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Załącznik do Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego  

Szkoły Podstawowej nr 6 im. Ks. Piotra Skargi w Jarosławiu 

 

Harmonogram działań na rok szkolny 2022/2023 obejmuje: 

- działania wychowawcze skierowane do uczniów 

- działania profilaktyczne skierowanie do uczniów, rodziców i nauczycieli.  
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                                                                                           Oddział Przedszkolny  

Obszar I 

ZDROWIE- EDUKACJA ZDROWOTNA 

 

Zadanie Sposób realizacji Termin Odpowiedzialni 

 

Promowanie zdrowego stylu 

życia i aktywności fizycznej.   

  

  

  

 

 

 

 

 

Motywowanie uczniów do 

podnoszenia sprawności 

fizycznej i akcentowanie 

potrzeby aktywnego spędzania 

wolnego czasu oraz właściwego 

i zdrowego sposobu odżywiania 

się.  

  

  

Uświadomienie rodzicom 

wartości i potrzeby dbania o 

zdrowie i kondycję fizyczną 

dzieci oraz właściwego sposobu 

odżywiania się.  

  

 

Pogadanka w klasie 

• zajęcia ruchowe, w tym na świeżym 

powietrzu,  imprezy szkolne: apele o tej 

tematyce;  „ Z sił opadniemy gdy śniadania 

nie zjemy” przeprowadzenie akcji zgodnie 

z zasadami bezpieczeństwa i wytycznymi 

GIS. 

• „Aktywnie i wesoło spędzamy Dzień 

Dziecka” – rozrywki i imprezy rekreacyjne 

na sportowo. 

• „Wpadła gruszka do fartuszka”- 

przybliżenie walorów odżywczych owocu 

gruszki 

•  rozmowy indywidualne z uczniami 

(wychowawca, nauczyciele, pedagog);  

 

 

• pogadanki dla rodziców na temat rozwoju 

psychomotorycznego dziecka  

• spotkania  indywidualne z rodzicami 

(wychowawca, nauczyciele, pedagog, 

pielęgniarka szkolna);  

 

•  realizowanie programów w ramach 

profilaktyki prozdrowotnej w szkole przez 

 

Przez cały rok 

 

 

 

 

 

         czerwiec 

 

 

Wrzesień\ 

Październik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawca klasy 

Zespól ds. promocji zdrowia 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawca klas 

Zespól ds. promocji zdrowia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele WF , Zespól ds. 

promocji zdrowia. 
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Dbanie o higienę osobistą i 

estetykę wyglądu wśród 

uczniów.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

pielęgniarkę szkolną;  

• „Aktywny Mikołaj” zabawy 

zręcznościowe dla najmłodszych, 

- „Narodowy Dzień Sportu”- udział w 

rozgrywkach sportowych. „Znam, lubię „- 

plakat na ulubionego sportowca. 

• Działania higieniczne- covid.  

• Zapoznanie dzieci i rodziców z 

regulaminem funkcjonowania szkoły w 

czasie pandemii:  

-Kształtowanie właściwych postaw 

prozdrowotnych, 

- utrwalenie prawidłowej techniki mycia rąk, 

- zminimalizowanie zagrożeń chorobami 

przenoszonymi przez brudne ręce, 

- uświadomienie dzieciom konieczności 

przestrzegania higieny osobistej i częstego mycia 

rąk ciepła wodą i mydłem. 

• Wdrażanie wśród rodziców procedur 

związanych z bezpieczeństwem w szkole 

w czasie pandemii w związku z Covid-19. 

•  Prowadzenie bieżącej obserwacji kondycji 

psychicznej uczniów wynikającej z 

sytuacji epidemiologicznej i 

podejmowanie stosownych działań. 

• Praca w grupach- wykonanie plakatów nt. 

„Ręce często myjemy, dlatego długo  

 

 

12 wrzesień 

 

 

Przez cały rok 

 

 

 

 

 Wrzesień\ 

Październik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas 

Pielęgniarka szkolna 

 

 

 

 

 

Wychowawca klasy 

 

 

 

 

 

 

            

  Wychowawca klasy 

 

 

  Wychowawca klasy 
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Budowanie postaw 

proekologicznych i świadomego 

postępowania. 

 

 

• żyjemy” techniką kolażu. Ukazanie na 

plakatach sytuacji w których należy umyć 

ręce ( po spacerze, po zabawie, przed 

posiłkami, po zajęciach plastycznych, po 

załatwieniu potrzeb fizjologicznych itp.). 

Porządkowanie swoich stanowisk pracy 

oraz dokładne umycie rąk. 

• Spotkanie z panią pielęgniarką- 

zawieszenie plakatu z techniką 

prawidłowego mycia rąk, wykonanie 

książeczki z rączkami . 

• Spotkanie dla rodziców z higienistka 

szkolną na temat profilaktyki chorób 

zakaźnych. 

•  rozmowy indywidualne z rodzicami oraz 

podczas zebrań rodzicielskich;   

•  konkursy profilaktyczne; 

• „Myślę więc nie śmiecę”- sprzątanie 

świata.  

• Udział w Ogólnopolskim Projekcie 

Edukacyjnym „Z darami natury świat nie 

jest ponury” 

• Udział w akcjach: 

- „Dzień czystego powietrza” ,  

- „Dzień wody”, 

-  „Dzień Ziemi „ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-18.09.2022 

14 Listopada 

22 Marca 

22 kwietnia  

 

Wychowawca klasy 
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Obszar II 

BEZPIECZEŃSTWO - PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH 

 

Zadanie Sposób realizacji Termin Odpowiedzialni 

 

1. Zapoznanie z podstawowymi 

zasadami bezpieczeństwa w 

różnych sytuacjach życiowych, 

kształtowanie właściwego 

zachowania w sytuacjach 

zagrożenia życia i zdrowia 

oraz sytuacjach 

nadzwyczajnych. 

 

 

 

2. Przygotowanie do: 

• Bezpiecznego korzystania  

z narzędzi i urządzeń 

technicznych, 

• Bezp. organizowania zajęć 

ruchowych, 

• Bezp. poruszania się po 

drogach. 

 

 

 

 

 

3. Kształtowanie świadomości 

negatywnego wpływu pracy 

zabawy przy komputerze na 

 

• Pogadanka. 

• Zajęcia edukacyjne. 

• Spotkanie z policjantami i Strażą Miejską. 

• Udział w programie 

 „ Bezpieczny Jarosław”. 

• Konkursy, wyjścia, spotkania. 

• Obejrzenie filmu edukacyjnego „Zły dotyk”- 

pogadanka 

 

• Zajęcia edukacyjne.  

• Zapoznanie z regulaminem boiska, placu 

zabaw, sali gimnastycznej. 

• Zajęcia edukacyjne w terenie. 

• opracowanie broszurki na temat 

bezpieczeństwa, regulaminu 

bezpiecznego zachowania; 

• pogadanki  na temat bezpiecznej drogi do 

szkoły;  

• wykonanie notesu z numerami telefonów 

Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia 

Ratunkowego;  

 

 

Uczestnictwo w programach edukacyjnych 

„Bezpieczny Internet”. 

• Pogadanki w ramach zajęć edukacyjnych 

 

 

Wrzesień 

 

 

W ciągu roku 

szkolnego 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień 

 

 

W ciągu roku 

szkolnego 

 

 

 

 

 

 

 

Październik/ 

listopad 

 

 

Wychowawca klasy, Straż 

Miejska 

 

 

Wychowawca klas 

 

 

 

 

 

Wychowawca klasy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawca klasy 
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zdrowie i kontakty społeczne. 

 

 

 

 

 

 

 

4.Uświadomienie zasad 

bezpiecznego zachowania się 

podczas ferii i wakacji 

dotyczące gier komputerowych.  

