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„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie 

tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby 

również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich...” 

 

Jan Paweł II 
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I PODSTAWA PRAWNA:  

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

• Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989r. (Dz.U. 

z 1991 r. nr 120, poz. 526).  

• Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z dn. 2018 r. poz. 967).  

• Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1457i 1560.).  

• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późniejszymi zmianami)  

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

poz. 487, z 2017 r. poz. 2245, 2439, z 2018 r. poz. 310, 650). 

• Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1030).  

• Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. 

Dz.U. z 2018 r. poz. 1446).  

• 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 2015 r. poz. 1249).  

• 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 214)  

• Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2019/2020 

• Statut Szkoły Podstawowej w Nosówce. 
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II WSTĘP  

  Wychowanie należy do podstawowych celów polityki edukacyjnej państwa. Wychowanie młodego pokolenia jest zadaniem 

rodziny i szkoły, która w swojej działalności musi uwzględniać wolę rodziców, ale także i państwa, do którego obowiązków należy 

stwarzanie  właściwych warunków wychowania. Zadaniem szkoły jest wychowywanie dzieci i młodzieży do wartości.  

   

Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej 

i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci  i młodzieży.  

 

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi  

i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.   

  

Program wychowawczo-profilaktyczny jest współtworzony przez wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, rodziców, 

dyrektora oraz  wszystkich nauczycieli.  System wartości, na którym opieramy pracę wychowawczą i profilaktykę to wartości 

chrześcijańskie i uniwersalne (prawda, dobro, piękno, wiara, nadzieja, miłość). 

Za realizację programu wychowawczo-profilaktycznego odpowiedzialni są wszyscy  nauczyciele, wychowawcy, rodzice i uczniowie.  

Tworzenie programu wychowawczo-profilaktycznego zostało poprzedzone diagnozą  potrzeb naszych uczniów, ich problemów, 

możliwości oraz uwarunkowań otoczenia.  

Szkoła wspiera rozwój każdego ucznia, jego sfery intelektualnej, emocjonalnej, społecznej zgodnie z jego możliwościami.  

W realizacji zadań wychowawczych dążymy do jednolitości oddziaływań rodziców i szkoły. Wszyscy pracownicy szkoły są 

wychowawcami – wychowują swoją osobowością i zachowaniem. Szkoła rozwija zainteresowania uczniów oraz przeciwdziała 

niepowodzeniom szkolnym (zainteresowanie nauką szkolną), wspomaga rozwój moralny uczniów (poszanowanie norm, wartości 

i autorytetów), stwarza uczniom możliwości przynależenia do pozytywnych grup rówieśniczych: kół zainteresowań, zespołów 

sportowych, muzycznych itp. Działalność profilaktyczna szkoły pozostaje w związku z działalnością profilaktyczną w środowisku 
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lokalnym – odgrywa ono istotną rolę w kształtowaniu osobowości ucznia, jest także pomocne w kształtowaniu odpowiednich postaw 

moralnych i przygotowaniu wychowanków do dokonywania właściwych i przemyślanych wyborów życiowych.  

 

III MISJA I WIZJA SZKOŁY 

Misja szkoły 

Obecnie szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, prawie oświatowym oraz w przepisach wydanych na 

ich podstawie, zapewniając uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego w poszanowaniu godności. 

Zasadniczym zadaniem systemu edukacji jest jak najlepsze przygotowanie młodego pokolenia do roli świadomych gospodarzy swojej 

miejscowości i państwa. Młody człowiek wchodzący w dorosłe życie powinien czuć się Polakiem, ale także Europejczykiem. Ma 

sprostać wymaganiom przyszłości, aby mógł skutecznie konkurować i współpracować z obywatelami innych państw. 

Dziecko jest poddane wpływom różnych czynników: domu, środowiska lokalnego, mediów, wirtualnej przestrzeni. Ważne jest 

ukierunkowanie zainteresowań uczniów i współpraca nauczycieli z rodzicami w celu właściwego kształtowania postawy 

wychowanków. Absolwent powinien być kreatywny, otwarty na zmiany, posiadać umiejętności działania i współdziałania, które to 

cechy pozwolą mu w przyszłości dostosować się do funkcjonowania na rynku pracy. Niezwykle ważne jest wzmacnianie samooceny 

uczniów pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, a także uczniów niepełnosprawnych poprzez danie możliwości odnoszenia przez 

nich sukcesów na różnych płaszczyznach. Tylko nauczyciel z pasją może wyzwolić zapał do realizacji różnych zadań i chęć 

zdobywania wiedzy przez całe życie. 

Misją naszej szkoły jest troska o szeroko pojęte dobro dziecka, utrzymanie właściwych relacji z rodzicami oraz efektywna współpraca 

z instytucjami i środowiskiem lokalnym. 

Ponadto priorytety szkoły to: 

1. Przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki na wyższych poziomach i wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. 

2. Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa. 
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3. Wychowanie do samodzielności i umiejętności dokonywania wyborów przy poszanowaniu zasad kultury osobistej oraz 

wartości patriotycznych i moralnych. 

4. Rozbudzanie wrażliwości oraz uczenie tolerancji i szacunku. 

5. Ukierunkowywanie umiejętności przezwyciężania barier i radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 

6. Kreowanie postaw twórczych, aktywnych, rozwijanie talentów i uzdolnień. 

7. Proponowanie ciekawej  oferty edukacyjnej, dostosowanej do zainteresowań i indywidualnych możliwości uczniów. 

8. Inspirowanie i motywowanie nauczycieli do działań twórczych, kreatywnych oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 

9. Unowocześnianie i modernizacja bazy dydaktycznej. 

Wizja szkoły 

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa  w  Nosówce jest szkołą nowoczesną, dobrze zorganizowaną, atrakcyjną i życzliwą dla 

uczniów. Zapewnia wszechstronny rozwój osobowości w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, 

estetycznym, moralnym i duchowym. 

1. W szkole uczymy demokracji – nauczyciele, rodzice i uczniowie czują się współgospodarzami szkoły. 

2. Dbamy o jakość szkoły – analizujemy potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców; ustalamy kierunki zmian i je realizujemy. 

