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I. WPROWADZENIE 

 

Podstawowym założeniem systemu wychowawczego naszej szkoły jest 

wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny dziecka oraz ucznia, 

zgodny z ogólnoludzkim i chrześcijańskim  systemem wartości. Założenie to 

wynika z zapotrzebowania dzieci oraz uczniów i ich rodziców, ukierunkowanego 

na kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń współczesnego świata 

takich jak: dewaluacja wartości, przemoc i agresja, wandalizm, uzależnienia, kult 

wartości materialnych, dewastacja środowiska. Realizacja tego programu ma stać 

się próbą czynnej reakcji, prowadzącej do sprostania wielu problemom młodych 

ludzi takich, jak: niechęć do szkoły, nauki, zahamowania, brak wiary w siebie, 

apatia, agresja czy szukanie akceptacji i własnego miejsca w różnego rodzaju 

subkulturach bądź uzależnieniach. 

Jesteśmy świadomi, że działalność szkoły, która nie tylko przekazuje 

wiedzę, ale również wychowuje, nie może przejąć prymatu w wychowywaniu 

dzieci i młodzieży, ten należy zawsze w pierwszej kolejności do rodziców. Może 

natomiast rodziców wspierać, proponować pewne drogi i kierunki zmierzające do 

wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży. Charakter młodych ludzi i ich 

system wartości kształtuje się głównie w domu rodzinnym. Szkoła pełni rolę 

drugoplanową i nie ponosi wyłącznej odpowiedzialności  

za efekty wychowania. Jednak odpowiedzialność za szkolne wychowanie 

ponoszą wszyscy pracownicy szkoły, a więc dyrekcja szkoły, nauczyciele, 

pracownicy administracji i obsługi, a także sami uczniowie. 

Przyjęty przez nas program wychowawczo-profilaktyczny będzie spełniał 

swą funkcję, jeśli objęte zostaną nim dzieci oraz uczniowie  wszystkich etapów 

edukacyjnych Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy w sposób 

permanentny.  

 

 

II. OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE 

 Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 

2572 z późn. zmianami)- art.54 ust.2 pkt 1.  

  Karta Nauczyciela.  

  Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 48 ust. 1, art. 54 ust. 3-4, art. 70 ust. 

1.  

  Program polityki prorodzinnej państwa z dnia 17.11.1998 r.  
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 Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526, 

z późn. zm., art. 33 ).  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. 

z 2001r., Nr 61 poz. 624 i Dz. U. z 2002r. Nr 10, poz. 96 oraz Dz. U. z 2003r. 

Nr 146, poz. 1416, z późn. zm.).  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie sposobu 

organizowania i prowadzenia działalności w zakresie promocji zdrowia 

psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym (Dz. U. Nr 112, poz. 

537).  

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 i ost. zm. z 25 czerwca 

2002 r. Dz. U. Nr 84, poz. 763).  

 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie 

przeciwdziałania i zwalczania zjawisk patologicznych wśród nieletnich.  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 

r. w sprawie szczególnych  form  działalności  wychowawczej  i  

zapobiegawczej  wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. 

Nr 26, poz. 226).  

  Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 

Nr 111, poz. 535).  

 Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami 

używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 10, poz. 55).  

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178, z późn. zm.).  

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. 

U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.).  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w 

sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 

532).  

 Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r., ze zmianami z 14 maja 2014 

oraz 26 czerwca 2016 w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. 

U. 2012 Nr 0, poz. 977).  
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 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w 

sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym (Dz. U., poz. 1113).  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w 

sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty 

działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w 

celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015 r. poz. 1249).  

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - art. 

26, art. 84 ust. 2 pkt 1 i ust. 3.  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla 

uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia 

ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 

ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w 

sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci 

i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1578) 

 Koncepcja Pracy Szkoły oraz Statut Szkoły (ewaluowane na bieżąco zgodnie  

z rozporządzeniami MEN).  

  Szkolny Zestaw Programów Nauczania.  

 

 

 

III. DIAGNOZA SYTUACJI WYCHOWAWCZEJ 

Zespół Kształcenia i Wychowania w Stężycy obejmuje przedszkole oraz  

szkołę podstawową i klasy II – III gimnazjum. Do szkoły uczęszczają 

dzieci/uczniowie mieszkający w Stężycy oraz dowożeni z 24 mniejszych 

miejscowości. To sprawia, że środowisko jest niejednorodne i jednym z celów 

wychowawczo-profilaktycznych jest szeroko pojęta integracja dzieci/uczniów. 

Specyfiką naszej szkoły są też klasy sportowe (od klasy IV SP do IIIG).  

W związku z tym wydłuża się czas pobytu uczniów w szkole, a zatem możliwości 

oddziaływania środowiska szkolnego również są większe. 

https://www.portaloswiatowy.pl/program-wychowawczy-i-profilaktyki/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html
https://www.portaloswiatowy.pl/program-wychowawczy-i-profilaktyki/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_1_o_0_a_26_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/program-wychowawczy-i-profilaktyki/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_1_o_0_a_26_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/program-wychowawczy-i-profilaktyki/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_4_o_0_a_84_u_2_p_1_l_0_i_0
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Po dokonaniu wstępnej diagnozy sytuacji wychowawczej w naszej szkole 

polegającej na zebraniu informacji od nauczycieli, rodziców  

i przeprowadzeniu ankiety wśród uczniów wyłoniono następujące problemy 

wychowawcze: 

 zachowania agresywne, 

 przemoc w szkole, 

 przemoc w rodzinie, 

 brak zainteresowania nauką, 

 palenie papierosów przez uczniów, 

 zażywanie tabaki, 

 spożywanie coraz większej ilości jedzenia typu fast-food, 

 spożywanie leków niezgodnie z przeznaczeniem, 

 używanie wulgaryzmów, 

 brak kultury osobistej, 

 nieradzenie sobie ze stresem, 

 kradzieże, 

 brak poszanowania mienia społecznego i drugiego człowieka, 

 nieprzestrzeganie zasad higieny osobistej, 

 niebezpieczeństwo stosowania dopalaczy, środków psychotropowych oraz 

nowych substancji psychoaktywnych, 

 niebezpieczeństwo przedwczesnej inicjacji seksualnej, 

 niewłaściwe korzystanie z telefonów komórkowych, Internetu (umieszczanie 

bez zgody autora zdjęć, używanie wulgarnego języka  

i obraźliwych tekstów) oraz ze środków masowego przekazu i gier 

elektronicznych, 

 spóźnianie się na lekcje, 

 samowolne wyjścia uczniów poza teren szkoły.   

 

W celu wyeliminowania tych problemów program skierowany jest  

do dzieci/uczniów, rodziców i nauczycieli. Realizowany będzie na wszystkich 

etapach edukacyjnych przez cały rok szkolny. W realizacji zadań szkołę będzie 

wspierać Rada Rodziców, Rada Sołecka, parafia w Stężycy oraz pracownicy: 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kartuzach, Policji, Straży Pożarnej, 

Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, GOPS-u, PCPR-u, 

Poradni Dziecięcej w Stężycy, Gminnej Komisji d/s przemocy w rodzinie, Sądu 

Rodzinnego (wydziału do spraw nieletnich). 
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Wielokierunkowość i konsekwencja w działaniu wpłyną pozytywnie  

na realizację założeń programowych. 

 

IV. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY - Z tradycją w nowoczesność 

 

Niniejsza koncepcja jest wynikiem wieloletnich doświadczeń nauczycieli 

pracujących w przedszkolu/ szkole w Stężycy.  

Podjęte działania dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze mają na celu 

ukształtowanie młodego człowieka, który: 

 ma poczucie tożsamości regionalnej i narodowej; 

 wyposażony jest w wiedzę i umiejętności zapewniające prawidłowe 

funkcjonowanie we współczesnym świecie (w tym: zna dwa języki 

obce); 

 w życiu kieruje się wartościami ogólnoludzkimi i chrześcijańskimi;  

 zna podstawy samorządności. 

 

Zamierzone cele zostaną osiągnięte poprzez: 

 zatrudnienie wykwalifikowanej, kompetentnej kadry; 

 doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodne z ich zainteresowaniami  

i potrzebami dzieci/uczniów; 

 stworzenie warunków do efektywnej współpracy z domem rodzinnym 

dziecka/ucznia oraz integracji ze środowiskiem lokalnym; 

 zakup lub pozyskanie w ramach programów unijnych nowoczesnych 

środków dydaktycznych; 

  bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, umożliwiających 

dzieciom/uczniom rozwijanie różnych zainteresowań i uzdolnień (koła 

zainteresowań, zespół wokalno-ruchowy, zespoły taneczne; 

 wdrażanie programów innowacyjnych (w tym: regionalnych, co ma 

zaowocować wzrostem poczucia tożsamości i przywiązania do „małej 

ojczyzny”); 

 analizowanie różnymi metodami wyników egzaminów zewnętrznych, 

formułowanie i wdrażanie wniosków; 

 formułowanie wniosków do pracy w nowym roku szkolnym  

dla poszczególnych klas na podstawie ocen końcoworocznych  

i wyników testów diagnostycznych; 
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 zwiększenie szans edukacyjnych dzieciom/uczniom z dysfunkcjami 

poprzez indywidualizację procesu nauczania, realizowanie 

dostosowanych programów (działania koordynowane przez komisję ds. 

uczniów z dysfunkcjami); 

 stosowanie różnych sposobów wspierania i motywowania 

dzieci/uczniów; 

 propagowanie konkursów przedmiotowych, zachęcanie dzieci/uczniów  

do wzięcia w nich udziału zgodnie z zainteresowaniami, wyróżnienie 

tych, którzy osiągają sukcesy (dyplomy, nagrody książkowe  

i rzeczowe w ostatnim roku nauki); 

 umożliwienie dzieciom/uczniom podjęcia jak najwcześniej nauki 

drugiego języka obcego; 

 wdrażanie do samorządności poprzez działalność w Samorządzie 

Uczniowskim (kampania przedwyborcza, wybory do RSU, 

opracowanie i realizacja programów w poszczególnych sekcjach); 

 rozwijanie i wspieranie działalności wolontariackiej; 

 realizację założeń „Programu wychowawczo-profilaktycznego” – 

kształtowanie postawy uczciwości, szacunku dla innych, poszanowania 

godności własnej i drugiego człowieka,  pokojowego rozwiązywania 

konfliktów, promowanie zdrowego stylu życia. 

