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PROGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH  

DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RADZIECHOWACH 

 W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

 

 

 

CELE: 
1. Zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego i psychofizycznego w warunkach poszanowania godności oraz wolności 

światopoglądowej i wyznaniowej.  

2. Zapewnienie uczniom możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. 

3. Wielostronne kształcenie osobowości ucznia:  

 wspomaganie rozwoju intelektualnego, fizycznego i emocjonalnego,  

 utrwalanie akceptowanych społecznie zachowań (w rodzinie, klasie szkolnej, grupie rówieśniczej),  

 uświadamianie celowości rozwijania własnej osobowości.  

4. Uczenie szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowanie do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej 

i w państwie w duchu dziedzictwa kulturowego i postaw patriotycznych.  

5. Wzbudzenie szacunku dla pracy i chęci dalszego doskonalenia zawodowego.  

 

 

 

ZADANIA SZKOŁY: 
1. Działania mające na celu:  

 stworzenie przyjaznej atmosfery; 

 uczenie umiejętności współpracy i współodpowiedzialności w grupach rówieśniczych oraz w stosunkach z dorosłymi; 

 zapewnienie warunków zdrowego rozwoju psychofizycznego. 

2. Przestrzeganie praw człowieka, dziecka, ucznia.  

3. Kształtowanie postaw patriotycznych. 

4. Wspieranie uczniów:  

 w budowaniu własnego systemu wartości; 

 w podejmowaniu aktywności poznawczej i twórczej; 

 w kierowaniu własnym rozwojem  
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Budowanie pozytywnego klimatu społecznego w szkole 
 

Zadanie Sposoby realizacji Odpowiedzialni Terminy 

Zapewnienie warunków 

bezpiecznego przebywania ucznia 

w szkole i poza nią 

 zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi 

w szkole 

 realizacja założeń przyjętych w WO – odpowiedzialność za 

mienie własne i szkolne 

 przeprowadzenie pogadanek na lekcjach wychowawczych 

nt. Zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły 

i poza nią (m. in. wycieczki, zawody sportowe) 

 wyrabianie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo 

własne i innych: 

-kontrola bezpieczeństwa poprzez monitoring 

w szkole, 

-aktywne i skuteczne pełnienie dyżurów przez nauczycieli 

i pracowników szkoły   

-znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo 

w drodze do i ze szkoły, 

-zdobywanie karty rowerowej, 

 dostarczanie informacji na temat form pomocy 

i instytucji jej udzielających w sytuacjach kryzysowych 

 spotkanie z policjantem dla kl. I szkoły podstawowej – 

bezpieczna droga do i ze szkoły 

wychowawcy klas 

 

wychowawcy klas 

 

wychowawcy klas 

 

 

dyrekcja szkoły 

 

nauczyciele, personel 

 

wychowawcy klas 

 

nauczyciel techniki 

 

 

pedagodzy 

 

 

dyrekcja szkoły 

cały rok 

 

cały rok 

 

na bieżąco 

 

 

na bieżąco 

 

 

 

 

 

 

 

 

na bieżąco 

 

 

IX 

Przeciwdziałanie agresji 

i przemocy 

 diagnozowanie zagrożeń środowiska szkolnego agresją 

i przemocą 

 rozpoznawanie środowiska pozaszkolnego uczniów, którzy 

zachowują się agresywnie 

 nauka asertywnego rozwiązywania problemów 

 eliminacja i zapobieganie zjawiskom przemocy 

i agresji poprzez: 

-prowadzenie tej tematyki na lekcjach wychowawczych, 

z uwzględnieniem zagrożeń wynikających ze świata 

wirtualnego, 

 

 

 

 

 

pedagodzy 

wychowawcy klas 

 

 

 

 

 

na bieżąco 
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-edukacja prawna - współpraca z PPP, GOPS, Policją, 

Sądem (kuratorami) 

  uwrażliwienie na bezpieczne formy spędzania czasu 

wolnego 

 

