  poszanowania  wspólnego dobra oraz godności własnej i praw każdego człowieka. 

 Wykształcenie wśród uczniów wrażliwości i umiejętności odróżniania dobra od zła. 

 Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, w szczególności słuchania innych. 

 Wdrażanie do samodzielności w pełnieniu ról społecznych. 

 Kształtowanie poczucia więzi z  krajem i regionem oraz  szacunek dla innych kultur    i narodowości. 

 Rozwijanie umiejętność dbania o rozwój swoich talentów i zainteresowań. 

 Wykształcenie wrażliwości na kwestie zdrowia własnego oraz innych. 

 Pomoc uczniom, którzy doświadczają niepowodzeń szkolnych oraz zagrożonym procesem marginalizacji. 

 Rozwijanie umiejętności oraz wyposażenie w wiedzę na temat właściwego korzystania  z mediów. 

Uświadomienie zagrożeń płynących z niewłaściwego z nich korzystania. 
 

 Kształtowanie w uczniach odpowiednich postaw wobec ludzi słabszych, młodszych, ludzi starszych, chorych, niepełnosprawnych. 

 Uświadomienie uczniom negatywnych skutków działania środków psychoaktywnych, dopalaczy, napojów energetycznych. 
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 Poszerzanie wiedzy uczniów na temat metod zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii Covid 19. 

 Stworzenie warunków do zachowania poczucia bezpieczeństwa z uwzględnieniem wytycznych GIS, MZ i MEN dotyczących Covid – 

19. 

 

VI. Cele szczegółowe: 

Uczeń: 

 zna świat wartości, 

 udziela pomocy rówieśnikom oraz szanuje ludzi i respektuje ich prawa, 

 potrafi rozwiązywać konflikty, potrafi sobie radzić z trudnymi uczuciami (złość, gniew, strach), w sposób asertywny, 

 potrafi komunikować się z innymi, dyskutować, bronić i uzasadniać własny punkt widzenia, ale jednocześnie jest odpowiedzia lny za 

zbiorowość i aktywny w życiu społecznym, 

 potrafi samodzielnie rozwijać w sobie takie kompetencje jak kreatywność, przedsiębiorczość i innowacyjność, 

 kieruje się miłością do Ojczyzny, poszanowaniem dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na kultury 

Europy i świata, 

 dba o higienę osobistą, estetykę ubioru, pomieszczeń, 

 rozwija swoje zdolności i zainteresowania, 

 zna i przestrzega zasad obowiązujących w okresie pandemii związanych z pobytem w szkole 
i poza nią. 
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VII. Plan działań wychowawczo- profilaktycznych w oddziale przedszkolnym 
 

ZABAWA I WYPOCZYNEK W POCZUCIU 

BEZPIECZEŃSTWA 

ZADANIA 

WYCHOWAWCZO- 

PROFILAKTYCZE 

OCZEKIWANE EFEKTY SPOSOBY REALIZACJI OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

TERMINY 

Tworzenie warunków do 

kształtowania zachowań 

sprzyjających zdrowiu i 

bezpieczeństwu dzieci na drodze i w 

przedszkolu; 

- zna i stosuje zasady 

bezpieczeństwa dotyczące  

covid 19  

-respektuje prawa i obowiązki 

swoje oraz innych osób, 

zwracając uwagę na ich 

indywidualne potrzeby, 

- zna numery alarmowe. 

- pogadanki związane z 10 

zasadami dla ucznia – covid19 

- zapoznanie dzieci z 

Kodeksem Przedszkolaka, 

-stworzenie kodeksu zasad 

grupowych, 

-zapewnienie bezpieczeństwa dzieci 

podczas zajęć, zabaw i imprez, 

- spotkanie z policjantem, 

- wycieczki po okolicy, 

- bezpieczne poruszanie się w ruchu 

drogowym. 

Anna 

Jastrzębska -

wychowawca 

Pedagog, 

Wg 

harmonogramu 

 
 
 
Wrzesień 2021 

Systematyczne uwrażliwienie dzieci 

na sytuacje stwarzające zagrożenie 

oraz budowanie wiedzy na temat ich 

konsekwencji 

- jest świadome czym jest 

agresja oraz jak sobie z nią 

radzić, 

-kontroluje emocje, ma 

ukształtowane poczucie 

odpowiedzialności oraz troski 

za zdrowie i bezpieczeństwo 

swoje i innych. 

- pogłębianie wiedzy na temat 

zagrożeń pochodzących ze świata 

zwierząt, roślin i ludzi, 

- uczenie zasad postępowania 

w sytuacjach zagrożenia życia 

i zdrowia, 

- ćwiczenia ewakuacyjne. 

Wychowawca 

Pedagog 

Wg 

harmonogramu 
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Uwzględnienie profilaktyki 

uzależnień i zachowań ryzykownych 

 

-wie jakie zachowania 

sprzyjają bezpieczeństwu, 

-wie czym jest uzależnienie - 

rozpoznaje różne rodzaje 

uzależnienia, w szczególności 

wie na czym polega 

uzależnienie od komputera, 

- nabywa umiejętności 

odmawiania. 

- scenariusz rozmowy z dziećmi 

na temat bezpiecznego 

korzystania z Internetu, 

- kampania informacyjna na 

zebraniach w oparciu o materiały 

stworzone przez Fundację Dajemy 

Dzieciom Siłę ,,Chrońmy dziecko w 

sieci”, 

- realizacja programu „Przy mnie nie 

pal”. 

Wychowawca

Pedagog 

 
 

Wg 

harmonogramu 

 
Wg 

harmonogramu 

 
Listopad 2021 

 
 

WZMACNIANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI I INDYWIDUALNOŚCI 
 

ZADANIA 

WYCHOWAWCZO- 

PROFILAKTYCZNE 

OCZEKIWANE EFEKTY SPOSOBY REALIZACJI OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

TERMINY 

Podejmowanie działań związanych z 

umacnianiem poczucia własnej 

wartości, wspieranie indywidualności 

dziecka 

-przejawia poczucie własnej 

wartości, 

-posługuje się swoim 

imieniem, nazwiskiem, 

adresem, 

-respektuje prawa i obowiązki, 

-przejawia swoją 

indywidualność, 

-szanuje emocje swoje i 

innych,  

- wyraża swoje oczekiwania 

społeczne wobec innego    

dziecka czy grupy  

 
 

- udział w przedstawieniach,  

- słuchanie opowiadań, bajek 

terapeutycznych, 

- cykliczne rozmowy na 

temat dobrego zachowania. 

Wychowawca 

 

 
Pedagog 

Wg 

harmonogramu 
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ROZWIJANIE POTRZEBY TWORZENIA RELACJI OSOBISTYCH I UCZESTNICZENIA W GRUPIE 
 

ZADANIA 

WYCHOWAWCZO- 

PROFILAKTYCZNE 

OCZEKIWANE EFEKTY SPOSOBY REALIZACJI OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

TERMINY 

Podejmowanie działań sprzyjających 

integracji grupy, nawiązywaniu 

trwałych przyjacielskich relacji z 

innymi dziećmi. Poznanie i 

Respektowanie zasad 

społecznych. Uświadamianie 

przynależności do różnych grup 

społecznych. 

-odczuwa i wyraża swoją 

przynależność do rodziny 

narodu, grupy przedszkolnej, 

grupy chłopców, grupy 

dziewczynek i innych, 

-nawiązuje relacje 

rówieśnicze, 

-używa zwrotów 

grzecznościowych, 

-respektuje prawa i obowiązki 

innych, 

-komunikuje się z dziećmi i 

osobami dorosłymi, 

-wykazuje szacunek do dzieci 

i dorosłych, szacunek dla 

ojczyzny, 

-okazuje życzliwość dzieciom 

i dorosłym, 

-wykazuje obowiązkowość. 

- pomaga młodszym i 

słabszym 

-szanuje własność cudzą i 

własną; 
 

- pełnienie dyżurów, 

- praca w grupach, 

- wspólne zabawy 

integracyjne i spontaniczne, 

- wykonywanie prac plastycznych, 

- zajęcia z pedagogiem - warsztaty, 

- poznawanie różnych 

problemów społecznych, 

- opowiastki familijne, 

- zajęcia edukacyjne o 

następującej tematyce: 

,, Przedszkolne savoir vivre” 

,, Dom rodzinny” 

,, Zabawy z babcią i dziadkiem” 

,, Na starej fotografii” 

,, Pracowita wiosna” 

,, Mama i tata”. 

Wychowawca 

 

 

 

 

 
Pedagog 

Cały rok 

 

 

 

 

 
Wg 

harmonogramu 
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DBAŁOŚĆ O ROZWÓJ ZDROWIA, W TYM PSYCHICZNEGO 
 

ZADANIA 

WYCHOWAWCZO- 

PROFILAKTYCZNE 

OCZEKIWANE EFEKTY SPOSOBY REALIZACJI OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

TERMINY 

Kształtowanie właściwych umiejętności, 

przyzwyczajeń i nawyków 

prozdrowotnych oraz wiedzy na temat 

chorób zakaźnych i zdrowego stylu 

życia; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- wie czym jest 

zdrowe odżywianie, 

- zna przyczyny oraz 

konsekwencje niezdrowego 

stylu życia, 

- poznaje objawy choroby, 

-uczestniczy w zabawach 

ruchowych, 
- wykonuje podstawowe 

ćwiczenia kształtujące nawyk 

utrzymania prawidłowej 

postawy ciała, 

- wykazuje sprawność 

ciała  i koordynację. 

- chętnie korzysta z 

zabiegów higienicznych; 

- spożywa zróżnicowane 

posiłki;  

- czynnie spędza wolny 

czas;  

- rozumie zasady 

sportowej rywalizacji;     

- ubiera się stosownie do 

pory roku. 

- pogłębianie wiedzy dzieci 

na temat chorób zakaźnych i 

profilaktyki zdrowotnej za 

szczególnym uwzględnieniem 

przeciwdziałania Covid - 19: 

szczepienia ochronne i 

profilaktyczne, dystans, 

dezynfekcja rąk, zasłanianie 

ust i nosa, wietrzenie klas, 

wzmacnianie odporności 

poprzez aktywność fizyczną; 

- popularyzacja aktywnych 

sposobów spędzania wolnego czasu 

zarówno wśród dzieci jak i wśród 

rodziców, 

- pogłębienie wiedzy dzieci na temat 

przyczyn i skutków nieprawidłowego 

odżywiania, 

- obchody Światowego Dnia 

Zdrowia - zajęcia o 

następującej tematyce: 

,, Warzywa” 

,, Owoce” 

 ,, Piramida zdrowia” 

,, Ruch to zdrowie” 

,, Olimpiada sportowa” 

,, U lekarza”. 

