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1. Podstawa prawna programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły 

a) Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U 1997 nr 78, poz. 483 

ze zm.); 

b) Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r.; 

c) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. 

poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730); 

d) Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z 2022 r. 

poz. 935, 1116, 1700, 1730); 

e) Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. 2022 poz. 

1700); 

f) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 

typach szkół (Dz. U z 2017 r. poz. 356 ze zm.); 

g) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie 

kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami 

polskimi które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych 

państw (Dz.U. 2017 poz. 1655 ze zm.); 

h) Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji 

kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz.U. 

2022 poz. 645 ze zm.); 

i) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2019 

poz. 373 ze zm.); 

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

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym (Dz.U. 2017 poz. 1578 ze zm.); 

k) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1591 ze zm.); 

l) 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. 

2015 poz. 1249 ze zm.); 

m) Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. 2022 

poz. 1636); 

n) Programy krajowe z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia; 

o) Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa i priorytety Prezydenta Miasta Białegostoku 

na rok szkolny 2022/2023; 

p) Statut Szkoły, Szkolny zestaw programów nauczania, Plan WDN; 

q) Diagnoza potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym. 

 

 

 

 

 

 

 



    2.  Misja szkoły 

 

Pragniemy zapewnić stałą poprawę poziomu dydaktyki, opieki i wychowania w szkole, 

„ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem…, ażeby bardziej był,  

a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej  

i pełniej być człowiekiem… nie tylko z drugimi, ale i dla drugich” (Jan Paweł II), a także 

rozwijać działalność na rzecz szeroko rozumianego środowiska lokalnego. 

 

      3.   Strategia wychowania i profilaktyki 

 

     Głównym założeniem działalności wychowawczo - profilaktycznej szkoły jest:  

 

a) Stworzenie szkoły przyjaznej wszystkim uczniom, zapewniającej warunki do 

wszechstronnego rozwoju ucznia we wszystkich sferach jego osobowości (w wymiarze 

intelektualnym, psychicznym, fizycznym, estetycznym, moralnym, duchowym): 

- pomoc dziecku w dobrym funkcjonowaniu w społeczności szkolnej; 

- zapewnienie opieki i rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym 

środowisku, w poczuciu więzi z rodziną; 

- włączenie w proces edukacyjno–wychowawczy uczniów ze specjalnymi potrzebami 

w tym dzieci z doświadczeniem migracji. 

b) Wychowanie ucznia jako człowieka: 

- uczciwego, odpowiedzialnego, obowiązkowego, potrafiącego współdziałać w grupie 

i oceniać swoje działania; 

- cechującego się dociekliwością poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie 

prawdy, dobra i piękna w świecie, samodzielnego w dążeniu do dobra w jego 

wymiarze indywidualnym i społecznym, dbającego o środowisko naturalne; 

- umiejącego poznawać siebie oraz otoczenie rodzinne, społeczne, kulturowe, 

techniczne, informatyczne i przyrodnicze dostępne jego doświadczeniu; 

- rozwijającego wrażliwość estetyczną i moralną oraz indywidualne zdolności 

twórcze; 

- mającego poczucie tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej; 

- umiejącego dbać o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną, czujnego wobec 

zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego; 

- dbającego o środowisko naturalne. 

c) Pomoc dziecku w dobrym funkcjonowaniu w społeczności szkolnej: 

- okazanie czujności wychowawczej w celu szybkiego rozpoznania sytuacji 

kryzysowej; 

- okazanie wsparcia oraz reagowanie na problemy ucznia z szacunkiem, 

zrozumieniem i zainteresowaniem; 

- umacnianie wiary dziecka we własne siły i zdolności osiągania wartościowych  

i trudnych celów. 

d) Zapewnienie uczniom możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do 

uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Uwzględnienie indywidualnych 

potrzeb i możliwości dziecka. 

e) Wsparcie rodzin w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 

f) Przygotowanie uczniów do wykorzystywania w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów 

cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. 

g) Stworzenie systemu wychowania w duchu patriotyzmu, poszanowania prawa, tolerancji  

i przestrzegania praw człowieka, zasad moralnych. Ukierunkowanie ku wartościom. 