• Rozważne korzystanie z TIK  

• Kształtowanie świadomości negatywnego 

wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i 

kontakty społeczne oraz niebezpieczeństw 

wynikających z anonimowości kontaktów- 

spotkanie profilaktyczne dla rodziców 

 

• Respektowanie ograniczeń dotyczących 

korzystania z komputera, Internetu i 

multimediów.  

• zajęcia na temat bezpiecznego zachowania 

się podczas ferii i wakacji (wychowawca, 

nauczyciele); kolorowanki edukacyjne. 

• realizowanie programów profilaktycznych 

przez Straż Miejską; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu roku 

szkolnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawca klasy 

 

 

Wychowawca klasy 

                                                                                                        

 

Obszar III 

RELACJE- KSZTAŁTOWANIE POSTAW SPOŁECZNYCH  

 

Zadanie Sposób realizacji Termin Odpowiedzialni 

 

Tworzenie sytuacji sprzyjających 

budowaniu prawidłowych relacji 

społecznych  

  

  

  

  

  

  

Praca w grupach podczas zajęć  

• swobodna zabawa pod opieką 

nauczyciela  

• wyjścia i wycieczki klasowe  

• organizowanie okolicznościowych 

imprez klasowych  

 

• zajęcia wychowawcze z nauczycielem w 

klasie  

 

 

 

 

W ciągu całego 

roku szkolnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Wychowawca klasy 
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Kształtowanie umiejętności 

rozumienia emocji, uczuć 

własnych i innych ludzi  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie postawy empatii i 

wrażliwości na potrzeby innych, 

odpowiedzialności za grupę do 

której jednostka przynależy  

  

 

 

 

 

Tworzenie dialogu i współpracy 

szkoły z rodziną 

  

  

 

 

 

Motywowanie dzieci do 

właściwego postępowania i 

reagowania na przejawy 

negatywnych zachowań  

• pogadanki z wychowawcą  

 

• „Słonecznik-powiedz skąd pochodzisz”- 

integracja dzieci ukraińskich, 

przybliżenie symboli żółtego koloru we 

fladze narodowej Ukrainy 

-uruchomienie inicjatywy wsparcia i pomocy  

koleżeńskiej-  

-udział w akcjach charytatywnych  

 

• „Dzień godności”- kształtowanie postaw 

szacunku i tolerancji dla innych.  

• Udział w akcjach „Niebieskie motyle”, 

„Kolorowa skarpeta, „ Międzynarodowy 

Dzień Autyzmu” 

• Zaangażowanie rodziców w działania 

prozdrowotne” Dzień sportu” „Mamy 

siebie – mamy wszystko” – Święto 

Rodziny 

• tworzenie koleżeńskich kodeksów 

klasowych;  

•  praca w grupach , podejmowanie 

klasowych inicjatyw zespołowych;  

• organizowanie pomocy koleżeńskiej dla 

tych, którzy jej potrzebują w klasach;  

•  udział w akcjach charytatywnych, 

zbiórkach dla najbardziej potrzebujących 

poza szkołą oraz przeprowadzanie akcji 

na terenie szkoły;  

• działanie w organizacjach szkolnych,  

• stosowanie na co dzień klasowych reguł i 

ustaleń oraz obowiązującego w szkole 

 

 

Październik 

 

 

 

 

W ciągu całego 

roku szkolnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu całego 

roku szkolnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

katecheta 

 

 

 

 

 

 

Wychowawca klasy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawca klasy 
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Dbanie o kulturę osobistą ucznia 

w tym kształtowanie postawy 

szacunku dla innych  

  

  

 

 

 

Integrowanie zespołu klasowego i 

społeczności szkolnej  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

systemu nagród i kar zawartego w 

Statucie Szkoły (wszyscy pracownicy 

szkoły);  

•  rozmowy indywidualne z rodzicami 

prowadzone przez wychowawcę oraz 

innych nauczycieli;  

•  spotkania indywidualne z rodzicami  

 

 

• pogadanki na temat kultury słowa   

•  wyróżnianie za wysoką kulturę osobistą 

a dyscyplinowanie za niewłaściwe 

zachowanie poprzez udzielanie 

upomnień, wpisy do zeszytu uwag;  

• konkursy, plakaty propagujące kulturę 

osobistą; włączenie rodziców w działania 

profilaktyczne 

• zajęcia w kołach zainteresowań, udział w 

konkursach recytatorskich,  teatralnych;  

• szkolny Dzień Życzliwości;  

• Dzień Niezapominajki  

• praca warsztatowa, uczenie pozytywnych 

wzorców zachowań; 

Udział w  święcie szkoły,  

• uroczystości oraz imprezy szkolne  i 

klasowe, Koncert Świąteczny dla 

Rodziców   

• wyjścia klasowe do obiektów kultury 

• zajęcia w ramach świetlicy szkolnej 

• udział w uroczystościach szkolnych i 

apelach oraz imprezach i występach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maj/Czerwiec 
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Dbanie o poszanowanie mienia 

wspólnego, estetykę 

 

 

klasowych np.  z okazji Dnia Matki, 

Dnia Ojca itp. 

• udział w konkursach klasowych i 

szkolnych 

•  podejmowanie inicjatyw i akcji przez 

uczniów , związanych z dbaniem o 

czystość otoczenia i środowiska;  

 

 

W ciągu całego 

roku szkolnego 

 

 

 

 

Obszar IV 

KULTURA- WARTOŚCI, NORMY, WZORY ZACHOWAŃ 

 

Zadanie Sposób realizacji Termin Odpowiedzialni 

 

Świadomość własnej tożsamości  

i dziedzictwa narodowego, 

regionalnego lub etnicznego:  

1.dostrzeganie i rozumienie 

wartości swego języka ojczystego, 

tradycji i kultury, świadomość 

swojej tożsamości narodowej, 

regionalnej lub etnicznej;   

 

 

 

 

2. Poznawanie elementów 

przyrody, historii, kultury 

materialnej i duchowej spuścizny 

narodowej, regionalnej lub 

etnicznej.  

 

• Udział w apelach 

świątecznych, święcie szkoły, 

świętach religijnych. Dbanie  

o wystrój sali, z okazji świat 

narodowych. 

• Udział w apelach. 

• Wigilie klasowe, dzień babci  

i dziadka, dzień rodziny. 

• Zajęcia edukacyjne 

kształtujące postawy szacunku 

wobec symboli narodowych. 

• współdziałanie z rodzicami, 

różnymi środowiskami, 

organizacjami i instytucjami 

będącymi istotnym źródłem 

informacji . 

•   Sławni Ludzie  – Baczyński, 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

Wychowawca klasy 
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3.Przełamywanie barier w 

komunikacji  z osobami innego 

pochodzenia, poznawanie i 

budowanie zainteresowania 

innymi kulturami 

 

 

 

 

 

4. Zindywidualizowane 

wspomaganie rozwoju stosownie 

do potrzeb 

Norwid. 

• Święto Szkoły – udział w 

obchodach. Zapoznanie z 

patronem szkoły. 

 

• prezentacje multimedialne o 

innych krajach tradycji i 

kulturze  

• udział w wirtualnych 

wycieczkach edukacyjnych, 

turystyczno-krajoznawczych 

„Moja mała ojczyzna”- udział 

w jarmarkach jarosławskich 

• Rozmowy indywidualne z 

dziećmi, współpraca z 

rodzicami w rozwijaniu 

potencjału 

• Współpraca z lokalnymi 

instytucjami wspierającymi 

rozwój dziecka 

• Współpraca PPPP 

• Zajęcia pozalekcyjne , tańce, 

dodatkowy j. angielski na 

wesoło, logorytmika. 

• Preorientacja zawodowa- 

„Ciekawy zawód”- spotkania z 

rodzicami, prezentacja przez 

rodziców swojego zawodu 

 

Zgodnie z harmonogramem  

imprez, Plan indywidualny grupy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu całego roku szkolnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawca klasy 
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Obszar I 

ZDROWIE- EDUKACJA ZDROWOTNA 

Klasy I – III SP 

 

Zadanie Sposób realizacji Termin Odpowiedzialni Uwagi 

 

1. Zapoznanie  

z podstawowymi zasadami 

dbałości o zdrowie własne  

i innych, promowanie 

zdrowego stylu życia  

i aktywności fizycznej.  