Wychowawca 

 
lekarz pierwszego 

kontaktu 

(osobiście lub on 

line w zależności 

od sytuacji 

pandemicznej) 

 

 

 

 
 

Wg 

harmonogramu 

 

 

 

 

 

 
 

I semestr 
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Kształtowanie nawyków dbania o 

zdrowie i higienę osobistą oraz 

poszerzanie wiedzy z zakresu 

pierwszej pomocy medycznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- samodzielnie 

wykonuje podstawowe 

czynności higieniczne, 

- wykonuje czynności 

samoobsługowe, 

- wie do kogo zwrócić się  o 

pomoc w sytuacjach dużego 

zagrożenia życia     i zdrowia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zabawy ruchowe, 

naśladowcze, piosenki, 

wierszyki, 

- słuchanie opowiadań, 
- dyżury i codzienne sytuacje, 

- zajęcia o następującej tematyce: 

,, Moje ciało” 

,, Higiena” 

,, Ubieram się do pogody” 

 - rozmowy i pogadanki, filmiki dla 

dzieci. 

Wychowawca  

 

Pielęgniarka 

(osobiście lub on 

line w zależności 

od sytuacji 

pandemicznej) 

 

Policjant 

(osobiście lub on 

line w zależności 

od sytuacji 

pandemicznej) 

 

 

Wrzesień 2021 

Listopad 2021 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień 2021 

Zna i stosuje zasady 

bezpieczeństwa dotyczące  Covid 19 

- potrafi dbać o własne 

zdrowie i 

bezpieczeństwo; 

- zna i przestrzega 

wytycznych 

dotyczących 

przeciwdziałania Covid 

- 19 

- nosi maseczkę ochronną w 

przestrzeniach wspólnych z uwagi 

na |COVID-19, 

- unika dotykania ust, nosa oczu, 

- zasłania twarz podczas kichania i 

kaszlu, 

- przestrzega zasad skutecznego 

mycia rąk, 

- częste mycie rąk; 

- nie podaje rąk na powitanie, 

- każdorazowo wchodząc do 

szkoły dezynfekuje ręce 

 

Wszyscy 

nauczyciele i 

pracownicy 

szkoły 

 

Rodzice 

 

 

Cały rok 
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Wspieranie rozwoju emocjonalnego i 

psychicznego 

- rozpoznaje i nazywa 

podstawowe emocje, próbuje 

radzić sobie z nimi, 

- szuka wsparcia u osób 

dorosłych w sytuacjach dla 

niego trudnych,  

- wczuwa się w emocje 

własne oraz innych, 
- dostrzega, że zwierzęta mają 
zdolność odczuwania, 

 

- drama, rozpoznawanie emocji 

na ilustracji, rozpoznawanie 

nastroju muzyki, 

- zabawy plastyczne, 

- udział w akcji charytatywnej: 

,, Pomóżmy zwierzętom przetrwać 

zimę” 

,, Pomagamy świętemu Mikołajowi” 

- zajęcia o następującej tematyce: 

,, Pomagamy sobie” 

,, Jak zwierzęta szykują się do zimy” 

- czytanie bajek terapeutycznych. 

Wychowawca 

Pedagog 

Wg 

harmonogramu 
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BUDOWANIE ZAINTERESOWAŃ DZIECKA ORAZ POZNAWANIE KULTURY REGIONALNEJ 

ORAZ INNYCH KULTUR 
 

ZADANIA 

WYCHOWAWCZO- 

PROFILAKTYCZNE 

OCZEKIWANE EFEKTY SPOSOBY REALIZACJI OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

TERMINY 

Wspieranie dziecka w odkrywaniu i 

rozwijaniu jego zainteresowań 

- uczestniczy w zabawach         

i spontanicznych odkryciach, 

 - wykazuje ekspresje 

artystyczne ( tańca, 

intencjonalnego ruchu, 

gestów, plastyki, techniki, 

teatru), 

 - recytuje wierszyki, 

- odpowiada na zagadki, 

pytania, opowiada, 

 - uruchamia wyobraźnię, 

- uczestniczy w zbiorowym 

muzykowaniu, 

- aktywnie słucha muzyki. 

- zabawy plastyczne, 

- zabawy przy muzyce, zabawy 

ruchowe i integracyjne, 

- przedstawienia, 

- śpiewanie piosenek, 

- recytacja wierszyków, 

- realizacja scenariuszy, 

eksperymentów, 

- spotkania z muzyką, 

- zajęcia edukacyjne o 

następującej tematyce: 

,, W moim przedszkolu”,, Mali 

artyści” 

,, Jesienna muzyka” 

- organizacja i uczestnictwo w 

różnego rodzaju konkursach np. 

„Kolory jesieni”- konkurs 

plastyczny. 

Wychowawca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawca 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 
Raz w 

miesiącu 

 
I semestr 

 

 

 

 

 Październik 

2021 
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Rozwijanie wiedzy i zainteresowań na 

temat własnego kraju, kultury 

regionalnej oraz kultywowanie 

tradycji 

- wymienia nazwę 

swojego kraju i jego 

stolicę, 

- rozpoznaje 

symbole narodowe 

(godło, flaga, hymn), 

- nazywa wybrane symbole 

związane z regionami Polski 

ukryte w podaniach, 

przysłowiach, legendach, 

bajkach np. o smoku 

wawelskim, 

- wskazuje różne zawody, w 

tym pełnione przez rodziców, 

- obchody Dnia Patrona. 

- szanuje kulturę i tradycje 
narodowe; 

- wie, że wszyscy ludzie 
mają te same prawa 
 

- wycieczki (w zależności od sytuacji 

pandemicznej), 

- zaproszeni goście (osobiście lub on 

line w zależności od sytuacji 

pandemicznej); 

-filmy edukacyjne, 

- opowiadania, legendy, przysłowia, 

- oglądanie albumów, zdjęć, 

prezentacji, 

- wigilia, obchody innych świąt np. ,, 

Dzień Babci i Dziadka”, 

- zajęcia edukacyjne o 

następującej tematyce: 
„Świąteczna pocztówka”, 

„Świąteczne zwyczaje”, 

- udział w uroczystościach                

o charakterze patriotycznym, 

Wychowawca Wg 

kalendarza 

imprez 

 

 

 

 

 

 

 
 

Poszerzanie wiedzy na temat innych 

kultur 

- orientuje się, że Polska 

jest jednym z krajów Unii 

Europejskiej, 

- wymienia inne kraje. 

- wycieczka do 

skansenu, 

- filmy edukacyjne, 

- prezentacja o wybranym 

regionie Polski lub kraju 

europejskim. 

Wychowawca II semestr 
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POMOC DZIECIOM ROZWIJAJĄCYCH SIĘ W NIEHARMONIJNY SPOSÓB 
 

ZADANIA 

WYCHOWAWCZO- 

PROFILAKTYCZNE 

OCZEKIWANE EFEKTY SPOSOBY REALIZACJI OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

TERMINY 

Nauczyciele diagnozują, obserwują 

dzieci i twórczo organizują przestrzeń 

ich rozwoju 

Dziecko przygotowane jest do 

podjęcia nauki w szkole        

w następujących obszarach: 

- fizycznym 

- emocjonalnym 

- społecznym 

- poznawczym 

- diagnoza przedszkolna, 

- bieżące obserwacje, 

- rozmowy indywidualne, 

- zajęcie edukacyjne, 

- zabawy grupowe, 

- zajęcia specjalistyczne np. 

logopedia, gimnastyka korekcyjno- 

kompensacyjna. 

 

Wychowawca 

Pedagog 

PP-P Lipno 

Logopeda  

Cały rok 

Nauczyciele  systematycznie informują 
rodziców o postępach w rozwoju ich 

dzieci 

Rodzice na bieżąco otrzymują 

informacje na temat postępów i 

trudności dzieci oraz porady i 

konsultacje dotyczące pomocy. 

- zebrania grupowe, 

- porady i konsultacje, 

 - zachęcanie do współpracy              

w realizacji programu wychowawczo 

-profilaktycznego. 

Wychowawca 
Pedagog 

PP-P 
Logopeda 

Cały rok 
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VIII. Plan działań wychowawczo- profilaktycznych klas I-III 

 

UKIERUNKOWANIE UCZNIA KU WARTOŚCIOM 

 

ZADANIA WYCHOWAWCZO- 

PROFILAKTYCZNE 
OCZEKIWANE EFEKTY SPOSOBY REALIZACJI OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 
TERMINY 

Propagowanie świata wartości - ma świadomość wartości 

uznanych przez środowisko 

domowe, szkolne, lokalne i 

narodowe, międzykulturowe 
- ma potrzebę 

aktywności społecznej 

opartej o te wartości; 

- pełnienie różnych funkcji w 

klasie oraz w szkole 
- poznanie regulaminów oraz praw 

i obowiązków 
- udział w różnych 

imprezach szkolnych i 

klasowych 
- udział w zewnętrznych 

imprezach kulturalnych i 

wycieczkach w przestrzeni 

otwartej 
- ślubowanie klasy pierwszej 

Wychowawcy klas I-III 
 

 
J. Dąbrowska 
M. Kaźmierkiewicz 

 J. Sadowski 
 

 
 

 

M. Każmierkiewicz 

Cały rok 
 

 

 

 

 

 
 

 

Październik 

2021 

 

Okazywanie szacunku innym ludziom - zna podstawowe 

zwroty grzecznościowe 
- potrafi zachować się 

w różnych sytuacjach 
- pomaga innym gdy 

dostrzega, iż znajduje się w 

potrzebie 

- udział w akcjach charytatywnych 

np. Góra grosza, Światełko dla 

Patrona, zbieranie karmy dla 

zwierząt 
- organizacja imprez i 

przedstawień klasowych np. Dzień 

Babci i Dziadka , 
Dzień Matki, Dzień 

Chłopaka, Dzień Kobiet 
,, Jasełka połączone z 

wigilią” 

Nauczyciel religii 

Wszyscy nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej 

 

 

 

 

 

 

Grudzień 2021 

Cały rok 

Wg 

kalendarza 

imprez 
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  ,, Andrzejki klasowe” 

,, Mikołajki” 
,, Walentynki” 

  

