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PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU 

WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO 
 

Program wychowawczo-profilaktyczny obejmuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze 

wychowawczym i profilaktycznym, których podejmuje się szkoła. Podstawowe ukierunkowanie programu zostało 

określone w ustawach oświatowych i rozporządzeniach oraz innych aktach prawnych takich jak: 

  

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 

• Art. 48 ust.1 Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać sto-

pień dojrzałości dziecka, a także wolność sumienia i wyznania oraz jego przekonania.  

• Art.53 ust.3 Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi prze-

konaniami. Przepis art. 48 ust.1 stosuje się odpowiednio.  

• Art. 53 ust.4 Religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w 

szkole, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób.  

• Art. 70 ust.1 Każdy ma prawo do nauki. Nauka do osiemnastego roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonania szkolnego obowiązku 

określa ustawa.  

• Art. 70 ust.4 Władze publiczne zapewniają powszechny i równy dostęp do wykształcenia. W tym celu tworzą i wspierają system indywi-

dualnej pomocy finansowej i organizacyjnej dla uczniów i studentów. Warunki udzielania pomocy określa ustawa.  

• Art. 72 ust.1 Rzeczypospolita Polska zapewnia ochronę dziecka. Każdy ma prawo wymagać od organów władzy publicznej ochrony 

dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją.  

2. Konwencja o Prawach Dziecka Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989r.  

• Art.13 Dziecko będzie miało prawo do swobodnej wypowiedzi: prawo to ma zawierać swobodę poszukiwania, otrzymania i przekazy-

wania informacji oraz idei wszelkiego rodzaju, bez względu na granice, w formie ustnej, pisemnej bądź za pomocą druku, w formie ar-

tystycznej lub z wykorzystaniem każdego innego środka przekazu według wyboru dziecka.  

3. Zadania nauczyciela w KN  

• Art.6 „Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funk-

cjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 

organizowanych przez szkołę; wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego....”.  

1.  
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2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378): Art. 26 - program wychowawczo-

profilaktyczny  

• Art. 26. Szkoły oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3–5, 7 i 8, realizują program wychowawczo--profilaktyczny obejmujący:  

1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,  

2) oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o 

przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i 

rodziców. 

• Art. 84.  

1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę 

oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.  

2. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy:  

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w 

art. 26;  

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa w 

art. 56 ust. 2;  

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.  

3. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w spra-

wie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26, program ten ustala dyrektor szkoły lub 

placówki w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły lub placówki obo-

wiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.  

4. W szkołach i placówkach, w których nie tworzy się rad rodziców, program wychowawczo-profilaktyczny szkoły lub placówki, o któ-

rym mowa w art. 26, uchwala rada pedagogiczna.  

5. W szkołach i placówkach publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez 

osoby fizyczne oraz w szkołach i placówkach niepublicznych program wychowawczo-profilaktyczny szkoły lub placówki, o którym mo-

wa w art. 26, ustala organ wskazany w statucie szkoły lub placówki.  

  

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 

przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017r. poz. 356).  
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5. 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. 

poz. 1249 ze zm.).  

6. Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edu-

kacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 

placówkach (Dz.U. 2020 poz. 1280) 

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 566 ze zm.) 

8. Statut Szkoły  
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Program opiera się na założeniu, że pierwotne i największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci posiadają rodzice. 

Szkoła wspiera rodziców w dziedzinie wychowania, a współpraca z domem rodzinnym jest warunkiem powodzenia pracy wychowaw-

czej. Dokument ten pozwala na scalenie oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych szkoły oraz środowiska uczniów.  

  

Wychowanie to proces wspomagania dziecka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości: fizycznej, psychicznej, społecznej 

i duchowej.  

 

Profilaktyka jest rozumiana jako proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającemu prawidłowemu rozwojowi  

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

 

Zadania wychowawcze szkoły są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest wszechstronny rozwój wychowanka w wymiarze spo-

łecznym, emocjonalnym, moralnym, kulturalnym, zdrowotnym, intelektualnym i ekologicznym.  

Szkoła, oddział przedszkolny jako środowisko wychowawcze ma za zadanie wspomagać wychowanków we wszechstronnym rozwoju, kształ-

tować postawy, umożliwiać korygowanie deficytów, zapobiegać zagrożeniom poprzez profilaktykę, wspierać uczniów i dzieci w trudnych sy-

tuacjach.  

 

Program powstał w oparciu: 

– o obserwacje życia szkolnego,  

– ankiety przeprowadzane wśród uczniów,  

– konsultacje z rodzicami, nauczycielami i samorządem uczniowskim. 
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I. MISJA I WIZJA SZKOŁY  
 

(...) chociaż droga każdego człowieka jest in-

na, zawsze istnieje pewien punkt,  

w którym wszystkie się zbiegają. 

Paulo Coelho 

MISJA SZKOŁY: 

Jesteśmy szkołą otwartą i bezpieczną, swoje działania opieramy na takich wartościach jak: 

– poszanowanie godności człowieka i jego praw, 

– miłość do ojczyzny i postawa patriotyczna, 

– dążenie do prawdy, sprawiedliwości, dobra, prawości, 

– zdolność do przeciwdziałania przemocy, 

– otwartość, kreatywność, radość, empatia. 

Jesteśmy po to, aby wprowadzić ucznia w świat wiedzy i przekazać im rzetelną prawdę o świecie. Nauczyciel jest przewodnikiem po 

świecie wartości, a  potrzeby uczniów, ich zdolności i aspiracje ukierunkowują nasze działanie. Służymy im wiedzą i życiowym doświadczeniem. 

Wspieramy rodziców w wychowaniu człowieka, który jest wrażliwy na uczucia i potrzeby drugiej osoby. 

WIZJA SZKOŁY: 

Szkoła Podstawowa nr 6 to miejsce bezpieczne, sprzyjające rozwojowi dziecka, gdzie nauka i praca odbywa się w atmosferze życzliwości  

i wzajemnego zrozumienia, gdzie działania wychowawcze będą spójne z wychowaniem w środowisku rodzinnym.  