 

Wspólnie z uczniami wypracowano 8 zasad obowiązujących  

w naszej  szkole: 

 tworzymy przyjazną atmosferę i nawzajem się szanujemy, 

 dbamy o bezpieczeństwo, 

 zdobywamy wiedzę na miarę naszych możliwości, 

 rozwijamy nasze zainteresowania, 

 wspieramy się w pokonywaniu trudności, 

 uczymy się kochać małą i dużą ojczyznę, 

 szanujemy tradycję i uczymy się nowoczesności, 

 przygotowujemy się do dorosłego życia/dorosłości. 

 

V. SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY 

Oddziaływanie pracowników szkoły popierane i wspierane przez rodziców 

oraz samowychowanie naszych dzieci/uczniów ma doprowadzić  
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do ukształtowania dojrzałych cech osobowościowych absolwenta szkoły, 

preferującego i żyjącego poniższymi zasadami : 

 Zdyscyplinowanie – jest punktualny, systematyczny, pozytywnie 

wartościuje człowieka, wymaga od siebie i od innych, jest obowiązkowy, 

prawdomówny i kieruje się zdrowym rozsądkiem. 

 Samodzielność – radzi sobie w trudnych sytuacjach i problemach, 

wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktyce. 

 Przedsiębiorczość – wykazuje inicjatywy, podejmuje wysiłek pracy, aby 

osiągnąć zamierzony cel, jest przygotowany do świadomego wyboru 

dalszej drogi kształcenia, jest aktywny w życiu społeczności szkolnej  

i lokalnej, ma świadomość, że podjęte przez niego decyzje mają wpływ  

na życie jego i innych. 

 Kultura osobista – jest wzorem dla innych, odróżnia dobro od zła,  

na które reaguje, wrażliwy na piękno natury, włącza się w ochronę 

środowiska, zna zasady dobrego wychowania, jest uprzejmy, miły  

i życzliwy, cechuje go kultura słowa, jest taktowny, wyrozumiały  

i uczynny, dba o swój wizerunek. 

 Obywatel wspólnoty - dobro wspólne traktuje jako podstawę życia 

społecznego, przygotowuje się do życia w społeczności lokalnej  

i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego  

i kształtowania postaw gorliwego obywatela, a przy tym czuje się 

członkiem zjednoczonej Europy, kształtuje w sobie postawę szacunku dla 

dziedzictwa kulturowego małej i wielkiej ojczyzny (ze szczególnym 

uwzględnieniem Kaszub), przy jednoczesnym otwarciu się na wartości 

kultur świata. Świadomy dobra, które dokonuje się w jego życiu pod 

edukacji szkolnej, potrafi z wyrazem uznania i wdzięczności myśleć  

i wypowiadać się o pracownikach szkoły oraz o swoich rówieśnikach. 

 

 

VI. UCZESTNICY PROGRAMU WYCHOWAWCZO -

PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY 

 

 

Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości dziecka/ucznia są 

wszyscy uczestnicy programu:  
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Dyrektor: 

 dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, poziom pracy dydaktyczno – 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły,  

 koordynuje, organizuje i nadzoruje działania wychowawcze  

i profilaktyczne w szkole,  

 stwarza warunki do prawidłowej realizacji praw dziecka oraz umożliwia 

dzieciom/uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, 

etnicznej i religijnej,  

 czuwa nad realizowaniem przez ucznia obowiązku szkolnego,  

 dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły, 

 dąży do poprawy materialnych parametrów funkcjonowania placówki,  

 zapewnia  kadrze pedagogicznej warunki sprzyjające podnoszeniu 

kompetencji zawodowych,   

 dba o prawidłowy obieg informacji oraz nadzór nad sprawną organizacją 

podejmowanych działań,   

 współpracuje z rodzicami, kadrą pedagogiczną, pracownikami 

niepedagogicznymi.  

 

Wychowawcy oddziałów przedszkolnych/klas :  

 rozpoznają sytuacje wychowawcze dzieci/uczniów; 

 opracowują i realizują plan wychowawczo-profilaktyczny oddziału/klasy 

 informują nauczycieli o trudnych przypadkach wśród swoich 

podopiecznych; 

 uczestniczą we wszystkich sytuacjach ważnych dla oddziału/klasy; 

 są odpowiedzialni za wycieczki, imprezy, biwaki, formy pracy 

pozalekcyjnej i wspólne wyjazdy, które planuje razem z Radą Rodziców;  

 starają się stworzyć zdrową atmosferę wspólnoty oddziału/klasy; 

 czuwają nad postępami w nauce i frekwencją ucznia oraz nad wynikami 

pracy wychowanków;  

 kierują dzieci/uczniów z trudnościami w nauce do poradni psychologiczno 

- pedagogicznej na badania specjalistyczne; 

 organizują oddziałowe/klasowe zebrania rodziców, prowadzą rozmowy 

indywidualne z rodzicami dzieci/uczniów; 

 informują rodziców o trudnościach wychowawczych dzieci/uczniów 

(informacje te powinny być udokumentowane); 
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 zapoznają rodziców podczas pierwszego zebrania z obowiązującymi 

przepisami i wymogami zawartymi w statucie, zasadami oceniania  

i promowania oraz w programie wychowawczo-profilaktycznym; 

 stwarzają warunki do samorealizacji dziecka/ucznia; 

 dbają o rozwój intelektualny i moralny dziecka/ucznia; 

 są rzecznikami praw dziecka/ucznia; 

 przeprowadzają w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy lekcje  

o tematyce praw dziecka;  

 systematycznie prowadzą dokumentację oddziału/klasy; 

 prowadzą lekcje wychowawcze poświęcone realizacji ciekawych 

programów mających na celu wspomaganie wszechstronnego rozwoju 

uczniów;  

 proponują zadania dla każdego dziecka/ucznia; 

 zapoznają dzieci/uczniów z tradycjami przedszkola/szkoły  

i obrzędowością. 

 

Nauczyciele zajęć edukacyjnych:  

 oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im 

funkcji dydaktycznych;  

 ciekawie przygotowują i prowadzą zajęcia lekcyjne (sprawdzone  

i nowe metody aktywizacji dziecka/ucznia, tworzenie własnych 

scenariuszy, twórczość artystyczna, projekty, warsztaty i treningi, 

wycieczki tematyczne, krajoznawczo -  turystyczne); 

 inspirują, budzą ciekawość poznawczą dzieci/uczniów; 

 stawiają odpowiednie wymagania; 

 współpracują z wychowawcą klasy, przekazując problemy 

dzieci/uczniów związane z nauką i zachowaniem; 

 uczestniczą w życiu przedszkola, szkoły i klas, by lepiej poznać 

dzieci/uczniów; 

 wprowadzają indywidualizację pracy na zajęciach/lekcjach  

z dziećmi/uczniami najsłabszymi i najzdolniejszymi;  

 tworzą koła samopomocy koleżeńskiej i sprawują nadzór nad 

poprawnością ich działania; 

 obejmują opieką dzieci/uczniów z rodzin zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym; 
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 wspierają pracę uczniów uzdolnionych z danego przedmiotu, 

przygotowują do konkursów i olimpiad; 

 konsekwentnie realizują postawione cele zawarte w statucie, 

regulaminach i programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły;  

 reagują każdorazowo na dostrzegane postawy zła, zachowań 

patologicznych i prowadzących do uzależnień (nikotynizm, 

narkomania, alkoholizm) zarówno na terenie Zespołu, jak i poza nim; 

 promują pozytywne zachowania dzieci/uczniów; 

 niosą pomoc w  podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej 

edukacji i przygotowują do aktywnego udziału w życiu społecznym; 

 prowadzą konsultacje dla dzieci/uczniów i rodziców; 

 podejmują próbę zwiększenia dyscypliny na zajęciach.  

 

Uczniowie, Samorząd Uczniowski:  

 współorganizują imprezy i akcje szkolne;  

 znają i przestrzegają normy zachowania obowiązujące członków 

społeczności szkolnej;  

 akceptują innych uczniów i szanują ich prawa, wydają opinie  

w przypadku przyznawanych kar zgodnie ze Statutem Szkoły;  

 współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swoje prawo  

do samorządności;  

 kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni;  

 prowadzą zdrowy tryb życia i dbają o swoje środowisko;  

 mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej;  

 uczestniczą w opiniowaniu dokumentów szkolnych (Statut Szkoły, 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny); 

 Rada Samorządu Uczniowskiego reprezentuje całą społeczność 

uczniowską. 