Propagowanie postawy proekologicznej - wie jak należy dbać o 

przyrodę - potrafi odróżnić 

zachowania ekologiczne od 

tych szkodzących 

środowisku 
- dba o najbliższe otoczenie 

m.in segreguje odpady, dba 

o czystość otoczenia 

- lekcje poświęcone tej tematyce 

- uczestnictwo w konkursach 
związanych z tematyką 

ekologiczną 
- działania ekologiczne: 

   „Sprzątanie świata”, 

1. zbieranie baterii,  

2. zbieranie nakrętek, 

3. elektrośmieci, 

4. wycieczki np. do lasu 
- segregacja śmieci w szkole 

 

Wszyscy nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej 

 

 
M. Urbańska 

Cały rok 
 

 
 

 
AKTYWNY UDZIAŁ W ŻYCIU KULTURALNYM, SZKOŁY, ŚROWISKA LOKALNEGO ORAZ KRAJU 

 

ZADANIA WYCHOWAWCZO-   

PROFILAKTYCZNE 
OCZEKIWANE EFEKTY SPOSOBY REALIZACJI OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 
TERMINY 

Kształtowanie postaw obywatelsko – 

patriotycznych. 
- znają tradycje szkoły, 

środowiska lokalnego oraz 

narodowe, 
- kultywują tradycje 

związane z najbliższą 

okolicą, krajem 
- znają symbole narodowe i 

europejskie 
- obchody Dnia Patrona z 

wychowawcą, 

-uczniowie kultywują 

tradycje związane z 

najbliższą okolicą, krajem. 
- poznają symbole narodowe 

i europejskie 

5. - uczestniczą w uroczystościach 

klasowych, konkursach; 
-zajęcia edukacyjne 

-   - wycieczki (w zależności od    

sytuacji pandemicznej); 
- wyjścia na cmentarz w Woli, 

zapalenie zniczy 

Wszyscy nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej 

Cały rok 
 

 

 

 

 
Wg 

harmonogramu 
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 - poszerzanie wiedzy 

o patronie 
- obchody Ogólnopolskiego 

Dnia Praw Człowieka 

 

 

 Październik/ 

Listopad 2021 
 

 

 

 

ROZWJANIE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I KOMUNIKACYJNYCH 

 

ZADANIA WYCHOWAWCZO- 

PROFILAKTYCZNE 
OCZEKIWANE 

EFEKTY 
SPOSOBY REALIZACJI OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 
TERMINY 

Wzajemne poznanie się. - aktywnie i w 

twórczy sposób bierze 

udział w różnych 

działaniach 
- potrafi wskazać swoje 
cechy i zaprezentować swoje 

zdanie przed grupą 

 

- uczniowie biorą udział w 

zabawach integrujących grupę lub 

zespół klasowy. 
- udział w 

uroczystościach 

klasowych. 

Wychowawcy kl. I-III 

Pedagog 
Cały rok 

 

Wyposażenie ucznia w umiejętności 

niezbędne do współdziałania w zespole. 

- zna zasady bezpiecznego 

i kulturalnego zachowania 

się  

- współpracuje w grupie 

realizując różne zadania 
- jest empatyczny 
- potrafi w pokojowy 

sposób rozwiązywać 

konflikty i 
zachowywać się w 

sytuacjach problemowych 
- rozpoznaje 

zachowania agresywne 

- zapoznanie uczniów z 

normami współżycia 

społecznego poprzez: 
- doskonalenie kompetencji 
emocjonalnych i społecznych 

poprzez 
- warsztaty z 

psychologiem, 

pedagogiem oraz innymi 

specjalistami z PP-P Lipno 

(w zależności od sytuacji 

pandemicznej); 
- współpraca w zespołach, 
- porady i konsultacje, mediacje 

- tworzenie kodeksów klasowych 

Wychowawcy kl. I-III 

Pedagog 

 
Pracownicy PP-P w 

Lipnie 

 
Cały rok 
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WZMACNANIANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI 
 

ZADANIA WYCHOWAWCZO- 

PROFILAKTYCZNE 
OCZEKIWANE EFEKTY SPOSOBY REALIZACJI OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 
TERMINY 

Rozwój osobowości ucznia. - jest autorefleksyjny 

6. - kontroluje 

własne 

zachowanie 

7. - wykorzystuje 

własny potencjał 

8. - ma motywację do nauki 
9. - posiada rozbudzoną 

ciekawość 

poznawczą 
10. - wie jak się uczyć 

11. - potrafi radzić sobie z 

własnymi 

ograniczeniami 
- - rozwija swoje 

zainteresowania i zdolności 

twórczego myślenia 

12. - ma wykształconą 

hierarchię 

wartości 

- zna różne techniki uczenia 

się 

- wspomaganie umiejętności 

samopoznania poprzez 

wykorzystywanie sytuacji 

szkolnych do treningu 

rozpoznawania własnych emocji, 

uczuć, predyspozycji i deficytów, 
- stymulowanie rozwoju 

samoakceptacji i samokontroli: 
13. wdrażanie do samooceny, 
14. motywowanie do nauki 

szkolnej, 
- porady i konsultacje z pedagogiem 

szkolnym 

15. - pogadanki z psychologiem  
-  - praca z uczniem zdolnym, 

16. - praca z uczniem o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych; 

17. - zajęcia dydaktyczno 

- wyrównawcze, 
18. - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

19. - zajęcia rozwijające kompetencje 

emocjonalno – społeczne; 
- udział w konkursach jako formie 

rozwoju osobowości 

 

Wychowawcy kl. I-III 
 

Pedagog 

 

Psycholog (w 

zależności od sytuacji 

pandemicznej) 

 

 

 

 

 

Cały rok 

szkolny 
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PROPAGOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA 

 

ZADANIA WYCHOWAWCZO- 

PROFILAKTYCZNE 
OCZEKIWANE EFEKTY SPOSOBY REALIZACJI OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 
TERMINY 

Zna i stosuje zasady bezpieczeństwa 

dotyczące  Covid 19 

Propagowanie zdrowia fizycznego 

 

- zna i rozumie i stosuje się 

do 10 zasad dla ucznia, - 

nosi maseczkę ochronną w 

przestrzeniach wspólnych z 

uwagi na |COVID-19, 

- unika dotykania ust, nosa 

oczu, 

- zasłania twarz podczas 

kichania i kaszlu, 

- przestrzega zasad 

skutecznego mycia rąk, 

- nie podaje rąk na 

powitanie, 

- każdorazowo 

wchodząc do szkoły 

dezynfekuje ręce 

- wie jak należy dbać 

o własne zdrowie 
- aktywnie spędza czas 

wolny 
- zna zasady higieny oraz 

zasady bezpieczeństwa w 

tym drogowego, 
- zna podstawowe 

zasady żywienia 

- propaguje zdrowy styl życia 

i nawyki żywieniowe 
 - zna zasady higieny 

żywienia 
- zna szkodliwość różnych 

nałogów 

 

-  pogadanki, ulotki, gazetki 

informacyjne na temat: 

stosowania się do 

wytycznych GIS, MZ, MEN 

w związku z COVID- 19,  
- uczeń z objawami mogącymi 

wskazywać na infekcję górnych dróg 

oddechowych jest izolowany w 

odrębnym pomieszczeniu, następnie 

opuszcza szkołę po odebraniu przez 

Rodziców/ Opiekunów własnym 

środkiem transportu 

- co najmniej raz na godzinę wietrzyć 

salę lekcyjną, 

- uczeń nie powinien zabierać ze 

sobą do szkoły niepotrzebny6ch 

przedmiotów (ograniczenie nie 

dotyczy dzieci ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi), 

- wdrażanie do dbałości o 

własne zdrowie. 
- zapoznanie z 

podstawowymi przepisami 

ruchu drogowego i sposobów 

poruszania się po drodze 
- rozmowa na temat zdrowego 

stylu życia , 
- udział w projekcie ,, Śniadanie 

daje moc’’ w klasach 
- informowanie uczniów 

sposobach uniknięcia choroby 

 

- wychowawcy  klas I – 

III  

 

Pedagog   

 

Pielęgniarka  

(w zależności od sytuacji 

pandemicznej) 

 

Rodzice 

 

 

 

 

 

Cały rok 
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 poprzez podnoszenie odporności i 

przestrzeganie podstawowych 
zasad higieny; 

- zachęcanie do aktywnego 

spędzania wolnego czasu, 
- wycieczki, zabawy ruchowe w 

czasie przerw, zawody sportowe, 

- spotkanie z policjantem  

(w zależności od sytuacji 

pandemicznej) 
- pogadanka na temat 

bezpieczeństwa, 
udzielania pierwszej 

pomocy 
- konkurs plastyczny „Piramida 
zdrowego żywienia” 
 „ Nałogom NIE” 

 

Propagowanie zdrowia psychicznego - uczeń rozpoznaje emocje 
- panuje nad emocjami i 

wyraża je w sposób 

umożliwiający 

współdziałanie i adaptację 

w grupie; 
- odczuwa więź uczuciową 

i potrzebę jej budowania, w 

tym więzi z rodziną, 
społecznością szkoły i 

wspólnotą narodową 

- zajęcia z wychowawcą 

- respektowanie ustaleń 

Tablicy Motywacyjnej 
- udział w konkursach i zawodach, 

- rozmowy z pedagogiem 

szkolnym nt. emocji i radzenia 

sobie z nimi w różnych sytuacjach 

życiowych 

- współpraca z psychologiem z 

PPP w Lipnie 

Wychowawca kl. I-III 
 

 

 
Pedagog 

Cały rok 
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POMOC DZIECIOM ROZWIJAJĄCYM SIĘ W NIEHARMONIJNY SPOSÓB 
 

ZADANIA WYCHOWAWCZO- 

PROFILAKTYCZNE 
OCZEKIWANE EFEKTY SPOSOBY REALIZACJI OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 
TERMINY 

Diagnozowanie indywidualnych 

potrzeb i możliwości uczniów. 

- radzi sobie w różnych 

sytuacjach problemowych 
- przeprowadzenie diagnozy w 

klasie pierwszej wg procedury: 
a)przygotowanie materiałów do 

diagnozy 
b)opracowanie wyników 

c)wyłonienie uczniów 

wymagających wsparcia i 
uczniów zdolnych 

M. Kaźmierkiewicz 

Pedagog 

Październik 

2021 

Organizowanie pomocy w 

niwelowaniu deficytów rozwojowych i 

trudności szkolnych. 