 

Podstawowe zasady realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo Profilaktycznego obejmują: 

 



a) powszechną znajomość założeń programu przez uczniów, rodziców i wszystkich 

pracowników szkoły; 

b) zaangażowanie wszystkich podmiotów społeczności szkolnej i współprace w realizacji 

zadań określonych w programie; 

c) respektowanie praw wszystkich członków społeczności szkolnej oraz kompetencji organów 

szkoły; 

d) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły wspierającym działalność 

wychowawczą i profilaktyczną szkoły; 

e) współodpowiedzialność za efekty realizacji programu. 

 

      4.  Diagnoza środowiska szkolnego 

 

 Szkoła znajduje się na osiedlu Białostoczek, na którym dominuje budownictwo 

wielkoblokowe. Do szkoły uczęszczają również dzieci spoza obwodu m. in. z gminy Wasilków.  

W granicach obwodu szkolnego mieści się Ośrodek dla Cudzoziemców z którego dzieci 

(czeczeńskie, ukraińskie, białoruskie) uczęszczają do szkoły. 

Od marca 2022 roku w szkole funkcjonuje oddział przygotowawczy dla uczniów przybywających  

z zagranicy (klasy VII, VIII), do którego w roku szkolnym 2022/2023 uczęszczają dzieci z Ukrainy 

i Białorusi. 

 

Diagnoza na podstawie: 

 

a) ewaluacji dotychczas obowiązującego programu wychowawczo-profilaktycznego; 

b) analizy sytuacji opiekuńczo -wychowawczej społeczności szkolnej na podstawie 

dokumentacji szkolnej pedagoga; 

c) sprawozdań wychowawczych klas po zakończeniu roku szkolnego 2021/2022; 

d) bieżącej obserwacji życia szkoły i zachowania poszczególnych osób wchodzących w skład 

tej społeczności; 

e) wywiadów i konsultacji przeprowadzanych z uczniami i rodzicami; 

f) ankiety „Relacje rówieśnicze w zespole klasowym / w szkole”; 

g) monitorowania potrzeb i problemów uczniów, rodziców i nauczycieli; 

h) podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w danym roku szkolnym. 

 

Wnioski:  

 

a) Uczniowie lubią swoją klasę i szkołę, w szkole czują się bezpiecznie. Ponad połowa 

ankietowanych uczniów czuje się lubiana w klasie, a 3% uznało, że jest nielubiana. 

b) Uczniowie mają dobre relacje z rówieśnikami, swoimi rodzicami, nauczycielami. 82% 

badanych uczniów z klas 4-8 ma w swojej klasie osobę, której może zaufać, nazwać swoim 

przyjacielem, a 9% uczniów takiej osoby w klasie nie ma.  

c) Uczniowie przybyli w ostatnim półroczu z Ukrainy i Białorusi czują się w szkole dobrze.  

Wiedzą, do kogo zwrócić się o pomoc. Mają w szkole wsparcie asystenta językowego. 

Chętnie się integrują. Należy kontynuować włączanie dzieci z doświadczeniem migracji i 

ich rodzin do aktywnego życia szkoły. 

d) Prawie wszyscy uczniowie i rodzice stwierdzają, że podejmowane przez szkołę działania  

w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem są skuteczne i bardzo potrzebne (monitoring, 

dyżury nauczycieli, pań sprzątających).  

e) Uczniowie nie zgłaszają występowania w szkole problemów narkomanii, alkoholizmu. 