 

 

Pedagodzy  szkolni:  

 prowadzą badania i działania diagnostyczne dzieci/uczniów, w tym 

diagnozują indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości dzieci/uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń 

edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron dzieci/uczniów;  
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 diagnozują sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania 

problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dzieci/uczniów;  

 udzielają pomocy pedagogicznej w formach odpowiednich  

do rozpoznanych potrzeb;  

 podejmują działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów 

dzieci/uczniów;  

 minimalizują skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiegają zaburzeniom 

zachowania oraz inicjują różne formy pomocy w środowisku 

dzieci/uczniów;  

 inicjują i prowadzą działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach 

kryzysowych;  

 pomagają rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu 

indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci/uczniów;  

 wspierają nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

pedagogicznej. 

 

Nauczyciele świetlicy: 

 zapewniają opiekę i  bezpieczeństwo dzieciom/uczniom dowożonym oraz 

zapisanym do świetlicy; 

 rozwijają zainteresowania dzieci/uczniów, kształtują umiejętności 

obserwacji i poszukiwania informacji;  

 kształcą umiejętności społeczne dzieci/uczniów, potrzeby kulturalne  

i postawy prozdrowotne; 

 wspomagają indywidualny rozwój dzieci/uczniów oraz stwarzają sytuacje  

do zaspokojenia potrzeb przyjaźni i kontaktów z rówieśnikami;  

 organizują pomoc w nauce i tworzą warunki do nauki własnej 

dzieci/uczniów oraz przyzwyczajają ich do samodzielnej pracy umysłowej;  

 współdziałają z rodzicami, wychowawcami i nauczycielami 

dzieci/uczniów; 

 organizują gry i zabawy ruchowe oraz inne formy kultury fizycznej, 

zarówno w salach, jak i na placach szkolnych, boiskach w celu zapewnienia 

prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci/uczniów;  

 stwarzają warunki do uczestnictwa w kulturze poprzez organizowanie 

kulturalnych rozrywek i kształtowanie nawyków kultury życia 

codziennego. 
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Nauczyciel - bibliotekarz:  

 gromadzi, ewidencjonuje i opracowuje zbiory biblioteczne;  

 udostępnia zbiory biblioteczne;  

  rozmawia z czytelnikami – poradnictwo w doborze książek;  

 rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów;  

 pogłębia u uczniów nawyk czytania i uczenia się;  

 przeprowadza lekcje biblioteczne;  

 informuje nauczycieli o czytelnictwie uczniów;  

 przygotowuje wykazy stanu czytelnictwa;  

 współpracuje z innymi bibliotekami i instytucjami oświatowo-

wychowawczymi.   

 

 Pielęgniarka  szkolna: 

 dokonuje profilaktycznych badań bilansowych - przesiewowych stanu 

zdrowia dzieci/uczniów;  

 prowadzi zajęcia z dziećmi/uczniami na temat zdrowego stylu życia, 

profilaktyki uzależnień, radzenia sobie ze stresem, wszawicą, HIV/AIDS;  

 realizuje programy zdrowotne;  

 propaguje informacje dotyczące  profilaktyki chorób, organizuje gazetki 

ścienne na temat zdrowia. 

 

 Doradca zawodowy:  

 gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe;  

 udziela indywidualnych porad uczniom i rodzicom;  

 prowadzi zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz 

planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;  

 koordynuje działalność  informacyjno-doradczą  prowadzoną przez szkołę;  

 wspiera w działaniach doradczych rodziców przez organizowanie spotkań 

psychoedukacyjnych , udostępnianie informacji;  

 współpracuje z innymi nauczycielami w zakresie tworzenia i zapewnienia 

ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego;  

 wspiera nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej.  
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Logopedzi:  

 

 prowadzą badania i działania diagnostyczne dzieci/uczniów  

z zaburzeniami mowy; 

 prowadzą zajęcia logopedyczne o charakterze terapeutycznym;  

 podejmują działania profilaktyczne  zapobiegające  niepowodzeniom 

edukacyjnym dzieci/uczniów we współpracy z rodzicami;  

 wspierają nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

logopedycznej.  

 

 

Pracownicy szkoły: 

 

 każdy pracownik szkoły jest zobowiązany czuwać nad prawidłowym 

stylem spędzania przerw międzylekcyjnych przez uczniów  oraz 

informować wychowawcę klasy lub nauczyciela dyżurującego  

o pozytywnych lub negatywnych zachowaniach uczniów;  

 zgłaszać zaobserwowane sytuacje i usterki naruszające bezpieczeństwo. 

 

 

Rodzice:  

 

  mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami 

religijnymi  i moralnymi,   jeśli nie są one w sprzeczności z prawami 

dziecka;   

 znają i akceptują program wychowawczo-profilaktyczny proponowany 

przez szkołę;   

 wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu 

poczucie bezpieczeństwa;  

 wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich 

działaniach, służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą;  

 aktywnie uczestniczą w życiu szkoły;  

 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci. 
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VII. ZADANIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE I FORMY 

REALIZACJI 

 

 

ZADANIA WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNE    

ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W STĘŻYCY 

 

 
 

KSZTAŁTOWANIE DOJRZAŁOŚCI SPOŁECZNEJ  
 

 

ZADANIA 

 

CELE 
 

FORMA REALIZACJI 

 

OSOBY 

ODPOWIEDZIAL

NE 

 

TERMIN 

 

Przygotowanie 

uczniów do 

świadomego, 

aktywnego 

uczestnictwa  

w życiu 

społecznym 

 

 

 

 

1. Kształtowanie właściwych postaw 

wobec państwa oraz symboli 

narodowych ,  odpowiedzialności za 

wspólne dobro 

- współdecydowanie o pracy szkoły; 

- wzmacnianie postawy obywatelskiej; 

- praca nad rozwojem własnej 

osobowości; 

- nauka odpowiedzialności i 

ponoszenia konsekwencji swoich 

zachowań. 

 

2. Ślubowanie uczniów 

 

Wybór samorządu klasowego 

 i szkolnego. 

Realizacja planu pracy Rady 

Samorządu Uczniowskiego. 

Podjęcie działań włączających 

uczniów do pracy na rzecz szkoły. 

Organizacja imprez klasowych, 

szkolnych, lokalnych. 

Udział uczniów w uroczystych 

apelach, uroczystościach 

państwowych, gminnych . 

 

Uroczyste ślubowanie uczniów  

klas I 

 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

opiekunowie RSU 

zuchy, harcerze 

poczty 

sztandarowe 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy  

klas I 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  X  

 

Kształtowanie 

poczucia 

przynależności  

do rodziny, grupy 

rówieśniczej  

 

1. Rozwijanie świadomości roli  

i wartości rodziny w życiu człowieka.  

2. Uczeń ma szacunek do rodziny, 

szanuje społeczność szkolną  

 

3. Włączenie rodziców w życie szkoły. 

4. Dokonanie diagnozy sytuacji 

rodzinnej ucznia  

5. Stały kontakt pedagoga 

z wychowawcą i rodzicami uczniów 

sprawiających trudności 

wychowawcze. 

 

 

 

 

 

 

6. Współpraca pedagoga szkolnego     

z Gminnym Zespołem  

interdyscyplinarnym, policją, PCPR, 

sądem oraz kuratorami sądowymi 

 

7. Nabywanie umiejętności 

rozróżniania i pielęgnowania uczuć 

koleżeństwa, przyjaźni i miłości. 

 

Rozmowy, prace plastyczne, 

wywiady, obchody Dnia Matki, Ojca, 

Babci, Dziadka, festyny rodzinne, 

zajęcia WDŻ. 

 

Współpraca z Radą Rodziców.  

Wywiadówki, tablica informacyjna  

Indywidualne rozmowy,  informacje 

przekazywane przez wychowawców, 

dziennik elektroniczny oraz strona 

internetowa szkoły 

Angażowanie rodziców do 

uczestnictwa i współorganizowania 

uroczystości, kiermaszów  i 

wyjazdów klasowych, szkolnych.  

Podziękowania, listy gratulacyjne dla 

rodziców. 

 

Udział w spotkaniach Zespołu 

interdyscyplinarnego.  

Ścisła współpraca z instytucjami  

wspomagającymi . 

 

Zajęcia integracyjne, uroczystości 

klasowe, wigilia,  wycieczki, biwaki 

(nocki), zabawy. 

 

 wychowawca 

nauczyciel 

 

 

 

wychowawcy 

pedagog  

rada rodziców  

dyrektor 

 

 

 

 

wychowawcy 

 

 

 

 

wybrany n-l 

wychowawcy 

pedagog  

dyrektor 

 

wychowawcy 

 
wg 

kalendarza 

 

 

 

 
cały rok 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

cały rok 
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Kształtowanie 

poczucia 

przynależności  

do wspólnoty 

narodowej oraz 

postawy 

patriotycznej, 

miłości  

do ojczyzny, 

kultywowania 

tradycji 

 

1.Znajomość hymnu narodowego i 

hymnu szkolnego, godła narodowego 

oraz symboli Gminy Stężyca ( herb, 

flaga), symboli religijnych. 