Wspieranie uczniów rozwijających się 

w sposób przyspieszony 

- radzi sobie w różnych sytuacjach 

problemowych 
- kierowanie uczniów na 

badania 
specjalistyczne 
- organizacja zajęć 

wspomagających w szkole: 

20. wyrównawczych 

21. korekcyjno- 

kompensacyjnych 

22. logopedycznych 

23. rewalidacyjnych 

24. zajęcia rozwijające 

kompetencje emocjonalno- 

społeczne 

25. udział w zajęciach 

rozwijających 

uzdolnienia 

26. udział w konkursach 

szkolnych 

,, Kangur matematyczny” 

Wychowawcy 

kl. I – III 

 

Pedagog  

 

Logopeda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.Chylińska 

Cały rok 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Marzec 2022 
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Wspomaganie rodzin niewydolnych 

materialnie oraz wychowawczo 

- otrzymuje pomoc w 

różnych sytuacjach 

życiowych 
- wie gdzie zwrócić się o pomoc, 

gdy doświadcza problemów 

 - udzielanie rodzicom porad w 

sprawie korzystania z 

pomocy odpowiednich instytucji 

m.in. GOPS, 
27. - organizowanie pomocy 

materialnej na terenie szkoły: 

28. - dofinansowanie obiadów, 

29. - dofinansowanie wycieczek 

szkolnych 

30. - udzielanie rodzicom porad 

odnośnie problemów 

wychowawczych. 

Wychowawcy kl. I-III 

Pedagog 
Cały rok 

 
 

POMOC RODZICOM, NAUCZYCIELOM W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW WYCHOWAWCZYCH 

 

ZADANIA WYCHOWAWCZO- 

PROFILAKTYCZNE 
OCZEKIWANE EFEKTY SPOSOBY REALIZACJI OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 
TERMINY 

Współdziałanie z rodzicami, różnymi 

środowiskami, organizacjami i 

instytucjami, na rzecz tworzenia 

warunków 
umożliwiających rozwój dziecka 

- uczeń czuje się bezpiecznie w 

szkole, ponieważ jest świadomy 

współpracy szkoły w rodzicami 
- uczeń wie gdzie należy 

szukać wsparcia w trudnych 

sytuacjach, 

- samodzielnie lub we 

współpracy rozwiązuje różne 

problemy 
- posiada podstawową wiedzę na temat 
swoich praw oraz obowiązków 

- jest świadomy zagrożeń jakie istnieją 

współcześnie, wie czym jest 
uzależnienie od alkoholu, narkotyków, 

nikotyny, dopalaczy lub inne 

uzależnienia behawioralne  

- bieżące informowanie 
rodziców o sytuacji dziecka w 

szkole i poza nią. 

- dostarczenie aktualnych 

informacji rodzicom, 

nauczycielom, opiekunom 

na temat skutecznych 

sposobów prowadzenia 

działań wychowawczych i 

profilaktycznych poprzez 

spotkania ze specjalistami z 

PPP w Lipnie 
- indywidualne rozmowy 

z uczniem i rodzicem. 
- konsultacje dla rodziców. 
- podejmowanie 

wspólnych inicjatyw w 

Wszyscy nauczyciele 

klas I-III 
Pedagog 

Cały rok 
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- potrafi podać przyczyny i skutki 

uzależnienia 
zakresie rozwiązywania 

trudności lub 

eliminowania zagrożeń 
- zapoznanie rodziców z 

Konwencją o Prawach 

Dziecka, Statutem Szkoły i 
regulaminami, programami. 
- udostępnianie 

wykazu instytucji, 

gdzie można uzyskać 

pomoc 
- doskonalenie kompetencji 

nauczycieli i wychowawców, 

uczestnictwo np. w radach 

szkoleniowych, kursach i 
szkoleniach 
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IX. Zadania wychowawczo – profilaktyczne i osiągnięcia ucznia przewidziane na poziomie klas IV – VIII 
 

POSZANOWANIE GODNOŚCI  WŁASNEJ  I  PRAW KAŻDEGO CZŁOWIEKA 
 

ZADANIA 

WYCHOWAWCZO- 
PROFILAKTYCZNE 

OCZEKIWANE 

EFEKTY 

SPOSOBY 

REALIZACJI 

OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

TERMINY 

Zapoznanie z prawami                     

i obowiązkami człowieka 

- wie jakie międzynarodowe 

dokumenty określają prawa 

człowieka, 

- zna swoje prawa i obowiązki 

jako ucznia, dziecka, członka 

rodziny i społeczeństwa, 

- wie, gdzie i do kogo może się 

zwrócić w przypadku naruszenia 

jego godności. 

- obchody Ogólnopolskiego 

Dnia Praw Dziecka, 

- analiza dokumentów, m.in. 

Konwencji Praw Dziecka, 

Statutu Szkoły, szkolnego 

systemu, 

oceniania, kodeksów klasowych 
- lista adresów instytucji 

pomocowych (gazetka 

szkolna), 

- indywidualne 

poradnictwo (rozmowa, 

kontakt z PPP w Lipnie). 

Wychowawcy klas 

 

Pedagog 

  

Dyrektor 
 

Psycholog z PPP w 

Lipnie 

 

Rodzice 

Listopad 2021 

Cały rok 

Kształtowanie szacunku dla 

własnej osoby i dla innych oraz 

postawy zrozumienia i tolerancji 

dla każdego ludzkiego istnienia 

- dostrzeganie w sobie                 

i innych pozytywnych cech, 
traktuje wszystkich z szacunkiem, 

- rozumie i szanuje różnice                

i podobieństwa w przeżywaniu 

świata, 

- umie postrzegać człowieka 

jako system wartości, 

- prezentuje postawę szacunku 

dla własnego ciała i innych ludzi, 

- rozróżnia przejawy braku 

szacunku dla ciała, 

- pokaz tablic, schematów, 

mini wykład, rozmowy, 

dyskusje, burze mózgów nt. 

szacunku dla innych osób          

i samego siebie, 

- zajęcia integrujące dotyczące 

tolerancji dla każdego ludzkiego 

istnienia. 

 

Wszyscy nauczyciele   

i wychowawcy klas 
 

Pedagog 

  Rodzice 
 

Cały rok 
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 - zna sposoby ochrony 

własnej intymności, 

- potrafi wejść w dialog z osobami 

o odmiennych potrzebach, 

możliwościach i poglądach oraz 

wyznających inne wartości. 

   

Kształtowanie poczucia 

odpowiedzialności za własne 

zdrowie i rozwój 

- zna, rozumie, akceptuje i szanuje 

swój organizm, 

 - potrafi wyrazić co czuje, 

 - radzi sobie w sytuacjach wyboru, 
- umie ustalić i zaplanować 

działania służące rozwojowi, 

- umie racjonalnie wykorzystać 

czas wolny.  

- zna i stosuje zasady 

bezpieczeństwa dotyczące  Covid 

19 

 

 - udział w konkursach     

promujących zdrowy styl życia, 

 - zajęcia edukacyjne z zakresu 

profilaktyki HIV i AIDS, 

- pogadanki, ulotki, gazetki 

informacyjne na temat: 

stosowania się do 

wytycznych GIS, MZ, MEN 

w związku z COVID- 19,  

- lekcje WDŻ i przyrody („Moje 

zachowania i postawy”, piramida 

zdrowego odżywiania, „ Jak o 

siebie dbać”), 
- informowanie uczniów o 

sposobach uniknięcia choroby 

poprzez podnoszenie odporności 

i przestrzeganie podstawowych 

zasad higieny, 

- badania przesiewowe, 

fluoryzacja. 

 

    Wychowawcy klas 

M. Urbańska 

 
Pedagog 

 

 

 

 

   M. Urbańska 

   Rodzice 

 

 

 

 

 

 

 

   Pielęgniarka            

środowiskowa (w 

zależności od sytuacji 

pandemicznej) 

 

 Cały rok 
 

 

 
  
 
 

 
 Kwiecień 2022 
 
 

 
 
  
 

 
  
 

Kształtowanie postawy 

proekologicznej 

- ma świadomość roli człowieka        

w przekształcaniu siebie i środowiska, 

- wie, jak zadbać o swoje środowisko, 
- wie, co wpływa na degradację 

środowiska. 

- mini wykład, dyskusja o 
tematyce ekologicznej z udziałem 

zaproszonych gości (leśnicy, 

przedstawiciele PUK), 

- współpraca z ośrodkami Edukacji 

ekologicznej „Wilga”,,, Barbarka", 

M. Urbańska 

Rodzice 

Cały rok 
 
 
 

Maj 2022 
 

 
 



 30 

   - udział w akcjach „Sprzątanie 

Świata”, „Święto Ziemi”, 

 - udział w kuratoryjnym 

konkursie przyrodniczym, 

konkurs plastyczny na komiks 

- zbiórka kasztanów i żołędzi, 

- zbiórka ekośmieci, 

- zbiórka baterii, 

- segregacja śmieci 
   

 

 

 

 

 

Wrzesień 2021 

Kwiecień 2022 

 

Kształtowanie kultury osobistej - potrafi zachować się w różnych 

sytuacjach, 

- szanuje wszystkich ludzi, 

- potrafi słuchać i odpowiadać 

na pytania, 

- umie się właściwie zachować         

w sytuacjach wymagających 

kontaktów społecznych z 

wykorzystaniem TIK, 

- potrafi rozwiązywać konflikty          

w szkole i w domu. 

- udział w życiu klasy, szkoły, 

- pełnienie różnych funkcji            

w klasie i szkole (samorząd  

klasowy i szkolny), 
- uczestniczenie we wspólnych 

wycieczkach (ograniczone z uwagi 

na COVID-19), 

- radiowęzeł (ogłoszenia, muzyka, 

życzenia okolicznościowe), 

- system oceniania w szkole, 

- drama, burza mózgów, 

pogadanka nt.. kultury osobistej 

i kontaktów koleżeńskich, 
- pochwały, nagany dyrektora. 
 

Wszyscy nauczyciele 

Dyrektor 

Pedagog 
Rodzice 

Cały rok 
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POSZANOWANIE WSPÓLNEGO DOBRA 
 

ZADANIA 

WYCHOWAWCZO- 
PROFILAKTYCZNE 

OCZEKIWANE EFEKTY SPOSOBY REALIZACJI OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

TERMINY 

Kształtowanie nawyków dbania  

o wspólne dobro 

- szanuje swoje i cudze rzeczy, 

- utrzymuje ład i porządek              

w swoim otoczeniu, 

- podejmuje różne prace na 

rzecz klasy i szkoły oraz różne 

funkcje związane z utrzymaniem 

ładu i porządku w szkole, 

- potrafi przewidzieć skutki 

swojego zachowania, 

- zna symbolikę narodową, 
- bierze udział w różnych 

uroczystościach 

okolicznościowych, 

- rozumie znaczenie 

wspólnoty europejskiej, 

- odróżnia pojęcia takie, jak: 

ojczyzna, państwo, społeczeństwo. 