Pojedyncze osoby zwróciły uwagę na posiadanie i palenie e-papierosów przez uczniów. 

f) Nauka jest dla znacznej większości uczniów ważna, chętnie biorą udział w zajęciach 

pozalekcyjnych. 

g) Wszyscy uczniowie wiedzą, jak dbać o środowisko naturalne, angażują się w organizowane 



przez szkołę akcje. 

h) Uczniowie ze wszystkich poziomów angażują się w akcje pomocowe, sami też są 

inicjatorami. 

i) Uczniowie i rodzice zdecydowanie są zwolennikami nauczania stacjonarnego. 

j) Uczniowie zgłaszają potrzebę bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami na zajęciach 

pozalekcyjnych, wyjściach i wycieczkach. 

k) Uczniowie i ich rodzice za ważne i potrzebne uznają działania profilaktyczne prowadzone 

przez szkołę we współpracy z policją, strażą miejską, psychologiem. 

l) Warsztaty i ćwiczenia praktyczne cieszą się największym uznaniem uczniów podczas 

realizacji celów wychowawczych i profilaktycznych, zalecana jest taka forma pracy. 

m) W bieżącym roku szkolnym należy podejmować różnorodne działania służące ochronie 

dzieci i młodzieży przed cyberprzemocą i hejtem. 

n) Należy obserwować uczniów w szkole i w przypadku problemów rozwojowych zachęcać 

ich i umożliwiać im korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. W 

przypadku uczniów z problemami takimi jak depresja, samookaleczenia, zaburzenia 

zachowania należy podejmować współpracę z rodzicami w celu udzielania tej grupie dzieci 

specjalistycznej pomocy poza szkołą. 

o) W szkole zdarzają się akty agresji (przemoc werbalna, wyśmiewanie, popychanie).  Należy 

zintensyfikować działania zwracające uwagę na dbałość o kulturę słowa i kulturę języka, 

która kreuje myślenie i postawy oraz oddziałuje na zachowanie. 

 

 

      5.   Model absolwenta 

 

   Realizując Program wychowawczo – profilaktyczny Szkoły Podstawowej Nr 26 im. Stanisława 

Staszica w Białymstoku i wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców dążymy  

do ukształtowania postawy dziecka zgodnej z przyjętym ideałem wychowawczym.  

 

Absolwent szkoły podstawowej bardzo dobrze funkcjonuje w swoim naturalnym otoczeniu - 

domu i szkole. Pozytywnie patrzy na otaczający świat, siebie i innych ludzi. Traktuje naukę jako 

coś oczywistego. Ma określony, dość szeroki krąg zainteresowań, którym poświęca swój czas 

i stara się je rozwijać. 

Jest otwarty. Wykorzystuje możliwości jakie stwarza mu dom i szkoła. Chętnie  

i skutecznie nawiązuje komunikację, prezentując swój punkt widzenia i rozważając poglądy 

innych. Łatwo nawiązuje współpracę z innymi ludźmi. Interesuje się stawianymi przed nim 

zadaniami, potrafi planować swoje działania na rzecz ich realizacji. 

Jest odpowiedzialny. Stara się przewidzieć skutki swoich działań, wykorzystuje 

wcześniejsze doświadczenia i gotów jest ponieść konsekwencje swoich czynów. Cieszy się  

z sukcesów. Akceptuje porażki, szuka alternatywnych rozwiązań. Jeśli trzeba – zwraca się  

o pomoc do osób ze swojego otoczenia i korzysta z niej. Działając w grupie poczuwa się 

do współodpowiedzialności za efekty jej działalności. Dba o środowisko naturalne. 

Jest kreatywny. Potrafi świadomie dążyć do usprawnienia swojego warsztatu pracy. Potrafi 

wykorzystywać narzędzia i zasoby cyfrowe oraz metody kształcenia na odległość. Dąży  

do osiągnięcia sukcesu. 

Jest ciekawy świata. Chętnie gromadzi wiadomości korzystając z różnych źródeł. Dostrzega 

złożoność świata, analizuje istniejące w nim zależności i związki przyczynowo-skutkowe. Stara 

się poszerzyć swoją wiedzę. Jest aktywny – na ogół się nie nudzi. 