 

2. Kulturalne zachowanie się w 

Miejscach Pamięci Narodowej,  

w czasie uroczystości lokalnych, 

szkolnych, w kościele i na cmentarzu. 

 

3. Dbanie o odpowiedni strój  

w czasie świąt szkolnych, akademii. 

 

 

4. Poznanie sylwetki patrona szkoły 

 i jego dorobku.  

 

 

  

 

 

5. Zdobywanie, pogłębianie wiedzy o 

własnej miejscowości, regionie, kraju.  

 

 

 

 

 

 

6. Poznanie historii i tradycji własnej,  

tożsamości narodowej regionu kaszub  

 

 

 

 

7. Wdrażanie do aktywnego 

uczestnictwa w życiu wspólnoty 

lokalnej, imprezach regionalnych. 

Organizowanie imprez na rzecz szkoły 

i środowiska.  

8. Poznanie historii najważniejszych 

obiektów w gminie.  

9. Prowadzenie kroniki szkolnej.  

 

Zapoznanie i utrwalenie słów  

i melodii hymnu narodowego  

i szkolnego. 

Prace plastyczne – godło państwa, 

miejscowości itp. 

Rozmowy na temat kulturalnego 

zachowania się w miejscach Pamięci 

Narodowej oraz podczas uroczystości 

 

 

Udział w obchodach świąt szkolnych, 

państwowych, lokalnych. 

 

 

Odwiedzanie Miejsc Pamięci 

Narodowej – wycieczki piesze  

i autokarowe. 

Święto Szkoły Podstawowej i 

Gimnazjum - konkursy tematyczne, 

msza św., wystawy 

  

Uczestnictwo w uroczystościach przy 

grobie pomordowanych Szymbarskich 

Zakładników, przy pomniku por. 

Dambka w Gołubiu oraz pamięć o 

grobie partyzantów w Czystej Wodzie i 

pomniku „Gryfa Kaszubskiego w 

Stężycy 

 

Zajęcia przedmiotowe języka 

kaszubskiego. 

Funkcjonowanie klas o profilu 

kaszubskim 

Udział uczniów  w dniu kaszubskim. 

 

Wycieczki po regionie klas kaszubskich 

i I-III SP 

 

Lekcje historii, wizyta w Centrum 

Edukacji Promocji Regionu w 

Szymbarku, w siedzibie Klubu 

Gazety Polskiej w Gołubiu i w Izbie 

Regionalnej w Zgorzałem.  

 

 

  n-l muzyki, 

plastyki,   techniki 

  wychowawcy 

katecheci  

 

wychowawcy 

nauczyciele 

 

 

 

nauczyciele, 

wychowawcy  

opiekunowie  RSU 

poczty 

sztandarowe 

 

wychowawcy, 

katecheci, 

opiekunowie RSU 

 

 

poczet 

sztandarowy 

harcerze 

nauczyciele  

 

 

  

 

nauczyciele języka 

kaszubskiego  

 

 

 

 

nauczyciele , 

wychowawcy 

 

nauczyciele 

historii, j. 

kaszubskiego 

 i wiedzy o 

społeczeństwie 

wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 
cały rok 

 

 

 
cały rok 

 
 

 

 

 

III, V 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 
 

 

 

cały rok 

 

 

 
 

 

cały rok 

 

 

cały rok 

 

Wspólnota 

Europejska  

a tożsamość 

narodowa 

 

1.Poznanie istoty Wspólnoty 

Europejskiej.  

 

2. Zachowanie tożsamości narodowej 

we wspólnocie. Wychowanie w duchu 

tolerancji.  

 

3. Popularyzowanie wiedzy o 

różnicach kulturowych oraz rozwijanie 

umiejętności korzystania z niej w 

kontakcie z przedstawicielami innych 

narodowości. 

 

 

Pielęgnowanie polskiej tradycji 

narodowej, wystawy, konkursy itp.  

Wizyta w Muzeum Hymnu 

Narodowego w Będominie oraz 

Dworku Wybickich w Sikorzynie. 

Warsztaty i lekcje kształtujące 

postawę tolerancji. 

Lekcje historii, WOS, zajęcia 

świetlicowe. 

Gazetki okolicznościowe. 

 

 

 
nauczyciele, 

wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
cały rok 
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KSZTAŁTOWANIE DOJRZAŁOŚCI DUCHOWEJ 
 

 

ZADANIA 

 

CELE 
 

FORMA REALIZACJI 

 

OSOBY  

ODPOWIEDZIALNE 

 

TERMIN 

 

Kształcenie postaw 

tolerancji dla 

odmienności 

rasowych, 

światopoglądowych 

kulturowych, 

wyznaniowych. 

 

1.Przedstawienie uczniom praw 

człowieka  oraz praw dziecka ze 

szczególnym naciskiem na prawo do 

odmienności, niepełnosprawności  i 

szacunku dla innych przekonań i 

opinii. 

2. Nabywanie wiedzy o odmienności: 

kulturowej, religijnej, rasowej itp.  

 

 

 

 

3.Pielęgnowanie tradycji religijnych. 

 

 

 

Pogadanki na lekcjach 

wychowawczych oraz zajęciach 

warsztatowych. 

 

 

 

„Inny nie  znaczy  gorszy” – zajęcia 

warsztatowe poruszające 

zagadnienia dotyczące 

dyskryminacji, wykluczenia. 

Pikniki integracyjne. 

 

Jasełka – przedstawienie 

bożonarodzeniowe, przegląd kolęd, 

udział w rekolekcjach 

wielkopostnych 

 

 
wychowawca, 

pedagog  

 

 

 

 

wychowawcy, 

pedagog 

 

 

 

 

wychowawcy, 

katecheci 

 

wg 

potrzeb 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

XII/I 

 

II semestr 

 

Dążenie  

do uzyskania 

wysokiego 

poziomu kultury 

osobistej 

 

1.Uczeń jest wzorem dla innych, 

odróżnia dobro od zła a przy tym 

reaguje na zło 

 

2. Uczeń dba o swój wizerunek jest 

skromny w zachowaniu w ubiorze, 

wyglądzie własnym. 

 

3. Egzekwowanie właściwego 

zachowania uczniów wobec osób 

dorosłych, rówieśników.  

4. Wzmacnianie pozytywnych postaw 

(postawy prospołeczne i pozytywnej 

komunikacji).  

5. Zwracanie uwagi na kulturę 

osobistą, w tym kulturę języka. 

6. Wdrażanie do uważnego słuchania, 

rozmawiania, zawierania 

kompromisów.  

6. Kształtowanie poczucia 

odpowiedzialności za własne słowa  

i czyny.  

7. Przekazanie uczniom informacji na 

temat konieczności poszanowania 

cudzych dóbr materialnych i osobistych 

oraz mienia szkoły.  

8. Uświadomienie dzieciom, że każdy 

może popełnić błąd. Przyznanie się  

i poprawa jest drogą do bycia lepszym 

człowiekiem.  

Pobudzenie ucznia do stawiania pytań, 

jak poprawić niekorzystną sytuację. 

Wspólne poszukiwanie rozwiązań. 

 

Pogadanki, zajęcia warsztatowe 

 

 

 

Tematyka zajęć wychowawczych, 

lekcji, zajęć świetlicowych. 

 

 

Percepcja wartościowych filmów, 

sztuk teatralnych, wystaw.  

 

Lekcje wychowawcze, pogadanki, 

apele szkolne.  

 

 

 

Scenki dramowe, ćwiczenie 

postawy asertywności 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omawianie z uczniami 

prawidłowego postępowania w 

trudnych sytuacjach. 

Promowanie uczniów za pracę na 

rzecz klasy, szkoły, środowiska.  

 

 

 

 

 

 

wychowawcy 

 

 

 

wychowawcy, 

pedagog 

 

 

 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy 

pedagog 

 

 

cały rok 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 



 

18 
 

 

KSZTAŁTOWANIE DOJRZAŁOŚCI EMOCJONALNEJ 
 

 

ZADANIA 

 

CELE 

 

FORMA REALIZACJI 

 

OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

 

TERMIN 

 

Rozwój 

osobowości 

 

1.Rozwijanie umiejętności wyrażania  

i nazywania własnych emocji, 

odczytywania uczuć towarzyszących 

innym oraz umiejętnego reagowania. 

2. Stymulowanie rozwoju 

samoakceptacji, samokontroli i 

samooceny: 

uczeń 

- buduje właściwą hierarchię wartości 

opartą o chrześcijański system wartości 

- jest odpowiedzialny za własne słowa, 

czyny i gesty, 

- jest otwarty na innych ludzi i szanuje 

ich indywidualność  

- kształtuje umiejętność kontrolowania 

zachowania i panowania nad emocjami 

oraz kreuje własny wizerunek, 

- stawia sobie odważne i roztropne cele 

i realizuje je, 

- kształtuje własną wrażliwość 

uczuciową, moralną i religijną, 

- propaguje wartości: dobra, 

bezinteresowności, poświęcenia, 

ofiary, prawdy, uczciwości, 

odpowiedzialności, stawiania sobie 

wymagań, wyrozumiałości, 

współczucia, delikatności, życzliwości 

i wdzięczności. 

 

 

 Zajęcia warsztatowe, scenki 

dramowe 

 

 

Prezentacja siebie – reklama w 

postaci słownej lub plastycznej. 

Zajęcia o tematyce asertywności, 

empatii, tolerancji, odrzucenia. 

Wspólne zabawy, imprezy, 

spędzanie wolnego czasu. 