 

 

 

•  Poznawanie podstawowych zasad dbałości o zdrowie-

pogadanka. 

•  Zapoznanie uczniów z regulaminem i zasadami 

postępowania w czasie pandemii: 

- przypomnienie zasad: dystans, dezynfekcja, maseczka, 

częste mycie rąk.  

•  Wyjaśnienie zdrowego stylu życia - odżywianie, 

wypoczynek – pedagogizacja rodziców 

•  Zapoznanie z zasadami zdrowego i racjonalnego odżywiania 

się: 

- „Z sił opadniemy, gdy śniadania nie zjemy” – 

przeprowadzenie akcji zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i 

wytycznymi GIS. 

• Realizacja programu  ,,Owoce i warzywa w szkole’’, ,,Pij 

mleko”.  

• Realizacja szkolnego projektu „Wpadła gruszka do 

fartuszka” – włączenie rodziców w szkolne działania . 

 

• Umiejętne zagospodarowanie wolnego czasu – spotkanie z 

rodzicami, szukanie propozycji.  

• Pogadanka na temat dbania o higienę osobistą i estetykę 

wyglądu wśród uczniów – spotkanie z higienistką szkolną. 

• Udział w szkolnych wydarzeniach propagujących 

aktywność fizyczną: 

-„Aktywne Mikołajki” zabawy zręcznościowe dla 

najmłodszych; 

 

Wrzesień 

 

 

 

 

 

 

Październik 

 

 

Listopad / 

grudzień 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy 

klas 

Wychowawcy 

klas I-III 

 

 

 

Wychowawcy 

klas 

Wychowawcy 

klas 

I-III 

 

Dyrektor szkoły 

Zespól ds. 

promocji zdrowia 

Wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele WF 
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-zorganizowanie warsztatów tanecznych - jako alternatywnej 

formy spędzania czasu wolnego; 

- „Wagary na sportowo” – Pierwszy Dzień Wiosny 

- „Aktywnie i wesoło spędzamy Dzień Dziecka” – rozrywki i 

imprezy rekreacyjne na sportowo. 

- Zaangażowanie się w organizację Jarmarku Jarosławskiego. 

• Realizacja programu profilaktyczno- edukacyjnego 

,,Trzymaj formę”. 

• Realizacja programu profilaktycznego ,,Zawsze razem”. 

• Pogadanka na temat chorób zakaźnych – zajęcia 

wychowawcze, udział w tygodniu profilaktyki 

Kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu. 

• Prowadzenie bieżącej obserwacji kondycji psychicznej 

uczniów wynikającej z sytuacji epidemiologicznej i 

podejmowanie stosownych działań.  

• Rozmowy indywidualne. 

• Wskazanie różnych sposobów radzenia sobie z własnymi 

emocjami, ze stresem – zajęcia edukacyjne. 

• Udział w akcji prowadzonej przez Sanepid – plecaki. 

Grudzień 

 

 

W ciągu całego 

roku 

 

 

 

21 marzec 

Czerwiec 

 I półrocze 

Maj/czerwiec 

Listopad 

 

W ciągu roku 

szkolnego 

W ciągu roku 

szkolnego / 

Czerwiec 

 

Wychowawcy 

 

Wychowawcy 

WF 

Wychowawcy 

klas 

 

 

 

Koordynator 

programu 

 

 

Wychowawcy 

klas III 

 

 

Wychowawcy 

klas 

Pedagog szkolny 

 

2. Kształtowanie 

postaw proekologicznych, 

świadomego postępowania 

i odpowiedzialności za 

stan środowiska 

naturalnego 

 

 

• Angażowanie uczniów i rodziców w działania na rzecz 

poprawy jakości środowiska poprzez udział w lokalnych i 

szkolnych akcjach  i inicjatywach proekologicznych. 

• 28 Akcja Sprzątania Świata – „Wszystkie śmieci są nasze” 

• Organizacja Dnia Wody; 

• Obchody Szkolnego Dnia Ziemi; 

• Dzień Czystego Powietrza. 

• Udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym  

„Z ekologią na ty”. 

 

 

W ciągu roku 

szkolnego 

 

17- 19 wrzesień 

marzec 

kwiecień 

listopad 

 

 

Wychowawcy 

klas, uczący 

nauczyciele 

 

 

Wychowawcy 

Nauczyciel 

przyrody 
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Obszar II 

BEZPIECZEŃSTWO - PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH 

 

Zadanie Sposób realizacji Termin Odpowiedzialni Uwagi 

1. Stworzenie 

dzieciom poczucia 

bezpieczeństwa. 

Zapoznanie  

z podstawowymi zasadami 

bezpieczeństwa w różnych 

sytuacjach życiowych, 

kształtowanie właściwego 

zachowania się w sytuacji 

zagrożenia życia i zdrowia 

oraz w sytuacjach 

nadzwyczajnych. 

 

 

 

• Żywy i opiekuńczy stosunek nauczyciela do uczniów 

wszystkich razem i każdego z osobna. 

• Otoczenie uczniów specjalną troską i uwagą w czasie przerw 

międzylekcyjnych. 

• Objęcie szczególną opieką i troską uczniów klas pierwszych 

i dzieci z Ukrainy. 

• Uwrażliwianie uczniów klas starszych na potrzebę 

zapewniania bezpieczeństwa uczniom klas młodszych. 

• Zapoznanie z regulaminem boiska, placu zabaw, sali 

gimnastycznej, informatycznej, stołówki szkolnej, świetlicy 

ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych dotyczących 

zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii. 

• Doskonalenie umiejętności posługiwania się w praktyce 

numerami alarmowymi – pogadanka - ćwiczenia praktyczne. 

• Dostarczanie wiedzy na temat osób i instytucji świadczących 

pomoc w trudnych sytuacjach – dzieciom i rodzicom. 

• Zapoznanie z zasadami i rozwijanie umiejętności udzielania 

pierwszej pomocy - rozumienie znaczenia podejmowania 

tego typu działań. 

 

 

Cały rok szkolny 

 

Wrzesień 

 

 

 

 

Październik 

 

Listopad 

 

 

 

 

Na bieżąco 

 

 

Wychowawcy 

klas, uczący 

nauczyciele 

 

 

 

 

Wychowawcy 

klas 

 

Szkolne Koło 

Mediacji 

 

Wychowawcy 

klas, uczący 

nauczyciele 

 

 

 

 

2. Kształtowanie 

umiejętności 

wykorzystywania 

technologii 

informatycznych 

(posługiwanie się 

 

• Kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy 

przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz 

niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów 

– pedagogizacja rodziców 

 

• Respektowanie ograniczeń dotyczących korzystania                   

 

Na bieżąco w ciągu 

całego roku 

 

 

Pedagog szkolny 

Wychowawcy 

klas, uczący 

nauczyciele. 

 

Wychowawcy 
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komputerem i podst. 

urządzeniami cyfrowymi).  

Przygotowanie do 

bezpiecznego i rozsądnego 

korzystania z narzędzi  

i urządzeń technicznych. 

 

 

z komputera, Internetu i multimediów.  

 

• Pogadanki w ramach zajęć edukacyjnych. 

- ukazanie zagrożeń płynących ze środków multimedialnych, 

zajęcia dotyczące przeciwdziałania przemocy w Internecie, 

uzależnieniom od komputera, świadomego korzystania              

z komputera.  

- rozmowy indywidualne z uczniami;  

- pogadanki dla rodziców;  

- filmy edukacyjne; 

- rozważne korzystanie z TiK. 

 

klas, 

 

3. Bezpiecznego 

organizowania zajęć 

ruchowych i poruszania się 

po drogach. 