Szkoła będzie na miarę XXI w. – innowacyjna, nowoczesna, eksperymentująca i doświadczająca. 
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II. MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY  

  

UCZEŃ – ABSOLWENT SZKOŁY: 

– kreatywny i twórczy, 

– zdyscyplinowany, akceptujący szkolne normy zachowania i stosujący się do nich, 

– pilny, sumienny i pracowity, 

– obowiązkowy, wywiązujący się z powierzonych mu zadań, 

– aktywny, rozwijający swoje zainteresowania, 

– świadomy swoich możliwości i umiejętności, 

– otwarty na uwagi, właściwie przyjmujący krytykę, 

– kulturalny, 

– godnie zachowujący się w stosunku do kolegów i osób dorosłych, 

– dbający o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych, 

– wrażliwy i tolerancyjny, przeciwdziałający przemocy, 

– świadomy i odpowiedzialny, posiadający umiejętności konieczne do dalszego kształcenia i funkcjonowania w nowym środowisku 

szkolnym. 
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III. CELE I FORMY REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO  

  
Wspomaganie rozwoju ucznia we wszystkich sferach jego osobowości  

(w wymiarze fizycznym, emocjonalnym, intelektualnym, duchowym i społecznym). 

  

Cele szczegółowe:  

– przygotowanie ucznia do świadomego i odpowiedzialnego pełnienia ról społecznych na kolejnych etapach rozwoju poprzez aktywność 

intelektualną, edukację multimedialną, naukę języków obcych, 

– pogłębianie i poszerzanie wiadomości uczniów poprzez wykorzystanie nowych metod i form pracy (w tym umiejętności pracy on-line),  

– wspomaganie rozwoju własnych uzdolnień i zainteresowań uczniów, 

– kształtowanie umiejętności skutecznego uczenia się,  

– rozwijanie psychospołecznych umiejętności uczniów, pozwalających na radzenie sobie z problemami życia codziennego, przestrzeganie 

procedur związanych z COVID - 19 

– wdrażanie zasad savoir-vivre;  

– rozwijanie u uczniów kompetencji niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w szkole średniej, 

– wspieranie uczniów w radzeniu sobie z doświadczonymi skutkami sytuacji kryzysowej w tym wynikającej z pandemii. 

Formy realizacji:  

– organizacja konkursów przedmiotowych, tematycznych, artystycznych i sportowych,  

– organizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,  

– organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie adekwatnej do potrzeb ucznia, w tym z wykorzystaniem metod nauczania 

zdalnego, 

– organizacja specjalistycznych zajęć sportowych,  

– organizacja różnych form imprez klasowych i szkolnych,  

– realizacja projektów edukacyjnych, 

– zaangażowanie w pracy Parlamentu Uczniowskiego 



 

  

  

9  

  

– indywidualizacja pracy szkolnej i domowej, prezentacja osiągnięć uczniów (wystawy prac, występy, pokazy), uczestnictwo w impre-

zach kulturalnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i dobrego wychowania, współpraca z rodzicami, 

– realizacja podstawy programowej w formie nauczania zdalnego, 

– organizacja zajęć z psychologiem / pedagogiem na temat pandemii i jej konsekwencji dla życia psychicznego. 

 

Kształtowanie postaw obywatelskich, społecznych, patriotycznych 

  

Cele szczegółowe:  

– wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i przywiązania do historii,  

– kultywowanie tradycji narodowych, religijnych i rodzinnych,  

– wychowanie w duchu tolerancji i szacunku do drugiego człowieka, kształtowanie odpowiednich postaw moralnych; - przygotowanie do 

właściwego pełnienia ról społecznych,  

– przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolonta-

riat,  

– tworzenie życzliwej, serdecznej i rodzinnej atmosfery w szkole, pozytywnej samooceny uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły;  

– integrowanie zespołów klasowych z uwzględnieniem reżimu sanitarnego związanego z COVID - 19, samorządność,  

– uczenie pozytywnego nastawienia wobec osób niepełnosprawnych,  

– włączenie całej społeczności szkolnej do współdecydowania o sprawach szkoły,  

– stworzenie pozytywnego wizerunku ucznia i pożądanego zachowania w szkole i poza nią, 

– kształtowania postawy szacunku do środowiska naturalnego, w tym upowszechnianie wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju.  

 
Formy realizacji:  

– udział w uroczystościach szkolnych z uwzględnieniem reżimu sanitarnego związanego z COVID - 19 ,  

– udział w różnych formach imprez klasowych i szkolnych (apele, koncerty, wycieczki klasowe, pikniki rodzinne, imprezy okolicznościowe) z 

uwzględnieniem reżimu sanitarnego związanego z COVID - 19, 

– działalność Samorządu Uczniowskiego i samorządów klasowych z uwzględnieniem reżimu sanitarnego związanego z COVID - 19 ,  
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– uczestnictwo w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie”,  

– zajęcia psychoedukacyjne, terapeutyczne i warsztatowe, zebrania z rodzicami, konsultacje indywidualne,  

– organizacja pomocy koleżeńskiej,  

– organizacja i udział w akcjach dobroczynnych,  

– udział w akcjach ekologicznych,  

– organizacja i udział w imprezach sportowych.  

Dbałość o bezpieczeństwo uczniów 

Cele szczegółowe:  

– zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki wszystkim uczniom z uwzględnieniem wytycznych GIS, 

MEN, MZ dotyczących COVID - 19,  

– tworzenie bezpiecznego środowiska szkolnego oraz wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa uczniów i ich rodziców,  

– rozpoznawanie i diagnozowanie zagrożeń,  

– informowanie o zagrożeniach i ich skutkach,  

– przygotowanie nauczycieli do przeciwdziałania zagrożeniom (opracowanie i wdrożenie szkolnych procedur związanych z pandemią),  

– współpraca z instytucjami i organizacjami wspierającymi bezpieczeństwo ucznia,  

– kształtowanie umiejętności przeciwstawiania się wpływom osób ze środowisk zdemoralizowanych, 

– kształtowanie i doskonalenie umiejętności radzenia sobie z przejawami agresji,  

– zadbanie o poprawę sytuacji uczniów z rodzin niewydolnych wychowawczo i zaniedbanych.  