- Światowy Dzień Życzliwości i 

Pozdrowień, 

- Światowy Dzień Uśmiechu 

 

 

 

  

wychowawcy 

 pedagog 

  

 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

opiekunowie kółek 

zainteresowań,  

pedagog 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

cały rok 
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5 X 

 

Kształcenie 

zachowań 

asertywnych 

i empatycznych 

 

 

1. Ćwiczenie prawidłowych postaw  

i zachowań uczniów w grupie 

rówieśniczej: uczeń umie uszanować 

zdanie innych oraz potrafi bronić 

własnego zdania; uczeń umie 

powiedzieć nie na niewłaściwe 

propozycje, dokonuje trafnego wyboru.  

2. Zachęcanie uczniów do 

podejmowania działań na rzecz innych 

poprzez aktywny wolontariat, prace 

opiekuńcze w przedszkolu i świetlicy. 

3. Budzenie i rozwijanie szacunku do 

osób potrzebujących pomocy, osób 

upośledzonych i niepełnosprawnych. 

4. Zachęcanie do organizowania czasu 

wolnego w sposób ciekawy i 

wartościowy , poprzez udział we 

wspólnotach chrześcijańskich. 

5. Rozwijanie umiejętności reagowania 

w sytuacjach kryzysowych, niesienia 

pomocy potrzebującym oraz 

minimalizowania ich negatywnych 

skutków. 

 

 

Stawianie uczniów w hipotetycznych 

sytuacjach wymagających zajęcia 

określonego stanowiska, pogadanki  

na lekcjach, prelekcje specjalistów.  

Realizacja planów wychowawczo-

profilaktycznych, opieka pedagoga, 

 

 Udział uczniów w akcji „Żonkil”, 

akcja „Zapałka”, zbieranie 

plastikowych nakrętek. 

Akcja wigilijna, wielkanocna – 

zbiórka żywności. 

Akcje charytatywne na rzecz dzieci i 

rodzin dotkniętych chorobą, 

niepełnosprawnością, zdarzeniem 

losowym. 

- Światowy Dzień Zespołu Downa 

 

 
wychowawcy, 

nauczyciele 

pedagog , 

psycholog 

 

 

 

opiekunowie rsu 

nauczyciele, 

wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy 

 

nauczyciel, 

wychowawcy 

 
cały rok 

 

 

 

 

 

 

wg 

potrzeb 
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cały rok 
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KSZTAŁTOWANIE DOJRZAŁOŚCI INTELEKTUALNEJ 
 

 

ZADANIA 

 

CELE 

 

FORMA REALIZACJI 

 

OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

 

TERMIN 

 

Podejmowanie 

działań 

wspomagających 

rozwój uzdolnień  

i talentów. 

 

 

1.  Wzmocnienie motywacji 

wewnętrznej uczniów poprzez 

stosowanie systemu wzmocnień 

pozytywnych;  

2.  Stymulowanie i wspieranie  

uczniów w odkrywaniu własnych 

talentów i pasji, pomoc w określaniu 

własnych predyspozycji;  

3.  Umiejętność dokonywania 

adekwatnej oceny własnych 

uzdolnień i osiągnięć.  

4. Wspieranie uczniów w rozwijaniu 

pasji sportowej w zakresu gry w piłkę 

nożną, siatkową , tańca oraz 

żeglarstwa. 

5. Zachęcanie uczniów do brania 

udziałów w konkursach 

przedmiotowych organizowanych 

przez Kuratorium Oświaty 

 

 

 Organizowanie kół zainteresowań 

umożliwiających uczniom 

rozwijanie talentów, umiejętności, 

uzdolnień . 

Pomoc koleżeńska w klasach 

Prezentacja osiągnięć 

 i zainteresowań uczniów na forum 

szkoły, promowanie szkolnych 

talentów.  

Wykorzystanie zdobytej wiedzy 

 i umiejętności w praktyce. 

Zdobywanie przez uczniów 

znaczących miejsc w konkursach . 

Udział uczniów w projektach, 

konkursach przedmiotowych. 

Spotkania z absolwentami. 

 

wychowawcy, 

nauczyciele,   

pedagog 

 

cały rok 

 

Rozwijanie 

kompetencji 

medialno- 

czytelniczych oraz 

upowszechnianie 

czytelnictwa 

wśród dzieci  

i młodzieży. 

 

1.Zachęcanie do korzystania w 

sposób selektywny z szerokich 

zasobów biblioteki szkolnej- 

kulturalne obcowanie z książką. 

2.Posługiwanie się komputerem i 

korzystanie z informacji 

zamieszczonych w intrenecie w 

sposób właściwy i nienarażający 

innych na przykrości 

3. Wyrabiania w sobie nawyku 

czytania wartościowych książek. 

4. Kształtowanie postawy aktywnego 

czytelnika. 

5. Uświadomienie uczniom roli 

edukacji czytelniczej w rozwoju 

intelektualnym, kulturowym i 

społecznym. 

 

 

Lekcje i akcje biblioteczne (Książka 

moim przyjacielem) 

Pasowanie na czytelnika uczniów 

kl. I 

Konkursy czytelnicze, na zeszyt 

lektur kl. I-III 

Szkolny Klub Książki 

Kiermasze książek. 

Spotkania z pisarzami. 

Korzystanie z czytelni i sali 

multimedialnej. 

Współpraca z innymi bibliotekami. 

 

 

n-l bibliotekarz 

n-l j. polskiego 

n-l informatyki 

 

cały rok 

 

Zapobieganie 

niepowodzeniom 

dydaktycznym – 

wspieranie 

uczniów mających 

trudności  

w nauce i 

przystosowaniu 

się w grupie. 

 

1. Diagnozowanie trudności  

w nauce. 

2. Dostosowanie wymagań do 

indywidualnych potrzeb uczniów. 

3. Budowanie motywacji do nauki. 

4. Rozwijanie zainteresowań i 

uzdolnień uczniów. 

5. Wdrażanie do aktywnych form 

spędzania wolnego czasu. 

6. Tworzenie Indywidualnych 

Programów Edukacyjno- 

Terapeutycznych oraz 

rewalidacyjnych 

 

 

Organizowanie zajęć: 

- wczesnego wspomagania rozwoju, 

- dydaktyczno- wyrównawczych, 

- rewalidacyjnych,  

- gimnastyki korekcyjnej, 

- logopedycznych,  

- dla dyslektyków, 

- arteterapii,  

- świetlicowych (odrabianie zadań 

domowych, wypożyczalnia 

przyborów szkolnych). 

 Zorganizowanie pomocy 

koleżeńskiej i kół zainteresowań. 

 

  

terapeuci, 

nauczyciele, 

pedagog,  

logopeda 

 

cały rok 
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KSZTAŁTOWANIE DOJRZAŁOŚCI FIZYCZNEJ 
 

 

ZADANIA 

 

CELE 

 

FORMY I SPOSOBY  REALIZACJI 

 

OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

 

TERMIN 

 

Zapewnienie 

bezpieczeństwa 

uczniom podczas 

pobytu w szkole. 

 

 

 

1.Zapoznanie uczniów z 

regulaminami obowiązującymi w 

szkole. 

2. Zapoznanie z zasadami BHP na 

lekcjach. 

3. Utrwalenie zasad bezpiecznego 

poruszania się po drogach ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na 

bezpieczną drogę do szkoły 

4. Zapewnienie uczniom 

bezpieczeństwa poprzez całodobowy 

monitoring w szkole 

 

Przedstawienie na godzinach 

wychowawczych regulaminów. 

Zajęcia przeprowadzone przez 

dzielnicowego w klasach I SP na 

temat bezpiecznej drogi do szkoły. 

Organizowanie pogadanek, zajęć 

warsztatowych dotyczących 

bezpieczeństwa. 

Prowadzenie zajęć wychowania 

komunikacyjnego, programu 

„Bezpieczne Życie” 

Przeprowadzenie egzaminu na kartę 

rowerową. 

Edukacja prawna. 

  

wychowawcy 

 

nauczyciele, 

pedagog 

nauczyciele 

 

nauczyciele 

techniki 

 

IX  

 

 

 

 

IX  

 

V-VI  

 

 

Doskonalenie 

umiejętności 

rozpoznawania 

zagrożeń  

i właściwego 

zachowania się  

w sytuacjach 

niebezpiecznych  
 

 

1.Minimalizowanie zagrożeń 

związanych z drogą „do” i „ze” szkoły. 

  

2. Kształtowanie gotowości  

i umiejętności udzielania pierwszej 

pomocy w nagłych wypadkach.  

3. Uświadamianie zagrożeń 

związanych z życiem towarzyskim, 

podróżami, aktywnością w okresach 

wolnych od nauki.  

4. Doskonalenie umiejętności 

szacowania ryzyka sytuacyjnego, 

rozpoznawanie nietypowych sygnałów 

niebezpieczeństwa.  

5. Uświadamianie zagrożeń 

związanych z korzystaniem z zasobów 

Internetu i mediów społecznościowych.  

6. Doskonalenie umiejętności 

rozpoznawania zagrożeń 

cywilizacyjnych (uzależnienia, sekty, 

subkultury, choroby) i manipulacji 

polityczno-gospodarczych (rasizm, 

nietolerancja, terroryzm, rozpad więzi 

rodzinnych, brak ideałów, nachalna 

reklama itp.). 