 

 

 

• Spotkanie z policjantem, ratownikiem medycznym  

i Strażą Miejską, 

• Udział w programie „ Bezpieczne przejście dla 

pieszych”. Udział w konkursach. 

• Zapoznanie uczniów z ogólnymi zasadami ruchu 

drogowego. Bezpieczna droga do szkoły, wycieczka w 

pobliże szkoły, poznanie znaków drogowych.  

• Zapoznanie z podstawowymi przepisami Kodeksu 

Ruchu Drogowego w szczególności „Ruch drogowy – ruch 

pieszych” ( art. 11-15) 

• Ćwiczenia w przechodzeniu przez jezdnię, obserwacja 

ruchu drogowego. 

• Zajęcia na temat bezpiecznego zachowania się podczas 

ferii i wakacji.  

• Kształtowanie umiejętności proszenia o pomoc  

i rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach, które 

udzielają wsparcia dzieciom. 

• Częste organizowanie zajęć w formie pracy w grupach. 

• Wdrażanie do przestrzegania obowiązujących zasad i 

 

Wrzesień 

Październik 

 

 

 

 

Na bieżąco 

 

 

 

 

 

 

 

 

Straż Miejska, 

Policja 

 

 

Wychowawcy 

klas 

Pedagog 

 

 

Wychowawcy 

klas 
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reguł w czasie zabawy i pracy. 

 

 

4. Działania 

profilaktyczno – 

edukacyjne dotyczące 

uzależnień. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Informowanie uczniów i rodziców o negatywnych skutkach 

zażywania tytoniu, alkoholu, substancji psychoaktywnych, 

napojów energetyzujących. 

• Upowszechnianie materiałów informacyjnych: plakatów, 

broszur, ulotek. 

•  Udział w konkursach plastycznych. 

• Realizacja programu profilaktycznego ,,Nie pal przy mnie, 

proszę”. 

• Pedagogizacja rodziców na temat szkodliwości palenia 

papierosów i palenia biernego. 

• Udzielanie wsparcia i pomocy uczniom i rodzicom  

w przypadku zdiagnozowania problemu. 

• Realizacja zagadnień w ramach kampanii edukacyjno – 

profilaktycznej „Zachowaj trzeźwy umysł”; przekazanie 

rodzicom broszur związanych z tematyką kampanii. 

 

• Zapoznanie z różnymi formami odmawiania, kształtowanie 

zachowań  asertywnych. 

• Nabywanie umiejętności samooceny i samokontroli. 

Rozwiązywanie problemów za pomocą mediacji. 

 

 

Na bieżąco 

 

 

 

 

Wychowawcy 

klas 

Pedagog,  

SU 

 

 

Pedagog 

Wychowawcy 

klas 
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Obszar III 

RELACJE – KSZTAŁTOWANIE POSTAW SPOŁECZNYCH 

 

Zadanie Sposób realizacji Termin Odpowiedzialni Uwagi 

 

1. Budowanie więzi 

międzyludzkich poprzez 

efektywne współdziałanie 

w zespole. Tworzenie 

klimatu dialogu, 

współpracy, umiejętności 

słuchania innych i empatii  

w szkole i w rodzinie. 

 

 

 

• Zajęcia integracyjne, włączenie do społeczności szkolnej i 

klasowej dzieci z Ukrainy – „Słoneczniki – powiedz mi skąd 

pochodzisz?” 

• Uroczystości oraz imprezy szkolne i klasowe również z 

udziałem rodziców, w zależności od sytuacji 

epidemiologicznej. 

• Zajęcia integracyjne w klasach: wycieczki i wyjścia klasowe 

do obiektów kultury, wycieczki turystyczne, edukacyjne. 

• Zajęcia w ramach świetlicy szkolnej.  

• Udział uczniów w kołach zainteresowań.  

• Udział w akcjach charytatywnych, organizowanych w szkole 

i poza nią, zbiórka dla najbardziej potrzebujących.  

• Pogadanki na temat kultury słowa. 

• Zaangażowanie rodziców w działania prozdrowotne np. 

Narodowy Dzień Sportu. 

• „Mamy siebie – mamy wszystko” – Święto Rodziny 

• Kształtować u uczniów postawy prospołeczne oraz 

wrażliwość na prawdę, dobro i piękno – pogadanki, zajęcia 

wychowawcze. 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień 

maj/czerwiec 

 

12.09.- 18.09.21r. 

 

Cały rok szkolny 

 

 

Wychowawcy 

klas I-III 

 

 

Wychowawcy 

świetlicy 

Nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

Katecheci 

 

Wychowawcy 

 

 

2. Dbanie o kulturę 

osobistą ucznia, używania 

słów i zwrotów 

grzecznościowych, 

kulturalnego zachowania 

wobec innych, w tym 

 

• Wyróżnianie za wysoką kulturę osobistą a dyscyplinowanie 

za niewłaściwe zachowanie. 

• Zajęcia w kołach zainteresowań, udział w konkursach 

recytatorskich, ortograficznych, polonistycznych, teatralnych.  

• Szkolny Dzień Życzliwości.  

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy 

klas I-III 

 

Nauczyciele 

 

           SU 
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kształtowanie postawy 

szacunku wobec osób 

dorosłych, nauczycieli  

i innych pracowników 

szkoły.  

 

• Praca warsztatowa, uczenie pozytywnych wzorców 

zachowań, stosowanie na co dzień klasowych reguł i ustaleń 

oraz regulaminu obowiązującego w szkole, pogadanki na 

godzinach wychowawczych  (eliminowania wulgaryzmów  

i niestosownego słownictwa).  

 

21 listopada 

 

Cały rok szkolny 

 

 

Wychowawcy 

klas 

 

 

3. Wyrabianie  

u uczniów i ich rodziców 

poczucia obowiązku  

i odpowiedzialności.  

 

 

• Wprowadzenie oraz systematyczne i cierpliwe 

przypominanie uczniom i rodzicom obowiązujących w 

szkole i na lekcjach reguł i zasad. 

• Zapoznanie uczniów z Kodeksem Ucznia, Statutem Szkoły. 

• Opracowanie klasowych regulaminów – kontraktów.  

• Preorientacja zawodowa: 

- poznanie siebie –  określenie, co się lubi robić;  

- świat zawodów.  

 

 

Na bieżąco w ciągu 

całego roku 

Wrzesień 

 

Październik 

 

 

Cały rok szkolny 

Wychowawcy 

klas I-III 

Nauczyciele 

 

 

4. Przeciwdziałanie 

agresji 

 i przemocy. 

• Realizacja rekomendowanego przez MEN programu 

profilaktycznego „ Spójrz inaczej”. 

• Organizowanie zajęć na temat agresji, jej przyczyn, 

skutków i sposobów reagowania na nią.  

• Kształtowanie umiejętności kontrolowania własnej złości  

i agresywnych zachowań. 

• Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami karnymi 

stosowania przemocy. 

• Konsekwentne stosowanie kar za zachowania agresywne. 

• Wzmożona kontrola dyżurujących nauczycieli w miejscach, 

w których uczniowie czują się najmniej bezpiecznie. 

• Szybkie reagowanie na przejawy agresji słownej podczas 

przerw: odnotowywanie uwag za tego typu zachowania, 

informowanie wychowawców i rodziców. 

 

Na bieżąco w ciągu 

całego roku 

Dyrekcja, 

Pedagog szkolny 

Wychowawcy 

klas, uczący 

nauczyciele. 

 

 

 

 

Nauczyciele 

dyżurujący 
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5. Przełamywanie 

barier w komunikacji 

 z innymi, zwłaszcza  

z osobami innego 

pochodzenia, koloru skóry, 

tradycji i kultury. 

Kształtowanie postaw 

tolerancji i akceptacji. 

 

 

• Znajomość potrzeb innych.  

• Pomoc kolegom niepełnosprawnym. 

• Organizowanie pomocy koleżeńskiej. 