 

Formy realizacji:  

– realizacja programów profilaktycznych własnych i we współpracy z różnymi instytucjami,  

– organizacja spotkań z policją, strażakami,  

– współpraca z rodzicami,  

– organizacja warsztatów dla rodziców,  

– organizacja zajęć wychowawczych, gier i zabaw integracyjnych, organizacja zajęć warsztatowych o charakterze socjoterapeutycznym,  
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– udział w programach profilaktycznych takich jak: „Zdrowo i sportowo”, „Owoce, warzywa w szkole”, „Dobrze jemy ze szkołą na widelcu”, 

„Bądź bezpieczny”, „Stop przemocy” i innych, 

– stosowanie procedur polityki ochrony dzieci w praktyce, 

– pogadanki na temat przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa w związku z COVID - 19 

– prowadzenie zajęć dotyczących bezpieczeństwa w sieci. 

 



 

 

Edukacja informatyczna 

 

Cele szczegółowe:  

– przygotowanie uczniów do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów w trakcie korzystania z zasobów dostępnych w Internecie 

oraz do krytycznej analizy informacji, 

– wdrożenie uczniów do bezpiecznego poruszania się w cyberprzestrzeni, w tym do nawiązywania i utrzymywania opartych na wzajemnym sza-

cunku relacji z innymi użytkownikami sieci,  

– edukacja dotycząca zagrożeń płynących z Internetu, 

– stworzenie uczniom warunków do rozwijania umiejętności kreatywnego korzystania z Internetu i programów komputerowych.  

Formy realizacji:  

– realizacja podstawy programowej informatyki i zajęć komputerowych,  

– przedstawienie zagrożeń związanych z cyberprzemocą,  

– organizacja i uczestnictwo w konkursach wykorzystujących technologię komputerową,  

– prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tablic multimedialnych i innych narzędzi TIK,  

– organizacja zajęć informatycznych w ramach zajęć pozalekcyjnych,  

– przeprowadzanie dyskusji, pogadanek, rozmów na temat kreatywnego i bezpiecznego korzystania z Internetu,  

– organizacja szkoleń dla nauczycieli,  

– udział w projektach wykorzystujących technologię komputerową.  

  

Kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów 

  

Cele szczegółowe:  

– tworzenie zdrowego środowiska szkolnego,  

– wdrożenie uczniów do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób w tym związanych z COVID – 19, 

– ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, 

– uzmysłowienie uczniom korzyści płynących z aktywności fizycznej, 

– stosowanie profilaktyki, podejmowanie działań mających na celu promowanie zdrowego stylu życia, 

– kształtowanie umiejętności organizowania czasu wolnego, odpoczynku i rozrywki,  

– dostarczanie wiedzy na temat uzależnień, 
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– wdrażanie zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania z komputera – nauka on – line. 

Formy realizacji:  

– zajęcia psychoedukacyjne i warsztatowe,  

– współpraca z rodzicami,  

– organizacja i udział w imprezach sportowych,  

– współpraca z pielęgniarką szkolną,  

– programy profilaktyczne,  

– pogadanki, rozmowy, dyskusje,  

– metody eksponujące: demonstracja, pokaz, prezentacja multimedialna, film,  

– realizacja podstawy programowej z biologii.  

  

IV. STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH 

Dyrekcja:  

– dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o wysoki poziom pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej 

atmosfery pracy w szkole,  

– stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, et-

nicznej i religijnej,  

– wspiera finansowo i organizuje działania profilaktyczne w środowisku szkolnym,  

– czuwa nad realizacją przez uczniów obowiązku szkolnego,  

– współpracuje z Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców,  

– współpracuje z różnymi instytucjami wpływającymi na rozwój uczniów,  

– dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły, 

– zapewnia sprzęt komputerowy do pracy zdalnej i obsługi dziennika elektronicznego. 

Nauczyciele:  

– systematycznie pogłębiają swoją wiedzę,  

– reagują na przejawy agresji u uczniów,  

– doskonalą swoje umiejętności zawodowe w zakresie profilaktyki i wychowania,  
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– wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania,  

– uczą rozwiązywania problemów w sposób twórczy,  

– bezwarunkowo akceptują ucznia jako osobę, warunkowo jego postępowanie,  

– kształcą i wychowują uczniów w duchu patriotyzmu, demokracji, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,  

– uczą kultury zachowania,  

– motywują uczniów do nauki i pracy nad sobą,  

– współpracują z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem i psychologiem szkolnym,  

– informują o zagrożeniach i o ich skutkach,  

– reagują na pojawiające się zagrożenia,  

– realizują zadania wychowawczo-profilaktyczne,  

– odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, wyjść i wycieczek klasowych.  

Nauczyciele - wychowawcy klas:  

– współpracują z rodzicami przy opracowaniu planu wychowawczego klasy,  

– sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami, w szczególności tworzą warunki wspomagające ich rozwój i przygotowują do życia w społeczeń-

stwie, dążą do wszechstronnego poznania wszystkich uczniów, otaczają indywidualną opieką każdego wychowanka, ustalają z rodzicami jego po-

trzeby opiekuńcze i wychowawcze,  

– uczą pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości,  

– inspirują i wzmacniają współpracę z rodzicami,  

– wspierają rodziców w procesie wychowania,  

– włączają rodziców w życie klasy poprzez wspólne organizowanie imprez, wycieczek,  

– na bieżąco ustalają z rodzicami podejmowane oddziaływania wychowawcze,  

– kształtują właściwe stosunki między uczniami, opierające się na tolerancji i poszanowaniu godności osoby,  

– kształtują umiejętność pracy w zespole, uczą demokratycznego podejmowania decyzji, elastyczności w zachowaniu,  

– współdziałają z nauczycielami uczącymi w klasie i koordynują działania wychowawcze,  

– dbają o prawidłową realizację obowiązku szkolnego,  

– realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.  
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Pedagog i psycholog szkolny:  

– diagnozują problemy wychowawcze,  

– udzielają wsparcia wychowawcom klas w pracy z uczniami i rodzicami,  

– współpracują z różnymi organizacjami i instytucjami wspierającymi działalność szkoły w zakresie rozwiązywania problemów dzieci i mło-

dzieży,  

– systematycznie doskonalą się w zakresie wychowania i profilaktyki,  

– niosą wszechstronną pomoc,  

– współpracują z policją i sądem dla nieletnich,  

– poprzez działania wychowawcze kształtują wśród uczniów i rodziców świadomość prawną w zakresie ponoszenia konsekwencji za popełnio-

ny czyn.  