Jest krytyczny. Potrafi selekcjonować i porządkować zdobyte informacje i oceniać ich 

przydatność do określonego celu. Umie też ocenić własne działania. 

Jest rozważny. Zna zagrożenia związane z życiem w swoim środowisku, modyfikuje swoje 

zachowanie w ich przewidywaniu. Umie rozwiązywać konflikty, radzi sobie z emocjami  

i stresem. Potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym. Postępuje zgodnie z zasadami 



higieny wykazując stosowną aktywność fizyczną, dbałość o zdrowe i zbilansowane odżywianie. 

Stosuje zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

Jest uczciwy. Rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o ogólnie przyjęty system wartości. 

W swoim zachowaniu wykazuje dobre intencje. 

Jest wrażliwy. Dostrzega potrzeby innych, umie pomagać. Rozumie, że różnice między 

ludźmi są czymś normalnym. W każdym stara się dostrzec coś dobrego i zrozumieć go.  

Jest punktualny. Dotrzymuje terminów, sprawnie posługuje się czasem, planując swoje 

zajęcia. Szanuje czas swój i innych. 

 

     6.   Cele i zadania wychowawczo – profilaktyczne 

 

Obszar Cele i zadania wychowawczo – profilaktyczne w klasach I-III 

Zdrowie – 

edukacja 

zdrowotna 

 

- Zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i innych. 

- Wdrażanie działań prozdrowotnych skutecznie obniżających ryzyko zakażeń 

wirusowych i bakteryjnych. 

- Zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny 

osobistej i aktywności fizycznej. 

- Przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia 

w aspekcie fizycznym i psychicznym. 

- Kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie własne i innych. 

Działania prozdrowotne skutecznie obniżające ryzyko zakażeń w tym zakażeń 

Covid-19. 

- Rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody  

w swoim środowisku. 

- Kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, rozumowania 

przyczynowo- skutkowego. 

- Uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt  

i roślin. 

- Kształtowanie postawy proekologicznej w życiu codziennym. 

 

Relacje –  

kształtowanie 

postaw 

społecznych 

- Kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych. 

- Rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie 

obserwacji i własnych doświadczeń. 

- Kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł. 

- Kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji  

z rówieśnikami, rozpoznawanie ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi,  

z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej. 

- Kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności 

adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki. 

- Rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości. 

- Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w różnych formach 

ekspresji. 

- Przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania postaw 

społecznych. 

- Zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli 

ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju. 

- Rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu 

pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów  

i sporów. 

- Kształtowanie umiejętności komunikowania się w różnych sytuacjach. 

- Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. 

- Wzmacnianie wiary we własne siły i wartości. 



- Rozwijanie otwartości na innych uczniów, w tym uczniów z innych krajów. 

 

Kultura - 

normy, wzory 

zachowań 

- Kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji  

i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur i tradycji. 

Określanie swojej przynależności kulturowej. 

- Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literackimi  

i wytworami kultury. 

- Kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, 

statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego  

i fizycznego oraz respektowanie ich praw. 

- Inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespołowej. 

Wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego wizerunku  

w otoczenia. 

- Przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach codziennych wymagających 

umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych 

zawodów. 

- Przygotowanie do podejmowania działań mających na celu identyfikowanie  

i rozwijanie własnych zainteresowań. 

- Kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i tradycji 

narodowych 

oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą i społecznością lokalną. 

- Kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, podtrzymywanie ciekawości 

poznawczej, rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania 

odpowiedzialności za swoje decyzje i działania. 

 

Bezpieczeństwo

–  profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych 

(problemowych) 

- Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach, 

kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia  

i zdrowia oraz w sytuacjach nadzwyczajnych. 

- Kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 

informacji z różnych źródeł, korzystania z technologii informacyjno -

komunikacyjnych. 

- Propagowanie wiedzy na temat szkodliwości palenia papierosów oraz 

negatywnych zdrowotnych i społecznych skutków nadmiernego korzystania  

z technologii informacyjno-komunikacyjnych.  