Działania skierowane na poznanie siebie (ucznia) i rozwój społeczny 

 

Zadanie Sposoby realizacji Odpowiedzialni Terminy 

Uczenie samorządności, poczucia 

odpowiedzialności  

za zespół oraz konsekwencji  

w działaniach, poszanowania 

mienia swojego, kolegów 

i szkoły 

 wybory do samorządów klasowych oraz samorządu 

uczniowskiego - tworzenie zasad i reguł życia klasowego 

i szkolnego 

 zapoznanie uczniów z ich prawami i obowiązkami 

wynikającymi ze Statutu Szkoły   

 zapoznanie uczniów z regulaminami obowiązującymi 

w szkole 

 udział uczniów w życiu społeczności szkolnej 

 wolontariat szkolny 

wychowawcy klas, SU 

 

 

wychowawcy klas 

 

wychowawcy klas 

 

wychowawcy klas 

opiekunowie wolontariatu 

IX 

 

 

IX 

 

IX 

 

cały rok 

cały rok 

Poznanie historii i tradycji naszego 

narodu, budzenie poczucia 

świadomości narodowej 

i patriotycznej 

 

Organizacja obchodów świąt narodowych: 

 100 rocznica Odzyskania Niepodległości (RAMBIT kl. III 
gimnazjum) 

 Montaż słowno-muzyczny z okazji 100 rocznicy 
Odzyskania Niepodległości – uroczystość dla środowiska 

lokalnego. 

Wycieczki patriotyczne: 

- do miejsc Pamięci Narodowej 

- opieka nad Miejscami Pamięci Narodowej, 

- zajęcia pt. „Wrzesień 1939 na Żywiecczyźnie” połączone ze 

zwiedzaniem schronu bojowego „Wędrowiec 

w Węgierskiej Górce” 

 

wychowawcy klas,  

nauczyciel historii 

wychowawcy klas,  

nauczyciele muzyki 

 

 

 

wychowawcy klas  

 

XI 

 

XI 

 

 

 

 

według potrzeb  

Podtrzymywanie tradycji regionu  opieka nad miejscami Pamięci Narodowej – pomnikiem na 
starym cmentarzu 

 udział w imprezach organizowanych w środowisku 

opiekunowie wolontariatu 

 

dyrekcja szkoły  

według potrzeb 

 

wg terminów 
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lokalnym 

-uroczystości patriotyczne  

-kulturalne: Wieczór Kolęd, Koncert dla Mam, 

-sportowe, Piknik Rodzinno-Ekologiczny 

-turystyczno-krajoznawcze 

nauczyciele w-f, nauczyciele 

świetlicy, biblioteki, opiekunowie 

szkolnego koła  

 

SKKT 

imprez 

Rozbudzanie postaw uczestnictwa 

w kulturze 
 udział w wydarzeniach kulturalnych (spektakle teatralne, 

seanse filmowe, koncerty muzyczne 

i inne) 

 działalność chóru szkolnego 

 wyjazd uczniów do Biblioteki Śląskiej 

wychowawcy klas 

 

 

nauczyciel muzyki 

nauczyciele biblioteki  

cały rok 

 

 

cały rok 

wg harmon. 

Poznanie samorządu terytorialnego 

i jego struktury 
 współpraca z instytucjami wspomagającymi szkołę: Urząd 

Gminy, Policja, placówki kulturalno-oświatowe, GOPS, 

GKS, Straż Pożarna, Parafia 

 

dyrekcja szkoły, pedagodzy, 

psycholog, nauczyciel WOS, 

wychowawcy klas 

 według potrzeb 

 

Dorastanie, dojrzałość, odpowiedzialność 

 