Uczniowie: 

– mają poczucie przynależności do swojej klasy i szkoły,  

– wykazują właściwy stosunek do nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów,  

– znają prawa i obowiązki ucznia i na co dzień je stosują,  

– stosują w życiu codziennym zasady dobrego wychowania,  

– szanują odmienność drugiego człowieka,  

– dbają o bezpieczeństwo swoje i innych,  

– prowadzą zdrowy tryb życia,  

– odróżniają dobro od zła,  

– wiedzą do kogo mogą zwrócić się o pomoc, 

– angażują się w pracy Parlamentu Uczniowskiego 

Rodzice:  

– współpracują z nauczycielami i pedagogiem w sprawach wychowawczych i kształcenia dzieci,  

– systematycznie spotykają się z wychowawcą i nauczycielami na zebraniach ogólnych i w razie potrzeb indywidualnych,  

– aktywnie włączają się w życie klasy, uczestniczą w imprezach szkolnych,  

– zapewniają dziecku godne warunki życia i nauki,  

– odpowiednio i szybko reagują na negatywne zachowania dziecka w szkole,  

– dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dziecko,  
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– kształtują pozytywny wizerunek szkoły i nauczycieli w oczach dziecka,  

– współtworzą dokumenty regulujące pracę szkoły w zakresie wychowania i profilaktyki, uczestniczą w diagnozie potrzeb,  

– biorą udział w szkoleniach organizowanych przez szkołę, poszerzających zakres wiedzy i umiejętności dotyczących zagrożeń i ich przeciw-

działaniu.  

Działania skierowane do rodziców: 

 
1. Monitorowanie potrzeb i oczekiwań rodziców wobec sytuacji profilaktycznej szkoły poprzez:  

– rozmowy, dyskusje i konsultacje indywidualne podczas spotkań klasowych,  

– anonimowe ankiety,  

– bieżącą współpracę z radą rodziców, 

– komunikacja z wykorzystaniem dziennika elektronicznego.  

2. Zapoznanie rodziców z aktami normującymi pracę szkoły (statut szkoły, regulaminy i procedury związane z COVID - 19, dokumenty 

RODO, program wychowawczo-profilaktyczny) poprzez:  

– udostępnianie tekstów oraz omawianie najważniejszych zapisów podczas zebrań,  

– udostępnianie dokumentów na stronie internetowej szkoły.  

3. Psychoedukacja poprzez:  

– wykłady i prelekcje, warsztaty o tematyce wychowawczej z udziałem specjalistów,  

– udostępnianie literatury,  

– kierowanie do placówek pomocowych.  

4. Umożliwianie rodzicom współdziałania i decydowania w zakresie życia szkoły poprzez:  

– współorganizowanie lekcji wychowawczych, imprez i uroczystości klasowych, 

– spotkania o charakterze mediacyjnym: uczeń, nauczyciel, rodzic, pedagog, psycholog, 

– podziękowania dla rodziców za aktywny udział w życiu szkoły.  
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V. WARTOŚCI WYCHOWAWCZE WYNIKAJĄCE  

Z FUNKCJONOWANIA W SZKOLE ODDZIAŁÓW INTEGRACYJNYCH 

 
„Szkolnictwo integracyjne jest najskuteczniejszym środkiem bu-

dowania solidarności między dziećmi ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi i ich rówieśnikami”  

 (Deklaracja z Salamanki UNESCO 1994)  
   

W szkole funkcjonują oddziały integracyjne, do których przyjmowane są dzieci z niepełnosprawnościami. Tworzenie tych oddziałów wynika z 

przekonania, iż:  

– każde dziecko ma fundamentalne prawo do nauki i należy dać mu szansę osiągania i utrzymania odpowiedniego poziomu kształcenia,  

– każde dziecko ma indywidualne cechy charakterystyczne, zainteresowania, zdolności i potrzeby w zakresie nauczania,  

– programy edukacyjne powinny być wdrażane z uwzględnieniem dużego zróżnicowania tych cech charakterystycznych i potrzeb,  

– dzieci posiadające szczególne potrzeby edukacyjne muszą mieć dostęp do szkół masowych, które powinny stawiać dziecko w centrum zainte-

resowania i zaspokoić potrzeby, aby mogły uczyć się funkcjonowania w społeczeństwie, 

– oddziały integracyjne są najskuteczniejszym środkiem zwalczania dyskryminacji, tworzenia przyjaznych społeczności oraz budowania otwar-

tego społeczeństwa.  

Fundamentalną zasadą tworzenia w szkole oddziałów integracyjnych jest przekonanie, że wszystkie dzieci w miarę możliwości powinny 

uczyć się razem, niezależnie od doświadczanych przez nie trudności i różnic. Szkoła nasza uznaje i odpowiada na zróżnicowanie potrzeby 

uczniów, przyjmując różne style i tempa uczenia się oraz gwarantując każdemu odpowiednie wykształcenie dzięki właściwym programom naucza-

nia, przygotowaniem organizacyjnym, strategiom kształcenia, wykorzystaniu zasobów oraz współpracy z lokalnymi społecznościami. Integracja sta-

nowi szansę poprawy warunków życia ludzi niepełnosprawnych i stworzenia im możliwości pełnego udziału w życiu społecznym, ale również wiel-

ką szansą na wychowanie nowego pokolenia w duchu współpracy i tolerancji dla różnorodności ludzi.  

 

W klasach integracyjnych kładzie się nacisk na kształcenie i wychowanie polegające na:  

– indywidualnym traktowaniu dzieci zdolnych i dzieci ze specjalnymi potrzebami,  

– wyzwalaniu własnej aktywności dziecka,  

– dążeniu do maksymalnego rozwoju dziecka we wszystkich strefach: poznawczej, społecznej moralnej i emocjonalnej, 

– umożliwieniu wspólnej nauki i zabawy dzieciom o różnym poziomie i stopniu sprawności psychoruchowej,  
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– aktywnym uczestnictwie w procesie nauki i życiu społecznym szkoły masowej dzieci ze specjalnymi potrzebami,  

– rozwijaniu w sposób naturalny tolerancji, odpowiedzialności, otwartości, wyrozumiałości, serdeczności i wzajemnej pomocy.  