3. Promujemy szkołę w środowisku m.in. poprzez udział w konkursach, projektach i piknikach edukacyjnych, warsztatach, 

konferencjach, akcjach charytatywnych. 

4. Zapewniamy bezpieczną i przyjazną szkołę – spełniamy wszelkie wymogi bezpieczeństwa i higieny, dbamy o estetykę całego 

obiektu. 

5. Zapewniamy nowoczesną ofertę edukacyjną: oferujemy wszechstronne kształcenie z wykorzystywaniem technologii 

informatycznych, uczymy korzystania z różnych źródeł informacji. 

6. Zaspokajamy indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów: rozpoznajemy potrzeby i możliwości uczniów, umożliwiamy 

rozwój zainteresowań i uzdolnień m. in. poprzez liczne koła zainteresowań, konkursy i produkty edukacyjne. 
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7. Tworzymy środowisko przyjazne uczeniu się, jasno określamy wymagania edukacyjne, rozwijamy kreatywność, 

odpowiedzialność, umiejętność korzystania ze zdobytej wiedzy, stosujemy aktywizujące metody pracy. 

8. Gwarantujemy osiąganie standardów edukacyjnych, mobilizujemy do ciągłego rozwoju i realizacji dalszych celów i aspiracji. 

9. Zapewniamy równość szans, wspieramy rozwój osobowy każdego ucznia, uczymy tolerancji i empatii, promujemy zdrowy styl 

życia przeciwdziałamy agresji, uczymy szacunku dla ludzi, uświadamiamy uczniom, że ponoszą odpowiedzialność za własne 

czyny. Dążymy do tego, by nasi uczniowie w przyszłości godnie reprezentowali naszą szkołę, gminę i kraj.   

 

IV CHARAKTERYSTYKA SYLWETKI ABSOLWENTA SZKOŁY  

  

Dążeniem szkoły jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania 

samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy:  

- zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia  

- wyróżnia go uczciwość, wiarygodność, wytrwałość, szacunek dla innych ludzi  

- prezentuje postawę patriotyczną i obywatelską, zna i szanuje polskie dziedzictwo kulturowe  

 - rozwija swoje zainteresowania, jest dociekliwy i żądny wiedzy  

- charakteryzuje go kreatywność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, poczucie własnej wartości 

- potrafi właściwie wykorzystać technologie informacyjne  

- potrafi korzystać ze źródeł wiedzy dostępnych w domu i w szkole 

- pozytywnie patrzy na świat  

- rozwija aktywność fizyczną  

- jest gotowy do podejmowania działań na rzecz innych oraz do pracy zespołowej  
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- stosuje w życiu codziennym zasady higieny, dba o własne zdrowie  

- posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce 

o bezpieczeństwo własne i innych  

- wykazuje szacunek do norm obowiązujących społeczność szkoły  

- szanuje i pielęgnuje tradycje rodzinne, szkoły, regionu, narodu i kraju  

- szanuje tradycje i kulturę innych narodów  

- jest tolerancyjny  

- ma świadomość bycia Polakiem i Europejczykiem  

- uczestniczy w życiu społecznym najbliższego otoczenia  

- jest gotowy do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw 

V GŁÓWNE WARTOŚCI UZNAWANE PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNĄ  

1. Rodzina  

2. Przyjaźń  

3. Miłość  

4. Zdrowie  

5. Pomoc innym  

6. Prawda  

7. Tolerancja  

8. Wartości patriotyczne  

9. Szacunek  
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VI EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO 2018-2019 -WNIOSKI DO 

DALSZEJ PRACY:  

  

1. W roku szkolnym 2019/2020 należy podjąć dodatkowe działania zmierzające do poprawy relacji między dziećmi  

2. Należy uświadomić dzieci w kwestii dbania o zdrowie.  

3. Należy zwiększyć świadomość uczniów na temat podejmowanych przez szkołę działań promujących zdrowy styl życia.  

4. Należy uwzględnić potrzeby uczniów klas VIII.  

5. Należy kontynuować podejmowane działania z zakresu bezpieczeństwa, w dalszym ciągu podejmować tematykę kulturalnego 

zachowania się, tolerancji oraz funkcjonowania uczniów w grupie rówieśniczej.  

 

VII ZADANIA SZKOŁY:  

- kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz  relacji uczniów 

i nauczycieli, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz 

nauczycielami i wychowawcami,  

- kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym wyrabianie nawyków higienicznych, uczenie zachowań bezpiecznych dla 

zdrowia własnego i innych osób,  

- upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i 

sytuacji nadzwyczajnych – w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych,  

- kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu; wzmacnianie 

wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,  

- uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,  

-uczniowie są aktywni,  
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- szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.  

 

VIII NAJWAŻNIEJSZE CELE WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI  

• Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia. 

• Kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich. 

• Pogłębianie współpracy z rodzicami – wypracowanie w porozumieniu z rodzicami procedur reagowania w przypadku łamania 

przez uczniów postanowień statutu.  

• Wychowanie do wartości poprzez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych 

• Rozwijanie kompetencji kluczowych w tym kompetencji matematycznych u uczniów. 

• Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów. 

• Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego. Nauczenie uczniów odpowiedzialnego 

korzystania z zasobów Internetu, w tym z mediów społecznościowych. Wspieranie ucznia (z uwzględnieniem jego 

indywidualnej sytuacji) w procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw i nawyków, które zapewniają mu przygotowanie do 

racjonalnego i godnego życia oraz kontynuacji nauki na dalszym etapie.  

Działania profilaktyczne  

• Wspieranie uczniów w ich rozwoju i zdrowym stylu życia, podejmowanie działań ograniczających zachowania ryzykowne 

(m.in. poprzez integrację klas, udział uczniów w pogadankach zgodnie z harmonogramem, budowanie życzliwej atmosfery).   

• Wspieranie uczniów, którzy ze względu na swoją sytuację materialną, rodzinną i środowiskową lub uwarunkowania 

biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych.  

• Udzielanie wsparcia rodzicom i rozwiązywanie problemów młodzieży. Eliminowanie przejawów agresji, przemocy 

i demoralizacji.  
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• Kontynuowanie form pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

• Nauczanie włączające.  