7. Uczulanie uczniów na problem 

handlu ludźmi. 

 

 

Pogadanki 

Prezentacje multimedialne 

Spotkanie z policjantem i 

strażakiem. 

Zajęcia z pielęgniarką szkolną 

 i nauczycielem przyrody; 

 program „Pomagam i uczę 

pomagać” 

Czytanie literatury dotyczącej 

tematu bezpieczeństwa w domu, 

szkole, nad wodą, w górach. 

Ćwiczenia przeciwpożarowe 

 

 

Warsztaty profilaktyczne: 

- Dzieci w sieci 

- Cyberprzemoc  

Zajęcia warsztatowe, dyskusje, 

formy plastyczne, spektakle 

teatralne. 

Prezentacje multimedialne o 

tematyce bezpieczeństwa. 

 

dyrekcja 

 

rodzice 

 

wychowawcy 

 

pedagog 

 

 

 

nauczyciele 

 

pielęgniarka 

 

policja 

 

straż pożarna 

 

 

cały rok 

 

Rozwijanie 

wrażliwości na 

problemy 

środowiska 

 

1.Przybliżanie uczniom problematyki 

konieczności ochrony środowiska 

naturalnego. 

 

2. Ukazanie wpływu codziennych 

czynności i zachowań na stan 

środowiska naturalnego. 

 

 

Udział w akcjach: Sprzątanie 

Świata, Dzień Ziemi, zbiórka 

surowców wtórnych (makulatura, 

nakrętki, zużyte baterie). 

Porządkowanie terenu 

przedszkolnego, szkolnego  

w ramach zajęć, godzin 

wychowawczych. 

Spotkanie z leśnikiem. 

 

   
RSU 

wychowawcy 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

wg 

kalendarza 
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3. Uwrażliwienie na związek 

degradacji środowiska ze zdrowiem 

człowieka. 

 

4. Wskazanie na sposoby dbania o 

przyrodę ożywioną i nieożywioną. 

 

 

Organizowanie zajęć w terenie. 

Realizacja ścieżki ekologicznej. 

Organizowanie szkolnych 

konkursów ekologicznych. 

Pogadanki tematyczne. 

nauczyciel przyrody 

 

Kształtowanie 

zachowań 

sprzyjających 

zdrowiu 

 

1.Korygowanie wad budowy, 

postawy oraz wymowy. 

 

2. Kształtowanie nawyku dbania  

o własne zdrowie. Zwracanie uwagi 

na utrzymanie higieny ciała. Dbanie  

o estetyczny wygląd zewnętrzny. 

 

 

 

3. Bogacenie wiedzy uczniów 

dotyczącej higieny zdrowia 

psychicznego i fizycznego oraz 

wdrażanie zdrowego stylu życia, 

odżywiania i wypoczynku. Umiejętne 

zagospodarowanie czasu wolnego. 

 

 

 

4. Podniesienie wiedzy uczniów na 

temat zaburzeń odżywiania na tle 

psychicznym. 

 

5. Kształtowanie sprawności 

fizycznej, odporności. 

Uświadamianie roli i znaczenia 

sportu. Kształtowanie nawyku 

rozwijania własnych predyspozycji  

w zakresie dyscyplin sportowych. 

 

Realizacja zajęć z gimnastyki 

korekcyjnej i terapii logopedycznej. 

 

Lekcje wychowawcze,  zajęcia 

realizujące edukację zdrowotną, 

prelekcje. 

 „Między nami kobietkami” , „ Od 

dziewczynki do kobiety” 

Fluoryzacja zębów 

 

Pogadanki na godzinach 

wychowawczych, organizacja 

czynnego wypoczynku w czasie 

wolnym, konkurs/działania 

dotyczące zdrowego stylu życia. 

Udział w programie „Owoce, mleko 

i  warzywa w szkole” Warsztaty 

profilaktyczne, 

  

Emisja filmu o bulimii i anoreksji 

 

 

 

Lekcje wychowania fizycznego i 

zajęcia SKS-u. Organizowanie zajęć 

w terenie, wycieczek pieszych, 

rowerowych.  

 

 

 

 

nauczyciele wf, 

logopeda 

 

nauczyciele 

wychowawcy 

 

pielęgniarka, 

prelegentka 

pielęgniarka 

  

wychowawcy 

intendentka  

n-l przyrody, 

biologii, pedagog, 

 

  

 

 

 

wychowawcy 

 

 

  

nauczyciele  

trenerzy 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

wg potrzeb 

 

 

klasy VIII 

i VI 

 

 

wg potrzeb 

 

 

 

 

 

 

 

wg potrzeb 

 

 

 

 

 

 

Dostarczanie 

rzetelnej wiedzy  

o zagrożeniach 

płynących ze 

stosowania 

środków 

uzależniających 

(palenie tytoniu,  

e-papierosow, 

spożywanie 

alkoholu, używanie 

narkotyków, 

dopalaczy, 

substancji 

psychotropowych, 

środków 

zastępczych, 

nowych substancji 

psychoaktywnych) 

  

1.Kształtowanie u uczniów 

umiejętności samokontroli  

i krytycznego myślenia przy 

podejmowaniu decyzji  

w trudnych sytuacjach. 

 

2. Wskazywanie sposobów radzenia 

sobie z własnymi problemami - także 

poprzez szukanie pomocy u osób 

zaufanych i specjalistów. 

 

3. Dostarczenie uczniom wiedzy na 

temat substancji szkodliwych oraz 

skutków  ich używania i posiadania 

(papierosy, tabaka, alkohol, narkotyki , 

dopalacze, substancje psychoaktywne) 

 

4. Zapoznanie uczniów z 

mechanizmem uzależnień. 

 

 

Rozmowy 

Warsztaty umiejętności 

prospołecznych 

 

 

 

Rozmowy indywidualne, 

pogadanki, 

Emisje filmów profilaktycznych 

 

 

Warsztaty wychowawczo-

profilaktyczne dotyczące uzależnień 

wg programu: 

„Zachowaj trzeźwy umysł”. 

Godziny wychowawcze - uczenie 

sztuki odmawiania i niepoddawania 

się presji grupy w kontaktach  

z używkami 

 

 
 pedagog 

 wychowawca 

 

 

 

 

 psycholog 

 pedagog 

 terapeuta 

 

 

 wychowawcy 

 pedagog 

 

 

 

 

 

 

 

 
cały rok 

 

 

 

 

 

wg potrzeb 

 

 

 

 

cały rok 
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5. Informowanie uczniów i ich 

rodziców o obowiązujących 

procedurach postępowania 

nauczycieli i wychowawców oraz o 

metodach współpracy szkoły z 

Policją w sytuacjach zagrożenia 

zdrowia i życia. 

6. Edukacja prawna  

 

Spotkania z przedstawicielami 

policji – edukacja prawna. 

Spektakle profilaktyczne 

Wywiadówki, spotkania  

z rodzicami 

 

 

Warsztaty z dzielnicowym lub 

sędzią z wydziału ds. nieletnich, 

karnych, na temat 

odpowiedzialności karnej. 

 

dyrektor 

pedagog 

 

 

 

 

 

pedagog, 

dzielnicowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

II semestr 

 

 

 

Eliminowanie 

agresji  

z życia szkoły. 

 

 

1. Doskonalenie umiejętności 

rozpoznawania i nazywania 

zachowań agresywnych oraz 

egoistycznych. 

2. Kształtowanie umiejętności 

nieagresywnego, asertywnego 

zachowania w sytuacjach 

konfliktowych i problemowych.  

  

3.  Kształtowanie umiejętności 

radzenia sobie z negatywnymi 

emocjami, szukanie możliwości 

emocjonalnego wsparcia, 

4. Rozwijanie umiejętności 

podejmowania decyzji, 

przeciwstawiania się presji 

rówieśniczej, kształtowanie postaw 

asertywnych, 

5. Wyposażenie uczniów  

w podstawowe wiadomości na temat 

stresu i jego wpływu na organizm 

młodego człowieka oraz wskazywanie 

sposobów radzenia sobie  

w zaistniałych sytuacjach stresowych. 

 

Propagowanie, nagradzanie postaw 

odrzucających przemoc. 

Monitorowanie nasilenia agresji w 

szkole. 

- uświadomienie czym jest przemoc 

i agresja, 

- budowanie odpowiednich relacji z 

innymi , 

wskazywanie sposobów zachowania 

się uczniów w szkole, domu oraz  

w miejscach publicznych, 

 

Eliminowanie zachowań 

agresywnych i wskazywanie 

sposobów umiejętnego kierowania 

agresji na inne obszary aktywności, 

 

 

Warsztaty profilaktyczne dla klas 

III gimnazjum i VIII SP 

 

 wychowawcy 

 

 nauczyciele 

 

 pedagog 

 

  

 

cały rok 

 

Wysoka 

frekwencja 

uczniów na 

zajęciach 

lekcyjnych 

 

 

1.Zwiększenie motywacji do nauki 

 i nieopuszczania zajęć lekcyjnych. 

 

2. Doskonalenie umiejętności 

tworzenia relacji opartych na 

wzajemnym szacunku i zaangażowaniu 

obydwu stron. 

 

3.Doskonalenie umiejętności zmiany 

postaw i zachowań poprzez stosowanie 

oraz przyjmowanie asertywnej krytyki. 

 

4. Doskonalenie umiejętności 

podejmowania racjonalnych decyzji w 

oparciu o posiadane informacje i ocenę 

skutków własnych działań. 