• Udział w ogólnopolskim projekcie „Każdy inny, wszyscy 

równi.”   

• Rozmowy indywidualne z uczniami, rodzicami na temat 

tolerancji i zaangażowania się w działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

• Wzajemna pomoc. Znajomość potrzeb innych. 

• Postrzeganie i rozumienie własnych uczuć i uczuć innych. 

• Świadomość własnych zalet i wad. 

• Dbanie o poczucie własnej wartości i wzrost poczucia 

wartości u innych. 

• Likwidowanie barier  w komunikowaniu się. 

• Zajęcia z komunikacji interpersonalnej dla uczniów. 

• Udział w projekcie edukacyjnym dla nauczycieli i rodziców 

„Komunikacja bez przemocy”. 

 

 

 

Wrzesień, 

Październik 

Wrzesień 

21 marca 

10 maja 

22 kwietnia 

 

 

 

W ciągu całego 

roku dostosowując 

do sytuacji 

epidemiologicznej 

 

 

Pedagog szkolny 

Wychowawcy 

klas, nauczyciele 

wspomagający. 

 

Wychowawcy 

klas 

 

 

 

 

 

 

Obszar IV 

KULTURA- WARTOŚCI, NORMY, WZORY ZACHOWAŃ 

 

Zadanie Sposób realizacji Termin Odpowiedzialni Uwagi 

1.Pielęgnowanie 

i tworzenie tradycji 

szkoły. Życie towarzyskie 

i kulturalne. 

• .„Moja szkoła” – prawa i obowiązki  ucznia, zawieranie 

klasowych kontraktów, zapoznanie uczniów  

z Statutem Szkoły. 

• Organizacja samorządu klasowego, określenie zakresu 

Wrzesień 

 

 

 

Wychowawcy 

klas, uczący 

nauczyciele. 
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obowiązków klasowego dyżurnego, oraz obowiązującego w 

szkole stroju uczniowskiego  codziennego  i odświętnego. 

• Kontynuowanie klasowych ceremonii składania życzeń 

obchodzącym imieniny,  urodziny, świąt   klasowych itp. 

• Zorganizowanie imprez integracyjnych. 

• Dostarczenie wiedzy na temat praw i obowiązków 

dorosłych, dzieci i ucznia- pogadanki dotyczące praw 

człowieka, prezentacje. 

• Współpraca z lokalnymi instytucjami. 

• Sławni Ludzie  – Maria Konopnicka, Aleksander Fredro 

(2022/2023). 

• Święto Szkoły – udział w obchodach. Wspomnienie 

sylwetki patrona szkoły. 

Wrzesień 

 

Cały rok 

Zgodnie z 

harmonogramem  

imprez, plany 

indywidualne klas 

 

Cały rok szkolny 

 

 

Cały rok 

Zgodnie z 

harmonogramem  

imprez 

 

 

 

 

 

Wychowawcy 

klas, uczący 

nauczyciele. 

 

 

 

Dyrekcja, 

pedagog szkolny 

wychowawcy 

klas, uczący 

nauczyciele. 

2. Symbole, tradycje, 

obrzędy i kultura 

regionalna. 

 

 

 

• Organizowanie akademii szkolnych z okazji świąt 

narodowych wynikających z kalendarza. 

• „Poznajemy i szanujemy symbole narodowe .” 

• Udział w akcji „Szkoła do hymnu” 

• Promujemy poprawną polszczyznę. Wycieczki do Miejsc 

Pamięci Narodowej. 

• Zapoznanie i wdrażanie uczniów do postępowania zgodnie  

z Ceremoniałem Szkoły. 

• Zorganizowanie wycieczek do miejsc związanych  

z kulturowością naszego regionu.np „Moja mała ojczyzna”- 

udział w jarmarku jarosławskim 

       Cały rok 

zgodnie z 

harmonogramem 

11.11.22r. 

Wychowawcy 

klas, uczący 

nauczyciele. 

Dyrektor 

 

3. Zindywidualizowane 

wspomaganie rozwoju 

każdego ucznia, 

stosownie do jego 

potrzeb i możliwości.  

• Rozmowy indywidualne z uczniami;  

• Pogadanki dla rodziców, warsztaty ze specjalistą;  

• Współpraca z rodzicami w rozwijaniu potencjału uczniów.  

• Współpraca z lokalnymi instytucjami wspierającymi 

rozwój dziecka.  

Cały rok szkolny 

 

Wychowawcy 

klas, uczący 

nauczyciele 
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 •  Rozpoznanie potencjału ucznia (nauczyciele,  pedagog).  

•  Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną 

(badania diagnostyczne poradniami specjalistycznymi i 

innymi instytucjami działającymi na rzecz pomocy dziecku 

i rodzinie.   

• Zajęcia pozalekcyjne: koła zainteresowań, zajęcia 

dydaktyczno – wyrównawcze, terapia pedagogiczna; pomoc 

specjalistów; psychologa, pedagoga, logopedy-porady, 

konsultacje. 

• Wdrażanie zaleceń z Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej. 

•  Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne oraz zajęcia 

dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci z Ukrainy. 

 

 

zespół ds. 

pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej, 

 

 

 

 

 

Wychowawcy 

klas, uczący 

nauczyciele 

4. Wspieranie 

rozwoju intelektualnego 

np. poprzez rozwijanie 

kompetencji takich jak: 

kreatywność, 

innowacyjność i 

przedsiębiorczość; 

rozwijanie umiejętności 

krytycznego i logicznego 

myślenia, rozumowania, 

argumentowania i 

wnioskowania; 

rozbudzanie ciekawości 

poznawczej uczniów oraz 

motywacji do nauki. 

 

• Rozwijanie nawyków samokształcenia i stałego 

doskonalenia się.  

• Kształtowanie kompetencji językowych. Odbiór utworów 

literackich i innych tekstów kultury.  

• Umożliwienie dostępu do informacji o otaczającej 

rzeczywistości.  

• Stwarzanie możliwości eksponowania swojej wiedzy, 

zdolności, umiejętności i zainteresowań.  

• Dostrzeganie u wychowanków wszelkich przejawów 

samodzielności, przedsiębiorczości i odpowiedzialności.  

• Inspirowanie uczniów do samodzielnego rozwiązywania 

problemów, wykonywania projektów, prezentacji.  

• Zachęcanie do indywidualnych prób twórczych. 

• Kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin 

– zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi ( aktywna 

tablica, metoda projektu). 

 

Na bieżąco w 

ciągu całego roku 

 

 

 

 

Wychowawcy 

klas, uczący 

nauczyciele 
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Klasy 4 - 8 

Obszar I 

ZDROWIE – EDUKACJA ZDROWOTNA 

Zadanie Sposób realizacji Termin Odpowiedzialni Uwagi 

1.Promowanie i 

kształtowanie 

umiejętności 

podejmowania i realizacji 

zachowań 

prozdrowotnych oraz 

pogłębienie świadomości 

zależności pomiędzy 

odpowiednim stylem 

życia a zdrowiem. 

 

• Tydzień dla zdrowia – pod hasłem „Wpadła 

gruszka do fartuszka”. Gruszka w zdrowej 

profilaktyce. 

• Realizacja programu „Trzymaj formę.” 

Udostępnienie rodzicom, uczniom i nauczycielom 

broszur informacyjnych i materiałów 

edukacyjnych. 

• Przypomnienie przez wychowawców sposobu 

udzielania  „Pierwszej Pomocy” i zasad BHP w 

szkole. 

• Współpraca z Jarosławskim Stowarzyszeniem 

Oświaty i Promocji Zdrowia. 

• Zorganizowanie tygodnia profilaktyki chorób 

zakaźnych – spotkania edukacyjne dla uczniów i rodziców.  

• Kontynuacja ogólnopolskiego programu 

dotyczącego profilaktyki czerniaka. 