 - tworzenie i przestrzeganie                  

regulaminów klasopracowni, 

świetlicy, biblioteki, sali 

gimnastycznej przy udziale 

uczniów, 

- dyskusje, burze mózgów 

dotyczące właściwego 

zachowania się i poszanowania 

wspólnego dobra, 

- przestrzeganie 

regulaminu szkolnego, 

- wycieczki do kina, 

teatru, muzeum, 

przedmiotowe, 

rekreacyjne, 

- imprezy szkolne z 

zachowaniem reżimu 

sanitarnego: Dzień Chłopaka, 

Dzień Nauczyciela, 11 listopada, 

Dzień Patrona Szkoły, Wigilia 

szkolna, Dzień Dziecka, 

Żołnierze Wyklęci, itp. 

- nagradzanie wyróżniających 

się uczniów, 

- specyfika regionu – 

gazetka klasowa, plansza, 

 - znajomość zabytków i bohaterów 

lokalnych, obchody rocznic, 
- eksponowanie symboli 

narodowych, przestrzeganie 

ceremoniału szkolnego ( godło, 

flaga, sztandar szkoły, hymn 

państwowy i szkoły), 

- udział w życiu wsi, 

Wszyscy nauczyciele 

Wychowawcy klas 
Rodzice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Z. Bogóski 

 I. Kwaśniewska 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wg 

kalendarza 

imprez 

szkolnych 
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gminy, kraju, – 

uroczystości 

okolicznościowe np. przy 

pomniku w Kikole  z okazji 

Święta Niepodległości  i 

Święta Konstytucji 3 Maja. 
 

Kształtowanie poczucia 

odpowiedzialności za mienie klasy 

i szkoły 

- respektuje prawo szkolne, 

- szanuje mienie swoje i innych, 
- jest gotowy do podejmowania 

działań na rzecz klasy, szkoły, 

- reaguje na przejawy 

wandalizmu wśród kolegów, 

- potrafi przyznać się do winy 

i naprawić szkody. 

- powierzanie uczniom funkcji      

w klasie i w szkole związanych          

z utrzymaniem ładu, porządku           

i dyscypliny, 

- udział uczniów                          

w przygotowaniu imprez 

szkolnych, konkursów, 

- przestrzeganie zasady 

odpowiedzialności za wyrządzone 

zniszczenia, 

- działalność w samorządzie, 

propagowanie idei wolontariatu     

i pomocy koleżeńskiej, udział       

w akcjach charytatywnych, np. 

Góra Grosza, WOŚP, Światełko 

dla Patronki, akcja zbieranie 

nakrętek, pomoc zwierzętom w 

schronisku – zbiórka karmy 

 

Wszyscy nauczyciele 

Wychowawcy klas 
Rodzice 

 

 

 

 

 

 
    I. Kwaśniewska  

Cały rok 

Rozwijanie poczucia 

odpowiedzialności za siebie    

i innych 

 - wie, że zdrowie człowieka zależy            

również od niego samego, 

- zna zasady zdrowego stylu życia, 

- poznanie przepisów bhp i zasad 

poruszania się po szkole, po 

ulicy, w środkach lokomocji, 

 J. Sadowski 

 Wychowawcy klas 

Wrzesień 

2021 

 

Zna i stosuje zasady bezpieczeństwa 

dotyczące  Covid 19 i chorób 

zakaźnych 

- przestrzega zasady 

bezpieczeństwa w szkole, podczas 

wycieczek i zabaw, 

- posiada nawyki higieniczne, 

- nosi maseczkę ochronną w 

przestrzeniach wspólnych z uwagi na 

|COVID-19, 

- zachowuje dystans społeczny, 

- unika dotykania ust, nosa oczu, 

 - spotkanie z policjantem – 
pogadanka  nt. 

bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym i różnych sytuacjach 

życiowych (osobiście lub on 

line w zależności od sytuacji 

pandemicznej), 

 - egzamin na kartę rowerową, 

- nosi maseczkę ochronną w 

 J. Sadowski 

 

 
 

  

 

 

 

J. Sadowski 

 Wszyscy nauczyciele 

Marzec 2022 

 

 
 

 

 

 

Maj 2022 

Cały rok 
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- zasłania twarz podczas kichania i 

kaszlu, 

- przestrzega zasad skutecznego 

mycia rąk, 

- nie podaje rąk na powitanie, 

- każdorazowo wchodząc do szkoły 

dezynfekuje ręce 

- posiada wiedzę nt. skuteczności 

szczepień profilaktycznych i 

ochronnych 

 

przestrzeniach wspólnych z uwagi 

na |COVID-19, 

- zachowuje dystans społeczny, 

- unika dotykania ust, nosa oczu, 

- zasłania twarz podczas kichania i 

kaszlu, 

- przestrzega zasad skutecznego 

mycia rąk, 

- nie podaje rąk na powitanie, 

- każdorazowo wchodząc do 

szkoły dezynfekuje ręce 

- uczeń z objawami mogącymi 

wskazywać na infekcję górnych 

dróg oddechowych jest izolowany 

w odrębnym pomieszczeniu, 

następnie opuszcza szkołę po 

odebraniu przez Rodziców/ 

Opiekunów własnym środkiem 

transportu 

- co najmniej raz na godzinę 

wietrzyć salę lekcyjną 

 

Rodzice 

Kształcenie postawy szacunku dla 

przeszłości i tradycji literackiej 

jako postawy tożsamości 

narodowej 

 - jest zainteresowany kulturą                       

w środowisku lokalnym, 

- ma potrzebę uczestniczenia 

w wydarzeniach lokalnych, 

- rozumie wartość języka ojczystego, 

- stosuje zdobyte wiadomości, 
- dostrzega wartość: prawdy, dobra, 

piękna, szacunku dla człowieka 

oraz kieruje się tymi wartościami. 

- omawianie tekstów literackich 

podczas lekcji j. polskiego, 

- dbałość o podręczniki szkolne     

i książki wypożyczone                    

z biblioteki, 

- dostrzeganie związków literatury 

lub twórców ze środowiskiem 

lokalnym, ojczyzną, historią 

(dostrzeganie ponadczasowości 

utworów), 

- dbanie o piękno i poprawność 

języka polskiego, gwary 

lokalnej, itp. 

- konkurs recytatorski o zasięgu 

szkolnym, gminnym, rejonowym, 

- konkurs znajomości 

lektur szkolnych, 

E. Czarnecka 

Z. Bogóski 
Rodzice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Z. Bogóski 

E. Czarnecka 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwiecień/Maj 

2022 
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- wykorzystanie tekstów 

literackich podczas apeli            

o tematyce patriotycznej, np. 

Rocznica wybuchu II wojny 

światowej, Rocznica odzyskania 

niepodległości, Święto Żołnierzy 

Wyklętych, Dzień Patrona Szkoły, 

- udział w ogólnopolskiej akcji 

BohaterOn- Kartka dla powstańca, 

 

 D. Kamiński 

 M. Wojciechowska 

  

 

 

 

 

 

 

 Wg kalendarza 

imprez 

szkolnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

WRAŻLIWOŚĆ I ODRÓŻNIANIE DOBRA OD ZŁA 
 

ZADANIA 

WYCHOWAWCZO- 

PROFILAKTYCZNE 

OCZEKIWANE EFEKTY SPOSOBY REALIZACJI OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

TERMINY 

Kształtowanie umiejętności 

hierarchizacji wartości        

i uświadomienie pojęć: 

dobro i zło 

- zaczyna poszukiwać wartości 

w życiu, 

- rozumie i potrafi odróżnić 

dobro od zła, 

-zna pojęcia: konsekwencja, 

odpowiedzialność, 

- ma świadomość, że rodzina           

i dom rodzinny to miejsce, gdzie 

dzieci uczą się odróżniać dobro od 

zła, 

- zna podstawowe problemy 

ludzkości występujące współcześnie. 

- rozmowa na temat wartości 

świeckich i religijnych, 

omówienie pojęć dobro i zło 

(burza mózgów, pogadanka, praca 

w grupach, scenki, dyskusje), 

- lekcje WDŻ („O budowaniu 

bliskich relacji”, „Jak mówić   

i słuchać, czyli o komunikacji 

w rodzinie”, „Moja 

rodzinka”), 

- wskazywanie dobra i zła w 

postępowaniu bohaterów 

lektur, szukanie w nich wzorów 

do naśladowania i odniesienie 

do współczesnych konfliktów, 

- przywoływanie postaci Patrona 

Szkoły jako wzorca czynienia 

dobra dla innych. 

 

Wszyscy nauczyciele 

Rodzice 

 

 

 

M. Urbańska 

 

 

 

Z. Bogóski 

E. Czarnecka 

Cały rok 
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Uwrażliwianie na krzywdę innych - dostrzega i reaguje na 

krzywdę innych, 

- jest gotowy 

pomóc 

pokrzywdzonym, 

 - wie do kogo się zwrócić o pomoc. 

- obchody Ogólnopolskiego 

Dnia Praw Dziecka, 

- analiza Konwencji Praw 

Dziecka, 

- scenki, filmiki nt. 

krzywdzenia ludzi i zwierząt, 

- tworzenie listy zachowań 

w określonych sytuacjach, 

- pogadanka z pedagogiem, 

psychologiem, funkcjonariuszem 

policji, dotycząca reagowania na 

krzywdę własną, lub innych, 

miejsc, gdzie można uzyskać 

pomoc. 

 

Wychowawcy klas 

Pedagog 

 

Listopad 2021 

Cały rok 

 

Rozwijanie postaw asertywnych - potrafi w sytuacji 

trudnej zachować się 

asertywnie, 

- dokonuje wyborów, 

- odrzuca zachowanie agresywne 

i uległość jako zachowania 

naruszające godność człowieka. 

- scenki 

(przywoływanie 

przykładów z życia), 

- prace plastyczne, 

- lekcje WDŻ („U progu 
Dojrzewania”, „Wśród koleżanek       

i kolegów”, „Relacje z innymi 

ludźmi”) 

 

Wychowawcy klas 

Pedagog 

M. Urbańska 
Rodzice 

Cały rok 

Kształtowanie umiejętności 

postrzegania rodziny jako miejsca 

socjalizacji młodego człowieka 

- dostrzega ważność 

więzi rodzinnych, 

- rozumie, że w domu uczy 

się empatii, przyjaźni, 

miłości. 