 

 

Sprawdzanie nieobecności na każdej 

lekcji. 

Konsekwentne rozliczanie 

opuszczonych przez ucznia godzin 

lekcyjnych. 

Terminowe dostarczanie 

wychowawcy klasy usprawiedliwień. 

Zaciekawienie ucznia treściami 

przekazywanymi na lekcjach 

poprzez: 

- stosowanie metod aktywizujących  

w nauczaniu, 

- rozbudzanie ambicji własnych 

ucznia, 

- przygotowywanie zajęć 

ukazujących rolę edukacji  

w realizacji zamierzonych planów 

życiowych, 

- dostosowywanie wymagań do 

poziomu i możliwości ucznia. 

Współpraca szkoły z rodziną – 

monitorowanie absencji uczniów: 

   

wychowawcy 

 

nauczyciele 

 

pedagog 

 

   

 

cały rok 
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- zwiększenie częstotliwości kontaktu 

z domem ucznia sprawiającego 

problemy wychowawcze  

i opuszczającego zajęcia lekcyjne, 

- rozmowy indywidualne  

z uczniami o przyczynach 

niskiej frekwencji. 

 

Podnoszenie 

kompetencji 

pedagogicznych 

rodziców i 

nauczycieli. 

 

 

1. Przekazywanie rodzicom wiedzy 

na temat przyczyn i istoty 

niepowodzeń dydaktyczno – 

wychowawczych,  

wskazówki do pracy w domu z 

dzieckiem. 

2. Podniesienie kompetencji 

wychowawczych rodziców  

i opiekunów dotyczących: zażywania 

substancji psychoaktywnych, 

dopalaczy, narkotyków, palenia 

papierosów, lekomanii, uzależnienia 

od komputera, telefonu, Internetu. 

4. Propagowanie wiedzy podnoszącej 

efektywność działań profilaktycznych. 

 

 

Organizowanie szkoleń dla 

rodziców i nauczycieli. 

 

 

 

 

Spotkania z rodzicami 

Rozmowy indywidualne (osobiste 

lub telefoniczne), kontakt przez e-

dziennik. 

Artykuły zamieszczane na stronie 

internetowej, gazetce na holu. 

 

dyrekcja 

specjaliści 

 

 

 

wychowawcy 

pedagog 

psycholog 

 

 

zgodnie  z 

harmonogra

mem 

szkoleń 

 

wg potrzeb 

 

Opieka zdrowotna 

i pomoc socjalna. 

 

 

1. Organizowanie bezpłatnych 

posiłków w stołówce szkolnej. 

2. Opieka po lekcjach w świetlicy 

szkolnej – pomoc w nauce. 

 

3. Badania kontrolne prowadzone 

przez pielęgniarkę szkolną.  

4. Troska o higienę osobistą dzieci.  

5. Organizowanie akcji 

charytatywnych na terenie szkoły. 

6. Propagowanie zdrowej żywności  

w sklepiku szkolnym.  

7. Kształcenie nawyku spożywania 

zdrowej żywności. 

 

Zapewnienie uczniom z rodzin niżej 

uposażonych bezpłatnych obiadów. 

Zapewnienie opieki uczniom w 

formie zajęć świetlicowych w godz. 

7.00 – 16.00 

Przeprowadzenie badań 

 

 

Zbieranie słodyczy i zabawek – 

paczki świąteczne. 

Kontrola żywności sprzedawanej  

w sklepiku szkolnym. 

Zapewnienie uczniom klas I - V 

porcji warzyw i owoców oraz 

mleka. 

 

intendentka 

 

nauczyciele 

świetlicy 

 

pielęgniarka 

 

 

opiekun rsu 

pedagog 

dyrekcja 

rada rodziców 

dyrekcja 

pedagog 

 

cały rok 

 

cały rok 

 

 

I semestr 

 

 

XII 2017 

 

cały rok 

 

cały rok 

 

Współpraca  

z instytucjami  

i 

stowarzyszeniami. 

 

1. Współpraca z OSP w Stężycy 

2. Współpraca z PPP w Kartuzach 

 

3. Współpraca z Komendą 

Powiatową Policji w Kartuzach 

oraz Komisariatem Policji w Stężycy. 

 

 

4. Współpraca z Gminną Komisją 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Stężycy 

5. Współpraca z Sądem Rodzinnym 

w Kartuzach. 

6. Współpraca z GOPS-em  

w Stężycy. 

7. Współpraca z PCPR   

w Kartuzach 

 

 

Prelekcje, wycieczki, konkursy 

Diagnoza uczniów, konferencje, 

szkolenia. 

Współpraca ze specjalistami ds. 

nieletnich- prelekcje, warsztaty.  

Wspieranie działań 

profilaktycznych realizowanych  

w szkole. 

Opieka nad uczniami, pomoc w 

nauce 

 

Opinie dot. sytuacji ucznia i 

rodziny, współpraca z kuratorami 

Pomoc uczniom z rodzin niżej 

uposażonych, współpraca z 

pracownikami socjalnymi, 

asystentami rodzinnymi. 

 

 

dyrekcja 

 

pedagog 

 

 

wychowawcy 

 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 
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8. Współpraca z Centrum Inicjatyw  

Edukacyjnych 

 

Doskonalenie umiejętności 

pedagogicznych, przeciwdziałanie 

wykluczaniu, działania na rzecz 

osób niepełnosprawnych, 

wspomaganie rodzin zastępczych. 

 

dyrekcja 

 

pedagog 

 

 

wg potrzeb 

 

DODATKOWE ZADANIA PROFILAKTYCZNO – PEDAGOGICZNE  

DLA  UCZNIÓW KLAS I-III 
 
 

 

ZADANIA 

 

CELE 

 

FORMY I SPOSOBY  REALIZACJI 

 

OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

 

TERMIN 

 

Przygotowanie 

uczniów do 

świadomego, 

aktywnego 

uczestnictwa  

w życiu społecznym 

 

1.Podkreślenie poczucia 

przynależności do grupy, 

społeczności szkolnej. 

2. Odnalezienie swojego miejsca  

w społeczności klasowej. 

 

Zabawy integracyjne. 

Ślubowanie  uczniów kl. I 

 

nauczyciele 

wychowawcy kl. I 

dyrektor 

 

X 2018 

 

Zapewnienie 

bezpieczeństwa 

uczniom podczas 

pobytu w szkole. 

 

 

Motywowanie uczniów do udziału w 

konkursach dotyczących 

bezpieczeństwa. 

 

Spotkanie z dzielnicowym na temat 

bezpiecznej drogi z domu do szkoły. 

Zajęcia na terenie miasteczka ruchu 

drogowego. 

Konkursy organizowane przez RSU. 

 

 

nauczyciele 

dzielnicowy KP w 

Stężycy 

opiekunowie RSU  

 

cały rok 

 

 

 

Kształcenie 

dojrzałości 

intelektualnej 
 

 

Rozwijanie kompetencji kluczowych 

niezbędnych na rynku 

pracy(zdobywanie wymarzonego 

zawodu) 

 

Udział uczniów w zajęciach 

wyrównujących, rewalidacyjnych, 

logopedycznych, terapii 

pedagogicznej, gimnastyki 

korekcyjnej, zuchach, zajęciach 

żeglarskich i różnych kołach 

zainteresowań. 

 

nauczyciele 

 

cały rok  

 

Rozwiązujemy 

problemy klasowe 

 

Kształcenie umiejętności 

samodzielnego rozwiązywania 

konfliktów koleżeńskich, klasowych. 

 

Dyskusje o problemach w klasie i 

szkole (skrzynka pytań). 

Demonstrowanie sposobów 

rozwiązywania problemów ( scenki 

rodzajowe). 

Wspólne opracowanie kolejnych 

kroków doprowadzających do 

samodzielnego rozwiązywania 

problemów ( plakaty, plansze itp.) 

 

 

wychowawcy 

 

cały rok  

 

Lepiej zapobiegać 

niż leczyć 

 

1. Uświadomienie uczniom zagrożeń 

chorobami wieku dziecięcego 

(przyczyny) 

 

2. Wdrażanie zasad zdrowego stylu 

życia, odpowiednia dieta oraz 

aktywność fizyczna (nowa piramida 

zdrowia) 

 

Korzystanie z zasobów biblioteki 

szkolnej (czasopisma, filmy, 

literatura), programy komputerowe. 

 

Rola higieny w utrzymaniu zdrowia: 

„Co robię aby być zdrowym?” 

(dyskusja na forum grupy). 

Udział w „Programie dla szkół”. 

Zwrócenie uwagi na właściwości i 

rodzaje pokarmów: 

- układamy prawidłowy jadłospis 

dzienny dla swojej rodziny, 

 

wychowawcy, 

pielęgniarka 

szkolna. 

 

 

 

 

intendentka 

wychowawcy, 

nauczyciele 

 

cały rok 
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- umiemy przygotować drugie 

śniadanie i je zapakować, 

- umiemy nakrywać do stołu, 

- nie marnujemy pożywienia, 

- umiemy przyrządzać surówki. 
 

DODATKOWE ZADANIA PROFILAKTYCZNO – PEDAGOGICZNE DLA  UCZNIÓW  

KLAS IV-VIII SP ORAZ KLAS III GIMNAZJUM 
 

 

ZADANIA 

 

CELE 

 

FORMY I SPOSOBY  REALIZACJI 

 

OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

 

TERMIN 

 

Prowadzenie 

działań 

wspomagających 

rozwój uzdolnień  

i talentów. 