• Higiena w czasach pandemii: 

- pogadanki na godzinach wychowawczych na temat 

wirusa COVID - 19, zapoznanie uczniów z regulaminem 

funkcjonowania szkoły w czasie pandemii; 

- opracowanie klasowych zasad,  

- technika prawidłowego mycia rąk. 

 

 

Wrzesień/ 

październik 

 

 

 

 

 

W ciągu całego roku 

szkolnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu trwania 

epidemii 

 

 

wychowawcy 

 

Dyrektor, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

koordynator  

programu 

 

zespół ds. Promocji 

Zdrowia 

nauczyciele 

 

Wychowawcy klas 

zespół ds. Promocji 

Zdrowia 

 

 

 

2.Motywowanie uczniów  

 

• Upowszechnienie aktywności ruchowej poprzez 

 

wrzesień 

 

Wychowawcy klas,  
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do podnoszenia 

sprawności fizycznej i 

akceptowanie potrzeby 

aktywnego  spędzania 

wolnego czasu 

 

 

gry i zabawy ruchowe, dodatkowe zajęcia z 

wychowania fizycznego, SKS, zajęcia 

lekkoatletyczne, gimnastyka korekcyjna, tańce. 

• Realizacja szkolnego przedsięwzięcia ”Aktywny 

Mikołaj” 

• Kultura wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań, 

wybór wartościowej rozrywki – lekcje 

wychowawcze. 

• Pierwszy Dzień Wiosny- „Wagary w plenerze”. 

 

 

 

Wrzesień/październik 

 

Cały rok 

 

grudzień 

Na bieżąco 

Maj/czerwiec 

 

kwiecień 

 

 

SU 

 

 

Wychowawcy klas, 

zespół ds. Promocji 

Zdrowia 

nauczyciele 

Dyrektor, 

wychowawcy 

 

 

3.Budowanie postaw 

proekologicznych, 

świadomego 

postępowania  

i odpowiedzialności za 

stan środowiska 

naturalnego i jego wpływ 

na zdrowie i życie 

człowieka. 

 

• Przystąpienie do akcji „Wszystkie śmieci są 

nasze”- 29 akcja sprzątania świata. 

• Pogadanki na lekcjach wychowawczych – 

uwrażliwianie uczniów na tematy dotyczące 

problemów klimatycznych i ochrony środowiska. 

•  Dzień Czystego Powietrza.(15.11) 

• Organizacja szkolnego Dnia Ziemi. (22.04) 

• Obchody Światowego Dnia Wody(22.03) 

• „Z ekologią na Ty” – realizacja złożeń 

Ogólnopolskiego Projektu „Z ekologią na Ty” 

 

 

16-18.09.2022r. 

 

W ciągu roku 

szkolnego 

 

 

 

19.09.2022-

15.05.20222r. 

 

 

Wychowawcy 

 

 

 

 

 

  Wychowawcy klas 

 

Nauczyciel biologii 

 

 

4.Kształtowanie 

konstruktywnego obrazu 

własnej osoby. 

 

 

• Kształtowanie  postawy łamania barier 

psychicznych, samopoznanie, autoprezentacja, 

filmy poglądowe. 

• Ćwiczenia sprzyjające samopoznaniu  

i autoprezentacji. „Są rzeczy, w których jestem  

dobry”.- spotkania z psychologiem na godzinie 

wychowawczej 

• Prowadzenie bieżącej obserwacji kondycji 

W ciągu roku 

 

 

 

Na bieżąco 

 

 

wychowawcy 

 

 

 

wychowawcy 

pedagog 

psycholog 
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psychicznej uczniów wynikającej z sytuacji 

epidemiologicznej i podejmowanie stosownych 

działań – interwencja kryzysowa. 

 

 

 

Obszar II 

 

BEZPIECZEŃSTWO – PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH 

Zadanie Sposób realizacji Termin Odpowiedzialni Uwagi 

1. Dostarczenie wiedzy na 

temat osób i instytucji 

świadczących pomoc w 

trudnych sytuacjach. 

 

 

• Lekcja wychowawcza: dostarczenie wiedzy na temat praw          

i obowiązków człowieka, dziecka i ucznia. 

• Realizacja założeń Powiatowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie: 

- podejmowanie wczesnej interwencji: informowanie 

rodziców oraz uczniów o możliwościach uzyskania 

pomocy w sytuacji zagrożenia przemocą domową. 

- zapoznanie rodziców z procedurą Niebieskiej Karty. 

- Wsparcie psychologa szkolnego dla uczniów, rodziców, 

nauczycieli. 

 

 

Na bieżąco 

 

Cały rok 

 

Wychowawca 

Pedagog 

 

Wychowawca 

Pedagog 

 

 

 

2.Kształtowanie 

właściwych nawyków i 

postaw związanych z 

bezpieczeństwem. 

• Prowadzenie zajęć z zakresu bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. 

• Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu na kartę 

rowerową. 

• Udział szkoły w programie „Bezpieczne przejście dla 

pieszych.” 

• Pogadanki na temat bezpiecznej drogi do szkoły  

Wrzesień, cały rok 

szkolny 

czerwiec 

 

 

Cały rok szkolny 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

Nauczyciel 

techniki 

 

 

 



24 
 

i ze szkoły. 

• Realizowanie różnego typu akcji, programów we 

współpracy z instytucjami i służbami pracującymi na rzecz 

bezpieczeństwa. 

• Ograniczenie przebywania osób obcych na terenie szkoły. 

 

• Zajęcia, pogadanki na temat bezpiecznego zachowania się 

podczas ferii i wakacji. 

 

 

 

 

 

 

Na bieżąco 

 

 

Styczeń, czerwiec 

 

 

 

Wychowawcy 

klas, wszyscy 

nauczyciele 

 

 

 

3.Rozwijanie umiejętności 

radzenia sobie z własnymi 

negatywnymi emocjami 

oraz zachowaniami 

agresywnymi. 

 

 

• Propagowanie wśród uczniów postawy dezaprobaty dla 

zachowań agresywnych: 

- rozmowy z uczniami i rodzicami,  

- omówienie procedur wobec sprawcy przemocy i ofiary. 

- współpraca z wychowawcami 

-rozmowy z psychologiem. 

• Monitorowanie sytuacji w klasie, omówienie zasad i reguł 

obowiązujących w szkole i w klasie, opracowanie 

klasowych kontraktów.  

• Uczymy się rozwiązywać trudne sytuacje-konstruktywne   

 rozwiązywania konfliktów – zajęcia wychowawcze, 

rozmowy z pedagogiem, psychologiem.. 

- „Mediacja jako sposób rozwiązywania sytuacji 

konfliktowych”- zapoznanie uczniów z ideą mediacji. 

- Założenie Szkolnego Koło Mediacji. 

• Uczenie sposobów radzenia sobie z negatywnymi 

sytuacjami – zachęcanie do wyrażania swoich emocji i 

uczuć, chronimy swoją strefę intymności(zły dotyk),zajęcia 

wychowawcze, zajęcia WDŻ. 

• Metody i sposoby przeciwdziałania agresji i przemocy – 

 

Cały rok szkolny 

Na bieżąco w ciągu 

roku,  

 

 

 

 

wrzesień 

 

 

 

na bieżąco 

Październik - 

listopad 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

Pedagog szkolny, 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

 

 

Wychowawcy 

klas 

Pedagog 

Psycholog 

 

Opiekunowie 

Szkolnego Koła 

Mediacji 

 

wychowawcy 

klas, pedagog 

 

Nauczyciel WDŻ 
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spotkania z pedagogiem, psychologiem, lekcje 

wychowawcze, filmy profilaktyczne. 

• Ograniczenie agresji poprzez zwiększenie nadzoru przez 

nauczyciele na przerwach i na boisku szkolnym. 

• Udział nauczycieli i rodziców w projekcie „Komunikacja 

bez przemocy”. 