- lekcje WDŻ („Być w 

rodzinie”, „Rodzina to my”, 

„Relacje z innymi ludźmi”, 

„Trudna sztuka rozmawiania”) 

- Dzień Rodziny- piknik 

M. Urbańska 

Wychowawcy klas 
Rodzice 

 

 Wszyscy nauczyciele 

 Rodzice 

 

Cały rok 
 
 
 

Czerwiec 2022 
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KOMUNIKATYWNOŚĆ I UMIEJĘTNOŚĆ SŁUCHANIA 

 
ZADANIA 

WYCHOWAWCZO- 

PROFILAKTYCZNE 

OCZEKIWANE EFEKTY SPOSOBY REALIZACJI OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

TERMINY 

Zapoznanie z różnymi kanałami  

i formami komunikacji  

- potrafi zastosować różne 

kanały komunikacji, jest 

uważnym odbiorcą, 

- potrafi napisać list, przeprowadzić 

rozmowę (również telefoniczną), 

ułożyć dialog, napisać 

sprawozdanie. 

- potrafi posługiwać się narzędziami 

TIK, TEAMS 

-lista kanałów komunikacji 

(słowo, gest, mimika, itp.), 

- scenki i burze mózgów 

dotyczące kanałów i form 

komunikacji, 

- prezentacje multimedialne, 

- układanie dialogów, 

pisanie listów, sprawozdań, 

- ćwiczenia problemowe. 

Wychowawcy klas 

Z. Bogóski 

E. Czarnecka 

Cały rok 

 

Kształtowanie postawy dialogu, 

zapoznanie z zasadami 

postępowania w grupie, 

współdziałania, wspólnego 

rozwiązywania problemów 

  - jest dobrym słuchaczem, 

- szanuje zdanie innych, 

- jest tolerancyjny, 

- cechuje go empatia, 
- umie pracować w grupie wg 

określonych zasad, 

- prezentuje własne poglądy nie 

raniąc innych, 

- jest zdolny do kompromisu. 

- scenki, omawianie 

interakcji międzyludzkich, 

- omówienie i ustalenie 

zasad dobrej dyskusji, 

- prowadzenie dyskusji, 

drama, burza mózgów jako 

forma prezentacji własnych 

poglądów, 

- sporządzenie listy cech dobrej 

grupy, 

  - lekcje WDŻ (funkcje       

rodziny, stereotypy, 

koleżeństwo), 

Pedagog 

M. Urbańska 

Wychowawcy klas 

E. Czarnecka 

Z. Bogóski 
Rodzice 

Cały rok 
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Kształcenie umiejętności 

porozumiewania się (słuchania, 

czytania, mówienia i pisania ) w 

różnych sytuacjach oficjalnych, 

nieoficjalnych,   w tym także          

z osobami doświadczającymi 

trudności w komunikowaniu się 

  - potrafi komunikować się w 

sytuacjach oficjalnych 

 i nieoficjalnych, 

- nawiązuje i podtrzymuje kontakt          

z osobami, które mają trudności      

w komunikowaniu się, 

- potrafi komunikować się online 

 - aktywne słuchanie podczas pracy na 

lekcji tworzenie wypowiedzi ustnych         

i pisemnych, 

 - akcja czytelnicza                  

,,Raz w tygodniu z książką            

w świetlicy szkolnej,,, 

- recytacja z pamięci tekstu 

poetyckiego (konkursy o 

zasięgu klasowym, szkolnym, 

gminnym), np. Konkurs 

pięknego czytania, 

- udział w scenkach, spektaklach, 
- tworzenie scenek, czytanie 

z podziałem na role, 

- prezentacje własnych prac 

pisemnych i innych na 

forum, 

- ogólnopolski konkurs 

ortograficzny – Orzeł 

Ortograficzny, 

- udział  w konkursach literackich  

- korzysta z dostępnych 

komunikatorów 

 

I. Kołodziejska 
E.Czarnecka 
A. Jastrzębska 
E. Czarnecka 
M. Urbańska 
M. Wojciechowska 
M. Kaźmierkiewicz 
D. Kamiński 
Z. Bogóski,  

E.Czarnecka 

 

 

 

 

 

 
Maj 2022 
 
 
 
 
Cały rok 
 
 
 
Marzec 2022 
 
 
 
 
 
 
Luty 2022 
 
 
 
Styczeń/Luty 
2022 

Tworzenie w szkole przyjaznej 

atmosfery i warunków 

sprzyjających bezpieczeństwu           

i wszechstronnemu rozwojowi  

uczniów z niepełnosprawnościami na 

miarę ich potrzeb i możliwości 

 - integracja uczniów                           

z niepełnosprawnościami ze 

społecznością szkolną i lokalną, 

 - rozbudzanie empatii i szacunku dla 

odmienności, 

 - podniesienie samooceny uczniów    

z niepełnosprawnościami, 

 - uspołecznianie uczniów                   

z deficytami. 

 - dzień integracji uczniów     

z niepełnosprawnościami , 

 

 - Światowy Dzień 

Świadomości Autyzmu, 

                                                 

             

 A. Małecki 

 D. Kamiński 

 

 A. Sobocińska 

 K.Smolarska 

     Rodzice 

  

 

 

 

 Marzec 2022 
 
 
 Kwiecień 2022 
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SAMODZIELNOŚĆ W PEŁNIENIU RÓL SPOŁECZNCYH 
 

ZADANIA 

WYCHOWAWCZO -

PROFILAKTYCZNE 

OCZEKIWANE EFEKTY SPOSOBY REALIZACJI OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

TERMINY 

Przygotowanie uczniów do pracy     

w grupach i pełnienia ról 

społecznych 

w klasie, szkole, rodzinie, 

środowisku lokalnym, 

państwie 

 - potrafi pełnić wyznaczone role            

w samorządzie  klasowym, szkolnym, 

w środowisku, 

 - potrafi podjąć samodzielną 

decyzję, 

 - jest komunikatywny, 

 - potrafi odróżnić dobro od zła, 

 - dostrzega potrzeby innych ludzi, 

 - umie pracować w grupie, 

 - jest asertywny, 
- przejawia inicjatywę w organizacji 

różnych uroczystości, imprez. 

 

 - analiza prawa szkolnego, 

 - praca w różnych komisjach -

wybory, komisje konkursowe, itp., 

 - włączanie uczniów w organizację 

akademii, uroczystości, apeli, 

 - praca w zespołach podczas 

lekcji, wybór samorządu 

klasowego i szkolnego, 
 - przydzielenie obowiązków 
uczniom. 
 

 I. Kwaśniewska  

 Wszyscy nauczyciele 

 Rodzice 

Październik 
2021 

 

Cały rok 

 

 Wg kalendarza 

imprez 

szkolnych 

 

 

Kształtowanie umiejętności 

pomagania innym i szacunku 

dla osób starszych 

 - zauważa potrzeby innych, 

 - służy pomocą uczestnicząc w 

różnych akcjach humanitarnych,  

 - umie pozyskać dorosłych do 

współpracy. 

 - odwiedziny chorych kolegów  

i koleżanek, 

 - współpraca z rodzicami, rodziną, 
 - akcje, zbiórki na rzecz innych: 

zbiórka nakrętek  

Szlachetna Paczka, 

WOŚP, 

Góra Grosza, 
 - współpraca z Środowiskowym 

Domem Samopomocy 

Koniczynka w Suminie, 

 - świąteczne kartki 

dobroczynne. 

 Wychowawcy klas 

  
 Rodzice 

 M. Wojciechowska 

 I. Kwaśniewska 

 

 

 

I. Kwaśniewska  

 Pedagog 

Cały rok 

 

 

 

Grudzień 2021 

Styczeń 2022 

Styczeń 2022 

 

 

 

 Grudzień 2021 

 

  Przygotowanie uczniów do 
pełnienia ról w rodzinie 

- zna i docenia role członków 
rodziny 
- stara się być dobrym dzieckiem 
- potrafi podać cechy dobrego ojca, 
matki 

 - dramy, odgrywanie ról członków 
Rodziny, 
- lekcje WDŻ („O rodzinie. 
Budowanie bliskich relacji w 
rodzinie.”) 
 

 Wychowawcy klas 
 M. Urbańska 
 Rodzice 

Cały rok 
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Przygotowanie uczniów                 

do wyboru dalszej drogi 

kształcenia i zawodu 

 - planuje karierę zawodową, 

 - podejmuje świadome i trafniejsze 

decyzje dotyczące edukacji i dalszej 

drogi zawodowej, 

 - jest zmotywowany do poszerzania 

wiedzy i dążenia do celu, 

rozumie rolę kształcenia 

ustawicznego, 

 - rozwija kompetencje kluczowe        

i umiejętności uniwersalne, 

obejmujące umiejętności 

matematyczno- przyrodnicze, ICT, 

kreatywność, innowacyjność, 

przedsiębiorczość, krytyczne 

myślenie, rozwiązywanie 

problemów, umiejętność uczenia się, 

umiejętność pracy zespołowej. 

 

 

 

 

 

 - zajęcia grupowe rozbudzające 

świadomość konieczności 

planowania własnego rozwoju            

i kariery zawodowej, umożliwiające 

poznanie siebie i swoich 

predyspozycji zawodowych, 
 - udostępnianie informacji   

o zawodach, szkołach, 

 - spotkania z przedstawicielami 

różnych zawodów, 

 - udzielania indywidualnych porad 

uczniom w zakresie dalszej drogi 

zawodowej, 

- diagnoza preferencji społeczno - 

zawodowych (wywiad, 

kwestionariusz, ankiety), 

 

- udział w zajęciach, w ramach 

projektu "Szkoła ćwiczeń" 

 

 

 Wychowawcy klas 

 

 Pedagog 

 

 

 

 

 E. Czarnecka 

(wychowawca kl. VIII ) 
 

 

  
Doradca zawodowy 

 Rodzice 

 

 A. Chylińska 

 M. Urbańska 

 I. Kwaśniewska 

 J. Ziemiańczyk 

 M. Wojciechowska 

 

Cały rok 

 

POCZUCIE WIĘZI Z KRAJEM I REGIONEM ORAZ SZACUNEK DLA INNYCH KULTUR I NARODOWOŚCI 
 

ZADANIA 

WYCHOWAWCZO- 

PROFILAKTYCZNE 

OCZEKIWANE EFEKTY SPOSOBY REALIZACJI OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

TERMINY 

Zapoznanie z najbliższą okolicą  

i gminą Kikół 

- orientuje się w topografii 

najbliższej okolicy i gminy Kikół, 

- umie wymienić najważniejsze 

instytucje i urzędy, ciekawe 

miejsca i zabytki, 

- umie określić położenie 

regionu, cechy gospodarcze          

i geograficzne. 