Głównym środowiskiem, z którym współpracuje nasza szkoła w tym zakresie są rodzice, zarówno dzieci zdrowych, jak i niepełnosprawnych. Są oni 

bowiem osobami w szczególny sposób odpowiedzialnymi za tworzenie atmosfery sprzyjającej integracji.  

VI. EWALUACJA 

Program wychowawczy poddawany będzie ewaluacji i weryfikowany według potrzeb – ma charakter otwarty. 

Formy ewaluacji:  

– obserwacja (wychowawca klasy),  

– ankiety dla uczniów i rodziców na temat poczucia bezpieczeństwa i problemów na terenie szkoły,  

– analiza dokumentów szkoły,  

– sprawozdania dotyczące realizacji poszczególnych zadań,  

– ankieta dla nauczycieli na temat skuteczności działań wychowawczo-profilaktycznych,  

– rozmowy i ocena zachowań dokonana przez wychowawcę i nauczycieli.  
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PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH  

W KLASACH I-III  

rok szkolny 2020/2021 

 

zaplanowane działania, terminy realizacji i odpowiedzialni nauczyciele są zapisane  

w Kalendarzu działań dydaktycznych, wychowawczych i imprez szkolnych SP nr 6 

 

 

ZADANIE FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN 

Organizacja zespołu kla-

sowego  

Wybór samorządu klasowego oraz przydział funkcji orga-

nizacyjnych. 

Zapoznanie dzieci i rodziców z dokumentami szkoły – 

statut szkoły (wybrane treści), regulaminy 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas wrzesień 

Troska o estetykę klasy i 

szkoły 

Wystrój klas związany z okolicznościowymi działaniami 

i świętami  

 

Wychowawcy klas 

 

Praca ciągła według ka-

lendarza 

Dbałość o wystrój korytarzy – proponowana tematyka 

tablic 

• Higiena w czasie epidemii COVID-19 

• Święto Niepodległości 

• Gwiazdkowe wystawy plastyczne  

• Wielkanocna wystawa plastyczna 

• Wystawy prac plastycznych dzieci 

Wychowawcy klas na ko-

rytarzu przy salach: 1 2, 5, 

6, 15 – 20 oraz 8 - 11 

Praca ciągła według ka-

lendarza 
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• Bezpieczeństwo 

• Zdrowe odżywianie 

 

Postrzeganie siebie  

i porozumiewanie się z 

rówieśnikami 

Rozmowy, zabawy psychoedukacyjne, dramy, itp.  

 

Wychowawcy klas Praca ciągła – godziny do 

dyspozycji wychowawcy 

 

„Kultura na co dzień” - walczymy o dobrą jakość zacho-

wania 

 

Wychowawcy klas Praca ciągła – godziny do 

dyspozycji wychowawcy 

 

Dzień  Kropki E. Błasiak, M. Kunicka wrzesień 

Dzień Życzliwości  

 

Wszyscy nauczyciele i 

wychowawcy 

20 listopada 

Dzień Pluszowego Misia nauczyciele klas 0 

D. Andrzejewska 

K. Fiołek 

Parlament Uczniowski 

25 listopada 

Bal karnawałowy 0 -4  

 

Wychowawcy klas styczeń 

Imprezy klasowe okolicznościowe, integrujące  

 

Wychowawcy klas Praca ciągła – godziny do 

dyspozycji wychowawcy 

 

Zajęcia psychoedukacyjne, socjoterapeutyczne, profilak-

tyczne  

 

Wychowawcy klas, psy-

cholog, pedagog 

Według planu, godziny 

do dyspozycji wycho-

wawcy 

Rozpoznawanie przyczyn aktu agresji – pogadanki, scen-

ki rodzajowe, filmy edukacyjne 

 

Wychowawcy klas, psy-

cholog, pedagog 

Praca ciągła – godziny do 

dyspozycji wychowawcy 

 

Uświadamianie uczniom i ich rodzicom skutków zacho-

wania agresywnego - pogadanki, scenki rodzajowe, 

Wychowawcy klas, psy-

cholog, pedagog 

Praca ciągła – godziny do 

dyspozycji wychowawcy 
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filmy edukacyjne 

 

 

Kształtowanie tolerancji w stosunku do drugiego czło-

wieka - pogadanki, scenki rodzajowe, filmy edukacyj-

ne 

 

Wychowawcy klas, psy-

cholog, pedagog 

Praca ciągła – godziny do 

dyspozycji wychowawcy 

 

Praca nad umiejętnością rozwiązywania konfliktów i 

promowanie zachowania asertywnego - pogadanki, 

scenki rodzajowe, filmy edukacyjne 

 

Wychowawcy klas, psy-

cholog, pedagog 

Praca ciągła – godziny do 

dyspozycji wychowawcy 

 

Troska o bezpieczeństwo 

i zdrowie 

Projekt „Jestem bezpieczny”– spotkania z przedstawicie-

lem policji, straży pożarnej 

  

Wychowawcy klas 1 listopad 

 

 

 

 

 

Bezpiecznie w szkole - Przeprowadzenie ewakuacji w 

szkole. Oprowadzenie uczniów po szkole. Zapoznanie: 

– z drogą ewakuacyjną 

– regulaminem uczniowskim  

– zasadami poruszania się po szkole (wejścia, 

wyjścia)  

 

Wychowawcy klas, 

K. Sobczak 

Wrzesień - październik 

Propagowanie wśród uczniów odpowiedzialnego zacho-

wania w sytuacji spotkań z „obcym”  

 

Wychowawcy klas Praca ciągła – godziny do 

dyspozycji wychowawcy 

 

Wdrożenie w szkole działań profilaktycznych – COVID – 

19 

• rozmowy na temat zdrowego stylu życia i sposobu 

Wychowawcy klas, pielę-

gniarka 

Wrzesień 

Praca ciągła – godziny do 

dyspozycji wychowawcy 
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zminimalizowania ryzyka zarażenia się wirusem 

• instruktaż dbania o higienę osobistą  

• przygotowanie informacji ogólnodostępnych na 

gazetkach ściennych o COVID -19 

• wywieszenie w każdej sali lekcyjnej i toaletach 

szkolnych schematów mycia rąk i dezynfekcji  

• nieustanne przypominanie uczniom o podstawo-

wych zasadach higieny 

• opracowanie i wdrożenie w szkole wewnętrznych 

procedur bezpieczeństwa zgodnych z wytycznymi 

GI, MZ, MEN 

przeprowadzenie godzin wychowawczych nt. 