Zadanie Sposoby realizacji Odpowiedzialni Terminy 

Kształtowanie postaw 

zrozumienia siebie, tolerancji  

dla racji i poglądów drugiego 

człowieka 

 udział w zajęciach psychoedukacyjnych dotyczących 
asertywności, tolerancji, komunikacji międzyludzkiej, 

rozwijanie empatii i samokontroli, radzenia sobie ze stresem, 

rozpoznawania i wyrażania własnych emocji, poznawanie 

swoich mocnych stron 

 rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i 
społecznych uczniów 

 realizacja programu nauczania obejmująca wiedzę o życiu 

seksualnym człowieka, zasadach odpowiedzialnego 

rodzicielstwa, wartości rodziny 

 realizacja działań zawartych w harmonogramie lekcji 
wychowawczych 

 podnoszenie świadomości praw dziecka i ucznia 

pedagodzy, psycholog, 

wychowawcy klas  

 

 

 

pedagodzy, psycholog, 

wychowawcy klas  

nauczyciel WDŻ, nauczyciel 

biologii, wych. klas 

 

wychowawcy klas, 

pedagodzy, psycholog 

wych., pedagodzy, 

nauczyciel WOS 

cały rok 

 

 

 

 

cały rok 

 

według potrzeb 

 

 

cały rok 

 

cały rok 
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Rozwijanie szacunku dla dobra 

wspólnego i postaw 

prospołecznych 

 

 organizacja samopomocy koleżeńskiej w klasach 

 organizowanie pomocy innym w ramach akcji 
charytatywnych  

 rozwijanie i wspieranie działalności szkolnego wolontariatu 
oraz edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych 

mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych 

i prospołecznych 

 organizacja i szkolenie w zakresie udzielania pierwszej 
pomocy w nagłych wypadkach 

 przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji -

rozbudzanie potrzeb czytelniczych 

 dbałość o dekorację sal lekcyjnych i estetykę korytarzy 

wychowawcy, pedagodzy  

SU, wychowawcy klas 

 

opiekunowie wolontariatu, 

SU 

 

 

pielęgniarka szk., opiekunowie 

PCK, nauczyciel EDB 

nauczyciele biblioteki 

 

nauczyciele, opiekunowie sal, 

wychowawcy klas  

cały rok 

według potrzeb 

 

na bieżąco 

 

 

 

według potrzeb 

 

cały rok 

 

cały rok 

 

Kształtowanie umiejętności 

rozwiązywania konfliktów oraz 

radzenia sobie w trudnych 

sytuacjach  

 

 

 zajęcia doskonalące techniki dyskutowania, wyrażania sądów 
i opinii 

 propagowanie pozytywnych wartości przez postawę 
nauczyciela  

 pogadanki nt. zasad zachowania się w sytuacjach trudnych  

 tworzenie zespołów wychowawczych do rozwiązywania 
konkretnych problemów szkolnych 

pedagog, wychowawcy,  

 

nauczyciele przedmiotów 

nauczyciele 

pedagodzy, wychowawcy klas 

 

wychowawcy klas, pedagodzy, 

psycholog, dyrekcja szkoły 

cały rok 

 

cały rok 

 

na bieżąco 

 

według potrzeb 

Przygotowanie i przeprowadzanie  

działań wspomagających rozwój  

uzdolnień i talentów  

 rozwijanie zainteresowań poprzez wspieranie motywacji 
wewnętrznej  

 poznawanie technik zapamiętywania i uczenia się 

 organizowanie warsztatu pracy 

wychowawcy, nauczyciele 

przedmiotów 

wychowawcy, nauczyciele 

przedmiotów 

cały rok 

 

cały rok 

 

 

Pomoc w podejmowaniu decyzji 

dotyczącej dalszej edukacji 

i wyboru szkoły. 

 według odrębnego planu działań doradztwa zawodowego wychowawcy klas,  

doradca zawodowy  

na bieżąco 
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Żyję zdrowo w zdrowym otoczeniu 

 