• Wspieranie uczniów, u których rozpoznano wczesne objawy zażywania środków odurzających i psychoaktywnych (kierowanie 

do instytucji pomocniczych).  

 

IX SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY w roku szkolnym 2018/2019  

 

I Opieka nad uczniem trudnym wychowawczo i z trudnościami w nauce 

ZADANIE DO REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMINY REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY WARTOSCI 
1. Diagnoza  wstępna potrzeb 

rozwojowych uczniów: - 
kierowanie uczniów z trudnościami 
dydaktyczno-wychowawczymi na 

badania psychologiczno-
pedagogiczne. 

Wszyscy wychowawcy, pedagog IX, X 2019 

Udzielenie pomocy uczniom z 
trudnościami dydaktyczno - 

wychowawczymi. 
 

Współpraca 
Rozwój osobisty 

Samodoskonalenie się 
Zdrowie 

2. Rozpoznanie sytuacji materialnej 
uczniów. 

Wychowawcy IX 2019 

Przyznanie pomocy materialnej w 
formie dożywiania i zasiłków 

losowych. 
 

Zdrowie 
Pomoc innym 

 

3. Sprawowanie szczególnej opieki 
nad uczniami wymagającymi 

pomocy dydaktycznej i 
wychowawczej: - pomoc 

psychologiczno- pedagogiczna, - 
pogadanki, - zajęcia dydaktyczno – 

wyrównawcze, - zajęcia 
logopedyczne,   - zajęcia 

wspierające rozwój emocjonalno – 
społeczny,   - rozmowy 

indywidualne, 

Wychowawcy, pedagog, logopeda Cały rok 

Właściwe funkcjonowanie dziecka 
w szkole (na miarę swoich 
możliwości i zgodnie z jego 

potrzebami). 
 

Pomoc innym 
Współpraca 
Tolerancja 
Szacunek 
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II Opieka szkoły nad uczniem zdolnym  

ZADANIE DO REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMINY REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY WARTOSCI 
1. Udział w konkursach 

przedmiotowych organizowanych 
przez Podkarpackiego Kuratora 

Oświaty 

p. M. Król, H. Ignac, M. Górnecka, 
A. Witalec, E, Kiełbasa 

X 2019 

Rozwinięcie uzdolnień uczniów w 
zakresie przedmiotów 

humanistycznych i matematyki 
 

Współpraca 
Samodoskonalenie się 

Rozwój osobisty 

2. . Konkursy ortograficzne i 
polonistyczne - kl. I – VIII 

Nauczyciele I-III, p. M. Król, p. A. 
Witalec 

IV-V 2020 

Wyrobienie nawyków 
ortograficznych i rozwijanie 

zainteresowań polonistycznych. 
 

Współpraca 
Samodoskonalenie się 

Rozwój osobisty 

3. Konkursy matematyczne i 
przyrodnicze - kl. I – VIII 

 

p. E. Kiełbasa, p. H. Ignac, 
Nauczyciele I-III 

III-IV 2020 
Wykształcenie zainteresowań 

matematycznych i przyrodniczych. 
 

Współpraca 
Samodoskonalenie się 

Rozwój osobisty 

4. Konkursy z j. angielskiego. p. M. Górnecka V 2020 
Wykształcenie zainteresowania 

językami obcymi. 
 

Współpraca 
Samodoskonalenie się 

Rozwój osobisty 

5. Wiosenny „Talent Show” p. M. Król, SU III 2020 
Rozwinięcie zainteresowań. 

 

Współpraca 
Samodoskonalenie się 

Rozwój osobisty 

6. Konkursy plastyczne i muzyczne p. B. Czarnik Cały rok 
Rozwinięcie zainteresowań 
plastycznych i muzycznych. 

 

Współpraca 
Samodoskonalenie się 

Rozwój osobisty 

7. Konkursy  czytelnicze 
Wychowawcy I-III, p. M. Król, 

p. A. Witalec 
Cały rok 

Upowszechnienie czytelnictwa 
wśród dzieci i młodzieży. 

 

Współpraca 
Samodoskonalenie się 

Rozwój osobisty 

8. Zajęcia dla uczniów 
uzdolnionych kl. I –VIII 

p. H. Ignac, 
p. M. Król 

p. E. Kiełbasa 
Cały rok 

Rozwinięcie zdolności i 
zainteresowań uczniów. 

 

Współpraca 
Samodoskonalenie się 

Rozwój osobisty 

III Bezpieczna szkoła 

ZADANIE DO REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMINY REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY WARTOSCI 

1. Zapoznanie uczniów kl. I – VIII ze 
statutem, Przedmiotowymi 

Zasadami Oceniania 
Wychowawcy IX 2019 

Uczeń czuje się bezpieczny w 
szkole, zna zasady bezpiecznego 

zachowania się w szkole, w domu, 
na ulicy, na wycieczkach, wokół 

szkoły oraz korzystania z Internetu. 
 
 

Prawda 
Tolerancja 

Współpraca 
Bezpieczeństwo 
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2. Udział uczniów kl. I – VIII w 
konkursach i pogadankach z 
zakresu ruchu drogowego. 

Wychowawcy (koordynator p. A. 
Bijoś) 

X 2019 

Zapoznanie uczniów z zasadami 
bezpieczeństwa z zakresu ruchu 

drogowego. 
 

Zdrowie 
Bezpieczeństwo 

3. Realizacja treści wychowania 
komunikacyjnego na zajęciach 

dydaktycznych. 
Wychowawcy Cały rok 

Zapoznanie uczniów z zasadami 
bezpieczeństwa z zakresu ruchu 

drogowego. 
 

Zdrowie 
Bezpieczeństwo współpraca 

4. Pogadanka dla uczniów i 
rodziców na temat 

bezpiecznych i niebezpiecznych 
zachowań na terenie szkoły i w jej 

sąsiedztwie oraz bezpieczeństwa w 
sieci (cyberprzemoc). 