➢ Zdrowie psychiczne i fizyczne w zdalnej 

edukacji 

➢ Sposoby na odprężenie i zadbanie o siebie 

w domu 

➢ Stres i radzenie sobie w sytuacjach trud-

nych 

➢ Higiena on-line, czyli zasady przebywania 

dzieci przed telewizorem i komputerem 

 

 

Pierwsza pomoc – zajęcia pokazowe (spotkanie z ratow-

nikiem medycznym) 

 

K. Sobczak 

J. Sikorska 

Wychowawcy klas 

październik 

Akcja „Owoce i warzywa w szkole” – przedstawienie 

promujące zdrowe odżywianie dla klas I-III  

 

Wychowawcy klas październik 

Dzień sportu szkolnego– impreza sportowa - festyn spor-

towo-rekreacyjny,  

 

Wychowawcy klas 0-3 

Ł. Trawiński 

K. Kolk 

1 czerwca 
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M. Maciągowska 

M. Kolk 

Rzetelne pełnienie dyżurów przez nauczycieli  

 

Wszyscy nauczyciele Praca ciągła zgodnie z 

planem dyżurów 

Życie w najbliższym śro-

dowisku 

Zbiórki na rzecz potrzebujących ( ubrania, obuwie, itp)  

 

Wychowawcy klas grudzień 

Dzień Wolontariatu – pogadanka, apel (promocja idei 

wolontariatu na terenie szkoły)  

 

M. Szulejewska 

J. Adamiak 

J. Sałacińska 

A. Szczepanik 

4 grudnia 

Pogadanki nt. ubóstwa, empatii, postaw altruistycznych, 

zwracając uwagę na rolę wolontariatu i chęć pomagania  

 

Wychowawcy klas  Praca ciągła 

Edukacja kulturalna, 

dziedzictwo kulturowe w 

regionie 

Zajęcia w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Bitwy nad 

Bzurą. 

 

Wychowawcy klas Według planu pracy wy-

chowawczej w klasach 

Moja mała Ojczyzna – wycieczki po Sochaczewie i oko-

licach  

 

Wychowawcy klas Według planu pracy wy-

chowawczej w klasach 

Wycieczki do Żelazowej Woli, Brochowa, Kampinoskie-

go PN, Bolimowskiego PK 

 

Wychowawcy klas Według planu pracy wy-

chowawczej w klasach 

Poznawanie symboli, tra-

dycji narodowych, zwy-

czajów szkolnych i śro-

dowiskowych 

Uczymy się hymnu państwowego  

 

Wychowawcy klas, A. 

Szułczyński 

Praca ciągła 

Święto Szkoły (Dzień Patrona) – jednodniowy projekt wg 

ustalonego harmonogramu  

 

B. Oziemblewska 

M. Jalowska 

A. Jóźwiak 

Zespół nauczycieli klas 4, 

7, 8 

4 marca 

Narodowe Czytanie B. Oziemblewska Wrzesień/październik 
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wychowawcy 0-3 

Pasowanie na pierwszoklasistów – program artystyczny 

 

Wychowawcy klas 1 październik 

Koncert poezji i piosenki patriotycznej – spotkanie tema-

tyczne (Narodowe Święto Niepodległości)  

 

Wychowawcy klas 

 

listopad 

ABC integracji w szkole Wychowawcy klas inte-

gracyjnych, pedagog, psy-

cholog 

grudzień 

Imprezy okolicznościowe (Dzień Chłopca, Dzień Matki, 

Andrzejki, Dzień Dziecka, itp.)  

 

 

Wychowawcy klas 0 -3 Według planu pracy wy-

chowawczej w klasach 

Imprezy i konkursy czytelnicze 

 

Wychowawcy klas 0 - 3 Według planu pracy wy-

chowawczej w klasach 

Dni Rodziny  

 

Wychowawcy klas 

integracyjnych, pedagog, 

psycholog 

maj 

Organizacja Drzwi Otwartych  

 

Wychowawcy klas 0- 3 

 

kwiecień 

Dzień bez ławek szkolnych Wychowawcy klas 0 - 3 

 

czerwiec 

Pasowanie na czytelnika B. Oziemblewska 

n-le klas 2 

wrzesień 

Dzień Czekolady Nauczyciele klas 0 kwiecień 

Dzień Drzewa Nauczyciele klas 0 październik 

Kompensowanie deficy-

tów rozwojowych  

uczniów  

Informowanie rodziców o możliwościach wspierania 

dzieci z deficytami rozwojowymi (badania w PPP lub 

innych poradniach specjalistycznych).  