- Poznanie niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów, 

rozważne korzystanie z komputera, Internetu i multimediów. 

- Kształtowanie umiejętności bezpiecznego poruszania się po drogach. 

- Przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji. 

- Zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom problemowym. 

- Kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie,   

w miejscu nauki i zabawy. 

- Rozwijanie kompetencji cyfrowych, w tym metod kształcenia na odległość 

 

 

Obszar Cele i zadania wychowawczo – profilaktyczne w klasach IV-VIII    

Zdrowie – 

edukacja 

zdrowotna 

- Kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie aktywnego  

i zdrowego stylu życia. Negatywne skutki uzależnień. 

- Wdrażanie działań prozdrowotnych skutecznie obniżających ryzyko zakażeń 

wirusowych i bakteryjnych. 

- Kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie własne i innych; 

Działania prozdrowotne skutecznie obniżające ryzyko zakażeń w tym zakażeń 



Covid-19. 

- Rozwijanie właściwej postawy wobec zdrowia i życia jako najważniejszych 

wartości. 

- Kształtowanie postawy proaktywnej, w której uczeń przejmuje inicjatywę, ale 

też odpowiedzialności za swoje działania, decyzje. Inspirowanie młodzieży do 

myślenia o własnej motywacji do działania.  

- Kształtowanie świadomości własnego ciała z uwzględnieniem zmian 

fizycznych i psychicznych w okresie dojrzewania. 

- Poznawanie i wdrażanie zdrowych i aktywnych sposobów spędzania wolnego 

czasu. Kulturalne kibicowanie. 

- Kształtowanie postawy proekologicznej, praktyczne działania na rzecz 

ochrony środowiska. 

Relacje -

kształtowanie 

postaw 

społecznych 

- Nabycie podstawowej wiedzy na temat stresu.  

- Inspirowanie młodzieży do myślenia o własnej motywacji do działania. 

- Nabywanie umiejętności gromadzenia i porządkowania wiedzy o sobie. 

- Kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych cech osobowości.  

- Kształtowanie postaw otwartych na poszukiwanie pomocy oraz porady, kiedy 

zaczynają się trudności i kiedy wybór jest ważny i trudny.  

- Rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości. 

- Prezentowanie sposobów pokonywania własnych słabości oraz akceptowania 

ograniczeń i niedoskonałości. 

- Kształtowanie umiejętności świadomego wyznaczania sobie konkretnych 

celów.  

- Rozwijanie umiejętności hierarchizacji zadań.  

- Podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez określanie osobistego 

potencjału.  

- Rozwijanie umiejętności ustalania priorytetów, uwzględniając kryteria 

ważności i pilności. 

- Rozwijanie umiejętności oceny własnych możliwości. 

- Rozwijanie umiejętności komunikacji niewerbalnej, nawiązywanie 

pozytywnych relacji z rówieśnikami słabo komunikującymi się po polsku,  

w tym z uczniami Białorusi i Ukrainy. 

Kultura – 

normy, wartości, 

wzory 

zachowań. 

- Zapoznanie z rolą zainteresowań w życiu człowieka. 

- Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze.  

- Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów.  

- Budowanie samoświadomości dotyczącej praw, wartości, wpływów oraz 

postaw.  

- Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji.  

- Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się z uwzględnieniem 

sytuacji i miejsca. Dokonywanie analizy postaw, wartości, norm społecznych, 

przekonań i czynników które na nie wpływają.  

- Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowego.  

- Rozwijanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia i samokształcenia, 

zaangażowania w zdobywanie wiedzy i umiejętności.  

- Rozwijanie takich cech jak: pracowitość, odpowiedzialność, 

prawdomówność, rzetelność i wytrwałość.  

- Umacnianie więzi ze społecznością lokalną. 

- Popularyzowanie wiedzy o różnicach kulturowych. 

- Popularyzowanie wiedzy i rozwijanie świadomości na temat zasad 

humanitaryzmu. 



- Rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej poprzez podejmowanie 

działań na rzecz lokalnej społeczności. 

Bezpieczeństwo 

–  profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych 

(problemowych) 

 

 

- Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach problemowych, 

ryzykownych i traumatycznych 

- Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach, 

kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia  

i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych, w tym związanych z Covid-19; 

- Redukowanie agresywnych zachowań - sposoby rozwiązywania problemów. 

- Budowanie atmosfery otwartości i przyzwolenia na dyskusję.  

- Uświadamianie zagrożeń wynikających z korzystania z nowoczesnych 

technologii informacyjnych.  

- Wykorzystywania w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych 

oraz metod kształcenia na odległość 

- Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – 

podstawy negocjacji i mediacji.  

- Rozwijanie umiejętności identyfikowania przyczyn własnego postępowania.  

- Dokonywanie analizy wpływu nastawienia do siebie i innych na motywację  

do podejmowania różnorodnych zachowań.  

- Dostarczanie wiedzy na temat osób i instytucji świadczących pomoc  

w trudnych sytuacjach.  

- Budowanie atmosfery wsparcia i zrozumienia w sytuacji problemowej. 

- Promowanie rzetelnej wiedzy mającej na celu zredukowanie lęku.  

- Rozwijanie postaw opartych na odpowiedzialności za dokonywane wybory  

i postępowanie.  

- Dostarczenie wiedzy z zakresu prawa dotyczącego postępowania w sprawach 

nieletnich.  

- Przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom seksualnym.  

- Propagowanie wiedzy na temat prawnych i moralnych skutków posiadania, 

zażywania i rozprowadzania substancji psychotropowych, środków 

zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.  

 

          7.   Metody i formy realizacji programu 

     Realizacja programu odbywać się będzie w formie: 

- pracy w zespołach zadaniowych, pracy w grupach; 

- pracy indywidualnej;  

- rajdów, wycieczek rowerowych i pieszych; 

- warsztatów, szkoleń, prezentacji;  

- wycieczek edukacyjnych i rekreacyjnych, zielonych szkół; 

- kampanii informacyjnych; 

- happeningów, eventów; 

- zawodów sportowych, turniejów rodzinnych; 

- konkursów; 

- kół przedmiotowych, zainteresowań; 

- zajęć rozwijających umiejętności społeczne; 

- zespołów wyrównawczych, zajęć korekcyjno –kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej; 

- działań Samorządu Uczniowskiego oraz Szkolnego Koła Caritas; 

- zajęć, spotkań, gier i zabaw pozalekcyjnych; 



- metod i technik kształcenia na odległość; 

- konsultacji dla uczniów, rodziców; 

- funkcjonowania oddziału przygotowawczego. 

 

Podczas pracy wykorzystywane będą metody aktywizujące: burza mózgów, soft, dyskusja, projekt 

edukacyjny, wykład interaktywny, sesje plakatowe, gry i zabawy, twórczość artystyczna dzieci, 

odgrywanie ról (symulacje, inscenizacje, dramy, scenki rodzajowe), praca w terenie. 

 

      8.   Ewaluacja programu 

Efekty działań wychowawczo – profilaktycznych będą monitorowane i weryfikowane na bieżąco. 

Sposoby zbierania informacji:  

- obserwacja uczniów w różnych sytuacjach szkolnych;  

- rozmowy z nauczycielami, pracownikami szkoły, uczniami, rodzicami;  

- analiza dokumentów szkolnych;  

- udział uczniów w konkursach przedmiotowych i artystycznych i zawodach sportowych 

 

 

9. Harmonogram działań profilaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023 

skierowanych do uczniów klas I-III (załącznik nr 1) 

10. Harmonogram działań profilaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023 

skierowanych do uczniów klas IV-VIII (załącznik nr 2) 

11. Kalendarz imprez szkolnych (załącznik nr 3) 

11. Plany pracy wychowawczej w klasach I – VIII (w dokumentacji Dyrektora Szkoły) 

 

 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny opracował zespół nauczycieli w składzie:  

Anna Kowalska-Aleksiejuk - lider zespołu 

Ala Grzegorczyk – pedagog 

Agnieszka Fiedorczuk – pedagog specjalny 

Opiekunowie ciągu klas I - VIII 

 

 

 

 

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu: 30.08.2022 r. 