Wychowawcy, pedagog Podczas spotkań wywiadowczych 
Zwiększenie poczucia 

bezpieczeństwa u 
Zdrowie Bezpieczeństwo 

 

5. Organizacja szkolenia dla 
uczniów klas I-VIII z zakresu 

pierwszej pomocy przedmedycznej 
Dyrektor Wg. potrzeb 

Wyposażenie uczniów w wiedzę 
z zakresu udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej 
 

Bezpieczeństwo 
Zdrowie 

Pomoc innym 

 

 

VI Tradycje szkoły 

ZADANIE DO REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMINY REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY WARTOSCI 

1. Budzenie wrażliwości kulturalnej Wszyscy wychowawcy Cały rok 
Uksztaltowanie osobowości 

uczniów i wsparcie ich rozwoju 

Rodzina 
Przyjaźń 
Zdrowie 

Tolerancja 
Pomoc innym 

Prawda 
Szacunek 

2. Wigilie szkolne Wychowawcy XII 2019 

Szacunek do tradycji. 
Rozwinięcie u uczniów 

umiejętności właściwego 
zachowania z uwzględnieniem 

sytuacji i miejsca. 

Ofiarność 
Altruizm 
Rodzina 
Przyjaźń 
Miłość 
Prawda 
Wiara 
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3. Prowadzenie naboru do szkolnej 
grupy wokalnej 

p. Beata Czarnik IX 2019 

Ukształtowanie zainteresowań 
uczniów. 

Nabycie umiejętności muzycznych 
i wokalnych 

Rozwój osobisty 
Dobra zabawa 

Piękno 
Wrażliwość 

4.Prowadzenie naboru do 
wiosennego „Talent Show” 

Rada SU, p. M. Król – opiekun SU III 2020 

Ukształtowanie zainteresowań 
uczniów. 

Nabycie umiejętności muzycznych 
i wokalnych 

Rozwój osobisty 
Dobra zabawa 
Pewność siebie 

Wrażliwość 

5. Lekcje muzealne, teatralne, 
poznanie zabytków własnej wsi i 

regionu 
Wychowawcy Cały rok 

Uwrażliwienie na sztukę i piękno 
naszego regionu 

Wartości patriotyczne 
Rozwój osobisty 

Wrażliwość 
Kreatywność 
Wyobraźnia 

6. Organizowanie i prowadzenie 
dyskotek szkolnych 

Rada SU, p. M. Król, wychowawcy Cały rok 

Integracja społeczności szkolnej. 
Nabycie umiejętności właściwego 

zachowania podczas dyskotek 
szkolnych. 

 

Przyjaźń 
Tolerancja 

Współpraca 
Dobra zabawa 

7. Organizowanie przyjęć 
klasowych np. andrzejki, mikołajki, 

wigilia klasowa i inne 
Wychowawcy Cały rok 

Integracja społeczności szkolnej. 
Wyrobienie nawyku kulturalnego 

spędzania czasu wolnego. 
 

Przyjaźń 
Tolerancja 

Współpraca 
Dobra zabawa 

8. Udział uczniów i nauczycieli w 
obchodach świąt narodowych, 

imprezach i uroczystościach 
szkolnych i miejskich 

Wszyscy nauczyciele Cały rok 

Przygotowanie uczniów do 
świadomego i aktywnego 

uczestnictwa w uroczystościach 
szkolnych i pozaszkolnych. 

Rozwinięcie  poczucia dumy z bycia 
uczniem naszej szkoły. 

Uwrażliwienie na  potrzebę 
uczestnictwa w kulturze. 
Rozwinięcie umiejętności 

właściwego zachowania się z 
uwzględnieniem sytuacji i miejsca. 

Szacunek do tradycji 
Prawda 
Wiara 

Wartości patriotyczne 
 

9. Promocja szkoły 
Anna Kulas – strona www, wszyscy 

nauczyciele 
Cały rok 

Nabycie  nawyków godnego 
reprezentowania szkoły w różnych 

miejscach. Zbudowanie 
przyjaznego klimatu szkoły. 

Współpraca 
Rodzina 

10. Inauguracja roku szkolnego 
2019/2020 

Dyrektor, wychowawcy IX 2019 
Uwrażliwienie uczniów na godne 
zachowanie podczas uroczystości 

szkolnych i państwowych . 

Szacunek do tradycji 
Współpraca 

Przyjaźń 
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Nabywanie przez uczniów 
umiejętności  właściwego 

zachowania się w otoczeniu 
symboli narodowych. 

Autoprezentacja 
Rodzina 
Przyjaźń 

11. Ceremoniał szkolny: uroczyste 
pasowanie na ucznia kl. pierwszej 

p. A. Rzucidło X 2019 
Nabycie i utrwalenie pożądanych 

zachowań 

Szacunek do tradycji 
Współpraca 

Dobra zabawa 
Przyjaźń 

 

12. Ceremoniał szkolny: 

• hymn szkoły 

• poczet sztandarowy 

p. M. Król 
Cały rok (w czasie ważnych 

uroczystości) 

Opanowanie przez uczniów tekstu 
hymnu szkolnego. 

Zapoznanie z ceremoniałem pocztu 
sztandarowego 

 

Szacunek do tradycji 
Wychowanie patriotyczne 

13. Apel z okazji Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości 

p. M. Król, p. A. Witalec XI 2019 

Rozwinięcie u uczniów 
zainteresowania twórczością o 

tematyce patriotycznej. 
 

Szacunek do tradycji 
Wartości patriotyczne 

Autoprezentacja 
Współpraca 

 

14. Apel z okazji Rocznicy 
Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja 

p. M. Górecka, p. A. Witalec V 2020 

Rozwinięcie u uczniów 
zainteresowania twórczością o 

tematyce patriotycznej. 
 

Szacunek do tradycji 
Wartości patriotyczne 

Prawda 

15. Narodowy Dzień Żołnierzy 
Wyklętych (konkurs lub gazetka 

lub apel lub prezentacja lub 
pogadanka 

p. M. Król III 2020 

Rozwinięcie u uczniów 
zainteresowania twórczością o 

tematyce patriotycznej. 
 

Szacunek do tradycji 
Wartości patriotyczne 

Prawda 

16. Spotkania z okazji Dnia Babci i 
Dziadka a także z okazji Dnia 

Rodziny 
Wychowawcy klas I-III I/II 2020 

Rozbudzenie szacunku dla osób 
starszych. Umocnienie więzi 

rodzinnych. Integracja społeczności 
szkolnej. 