 

Wychowawcy klas 0-3, 

4,7,8 

pedagog, psycholog, nau-

czyciele wspierający, inni 

praca ciągła 
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 specjaliści 

Włączanie uczniów do zespołów wyrównawczych lub 

korekcyjno - kompensacyjnych 

Wychowawcy klas 0 - 3, 

pedagog, psycholog 

praca ciągła 

Zajęcia logopedyczne i inne zajęcia specjalistyczne wg 

potrzeb uczniów 

 

Logopedzi, terapeuci praca ciągła 

Zajęcia rewalidacyjne (IPET)  

 

Nauczyciele według przy-

działów zajęć rewalidacyj-

nych, wychowawcy, peda-

gog, psycholog 

praca ciągła 

Poznajemy siebie - roz-

wój emocjonalny i inte-

lektualny ucznia 

Wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami eduka-

cyjnymi i problemami wychowawczymi 

 

J. Bajurska,  

J. Markiewicz,  

D. Kozłowska,  

M. Bolimowska,  

A. Torzewska  

M. Szulejewska 

A. Szczepanik 

praca ciągła 

Rozwijanie zaintereso-

wań uczniów 

Organizacja i udział w konkursach szkolnych i międzysz-

kolnych i innych 

 

Wychowawcy klas 0 - 3 Praca ciągła 

Koncert laureatów i uczniów uzdolnionych 

 

M. Szyrle  maj 

Ja i mój komputer – 

wdrożenie uczniów do  

bezpiecznej pracy z kom-

puterem 

Zajęcia w sali komputerowej  

 

B. Lewadowska Praca ciągła 

Komputer moim przyjacielem – jak dobrze z niego korzy-

stać? – rozmowy, pogadanki  

 

B. Lewandowska Według planu pracy wy-

chowawczej w klasach 

Rozmowy z rodzicami i dziećmi nt. zagrożeń płynących 

ze strony komputera i Internetu  

 

Wychowawcy klas 0 - 3 Według planu pracy wy-

chowawczej 
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PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH W KLASACH IV, VII – VIII 

rok szkolny 2020/2021 

 

zaplanowane działania, terminy realizacji i odpowiedzialni nauczyciele są zapisane  

w Kalendarzu działań dydaktycznych, wychowawczych i imprez szkolnych SP nr 6 

 

 

ZADANIE FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN 

Organizacja zespołu kla-

sowego 
Wybór samorządu klasowego, przydział 

funkcji , zapoznania z dokumentami szkoły 

 

Wychowawcy klas 4, 7, 8 

Parlament Uczniowski 

wrzesień 

Zajęcia integrujące zespół klasowy, impre-

zy, wycieczki  

 

Wychowawcy klas 4, 7, 8 Według planu pracy wy-

chowawczej w klasach 

Udział w zebraniach Samorządu Uczniow-

skiego  

 

Wychowawcy klas 4, 7, 8 Według planu pracy Par-

lamentu Uczniowskiego 

Zachowanie bezpieczeń-

stwa w  

szkole i poza nią  

 

Rozmowy o bezpieczeństwie w różnych 
sytuacjach życiowych (apele, rozmowy 
przez radiowęzeł) -  

❖ bezpiecznie w szkole  
❖ zasady zachowania i kultury  
❖ ewakuacja z budynku szkoły  

❖ propagowanie wśród uczniów 
odpowiedzialnych zachowań w 
sytuacji spotkań z „obcym” 

Wychowawcy klas 4, 7, 8 

 

Praca ciągła 
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Zajęcia z bezpieczeństwa w ramach profi-

laktyki – kl. 4, 7, 8  

 

Dyrektor 

K. Sobczak 

 

Wrzesień/październik 

Spotkania z policją na temat odpowiedzial-
ności karnej – klasy 7, 8  

 

Pedagog 

psycholog 

 

 Rzetelne pełnienie dyżurów przez nauczy-

cieli  

 

Wszyscy nauczyciele klas 4, 7, 8 Praca ciągła 

Zapoznanie i przypomnienie uczniom  Re-

gulaminu Uczniowskiego (konsekwencje i 

nagrody), umieszczenie regulaminu w salach 

oraz na stronie internetowej 

Wychowawcy klas 4, 7, 8 Praca ciągła 

Poznajemy siebie - rozwój 

emocjonalny i intelektual-

ny ucznia.  

Wsparcie dla uczniów ze specjalnymi po-

trzebami edukacyjnymi i problemami wy-

chowawczymi 

 

J. Bajurska,  

J. Markiewicz,  

D. Kozłowska,  

M. Bolimowska,  

A. Torzewska 

Praca ciągła 

Organizacja i udział w konkursach szkol-

nych i pozaszkolnych 

 

Wszyscy nauczyciele Praca ciągła 

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia  

 

Nauczyciele matematyki 2 października 

Dni Języków Obcych Nauczyciele języków obcych październik 

Organizacja Dnia Nauk Przyrodniczych  

 

Zespół przyrodniczy kwiecień 

Święto Liczby Pi dla klas IV,VII – VIII 

 

T. Stefańska 

 

 

marzec 
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Szkolny Festiwal Nauki:  

Dzień Matematyki 

Dzień Nauk Przyrodniczych 

Dzień Humanistyczny 

Nauczyciele zespołów: 

Matematyczny 

Przyrodniczy 

Humanistyczny 

czerwiec 

Uczestnictwo w Narodowym Czytaniu no-

weli polskich - tydzień nauk humanistycz-

nych 

 

B. Rybka październik 

 Rozpoznawanie własnych predyspozycji i 

przeciwskazań do wykonywania pracy w 

różnych zawodach 

Doradcy zawodowi 

wychowawcy 

Praca ciągła 

Profilaktyka zdrowotna, 

zagrożenia wynikające  

z różnych nałogów 

 

Wdrożenie w szkole działań profilaktycz-

nych – COVID – 19 

• rozmowy na temat zdrowego stylu 

życia i sposobu zminimalizowania 

ryzyka zarażenia się wirusem 

• instruktaż dbania o higienę osobistą  

• przygotowanie informacji ogólnodo-

stępnych na gazetkach ściennych o 

COVID - 19  

• wywieszenie w każdej sali lekcyjnej 

i toaletach szkolnych schematów 

mycia rąk i dezynfekcji  

• nieustanne przypominanie uczniom 

o podstawowych zasadach higieny 

• opracowanie i wdrożenie w szkole 

wewnętrznych procedur bezpieczeń-

stwa zgodnych z wytycznymi GI, 

MZ, MEN 

przeprowadzenie godzin wycho-

Dyrektor 

pielęgniarka 

Wychowawcy klas 

nauczyciele 

Praca ciągła 



 

29  

  

wawczych nt. 