 

1.Wspieranie i promowanie klas 

sportowych. 

 

 

Organizowanie zajęć SKS, tańca, 

harcerstwa, zuchów, żeglarskich itp. 

 

 

nauczyciele 

trenerzy 

 

cały rok 

Wspieranie uczniów w odkrywaniu 

własnych talentów i motywowanie do 

udziału w konkursach 

przedmiotowych organizowanych 

przez Kuratorium Oświaty oraz 

Wojewódzkim Konkursie „Polacy, 

których poznać warto” 

Wojewódzki Konkurs „Polacy, 

których poznać warto”- organizacja, 

udział. 

wicedyrektorzy 

 

XI 2018 

 

wg 

kalendarza 
 

 

 

Wspieranie uczniów w odkrywaniu 

własnych talentów i motywowanie do 

udziału w konkursach j. angielskiego 

i j. niemieckiego. 

1. Szkolny Konkurs Piosenki 

Obcojęzycznej 

2. Udział w gminnym konkursie j. 

angielskiego 

nauczyciele 

języków obcych 

nauczyciele j. 

angielskiego 

I. 2019 

 

 

V. 2019 

1.Wspieranie uczniów w odkrywaniu 

własnych talentów i motywowanie do 

udziału w konkursach historycznych. 

2. Kształtowanie poczucia 

przynależności do wspólnoty 

narodowej oraz postawy 

patriotycznej, miłości do ojczyzny, 

kultywowania tradycji 

Akademie z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej i Święta 3 Maja. 

Program obchodów 100-lecia 

Odzyskania Niepodległości. 

 

nauczyciele 

historii, 

wychowawcy 

wg 

kalendarza 

Wspieranie uczniów w odkrywaniu 

własnych talentów i motywowanie do 

udziału w konkursach dotyczących 

bezpieczeństwa. 

Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu 

Drogowym 

 

wyznaczeni 

nauczyciele 

 

IV 2019 

 

 

Wspieranie uczniów w odkrywaniu 

własnych talentów i motywowanie do 

udziału w konkursach przyrodniczych 

 Udział w Powiatowym konkursie  

„Moje i Twoje zdrowie: 

pedagog 

 

V 2019 

 

 

Wspieranie uczniów w odkrywaniu 

własnych talentów i motywowanie do 

udziału w konkursach 

przedmiotowych. 

1. Konkurs chemiczny 

2. Konkurs geograficzny 

3. Konkurs informatyczny dla 

gimnazjum. 

nauczyciele 

przedmiotów 

wg 

kalendarza 

 

Wspieranie uczniów w odkrywaniu 

własnych talentów i motywowanie do 

udziału w konkursach religijnych 

Konkursy Religijne katecheci wg 

kalendarza 

Wspieranie uczniów w odkrywaniu 

własnych talentów i motywowanie do 

udziału w konkursach 

matematycznych. 

1. Konkursy matematyczne  nauczyciele 

matematyki 

wg 

kalendarza 

Rozwijanie kompetencji kluczowych 

niezbędnych na rynku pracy 

(zdobywanie wymarzonego zawodu) 

Udział uczniów w zajęciach 

wyrównujących, rozwijających, 

logopedycznych,  terapii 

pedagogicznej, gimnastyki 

korekcyjnej, żeglarstwo, harcerstwo, 

tańce. 

 

nauczyciele 

 

wg 

kalendarza 
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VIII. EWALUACJA 

 

W ustaleniu czy realizowany program przynosi oczekiwane efekty, niezbędna 

jest jego ewaluacja. Należy więc kontrolować zarówno przebieg procesu, jak  

i osiągnięte wyniki. W tym celu pod koniec każdego roku szkolnego zostaną 

przeprowadzone działania z wykorzystaniem narzędzi badawczych,  

a uzyskane informacje posłużą do modyfikacji samego programu (jeżeli wystąpi 

taka potrzeba) oraz opracowania wniosków do pracy na następny rok szkolny. 

 

  

1.  Kształcenie umiejętności 

dokonywania adekwatnej oceny 

własnych uzdolnień i osiągnięć.  

 

Udział uczniów w zajęciach kół 

zainteresowań, 

 

nauczyciele 

przedmiotów 

 

cały rok 

Kształtowanie 

poczucia 

przynależności  

do ziemi 

kaszubskiej. 

Wspieranie uczniów w odkrywaniu 

własnych talentów i motywowanie do 

udziału w konkursach promujących 

region i język kaszubski. 

Udział w konkursach o tematyce 

regionalnej 

nauczyciele języka 

kaszubskiego 

 

cały rok 

wg 

kalendarza 

Kształcenie 

postaw tolerancji 

dla odmienności 

kulturowych. 

 1.Zapoznanie krajów z obyczajami 

ludzi innych narodowości. 

2. Rozwijanie umiejętności 

korzystania z wiedzy o różnicach 

kulturowych w kontakcie z 

przedstawicielami innych 

narodowości.  

 

1.Obchody Dnia Papieskiego 

2. Przeprowadzenie warsztatów i 

zajęć z zakresu tolerancji, handlu 

ludźmi i zagrożeń z tym związanych. 

 

 

katecheci 

pedagog 

nauczyciele 

cały rok 

szkolny 

Organizowanie 

czasu wolnego 

poprzez 

rozwijanie 

zainteresowań 

sportem. 

1.Wdrażanie do bezpiecznego  

i higienicznego spędzania wolnego 

czasu. 

2. Rozwijanie umiejętności 

właściwego wyboru form 

wypoczynku. 

3. Kształtowanie postawy asertywnej. 

4. Kulturalne zachowanie się w 

miejscach publicznych. 

5. Wdrażanie zasad fair-play. 

1. Członkostwo uczniów w Klubach 

Sportowych Radunia i Lechia, 

2. Udział w zajęciach nauki tańca. 

3. Udział w zajęciach żeglarskich 

trenerzy wg 

harmonogra

mu spotkań 

Kształcenie 

 umiejętności 

planowania 

rozwoju własnego. 

 1.Dostrzeganie swoich mocnych 

stron i prezentowanie ich innym 

ludziom. 

2. Szukanie sposobów radzenia sobie 

ze swoimi lękami, niepokojami, 

stresem. 

3. Uświadomienie uczniom klas VIII 

SP i  III gimnazjum istoty egzaminów 

końcowych w dalszym etapie 

kształcenia. 

4. Rekrutacja i warunki przyjęcia do 

szkól ponadgimnazjalnych. 

Egzamin kończący SP i gimnazjalny. 

Organizowanie spotkań 

 z przedstawicielami szkół na 

Gminnych Targach Edukacyjnych.  

Zajęcia z doradcą zawodowym. 

Wyjazd na Dni Otwarte Szkół w 

Kościerzynie i Kartuzach. 

Udział w warsztatach 

organizowanych przez OHP w 

Gdańsku oraz PPP w Kartuzach. 

dyrekcja 

wychowawcy 

pedagog 

doradca 

zawodowy 

II semestr 

 

 

 

cały rok 
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Narzędzia ewaluacyjne: 

 

1. Sprawozdania wychowawców z realizacji planów wychowawczo-

profilaktycznych klas;  

2. Ankieta skierowana do uczniów, rodziców i nauczycieli w celu uzyskania 

informacji na temat realizacji Programu wychowawczo-profilaktycznego  

i ewentualnej jego modyfikacji;  

3. Analiza trudności wychowawczych, problemów szkolno-środowiskowych 

 i profilaktycznych przeprowadzona przez pedagoga szkolnego,  

na podstawie danych zebranych od nauczycieli, wychowawców klas, 

rodziców i uczniów.  

4. Analiza dokumentów;  

5. Obserwacje zajęć lekcyjnych;  

6. Wywiady z uczniami, rodzicami i nauczycielami;  

 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

Za realizację Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły 

odpowiedzialni są wszyscy pracownicy szkoły.  

Dyrektor szkoły czuwa nad prawidłowością jego realizacji.  

Za realizację poszczególnych zakresów odpowiedzialni są nauczyciele 

zadeklarowani bądź zaproponowani przez dyrektora szkoły.  

Program wychowawczo-profilaktyczny Zespołu Kształcenia i Wychowania  

w Stężycy jest otwarty, może być modyfikowany w trakcie realizacji.  

Program ten podlega monitorowaniu i ewaluacji.  

W każdym roku szkolnym we wrześniu rozdział ZADANIA WYCHOWAWCZO-

PROFILAKTYCZNE I FORMY REALIZACJI zostanie zmodyfikowany  

i wzbogacony o wnioski z przeprowadzonej ewaluacji oraz działania zaplanowane 

na dany rok zgodnie z harmonogramem uroczystości szkolnych. 
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Program wychowawczo - profilaktyczny opracował zespół nauczycieli  

w składzie:  

 

1. Ks. Piotr Kotras 

2. Ewa Felskowska 

3. Mariola Kulwikowska 

4. Elżbieta Popiela 

5. Ewa Sepczyńska 

6. Stella Trzebiatowska 

 

 

 

 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny Zespołu Kształcenia  

i Wychowania w Stężycy przyjęto uchwałą Rady Rodziców w dniu 17 września 

2018r. po  pozytywnym  zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną  w dniu  

31 sierpnia 2018r. 

 

 

 