Rodzina 
Miłość 

Przyjaźń 
Szacunek 

Tolerancja 
Pomoc innym 

Ofiarność 

17. Pasowanie na czytelnika 
biblioteki szkolnej uczniów 

p. A. Rzucidło, Dyrektor IV 2020 
Rozbudzenie zainteresowania 

czytelnictwem. 
Współpraca 

Szacunek do tradycji 

18. Uroczysta akademia z okazji 
Rocznicy Odzyskania 

Niepodległości i Dnia Patrona 
Szkoły 

p. M. Król, p. A. Witalec XII 2019 

Poznanie postaci patrona szkoły. 
Rozwinięcie u uczniów 

zainteresowania twórczością o 
tematyce patriotycznej. 

Współpraca 
Szacunek do tradycji 

Wartości patriotyczne 
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Uwrażliwienie uczniów na godne 
zachowanie podczas uroczystości 

szkolnych i państwowych . 
Nabywanie przez uczniów 
umiejętności  właściwego 

zachowania się w otoczeniu 
symboli narodowych. 

 

19. Święto patrona szkoły – 
konkurs plastyczny dla klas 

najmłodszych     I-V 
p. A. Bijoś, p. B. Czarnik X/XI 2019 

Poznanie postaci patrona szkoły. 
Rozwinięcie u uczniów 

zainteresowania twórczością o 
tematyce patriotycznej. 

Współpraca 
Szacunek do tradycji 

Wartości patriotyczne 

20. Międzynarodowy Dzień 
Dziecka. Dzień Sportu. Zajęcia z 

wychowawcą i/lub zawody 
sportowe, konkursy, pokazy. 

Wszyscy wychowawcy, Dyrektor, 
Rada Rodziców 

VI 2020 
Zaangażowanie rodziców, 
środowiska lokalnego do 

współpracy ze szkołą. 

Dobra zabawa 
Zdrowie 

Pomoc innym 
Współpraca 

Miłość 
Rodzina 
Przyjaźń 

 

21. Uroczyste zakończenie roku 
szkolnego 

p. M. Król, p. H. Ignac VI 2020 
Nabycie i utrwalenie pożądanych 

zachowań. 

Szacunek do tradycji 
Współpraca 

Przyjaźń 
Autoprezentacja 

rodzina 

 

V Samorządność 

ZADANIE DO REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMINY REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY WARTOSCI 

1. Wybór samorządów klasowych Wychowawcy IX 2019 
Nabycie umiejętności współpracy i 
odpowiedzialności. Uwrażliwienie 

na potrzeby innych 

Przyjaźń 
Pomoc innym 

Altruizm 
Współpraca 

2. Wykonywanie gazetek 
tematycznych 

Wyznaczeni nauczyciele Cały rok 

Dbanie o estetyczny wygląd tablic 
na korytarzach. Pedagogizacja 
rodziców. Przekaz informacji. 

Prezentacja prac dzieci. 

Rodzina 
Przyjaźń 
Miłość 

Zdrowie 
Tolerancja 
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VI Doradztwo zawodowe 

ZADANIE DO REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMINY REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY WARTOSCI 

1. Nauka o zawodach poprzez: 

• zapraszanie rodziców i 
absolwentów 

• wyjazdy tematyczne do 
wybranych instytucji 

p. Anna Kulas Cały rok 

Poznanie charakterystyki różnych 
zawodów. Wzbudzenie 

świadomego zainteresowania 
swoimi predyspozycjami i swoją 

przyszłością. Rozwój 
zainteresowań. 

Rozwój osobisty 
Samodzielność i chęć 
samodoskonalenia się 

Dociekliwość poznawcza ucznia 

2. Realizacja podstawy 
programowej z zakresu 

zawodoznawstwa 
p. Anna Kulas Cały rok 

Poznanie charakterystyki różnych 
zawodów. Wzbudzenie 

świadomego zainteresowania 
swoimi predyspozycjami i swoją 

przyszłością. Rozwój 
zainteresowań 

Rozwój osobisty Samodzielność i 
chęć samodoskonalenia się 

Dociekliwość poznawcza ucznia 
Intelektualna 

3. Wolontariat: 

• udział w akcji „Góra 
Grosza” 

• udział w akcjach dla osób 
niepełnosprawnych 

p. H. Ignac 
p. A. Rzucidło 

p. M. Król 

XI/XII 2019 
XII-V2020 

Uwrażliwienie na potrzeby innych. 
Rozwój zainteresowań 

Rozwój osobisty 
Empatia 

Samodzielność i chęć 
samodoskonalenia się 

Dociekliwość poznawcza 
Przyjaźń 

Współpraca 

VII Współpraca Dyrektora, nauczycieli, rodziców 

ZADANIE DO REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMINY REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY WARTOSCI 
1. Organizacja regularnych spotkań 

z rodzicami. 
 

Dyrektor, pedagog Cały rok 
Zacieśnienie współpracy rodziców 

ze szkołą. 
Rodzina 

Współpraca 

2. Informowanie rodziców o 
postępach w nauce i zachowaniu 

uczniów, a także o sytuacjach 
trudnych i kryzysowych z udziałem 

dziecka. 

Wychowawcy 
Cały rok, podczas spotkań 

wywiadowczych 
Zaangażowanie rodziców w życie 

szkoły. 

Rodzina 
Współpraca 

Pomoc innym 
Zdrowie 
Prawda 

Tolerancja 

3. Informowanie rodziców  o 
podejmowanych przez szkołę 
działaniach profilaktycznych i 

wychowawczych. 
 

Wychowawcy Podczas spotkań wywiadowczych 

Zwiększenie świadomości rodziców 
na temat podejmowanych przez 
szkołę działań profilaktycznych i 

wychowawczych 

Rodzina 
Zdrowie 

Pomoc innym 
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4. Zapoznanie RP z: 

• Programem 
Wychowawczo – 
Profilaktycznym 

Dyrektor, Pedagog IX 2019 
Lepsza znajomość pracy Szkoły 

oraz  podejmowanych działań w 
roku szkolnym 2019/2020 

Współpraca 
Rozwój osobisty 

Samodoskonalenie się 
Zdrowie 

 

5. Zapoznanie rodziców uczniów 
klas I – VIII ze Statutem,  

regulaminami obowiązującymi w 
placówce, wokół  niej, formami 

pomocy udzielanej uczniom 
zdolnym i uczniom z trudnościami 

w nauce i zachowaniu 
 

Wychowawcy IX 2019 
Rodzice znają Statut Szkoły, swoje 

prawa i obowiązki oraz prawa i 
obowiązki uczniów. 