 

 

 

Na bieżąco w ciągu 

roku,  

 

dyżurujący 

nauczyciele 

Obsługa szkoły 

pedagog 

wychowawcy 

klas, pedagog 

4.Dbanie o kulturę 

osobistą ucznia, 

używania słów i 

zwrotów 

grzecznościowych, 

kulturalnego zachowania 

wobec innych, 

(eliminowanie 

wulgaryzmów) w tym 

postawy szacunku 

wobec osób dorosłych, 

nauczycieli i innych 

pracowników szkoły 

• Egzekwowanie zasad kulturalnego zachowania w szkole i 

poza szkołą. 

• Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemu w 

grupie: 

- uczymy się mówić przepraszam, 

- pogadanki, dyskusje na temat koleżeństwa, 

- eliminowanie wulgaryzmów. 

• Pielęgnowanie właściwych postaw i zachowań – dbanie o 

wizerunek szkoły w środowisku lokalnym. 

Pogadanki na temat kultury słowa 

W ciągu całego 

roku 

 

 

W ciągu całego 

roku 

 

Na bieżąco 

 

 

Luty  

 

Marzec/ kwiecień 

 

Wychowawca 

klasy, nauczyciel 

wspomagający 

Wychowawcy 

klas, pedagog 

 

 

 nauczyciele j. 

polskiego 

 

 

Wychowawcy 

klas, pedagog 

 

 

5.Kształtowanie 

umiejętności 

wykorzystania 

nowoczesnych technologii 

informatycznych 

(posługiwanie się 

komputerem, umiejętność 

pracy z komunikatorami 

społecznościowymi). 

 

 

Nawiązanie współpracy z wydziałem do cyberprzemocy  

• Cyberprzemoc – jak się ustrzec, lekcje wychowawcze. 

• Zajęcia wychowawcze na temat: Bezpieczne  

i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych 

w sieci(prawa autorskie - plagiat). 

• Rozmowy na temat netykiety w sieci – zasady komunikacji 

pośredniej.  

• Profilaktyka bezpieczeństwa w sieci, pogadanki dla 

rodziców ze specjalistami, udostępnienie materiałów 

edukacyjnych. 

• Kontynuowanie zajęć na temat „anonimowości” w sieci i 

W ciągu całego 

roku 

 

Na bieżąco 

 

 

Listopad 

 

 

W ciągu roku 

szkolnego 

 

Wychowawcy 

klas, pedagog 

 

 

 

Wychowawcy, 

 

 

 

Wychowawcy 

klas, nauczyciele 
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zagrożeń płynących z nieodpowiedniego korzystania z 

Internetu: 

- filmy z przykładami zachowań; 

- dyskusja; 

- przybliżenie uczniom określeń fonoholizm, sexting.- zajęcia 

wychowawcze; WDŻ, Dostarczanie wiedzy z zakresu prawa 

dotyczącego postępowania w sprawach nieletnich. 

- omówienie szkolnych procedur korzystania z telefonów 

komórkowych w szkole; 

-rozważne korzystanie z zasobów TIK; 

- „Co nastolatki robią w sieci”  - pedagogizacja rodziców 

udostępnienie raportu - Państwowy Instytut Badawczy NASK  

Wykorzystanie umiejętności informatycznych na zajęciach z 

różnych przedmiotów. 

• Doskonalenie pracy z komunikatorami – Skype, 

Messenger, MS Teams niezbędnymi podczas nauki 

zdalnej. 

• Lekcje wychowawcze nt. przemocy w środkach masowego 

przekazu i grach komputerowych.  

 

• Kształtowanie postaw asertywnych, 

- asertywność jako postawa, dzięki której można zachować 

tożsamość i poczucie własnej wartości. 

 

 

 

 

Listopad /grudzień 

 

 

Kwiecień 

 

 

 

 

 

W ciągu roku 

szkolnego 

 

 

Wychowawcy 

klas, pedagog 

 

 

pedagog 

zespół 

wychowawczy 

wsparcie 

rodziców 

 

 

 

pedagog 

 

 pedagog 

 

Wychowawcy 

klas 

 

 

 

pedagog,  

 

6. Przeciwdziałanie 

uzależnieniom oraz 

zagrożeniom związanym z 

zażywaniem środków i 

substancji odurzających, 

substancji 

• Zagrożenia XXI wieku – wyrabianie nawyków reagowania 

na zagrożenia cywilizacyjne. 

• Pogadanki w klasach na temat szkodliwego wpływu 

nikotyny,  e-papierosów, alkoholu i środków odurzających. 

• Realizowanie przez nauczycieli na lekcjach  

przedmiotowych i godzinach wychowawczych treści 

Na bieżąco zgodnie 

z planem 

wychowawczym 

klasy 

 

 

nauczyciel    

przyrody, 

pedagog, SU  

 

wychowawca 

klasy IV 
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psychotropowych, 

środków zastępczych oraz 

nowych substancji 

psychoaktywnych. 

 

związanych ze zgubnym wpływem uzależnień  i nałogów 

na życie człowieka oraz szkodliwością zażywania 

substancji psychoaktywnych - dopalaczy. 

 Lekcje Wdż, lekcja wychowawcza.  

• Gazetka na korytarzu szkolnym: „Narkotyki, dopalacze- 

wypalacze – to nasz wróg”,  

• Zapobieganie podejmowaniu przez młodzież zachowań 

ryzykownych: 

- udział uczniów w Kampanii „Uzależnieniom mówimy NIE”; 

wykonanie prac plastycznych. 

- realizacja programu edukacji antynikotynowej „Bieg po 

zdrowie” klasa IV – semestr II  

- realizacja programu „Znajdź właściwe rozwiązanie”.-klasa 

VII semestr I  

- realizacja programu „Zachowaj trzeźwy umysł”, - 

pedagogizacja rodziców 

• Udostępnienie uczniom, rodzicom i nauczycielom 

materiałów informacyjnych: plakatów, numerów telefonów 

instytucji pomocowych, adresów stron internetowych 

poświęconych profilaktyce zachowań ryzykownych 

• Udostępnianie rodzicom ulotek, broszur na temat 

narkotyków, dopalaczy. 

• Zwiększenie świadomości uczniów i rodziców na temat 

szkodliwości napojów energetyczne – wsparcie rodziców 

 

 

 

 

 

Grudzień 

 

 

 

 

W trakcie całego 

roku 

 

 

Na bieżąco w ciągu 

roku 

 

 

 

 

Samorząd 

Uczniowski 

 

 

Pedagog, Sanepid, 

Urząd Miasta 

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagog, 

nauczyciel 

przyrody, 

matematyki 

 

Wychowawcy 

klas 
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Obszar III 

RELACJE – KSZTAŁTOWANIE POSTAW SPOŁECZNYCH 

Zadanie Sposób realizacji Termin Odpowiedzialni Uwagi 

1.Rozwijanie świadomości 

roli i wartości rodziny  

w życiu człowieka. 

 

 

• Wspomaganie wychowawczej roli rodziny - Organizacja 

zajęć WDŻ 

• Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro – pogadanki, 

zajęcia wychowawcze. 

 

w ciągu roku 

szkolnego 

 

Dyrektor szkoły 

Pedagog 

 

 

2.Rozwijanie 

odpowiedzialności 

za siebie i innych. 

Dostrzeganie  

u wychowanków 

wszelkich 

przejawów 

samodzielności, 

innowacyjności 

i kreatywności.  

 

 

• Wprowadzenie oraz systematyczne i cierpliwe przypomnienie 

uczniom obowiązujących w szkole i na lekcjach reguł i zasad. 

• Zapoznanie uczniów ze Statutem Szkoły. 

• Opracowanie klasowych kontraktów. 

• Działalność SU 

• Wybór samorządu klasowego.  

• Uroczystości oraz imprezy szkolne i klasowe. 

• Działalność „Szkolnego Koła Wolontariatu” 

• - zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu. 