Zadanie Sposoby realizacji Odpowiedzialni Terminy 

Kształtowanie świadomości 

ekologicznej 
 udział w ekologicznych akcjach (np. dokarmianie zwierząt), 

konkursach szkolnych i międzyszkolnych, powiatowych 

opiekunowie SK-LOP 

  

wg kalendarza 

Kształtowanie zasad zdrowego 

stylu życia i nawyków 

aktywnego wypoczynku 

 

 

 organizacja zajęć sportowych – realizacja programu promującego 
zdrowy styl życia (realizowane z funduszy Komisji ds. 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych UG) 

 klasy o profilu sportowym 

 zajęcia GKS 

 współpraca z Centrum Dietetycznym Natur Hause 

 badanie przez lekarza medycyny sportowej 

 organizacja rajdów górskich 

 realizacja programu „Twój piękny uśmiech” 

 realizacja programu „Szkoła z witaminą” 

 organizacja Dnia Sportu 
 

 udział uczennic klas VI w programie edukacyjnym „Między nami 

kobietkami” 

 udział szkolnych laureatów w Powiatowym Konkursie „Wiedzy o 
uzależnieniach” wyłonionych na podstawie konkursów 

międzyklasowych 

 Udział w działaniach w ramach Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii: 

„Zanim będzie za późno” (profilaktyka alkoholizmu 

i narkomanii); 

„Szkolna Interwencja Profilaktyczna” (program rekomendowany 

przez instytucje centralne). 

 zorganizowanie spotkań nt. demoralizacji i odpowiedzialności 
karnej nieletnich, w tym konsekwencji prawnych wynikających 

z naruszenia ustawy o narkomanii – zaproszenie pracowników 

nauczyciele wf, wychowawcy klas 

 

dyrekcja szkoły 

nauczyciele wf 

nauczyciele wf 
dyrekcja szkoły, pielęgniarka  

dyrekcja szkoły 

opiekunowie SK-LOP 

pielęgniarka szkolna 

dyrekcja szkoły 

dyrekcja szkoły, wychowawcy 

klas, nauczyciele wf 

dyrekcja szkoły 

pedagodzy 

pedagodzy 

 

 

pedagodzy, psycholog, 

wychowawcy klas 

dyrekcja szkoły 

  

 

 

 

 

Dyrekcja szkoły, pedagodzy 

wychowawcy klas V 

pedagodzy 

cały rok 

 

 

cały rok 

cały rok 
wg harmon. 

wg harmon. 

wg harmon. 

wg harmon. 

wg harmon. 

cały rok 

VI 

 

wg harmon. 

wg harmon. 

wg harmon. 

 

 

wg harmon. 

 

 

 

 

 

 

 

wg potrzeb 

II półrocze 
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sądu i policji – dla uczniów klas starszych w ramach działań 

profilaktycznych 

 współpraca z sądem, policją, PPP, itp. 

 podejmowanie tematów dot. zdrowego stylu życia na 
poszczególnych przedmiotach wg realizowanych planów 

wynikowych  

 pogadanki na tematy: 
a)  higieny osobistej, prawidłowego odżywiania, otyłości i 

nadwagi, zapobiegania wadom postawy i wadom wzroku 

b)  problemów dojrzewania 

c)  zapobiegania chorobom 

d)  zapobiegania wypadkom 

e)  zdrowego wypoczynku 

f)  szkodliwości nikotyny, alkoholu, narkotyków, dopalaczy i in. 

środków psychoaktywnych 

g)  zjawiska: netoholizm, fonoholizm, infoholizm, itp. 

 

 

 

wychowawcy klas, pedagodzy, 

psycholog,pielęgniarka, 

nauczyciele przedmiotów 

 

wychowawcy klas, pedagodzy, 

psycholog,pielęgniarka, 

nauczyciele przedmiotów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wg hormon. 