Rodzina 
Zdrowie 

Pomoc innym 

6. Poinformowanie  przez 
wychowawców na początku roku 
szkolnego uczniów i rodziców o 

Przedmiotowych Zasadach 
Oceniania 

Wychowawcy IX 2019 

Rodzice znają Statut Szkoły, swoje 
prawa i obowiązki oraz prawa i 

obowiązki uczniów. 
 

Prawda 
Współpraca 

 

7. Poinformowanie rodziców przez 
wychowawców na pierwszym 

zebraniu o procedurze 
usprawiedliwiania nieobecności 

ucznia  w szkole 
 
 

Wychowawcy IX 2019 

Przestrzeganie przez rodziców 
przyjętej przez Radę Pedagogiczną 

procedury  usprawiedliwiania 
nieobecności uczniów w szkole. 

 

Współpraca 

8. Organizacja cyklu wykładów i 
pogadanek dla rodziców wg 

opracowanej tematyki 
uwzględniającej prawidłowy 

rozwój i potrzeby dziecka. 
 

Dyrektor, pedagog Cały rok 
Poszerzenie świadomości rodziców 

i lepsza komunikacja z dziećmi. 
 

Rodzina 
Współpraca 

 

9. Pomoc ze strony rodziców  w 
naprawach sprzętu i wyposażeniu 

pracowni. 
 

Dyrektor Cały rok 
Zaangażowanie rodziców do pracy 

na rzecz Szkoły. 
 

Rodzina 
Pomoc innym 

10. Współudział rodziców w 
wycieczkach i imprezach szkolnych 

Wychowawcy, RR Cały rok 

Umocnienie kontaktów ze Szkołą, 
współtworzenie i 

współuczestniczenie rodziców w 
życiu klasy i szkoły. 

 

Rodzina 
Pomoc innym 
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11. Współudział rodziców w 
organizacji Dania Dziecka/Dnia 

Sportu 
Wychowawcy, RR, Dyrektor VI 2020 

Umocnienie kontaktów ze Szkołą, 
współtworzenie i 

współuczestniczenie rodziców w 
życiu klasy i szkoły. 

Rozwój osobowości i właściwych 
postaw moralnych ucznia. 

Wprowadzenie uczniów w role 
społeczne 

Rodzina 
Pomoc innym 

 
12. Współpraca  wychowawcza ze 

środowiskiem lokalnym. 
Zapraszanie władz lokalnych na 

uroczystości szkolne: 

• współpraca z Policją – 
udział w zajęciach 

prowadzonych przez 
Policję na temat 

bezpieczeństwa ruchu 
drogowego 

• współpraca ze Strażą 
Pożarną i Strażą Miejską 

-  w zakresie 
bezpieczeństwa 

• współpraca z lokalnymi 
mediami 

• współpraca z lokalnymi 
przedszkolami 

• współpraca z Poradnią 
Psychologiczno – 

Pedagogiczną 
 

Dyrektor, nauczyciele 
wychowawcy 

Cały rok 

Nabycie przez uczniów 
kompetencji w zakresie 

umiejętności społecznych, 
bezpiecznych zachowań. 
Profilaktyka uzależnień. 

 

Przyjaźń 
Zdrowie 

Pomoc innym 
Tolerancja 

Współpraca 
Prawda 

 

 
13. Informowanie rodziców o 

bieżących wydarzeniach i 
uroczystościach szkolnych poprzez 

stronę internetową: 
- umieszczanie informacji na 

stronie szkoły, 
- opracowywanie notatek 

dotyczących uroczystości i imprez 

p. A. Kulas 
p. M. Król 

nauczyciele  organizujący dane 
wydarzenie 

Cały rok 
Poszerzenie świadomości rodziców 

i lepsza komunikacja z dziećmi. 
 

Rodzina 
Współpraca 

Pomoc innym 
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szkolnych, 
- redagowanie notatek  

dotyczących wydarzeń z życia 
szkoły 

14. Stworzenie planu pracy szkoły 
na rok 2019/2020 

Dyrektor, wyznaczeni nauczyciele IX 2020 
Lepsza znajomość pracy Szkoły 

oraz  podejmowanych działań w 
roku szkolnym 2019/2020 

Współpraca 
Tolerancja 

 

VIII Wychowanie patriotyczne 

ZADANIE DO REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMINY REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY WARTOSCI 

1. Poznanie symboli narodowych i 
wybitnych postaci historycznych na 

zajęciach lekcyjnych, apelach i 
spotkaniach międzyklasowych 

Wszyscy nauczyciele Cały rok 

Umiłowanie Ojczyzny. 
Zaznajomienie z symbolami  

narodowymi, historią sławnych 
ludzi, hymnu państwowego oraz 

znajomość historii  Szkoły. 

Rodzina 
Przyjaźń 
Miłość 

Wartości patriotyczne 

2. Udział w świętach 
państwowych, rocznicach i apelach 

rozpoczynających się hymnem 
państwowym i wprowadzeniem 

pocztu sztandarowego 

Wszyscy nauczyciele Cały rok 

Nabycie umiejętności 
odpowiedniego zachowanie się 

podczas uroczystości i w miejscach 
pamięci narodowej. 

Odpowiedzialność za miejsca 
pamięci narodowej. 

 

Wartości patriotyczne 

3. Odwiedzanie miejsc pamięci 
narodowej 

Wychowawcy Cały rok 

Właściwe zachowanie się w 
bibliotece i muzeum. Umiejętność 

korzystania z różnych źródeł 
informacji. 