- wycieczki po najbliższej okolicy, 
- układanie planów, tras wycieczek, 

- praca z mapą, 

- konkursy, 

- lekcje historii (wielka i mała 

ojczyzna, nasze polskie 

symbole, legendarne początki), 

- pokaz historyczny  

 

M. Urbańska 
Z. Bogóski 

E. Czarnecka 

Wszyscy nauczyciele 
Rodzice 

 

 

Z. Bogóski  

D. Kamiński 

 

Cały rok 
 
 
 
 
 
 
Grudzień 2021 
 
 
 



 40 

 
 

Kultywowanie tradycji związanej  

z krajem i regionem. 

Poszanowanie dla historii. 

Wyrobienie szacunku dla innych 

kultur i narodowości. 

- zna najważniejsze wydarzenia 

z historii Polski i regionu, 

- zna legendy, podania i przysłowia, 

folklor, 

  - wyjaśni znaczenie symboli 

regionalnych, 

- zna lokalne i regionalne tradycje, 

święta, obyczaje, zwyczaje, zabytki 

i wybitne postacie, 

- zna tradycje rodzinne, religijne, 

narodowe, 

- wzmacnia związek emocjonalny 

z przeszłością, 

- ma świadomość integracji 

rodziny z ojczyzną. 

- wyjazdy do muzeów, na wystawy, 

- uroczystości szkolne, 
- filmy edukacyjne , pogadanki 

nt. symboli narodowych, 

- udział przedstawicieli uczniów 

w uroczystościach patriotycznych 

organizowanych przez władze 

gminy Kikół, np. udział pocztu 

sztandarowego w uroczystościach 

z okazji Święta Niepodległości      

i Konstytucji 3 Maja, 

- czytanie legend i podań, 
- nauka piosenek, 

tańców regionalnych, 

- przygotowywanie imprez 

i spotkań klasowych, 

- pielęgnowanie tradycji 

świątecznych i więzi rodzinnych, 

np. Dzień Matki, Dzień Babci, 

Dzień Patrona Szkoły, Walentynki, 

Dzień Chłopaka, itp. 

współpraca z lokalnymi 

twórcami, np. Dariusz Chrobak 

(poeta),  

Wszyscy nauczyciele 

Rodzice 

M. Urbańska 
Z. Bogóski 

 

 

 

 

 

 
M. Wojciechowska 
A. Sobocińska 

M. Urbańska 

 

 

 

Z. Bogóski 

I. Kwaśniewska 
 

 
E. Czarnecka 

Z. Bogóski 

Cały rok 

Wg kalendarza 

imprez 

szkolnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Listopad 2020 

Maj 2021 

 

 

Czerwiec2022 
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UMIEJĘTNOŚĆ DBANIA O ROZWÓJ SWOICH TALENTÓW I ZAINTERESOWAŃ 
 

                 ZADANIA 

WYCHOWAWCZO -              

PROFILAKTYCZNE 

OCZEKIWANE EFEKTY SPOSOBY REALIZACJI OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

TERMINY 

Rozwijanie zainteresowań dziecka 

i kształtowanie postaw dla sztuki 

- zna i potrafi korzystać z różnych 

źródeł informacji, 

- wykazuje ciekawość i przejawia 
zainteresowanie życiem kulturalnym 

w szkole, w regionie, w kraju. 

- zajęcia na świetlicy szkolnej 

(zajęcia plastyczne, dramowe), 

- wycieczki do muzeów, na 

wystawy, (w zależności od sytuacji 

pandemicznej) 

- stosowanie aktywizujących metod 

pracy na lekcji, 

- spotkania z ciekawymi ludźmi,  

- żywa lekcja historii, 
- Szkolny Turniej Warcabowy,  

  - muzyczne. 

M. Wojciechowska, 

M. Urbańska 

M. Kaźmierkiewicz 

D. Kamiński 

Z. Bogóski 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

Cały rok 
 

Kwiecień 2022 
 

 

Cały rok 

 

Cały rok 

Listopad 2021 

 

Pobudzanie i pielęgnowanie 

inwencji twórczej dziecka 

- potrafi zaprezentować 

swoje osiągnięcia, 
- samokrytycyzm, 

- gotowość do podejmowania zadań 

odpowiadających zainteresowaniom  

i zdolnościom, 

- potrafi myśleć w sposób twórczy, 

- zna techniki przyswajania wiedzy. 

- tworzenie albumów, 

gazetek, wystawek, 
- prezentowanie osiągnięć, 

- konkursy recytatorskie                 

o zasięgu szkolnym, gminnym, 

rejonowym 
- ocena własnej pracy, 

- system oceniania motywujący 

do dalszej aktywności twórczej, 

- sprawdziany ze znajomości lektur, 

prezentacja ulubionej książki na 

forum klasy lub w formie pisemnej, 

- zachęcanie kolegów do czytania 

wybranej lektury, 

- tworzenie wierszy, rymowanek, 

opowiadań, opisów, dialogów, itp. 

- prezentacja wytworów własnej 

pracy: komiks, wiersz, makieta, itp. 

- sprawdziany wiadomości i 

umiejętności, 

Wszyscy nauczyciele 

Pedagog 

 

Z. Bogóski 

E. Czarnecka 

 

Cały rok 
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Promowanie zdrowej rywalizacji  

i współzawodnictwa 

- potrafi cieszyć się ze zwycięstwa 

swojego kolegi, grupy, 

- umie ocenić swoje osiągnięcia 

i odnieść się do nich krytycznie, 

- umie zaakceptować porażkę. 

- ocena swoich prac i prac kolegów, 

- nauka argumentacji, 
- uczestnictwo w komisjach 

konkursów sportowych, 

plastycznych, wyborów do SU, 

- wystawy prac, 

- nagradzanie osiągnięć, 
- prezentacje talentów 

uczniowskich dla rodziców 

(uroczyste akademie i uroczystości 

szkolne), 

 - udział w konkursach i zawodach 

sportowych zgodnie z kalendarzem 

imprez sportowych, 

 - mistrzostwa szkoły w biegach 

przełajowych, 

 - indywidualny Turniej Tenisa 

Stołowego, 

 - Szkolny Turniej Warcabowy,  

 - mistrz szybkiego pisania na 

klawiaturze. 

  J. Ziemiańczyk 

 M.Wojciechowska, 

D. Kamiński 

I. Kwaśniewska 
 
 
 
 
Wszyscy nauczyciele 

Rodzice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.Ziemiańczyk 

 

 Cały rok 

 

 

 

 

 
Kwiecień 

2022 
         
 
Luty/Marzec 
2022 

 

 

 

 

  
Wg kalendarza  

imprez 

szkolnych 

 

 
 

DBAŁOŚĆ O SWOJE ZDROWIE 
 

ZADANIA 

WYCHOWAWCZO- 
PROFILAKTYCZNE 

 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA SPOSOBY REALIZACJI OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 
TERMINY 

Kształtowanie właściwych 

nawyków higienicznych 

 - zna i przestrzega zasad higieny 

osobistej, 

- zna i stosuje zasady 

bezpieczeństwa dotyczące  Covid 

19 
 - dba o wygląd zewnętrzny 

(czystość ciała i odzieży, butów), 

 - jest świadomy zagrożeń 

 - pogadanki z wychowawcą, 

pielęgniarką środowiskową, 

pracownikiem sanepidu w 

Lipnie, lekarzem nt. 

właściwych nawyków 

higienicznych oraz zasad 

bezpieczeństwa dotyczących  

Covid 19, 

 Wychowawcy klas 

 A. Sobocińska 

 A. Małecki 

 M. Urbańska 

 Rodzice 

Cały rok 

Marzec 2022 
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związanych z nieprzestrzeganiem 

higieny, 

 - wie, że dojrzewanie to złożony 

proces dotyczący ciała, psychiki, 

emocji, intelektu, życia duchowego, 
 - zna podstawowe przejawy 

dojrzewania biologicznego       

u dziewcząt i chłopców, 

 - rozumie i akceptuje zmiany jakim 

podlega jego ciało. 

 - referaty związane z chorobami 

zakaźnymi spowodowanymi 

nieprzestrzeganiem zasad higieny, 

pogadanka, filmy DVD, 

 - lekcje przyrody, biologii, WDŻ 

(„Higiena i zdrowie nastolatka”), 

 - informowanie uczniów                   

o sposobach uniknięcia choroby 

poprzez podnoszenie odporności        

i przestrzeganie podstawowych 

zasad higieny. 
 

Kształtowanie potrzeby                     

i umiejętności dbania o własne 

ciało, zdrowie i sprawność fizyczną 

 - umie wybrać właściwe formy 

spędzania wolnego czasu, 

 - prowadzi aktywny i zdrowy tryb 

życia, 

 - zna skutki działania środków 

uzależniających. 

 - pogadanki dotyczące aktywnego 

i zdrowego stylu życia, 

 - lekcje WDŻ („Czy wiesz, co i jak 

jeść”, anoreksja, bulimia), 

 - zachęcanie do aktywnego 

spędzania wolnego czasu, 

 - udział w zajęciach sportowych 

i rekreacyjnych, 

 - realizacja programów 

profilaktycznych, np. program 

antynikotynowy z Sanepidu, 

 - teatrzyki profilaktyczne, 

Teatr Kurtyna 

- pogadanka profilaktyczna nt. 

cyberprzemocy, 

 - udział w programach: „Owoce w 

szkole”, „Szklanka mleka”. 

 Wychowawcy klas 

  

 M. Urbańska 

 

 Wychowawcy 

świetlicy szkolnej 

 Rodzice 

 J. Ziemiańczyk 

 Pedagog 

 

 

 Dyrektor 

  

Cały rok 

 

 

 

 

 

Wg. kalendarza 

imprez 

szkolnych            

i sportowych 

 

  

  

Rozbudzanie dbałości o estetykę 

otoczenia 

 - dba o czystość swojej klasy, 

szkoły, domu i najbliższego 

otoczenia, 

 - reaguje na przejawy wandalizmu, 
 - podejmuje i wykonuje zadania 

porządkowe, 

- dostrzega dom jako miejsce,            

w którym najważniejsza jest atmosfera 

oraz czystość i estetyczna dekoracja. 