 

cały rok 

 

 

 

wg potrzeb 

 

Jestem kulturalny i jest mi z tym dobrze 

 

Zadanie Sposoby realizacji Odpowiedzialni Terminy 

Integracja zespołu klasowego  zajęcia integracyjno – adaptacyjne dla klas pierwszych pedagodzy, psycholog, 

wychowawcy klas   

IX 

 

 

Kształtowanie umiejętności 

kulturalnego zachowania 

w różnych sytuacjach 

Wspieranie ucznia 

w poszukiwaniu  

pozytywnych wartości  

 

Pogadanki na godzinach wychowawczych:  

 poszanowanie innych, akceptacja i tolerancja dla odmienności 

 umiejętność rozróżniania dobra i zła, właściwego reagowania na 

zło - przeciwdziałanie agresji i przemocy   

 uwrażliwienie na piękno wypowiedzi 

 uwrażliwienie na kulturę wypowiedzi 

 udział w akcjach charytatywnych 

 przekazywanie pozytywnych wartości przez własną postawę 
nauczyciela – wychowawcy 

wychowawcy, pedagodzy, 

psycholog 

 nauczyciele przedmiotów, 

nauczyciele biblioteki 

i świetlicy 

 

 

 

 

cały rok 
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Współpraca z rodzicami i środowiskiem 

 

Zadanie Sposoby realizacji Odpowiedzialni Terminy 

Zapoznanie rodziców 

z dokumentacją regulującą życie 

szkoły 

Rozpoznanie środowiska 

rodzinnego uczniów i ich potrzeb 

- udzielanie pomocy materialnej 

i opiekuńczo-wychowawczej 

 omówienie z rodzicami i obowiązujących dokumentów 
regulujących życie szkoły w tym harmonogramem działań 

wychowawczo-profilaktycznych na bieżący rok szkolny 

 spotkania i konsultacje z rodzicami 

 indywidualne rozmowy z uczniami i rodzicami - określenie 

potrzeb ucznia i form pomocy  

 uczulenie rodziców na konsekwencje związane 
z prowadzeniem niezdrowego stylu życia (niewłaściwa dieta, brak 

ruchu fizycznego, stosowanie środków psychoaktywnych, itp.) 

 prowadzenie działań w celu pedagogizacji rodziców 

 współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem, 

PPP, Policją, rozpoznanie potrzeb w zakresie pomocy 
dydaktycznej, opiekuńczo-wychowawczej i materialnej 

wychowawcy klas 

 

 

wych. klas, pedag.,psych 

wych. klas, pedagodzy, 

psycholog 

wych. klas, pedagodzy 

 

 

 

dyrekcja szkoły 

dyrekcja szkoły, pedagodzy  

IX 

 

 

wg harmon. 

cały rok 

 

cały rok 

 

 

 

wg harmon. 

wg potrzeb 

 

Współpraca z rodzicami 

w pokonywaniu trudności  

związanych z okresem 

dojrzewania  

wychowanków.  

Angażowanie rodziców w życie 

szkoły  

 

 rozwiązywanie problemów wieku dojrzewania 

 podejmowanie rozmów na temat: koleżeństwa, przyjaźni, miłości - 

przełamywanie tematów tabu 

 ustalenie wspólnej z rodzicami strategii i jednolitego frontu w 
działaniach mających na celu uzyskanie jak najlepszych wyników 

w pracy opiekuńczo-wychowawczej 

 przeprowadzanie ankiet i wywiadów z rodzicami 

 spotkania dla rodziców ze specjalistami 

 zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców 

 włączanie rodziców do działań związanych z realizacją programu 
wychowawczo-profilaktycznego  

 

wychowawcy klas,  

pedagodzy, nauczyciele 

przedmiotów 

 

 

wych. klas, pedagodzy  

dyrekcja szkoły 

dyrekcja szkoły 

wychowawcy klas 

 

 

cały rok 

 

 

 

wg potrzeb  

wg potrzeb 

wg potrzeb 

wg potrzeb 

 

 

 

Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 13.09.2018r. 