 

Wartości patriotyczne 

4. Udział w akcji „Światełko dla 
Łyczakowa” 

p. M. Mindziak, SU X 2019 
Zbiórka zniczy, które będą 

przekazane na groby w Łyczakowie 

Pomoc innym 
Współpraca 

Altruizm 
Wartości patriotyczne 

Tolerancja 

5. Konkurs wiedzy o życiu i 
działalności Wincentego Witosa 

p. M. Król 
p. A. Witalec 

X, XI  2019 

Umiłowanie Ojczyzny. 
Zaznajomienie z symbolami  

narodowymi, historią sławnych 
ludzi, 

Rodzina 
Przyjaźń 
Miłość 

Wartości patriotyczne 

6. Konkurs dla klas 7-8 z wiedzy nt. p. M. Król X 2019 Umiłowanie Ojczyzny. Rodzina 
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„Życie i działalność księdza Jerzego 
Popiełuszki” 

Zaznajomienie z symbolami  
narodowymi, historią sławnych 

ludzi, 

Przyjaźń 
Miłość 

Wartości patriotyczne 

 

XI Wychowanie regionalne 

ZADANIE DO REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMINY REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY WARTOSCI 

1. Zapoznanie uczniów z historią, 
tradycją, zwyczajami wsi i regionu, 

gromadzenie pamiątek, praca z 
lekturą, spotkania z ciekawymi 
ludźmi, artykuły, współpraca z 

instytucjami, wycieczki, spacery 

Wychowawcy Cały rok 

Opracowanie gazetek, plakatów. 
Poznanie historii wsi i miasta 

Rzeszowa: jego zabytków. 
Dostrzeżenie i rozwiązywanie 

problemów dotyczących regionu. 
Nabycie umiejętności zdobywania 

informacji o sposobie 
funkcjonowania samorządu, 
instytucji. muzeów, wystaw. 

Nabywanie umiejętności 
dostrzegania wartości lokalnych. 

Umiejętne prezentowanie 
walorów regionu. Udział w 

lokalnych inicjatywach 
kulturalnych. Nawiązanie 

kontaktów ze środowiskiem 
lokalnym. 

Rodzina 
Wartości patriotyczne 

 

2. Współpraca z lokalnym 
schroniskiem dla zwierząt – 

przeprowadzenie zbiórki karmy. 
Nauczyciele X 2019 

Pomoc innym, pomoc zwierzętom, 
uwrażliwienie uczniów na potrzeby 

innych, rozwój empatii, działania 
na rzecz środowiska lokalnego. 

 

Pomoc innym 
Współpraca 

 

X Wychowanie europejskie 

ZADANIE DO REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMINY REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY WARTOSCI 

1. Miesiące Europejskie p. M. Górecka V 2020 
Przybliżenie uczniom kultury 

europejskiej. Szersza znajomość o 
krajach partnerskich, doskonalenie 

Współpraca 
Przyjaźń 

Tolerancja 
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języka angielskiego u nauczycieli i 
uczniów. 

 
 

Solidaryzm 

2. Globalizacja – prace plastyczne p. B. Czarnik Cały rok 
Przybliżenie uczniom kultury 

innych narodów. 

Współpraca 
Przyjaźń 

Tolerancja 
Solidaryzm 

 

XI Uczestnictwo w kulturze 

ZADANIE DO REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMINY REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY WARTOSCI 
1. Korzystanie z kultury poza 

terenem szkoły, np. kino, teatr, 
pogadanki, spotkania z autorami 

książek 

Wychowawcy Cały rok 

Wykształcenie nawyku 
kulturalnego spędzania czasu i 

zamiłowania do teatru. 
 

Przyjaźń 
Pomoc innym 

Tolerancja 

2. Wzbogacanie biblioteki 
w ciekawe pozycje literackie. 

p. A. Rzucidło Cały rok 
Wykształcenie umiejętności 

korzystania z różnych dostępnych 
źródeł informacji. 

Rozwój osobisty 
Samodoskonalenie 

3. Udział w akcji „Cała Polska czyta 
dzieciom” 

Wychowawcy I-III klasa 
p. M. Król 

P. A. Witalec 
Cały rok 

Rozwinięcie zainteresowania 
literaturą. 

 

Rozwój osobisty 
Samodoskonalenie 

4. Organizacja spotkań z literaturą; 
akcje czytelnicze. 

Wychowawcy Cały rok 
Upowszechnienie czytelnictwa 

wśród dzieci i młodzieży. 
 

Rozwój osobisty 
Samodoskonalenie 

Współpraca 

 

XII Edukacja ekologiczna 

ZADANIE DO REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMINY REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY WARTOSCI 

1. Dzień ziemi konkursy: 
• pokaz mody ekologicznej 

• pokaz pojazdów 
ekologicznych 

p. A. Kulas 
P. E. Kielbasa 

IV 2020 

Rozwinięcie zainteresowań, 
wykształcenie prawidłowych 

zachowań  i nawyków. Ukazanie 
uczniom konstruktywnych form 

spędzania czasu wolnego. 
 

Przyjaźń 
Zdrowie 

Pomoc innym 
Tolerancja 
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XIII Profilaktyka zdrowotna 

ZADANIE DO REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMINY REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY WARTOSCI 

1. Organizacja wycieczek Wychowawcy Cały rok 

Rozwinięcie zainteresowań, 
wykształcenie prawidłowych 

zachowań  i nawyków. Ukazanie 
uczniom konstruktywnych form 

spędzania czasu wolnego. 
 

Przyjaźń 
Zdrowie 

Pomoc innym 
Tolerancja 

2. Realizacja kalendarza imprez SP 
Nosówka 

Nauczyciele wyznaczeni Cały rok 
Spopularyzowanie aktywności 

ruchowej. 
 

Zdrowie 
Współpraca 

3. Prowadzenie zajęć sportowych z 
uczniami, udział w zawodach 

sportowych 
 

p. M. Mindziak Wg. kalendarza imprez sportowych 
Rozwinięcie  sprawności fizycznej 

uczniów 
 

Zdrowie 
Współpraca 

 
 
 

4. Propagowanie wyników 
sportowych, przekazywanie 

bieżących informacji na ww temat. 

p. M. Mindziak 
p. A. Kulas 

Cały rok 

Wykształcenie świadomości 
potrzeby wszechstronnej 

aktywności ruchowej. 
Przestrzeganie higieny pracy 

ucznia, uświadomienie potrzeby 
ruchu oraz uzewnętrznienie 

pozytywnych emocji. Rozwinięcie 
zainteresowań i zamiłowania do 

ruchu. 
 