• Udział w akcjach charytatywnych,  

• - organizacja akcji charytatywnych: WOŚP,  zbiórka 

nakrętek, baterii, Pola nadziei. 

• Zachęcanie do „mądrej” pomocy i empatii.  

• Czy warto pomagać innym? -wolontariat. 

• Szkolny Dzień Przedsiębiorczości – Europejski Dzień 

• Języków. 

 

Na bieżąco 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.09.2022r. 

Dyrektor, 

wychowawcy klas 

Nauczyciele 

 

 

3. Przełamywanie barier w 

komunikacji z innymi, 

zwłaszcza z osobami 

innego pochodzenia, 

• Uświadomienie czym w życiu jest przyjaźń, miłość, 

szacunek i tolerancja. 

• Kształtowanie umiejętności akceptacji osób różniących się 

wyglądem, sposobem zachowania, chorych, 

wrzesień 

Na bieżąco 

w ciągu roku 

Dyrektor, 

wychowawcy klas 

SU, nauczyciele  

 



29 
 

koloru skóry, tradycji i 

kultury. 

Kształtowane poczucia 

szacunku i tolerancji dla 

innych. 

niepełnosprawnych; 

• Udział w corocznych obchodach Dnia Godności. 

• Ogólnopolski Projekt „Każdy inny, wszyscy równi”. 

• Realizacja szkolnego projektu „Dzień Życzliwości”. 

•  „Słoneczniki, powiedz mi skąd pochodzisz?”- integracja 

dzieci ukraińskich , wyjaśnienie znaczenia koloru żółtego 

na fladze Ukrainy. 

Zajęcia integracyjne. Włączenie do społeczności szkolnej i 

klasowej dzieci z Ukrainy. 

 

szkolnego 

10.05.2022r. 

21.03.2022r. 

21.11.2021r. 

15.05.2022r. 

Nauczyciele 

wspomagający, 

Wychowawcy 

klas 

 

 

 

Obszar IV 

KULTURA – WARTOŚCI, NORMY, WZORY ZACHOWAŃ 

Zadania Sposób realizacji Termin Odpowiedzialni Uwagi 

 

1.Motywowanie uczniów 

do nauki i  wywiązywania 

się z obowiązków 

szkolnych. 

Rozwój zainteresowań i 

pasji uczniów. 

 

 

 

• Zachęcanie uczniów do brania udziału w konkursach 

szkolnych i miejskich, organizacja lekcji odwróconych.  

• Zapoznanie z zasadami, metodami i technikami 

efektywnego uczenia się – gazetka na korytarzu szkolnym, 

zajęcia wychowawcze. 

• Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności 

szkolnej w rozwijaniu podstawowych umiejętności 

uczniów – wykorzystanie pomocy dydaktycznych w 

ramach programu „Laboratoria przyszłości”. 

• Uświadomienie uczniom i rodzicom wagi edukacji  

i wyników egzaminów ósmoklasisty. 

• Przygotowanie uczniów do osiągnięcia sukcesu na miarę 

swoich możliwości: 

 

Na bieżąco 

 

 

Nauczyciele, 

wychowawcy 

 

 

 

Dyrektor szkoły, 

wychowawca 

 

 

 

Pedagog 

psycholog 

nauczycele 
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- organizowanie zajęć dodatkowych dla uczniów, kół 

zainteresowań. 

Rozwijanie kompetencji i zainteresowań czytelniczych oraz 

rozpowszechnienie czytelnictwa: 

- opracowywanie tekstów, utworów literackich,  

- zajęcia w bibliotece szkolnej i publicznej, lekcje czytelnicze, 

konkursy. 

- Organizacja dodatkowych zajęć z języka polskiego dla 

dzieci z Ukrainy i powracających z zagranicy. 

 

 

 

 

2.Pomoc uczniom  

o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych. Stwarzanie 

uczniom równych szans 

rozwoju intelektualnego. 

 

 

• Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w 

tym diagnozowanie indywidualnych  potrzeb rozwojowych 

 i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń 

edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów. 

•  Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, 

poradniami specjalistycznymi i innymi instytucjami 

działającymi na rzecz pomocy dziecka i rodzinie; 

• Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej: koła 

zainteresowań, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, 

zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne. 

• Dostosowanie form i metod nauczania do indywidualnych 

potrzeb i możliwości uczniów. 

• Realizacja projektu adaptacji kl. 4 „SP! Serce i Pomoc” 

• Pomoc specjalistów: psychologa, pedagoga, pedagoga 

specjalnego, logopedy. 

• Organizacja pomocy koleżeńskiej. 

• „My wśród innych, inni wśród nas” kl.V (innowacja) 

 

W ciągu roku 

szkolnego 

 

 

Pedagog, dyrektor 

szkoły 

 

 

 

 

Nauczyciele, 

specjaliści 

 

 

 

Wychowawca, 

dyrektor, 

nauczyciele  
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3.Rozwijanie poczucia 

tożsamości narodowej, 

regionalnej, etnicznej, 

szacunku do języka, 

kultury i tradycji. 

 

 

• Zapoznanie i wdrażanie uczniów do postępowania zgodnie 

z zasadami określonymi w ceremoniale szkoły. 

• Udział w apelach, uroczystościach szkolnych 

organizowanych z okazji świąt narodowych wynikających 

z kalendarza. 

• Udział w akcji „Szkoła do hymnu” 

• „Moja mała ojczyzna” udział w jarmarku jarosławskim. 

• Obchody Święta Szkoły. 

- Ks. Piotr Skarga – wspomnienie sylwetki patrona . 

• Wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej, krzewienie 

postaw patriotycznych oraz budowanie więzi społecznych 

poprzez: 

- wyjścia do kina, teatru, muzeum, na wystawy, wycieczki 

tematyczne oraz  świętowanie obchodów roku MariI 

Konopnickiej(2022), A. Fredry (2023) 

• Świętowanie rocznic i wydarzeń patriotycznych,  

udział w świętach narodowych, patriotycznych, 

uroczystościach na szczeblu państwowym, regionalnym, 

lokalnym, 

- przygotowanie programów artystycznych na uroczystości 

szkolne, prezentowanie talentów na forum szkoły. 

 

 

 

W ciągu roku 

szkolnego 

 

 

 

  W ciągu roku 

szkolnego 

 

 

 

 

01.06.2023r. 

26.05.2023r. 

 

 

 

 

 

Według 

harmonogramu 

imprez szkolnych  

 

 

Wychowawca 

klasy 

 

Samorząd 

Uczniowski 

 

 

 

 

 

 

Wychowawca 

klasy 

 

 

 

 

Nauczyciel 

doradztwa 

zawodowego 

 

 

4.Wspieranie ucznia w 

rozpoznawaniu własnych 

predyspozycji i określaniu 

dalszej drogi edukacji 

 

 

• Wdrażanie zadań z Wewnątrzszkolnego Programu 

Doradztwa Zawodowego:  

- poznawanie własnych zasobów;  

- określanie własnych zainteresowań, zdolności i kompetencji; 

- świat zawodów i rynek pracy – zapoznanie z różnymi 

grupami zawodów i poznanie specyfiki pracy;  

- planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji 

W ciągu roku 

szkolnego według 

kalendarza imprez 

Wychowawca 

klasy 
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edukacyjno-zawodowych. 

• Wspieranie uczniów w zaplanowaniu ich dalszej ścieżki 

edukacyjnej, wyboru szkoły ponadpodstawowej, dalszego 

kierunku kształcenia 

- pomoc szkolnego doradcy zawodowego, 

- spotkania z zaproszonymi gośćmi, 

- udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

przez szkolnego doradcę zawodowego, 

- wskazywanie osobom zainteresowanym (uczniom, 

rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej 

informacji na temat ofert szkół. 
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w Jarosławiu na rok szkolny 2022/2023 

 

- przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu  ………………………………………………. 

 

- przyjęto uchwałą Rady Rodziców w dniu ……………………………….…………………….. 

 