➢ Zdrowie psychiczne i fizycz-

ne w zdalnej edukacji 

➢ Sposoby na odprężenie i zad-

banie o siebie w domu 

➢ Stres i radzenie sobie w sytu-

acjach trudnych 

➢ Higiena on-line, czyli zasady 

przebywania dzieci przed te-

lewizorem i komputerem 

 

 Organizacja i udział w akcjach ekologicz-

nych kl. IV, VII-VIII 

 

Wychowawcy klas 

S. Palasik 

M. Łuszczyńska 

Według planu pracy wy-

chowawczej w klasach i 

kalendarza konkursów i 

akcji 

Udział w zawodach sportowych rozgrywa-

nych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej 

i innych 

Nauczyciele w-f Według kalendarza za-

wodów 

Dzień Sportu Szkolnego  

– biegi przełajowe (Biegi Młodych 

Olimpijczyków – Bielice) 

– apel podsumowujący osiągnięcia 

sportowe uczniów naszej szkoły  

– konkurs na najlepszego spor-

towca szkoły „Sportowiec Ro-

ku” 

 

Nauczyciele w-f 

Wychowawcy klas 1-3 

czerwiec 

Spotkania uczniów z policjantami z Wy-

działu Prewencji  

 

Dyrektor 

Pedagog 

psycholog 

Październik i według 

potrzeb 
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Kształtowanie asertywnych postaw zacho-

wania uczniów - filmy edukacyjne, warszta-

ty 

 

Wychowawcy klas, pedagog, psy-

cholog 

Praca ciągła 

Edukacja kulturalna, 

dziedzictwo kulturowe w 

regionie 

Moja mała Ojczyzna – wycieczki po Socha-

czewie i okolicach  

 

Wychowawcy klas 

 

Praca ciągła i według 

planu pracy wychowaw-

czej w klasach 

Wycieczki do Żelazowej Woli, Brochowa, 

Kampinoskiego PN, Bolimowskiego PK 

 

Wychowawcy klas 

 

Według planu pracy wy-

chowawczej w klasach 

 Znamy historię hymnu państwowego, Wychowawcy klas 

Nauczyciele muzyki 

Wrzesień - październik 

Poznajemy i utrwalamy wiedzę o Królu 

Władysławie Jagielle – patronie szkoły 

 

Wychowawcy klas 

Nauczyciele historii 

Nauczyciele j. polskiego 

Praca ciągła i według 

planu pracy wychowaw-

czej w klasach 

Dzień Patrona – jednodniowy projekt wg 

ustalonego harmonogramu 

 

B. Oziemblewska  

M. Jalowska,  

A. Jóźwiak 

A. Szułczyński,  

J. Adamiak 

B. Wasilewska 

B. Rybka 

A. Sławińska 

Z. Denisiewicz 

4 marca 

Jasełka szkolne 

 

A. Gałecki 

K. Sobczak 

grudzień 

Uczestnictwo w uroczysto-

ściach szkolnych,  

środowiskowych i narodo-

wych  

Narodowe Święto Niepodległości  

❖ szkolny koncert (radiowęzeł) pie-

śni  poezji patriotycznej dla kl. 

IV,VII-VIII  

A. Sławińska 

M. Zielińska 

A. Jóźwiak 

B. Wasilewska 

10 listopada 
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  A. Szułczyński 

 

Szkolny Koncert Świąteczny 

❖ część artystyczna  

❖ wigilie klasowe  

 

A. Szułczyński 

Nauczyciele 0 - 3 

Według planu pracy wy-

chowawczej w klasach 

Dzień Samorządności  

 

październik J. Adamiak 

Dzień Wolontariusza  

 

grudzień J. Adamiak 

M. Szulejewska 

Promocja idei wolontariatu na terenie szko-

ły – apel (organizacja akcji charytatyw-

nych) 

 

grudzień J. Adamiak 

M. Szulejewska 

J. Sałacińska 

Kiermasz świąteczny  

 

grudzień J. Adamiak 

M. Szulejewska 

J. Sałacińska 

Ja i moja rodzina Systematyczne włączanie rodziców do dzia-
łań klasowych i szkolnych  

 

Wychowawcy klas Praca ciągła i według 

planu pracy wychowaw-

czej w klasach 

 Dzień Rodziny  

 

Wychowawcy klas integracyjnych 

Pedagog 

psycholog 

maj 

Rozwiązywanie problemów 

i trudnych sytuacji 
Zajęcia terapii indywidualnej i grupowej, 

terapii pedagogicznej w tym korekcyjno – 

kompensacyjnej, rewalidacja, logopedycz-

ne, TUS 

 

Pedagog 

Psycholog 

Logopedzi 

Terapeuci  

Praca ciągła 
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Rozpoznawanie przyczyn i skutków za-

chowania agresywnego – rozmowy, poga-

danki, filmy 

 

Wychowawcy klas 

Pedagog 

psycholog 

Praca ciągła 

Praca nad umiejętnością rozwiązywania 

konfliktów i promowanie zachowania aser-

tywnego, mediacje  

 

Wychowawcy klas Praca ciągła 

Poradnictwo psychologiczne dla uczniów, 

rodziców, rodzin (również z elementami 

terapii) 

Pedagog, psycholog, logopedzi, tera-

peuci 

Praca ciągła 

Uczniowie niepełnospraw-

ni w  

szkole 

Włączanie w działania klasowe i szkolne 

 

Wychowawcy klas Praca ciągła 

Opieka specjalistyczna Pedagog, psycholog, logopedzi, tera-

peuci, inni specjaliści 

Praca ciągła 

Jesteśmy tolerancyjni wobec inności dru-

giego człowieka – rozmowy, pogadanki  

 

Wszyscy nauczyciele Praca ciągła 

ABC  integracji szkolnej  Wychowawcy klas integracyjnych grudzień 

Bezpieczne i kreatywne 

wykorzystanie technologii 

komputerowej 

Cyberprzemoc – pedagogizacja uczniów i 

rodziców  

 

Pedagog 

Nauczyciele informatyki 

Według planu zebrań z 

rodzicami i planu pracy 

wychowaczej w klasach 

Konkurs szkolny na kartkę bożonarodze-

niową wykonaną techniką komputerowa  

 

Nauczyciele informatyki 

 

Listopad - grudzień 

Zajęcia na warsztatach: robotyki i progra-

mowania (kodowanie) 

T. Kaźmierczak Praca ciągła 
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 Sochaczew, 17 września 2020 r 
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