Zdrowie 

5. Kierowanie uczniów u których 
zaobserwowano odchylenia od 

normy na konsultacje 
specjalistyczne 

Wychowawcy, pedagog 
Cały rok 

Wg. potrzeb 

Czuwanie nad prawidłowym 
rozwojem uczniów. Poprawa 

jakości funkcjonowania uczniów. 
 

Zdrowie 

6. Obserwacja uczniów pod 
względem higieny 

Higiena szkolna, wychowawcy Cały rok 
Wyrobienie nawyków i zachowań 

prozdrowotnych 
 

Zdrowie 
Pomoc innym 

7. Kwalifikacje na zajęcia i 
prowadzenie terapii 

logopedycznej. Prowadzenie 
działań profilaktycznych 

zapobiegających powstawaniu 
zaburzeń komunikacji językowej. 

Pedagog, logopeda Cały rok 
Korygowanie wad wymowy. 

 

Pomoc innym 
Zdrowie 
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8.Pogadanki i prelekcje na temat 
higienicznego trybu życia 

Pedagog, higiena szkolna, 
wychowawcy 

Cały rok 
Ukształtowanie nawyków 

higieniczno – zdrowotnych. 
Zdrowie 

 

9. Udział uczniów w konkursach 
związanych z tematyką 

prozdrowotną. 
p. E. Kiełbasa Cały rok 

Wyrobienie nawyków 
przestrzegania zasad higieny 

osobistej 

Zdrowie 
Współpraca 

Samodoskonalenie się 
Rozwój osobisty 

10.Poruszanie tematyki 
prozdrowotnej na lekcjach 
wychowawczych, przyrody, 

biologii, wychowania fizycznego, 
edukacji wczesnoszkolnej 

Wychowawcy, 
p. E. Kiełbasa 

p. M. Mindziak 
Cały rok 

Wsparcie rozwoju osobowości 
uczniów. Wykształcenie u uczniów 

nawyków prozdrowotnych. 
 

Zdrowie 

11. Realizacja programu: 

• mleko z klasą 

• zdrowe śniadanie 

Wychowawcy klas I-V Cały rok 
Wykształcenie u uczniów zdrowych 

nawyków żywieniowych. 
Zdrowie 

12. Realizacja programu 
„Wychowanie do życia w rodzinie” 

p. H. Ignac Cały rok 
Wdrożenie do przestrzegania 

zasad bezpieczeństwa. 
 

Rodzina 
Przyjaźń 
Miłość 

Zdrowie 
Pomoc innym 

Tolerancja 

 

Zadania dla wychowawców: 

1.Udział uczniów w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych .  

2.Wincenty Witos –patron mojej szkoły.  

3.Udział uczniów w przedstawieniach teatralnych, lekcjach muzealnych, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, itp.   

4.Organizowanie uroczystości klasowych.   

5.Zapoznanie uczniów, rodziców ze Statutem, Programem Wychowawczo – Profilaktycznym oraz Przedmiotowymi Zasadami 
Oceniania.   

6.Wybór Samorządu Klasowego.   

7.Przeprowadzenie pogadanek dla uczniów i rodziców zgodnie z harmonogramem pedagoga.   
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8.Bezpieczeństwo ucznia w szkole i poza nią. Eliminowanie niewłaściwych zachowań. Nauka kulturalnego zachowania, poprawa 

relacji między uczniami. 

 

X ZASADY EWALUACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO 

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i 
podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:  

1) obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,  

2) analizę dokumentacji,  

3) przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,  

4) rozmowy z rodzicami,  

5) wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,  

6) analizy przypadków.  

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez powołany zespół.  Zadaniem Zespołu jest opracowanie 
planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie 
zapoznana Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców.  

  

Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców  w porozumieniu z Radą Pedagogiczną 
Szkoły Podstawowej im. Wincentego  Witosa w Nosówce w dniu 17.09.2019r. 
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 XI PROPONOWANE ZAGADNIENIA DO PORUSZENIA PODCZAS LEKCJI WYCHOWAWCZYCH: 

1. Agresja, przemoc, asertywność – (materiały do lekcji u pedagoga szkoły) 

2. Zagrożenia XXI wieku – depresja, bulimia, anoreksja, choroby zdrowia psychicznego. Wpływ żywienia na kondycję zdrowotną 

organizmu 

3. Tolerancja - (materiały do lekcji u pedagoga szkoły) 

4. Alkohol - (materiały do lekcji u pedagoga szkoły) 

5. Zagrożenia cybernetyczne (uzależnienia od gier, łamanie prawa w sieci, skaling) 

6. Pogadanka nt. „Odpowiedzialność karna nieletniego”. 

7. Planowania i dobra organizacja własnej pracy – efektywne uczenie się. Jak sobie radzić ze stresem. 

8. Kompetencje kluczowe w codziennym życiu. 

9. Pogadanka nt. „Kształtowanie szacunku do ludzi, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, prawidłowe rozumienie wolności 

jednostki oparte na poszanowaniu osoby ludzkiej”. 

10. Dorobek kulturalny Europy, świata, kształcenie postawy tolerancji i szacunku dla innych narodów, kultur, religii. 

11. Pogadanka nt. „Kształtowanie przekonania o społecznym wymiarze istnienia osoby ludzkiej, a także o społecznym aspekcie bycia 

uczniem szkoły”.  

12. Pogadanka nt. „Kształtowanie postawy szacunku wobec środowiska naturalnego”. 
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XII PEDAGOGIZACJA RODZICÓW  

1. Stres i jak z nim walczyć 

2. Zagrożenia XXI wieku – depresja, bulimia, anoreksja, choroby zdrowia psychicznego. Wpływ żywienia na kondycję 
zdrowotną organizmu. 

3. Zagrożenia związane z uzależnieniami ( Internet, alkohol, nikotyna, narkotyki)  

  

 

                                                                                                             

 

 

 Dyrektor szkoły 

 Bożena Łyszczek 

 

 

 