 - udział w akcjach „Sprzątanie 

świata”, 

 - wyznaczanie zadań dla 

dyżurnych klasowych, 
 - realizacja programu WDŻ. 

 M. Urbańska 

 Wychowawcy klas 

 
 

 M. Urbańska 

 Rodzice 

Wrzesień 2021  

 

 

 

Cały rok 
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Kształtowanie nawyków 

racjonalnego żywienia 

 - ma świadomość roli zdrowego 

odżywiania się, 

 - umie rozróżnić produkty zdrowe   

i szkodliwe dla zdrowia, 

 - potrafi zmienić nawyki żywieniowe 

(spożywanie owoców, warzyw, mleka 

i przetworów mlecznych). 

 - pogadanki o zdrowej żywności, 

 - wyszukiwanie i prezentowanie 

informacji o zdrowym żywieniu, 

 - realizacja  projektu "Program dla 

szkół", 
- realizacja programu „ Szkoła 
promująca zdrowie”,  
- spotkanie z dietetykiem on line, 
- konkurs plastyczny „Piramida 

zdrowego żywienia”, 
- konkurs plastyczny „ Nałogom 
NIE”, 

 - pogadanki nt. „ Wiem, co mam     

w plecaku”. „ Co nas może 

uzależniać". 

 

 M. Urbańska 

 Rodzice 

 

 Dyrektor 

 

Wychowawcy 

Cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

BEZPIECZEŃSTWO, ZACHOWANIA RYZYKOWNE 
 

ZADANIA    

WYCHOWAWCZO- 

    PROFILAKTYCZNE 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA SPOSOBY REALIZACJI OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 
TERMINY 

Wdrażanie do przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa, poruszanie się po 

drogach, rozpoznawania sygnałów 

alarmujących, obsługi urządzeń 

technicznych, przestrzegania reguł 

w grach zespołowych i zabawach, 

pierwsza pomoc 

- zna i stosuje zasady 
bezpieczeństwa obowiązujące  

w szkole i poza nią 

- zna zasady obowiązujące w 

okresie pandemii związane z 

pobytem w szkole i poza nią 

 - lekcje techniki, 
 - zajęcia z wychowawcą nt. 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa, 

 - prelekcje policjanta (przestępstwa 

internetowe i narkomania), 

 - pokazy ratownictwa medycznego. 

 J. Sadowski 
  

 Wychowawcy klas 
 I. Kołodziejska 

  

M. Kaźmierkiewicz, 

 J. Ziemiańczyk 

Cały rok 

 

 

Grudzień 2021 
 

Maj 2022 

Eliminowanie niebezpiecznych 

miejsc w szkole 

 - zachowują się na terenie szkoły    

i poza nią zgodnie z regulaminem 

szkolnym i zasadami bhp 

 - wzmocnienie dyżurów                   
w miejscach, w których uczniowie 
czują się zagrożeni, 
 - monitoring, 
- zamknięcie wejścia do szkoły 
poprzez zamontowanie domofonu, 
- ogrodzenie terenu szkoły 
 

 Wszyscy nauczyciele 

 Dyrektor 

 Rodzice 

 Cały rok 
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Podejmowanie działań z 

zakresu profilaktyki uzależnień 

(alkohol, nikotyna, narkotyki, 

dopalacze) 

 - wie czym jest uzależnienie od 

alkoholu, narkotyków, nikotyny        

i dopalaczy, 

 - potrafi podać przyczyny i skutki 

uzależnienia, 

 - wie do jakich placówek zwrócić 

się o wsparcie w sytuacji 

problemowej. 

 - pogadanki                                       

z    pedagogiem/psychologiem nt. 

uzależnień, 

 - porady i konsultacje dla rodziców 

dotyczące współczesnych zagrożeń 

dzieci i młodzieży, 

 - telefon interwencyjny Rzecznika 

Praw Dziecka, 

 - adresy instytucji i ważnych 
telefonów wywieszone na tablicy 

ogłoszeń, 

 - pogadanka z policjantem nt. 

bezpieczeństwo na drodze (w 

zależności od sytuacji 

pandemicznej), 

 - zajęcia w klasie VIII - 

profilaktyka HIV i AIDS. 

 Pedagog 
 Dyrektor 
 Wychowawcy klas 

 J. Sadowski  

 

  

 Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Kwiecień 2022 

 

 Październik 

2021 

 

Zapobieganie wszelkim formom 

dyskryminacji, dotyczącej sytuacji 

rodzinnej, edukacyjnej czy 

zdrowotnej 

 - wie do jakich osób lub placówek 

zwrócić się o wsparcie w sytuacji 

problemowej, 

 - potrafi rozwiązywać swoje 

problemy w oparciu o własną 

wiedzę i umiejętności 

interpersonalne. 

 - diagnozowanie problemów przez 

nauczycieli (obserwacja, wywiad), 

 - udzielanie uczniom wsparcia 

poprzez organizację pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej 

(zajęcia wyrównawcze, 

rewalidacyjne, korekcyjno – 

kompensacyjne, rozwijające 

kompetencje emocjonalno - 

społeczne, psychoterapeutyczne), 

 - kierowanie uczniów na badania 

specjalistyczne, 

 - udzielanie Rodzicom porad w 

sprawie korzystania z pomocy 

odpowiednich instytucji, np. GOPS, 

 - współpraca z innymi instytucjami 

działającymi w środowisku 

lokalnym, m.in. GOPS, PPP w 

Lipnie, Policja, Kurator Sądowy, 

asystent rodziny, 

 - lekcje wychowawcze poświęcone 

tematyce tolerancji. 

 Wychowawcy klas 

 Pedagog 

 Dyrektor 
 Rodzice 

 Nauczyciele według 

planu zajęć 

 Cały rok 
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Wdrażanie do przestrzegania 

zasad bezpieczeństwa i 

odpowiedniego 

reagowania wobec zagrożeń dla 

zdrowia fizycznego, psychicznego 

i duchowego 

 - zna i przestrzega zasady 

bezpiecznego poruszania się po 

szkole i poza nią, 

- zna zasady obowiązujące w 

okresie pandemii związane z 

pobytem w szkole  

 - potrafi reagować w sytuacjach 

zagrożenia, 

 - w przypadku zagrożenia zdrowia, 

życia wie kogo prosić o pomoc (jak 

się zachować), 

 - umie podejmować decyzje dobre 

dla zdrowia swojego i innych. 

 

 - pogadanki i analiza dokumentów 

na temat bezpieczeństwa w szkole   

i poza nią, 

 - ćwiczenia ewakuacji szkoły, 

 - kontynuacja rekomendacji po 

audycie dotyczącym bezpieczeństwa             

w szkole (zamknięcie głównego 

wejścia do szkoły, wprowadzenie do 

użytku jednakowego klucza do 

wszystkich pomieszczeń). 
 

Wszyscy nauczyciele 

Rodzice 

Dyrektor 

 

Cały rok 

Wyrabianie umiejętności 

świadomego korzystania z 

Internetu (selekcja informacji, 

Internet jako źródło wiedzy i forma 

komunikacji). Uświadomienie 

zagrożeń płynących z Internetu 

 - potrafi korzystać z Internetu     

w sposób właściwy i pozytywny 

dla siebie, 

 - potrafi selekcjonować wiedzę  

i informacje, 

 - wie na czym polega problem 

cyberprzemocy, 

 - wie jakie instytucje i osoby mogą 

udzielić mu wsparcia. 

 - lekcje informatyki („Bezpieczne 

korzystanie z Internetu”, 

„Bezpieczni w sieci”), 

 - lekcje wychowawcze nt. korzyści 

i zagrożeń wynikających z 

korzystania z Internetu, 

 - lekcje języka polskiego, zajęcia 

biblioteczne („Internet jako źródło 

wiedzy”), 

 - przedstawienia profilaktyczne  

 J. Ziemiańczyk 

 Wychowawcy klas 

 Rodzice 

 E. Czarnecka 

 Pedagog 
 M. Urbańska 

 Cały rok 
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NIEPOWODZENIA W SZKOLE, ZAPOBIEGANIE DYSKRYMINACJI 
 

ZADANIA 

WYCHOWAWCZO- 
PROFILAKTYCZNE 

OCZEKIWANE EFEKTY SPOSOBY REALIZACJI OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

TERMINY 

Diagnozowanie indywidualnych 

potrzeb i możliwości uczniów, 

organizowanie pomocy w 

niwelowaniu deficytów 

rozwojowych i trudności szkolnych. 

Wspieranie uczniów zdolnych. 

- radzi sobie w różnych sytuacjach 

problemowych 

 - wyłonienie uczniów 

wymagających wsparcia i uczniów 

zdolnych (na podstawie 

obserwacji, wywiadu, diagnozy, 

opinii i orzeczeń Poradni PP), 

 - testy kompetencji – diagnoza 

początkowa i końcowa uczniów kl. 

IV i VIII, 

 - kierowanie uczniów na badania 

specjalistyczne, 

 - organizacja zajęć 

wspomagających w szkole: 

wyrównawczych, korekcyjno – 

kompensacyjnych, 

logopedycznych, rewalidacyjnych, 

terapeutycznych 

 - udział w zajęciach rozwijających 

zainteresowania:  

 > językowe  

 Pedagog 
 

 Dyrektor 

 

 pracownicy poradni 

PPP w Lipnie 

  
 Wychowawcy klas 

 

 

 Nauczyciele w kl. IV i 

VIII 

 

 

I.Kołodziejska 

 Cały rok 

 

 Wrzesień 2021 

 

 

 

 Czerwiec 2022 
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Wspomaganie rodzin niewydolnych 
materialnie oraz wychowawczo 

- otrzymuje pomoc w trudnych 
sytuacjach 

- udzielanie rodzicom porad w 
sprawie korzystania z pomocy 
odpowiednich instytucji, m.in. 
GOPS, PPP w Lipnie, Sąd 
Rejonowy w Lipnie, 
- pomoc w uzyskaniu środków na 
żywienie dzieci, 
- dofinansowanie wycieczek 
szkolnych, 
- zwolnienia z opłat PZU, 
- udzielanie rodzicom porad 
odnośnie rozwiązywania 
problemów wychowawczych. 

Wychowawcy klas 
Pedagog 
Dyrektor 

Cały rok 

 

 