 

Zaopiniowano na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu: 28.09.2022 r. 

 

Zaopiniowano przez Samorząd Uczniowski w dniu: 28.09.2022 r.  

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

Harmonogram działań profilaktyczno-wychowawczych 

skierowanych do uczniów klas I-III 

w roku szkolnym 2022/2023 

 

Termin 
TEMATYKA 

I FORMA SPOTKAŃ 

PROWADZĄCY/ 

ODPOWIEDZIALNY 

ODBIORCY 

wrzesień 

- Bezpieczna droga do szkoły - 

pogadanka, ćwiczenia praktyczne, 

film 

wychowawcy, policja, 

straż miejska 

uczniowie  

klas I-III 

wrzesień 

 

Profilaktyka chorób zakaźnych 

- Zasady higieny osobistej 

- Wytyczne MEN, MZ i GIS  

i zalecenia Dyrektora szkoły w 

związku  

z sytuacja pandemiczną 

dyrekcja 

wychowawcy 

szkolny inspektor 

BHP, pielęgniarka 

szkolna 

 
uczniowie  

klas I-III 

 

wrzesień 

- Diagnoza klasy 

- Zajęcia integracyjne 

- Dobra koleżanka, dobry kolega 

- ustalanie zasad współżycia w grupie 

- opracowanie klasowego kodeksu 

postępowania 

wychowawcy 
uczniowie 

klas I - III 

wrzesień 

 - czerwiec 

Jak się uczyć? 

- kreatywne sposoby nauki, 

- wykorzystywania  

w procesach edukacyjnych narzędzi i 

zasobów  cyfrowych oraz metod 

kształcenia na odległość 

wychowawcy 

pedagog 

uczniowie 

klas I – III, 

rodzice 

cały rok 

 

Dyżury/ konsultacje specjalistów 

 i nauczycieli 

 

pedagog szkolny, 

pedagog specjalny, 

psycholog, logopeda, 

szkolny koordynator 

SCWEW, nauczyciele 

uczniowie 

klas I – III, 

rodzice, 

nauczyciele 

wrzesień 

Jak i gdzie rozwijać swoje pasje? 

- diagnoza potrzeb uczniów  

w zakresie zajęć pozalekcyjnych  

i sytuacji indywidualnych dzieci. 

wychowawcy 
uczniowie 

klas I – III 

wrzesień - 

październik 

Poznanie zasad postępowania na wypadek 

pożaru oraz innych zagrożeń.  

- Próbna ewakuacja. 

wychowawcy, szkolny 

inspektor BHP 

uczniowie 

klas I – III 

październik 
Zbiórka żywności dla zwierząt  

w ramach „Światowego Dnia Zwierząt” 
p. Ewa Rymaszewska klas I-III 

listopad Pamiętamy o tych, którzy odeszli wychowawcy 
uczniowie 

klas I-III 



I półrocze 
Jak radzić sobie z emocjami?  

Rozpoznawanie i nazywanie swoich emocji 

wychowawcy, 

pedagog 

uczniowie 

klas I - III 

wrzesień 

 - czerwiec 

Tematyka związana z rodziną: 

- Dzień Rodziny,  

- Dzień Dziecka,   

- angażowanie rodziców w życie klasy 

i szkoły. 

MSU, 

wychowawcy 

uczniowie 

klas I-III 

rodzice 

wrzesień  

- czerwiec 

Uczę się pomagać innym – jak zostać małym 

wolontariuszem?  

- Udział w akcjach charytatywnych. 

wychowawcy, 

Caritas,  

Szkolny Klub Małego 

Wolontariusza 

uczniowie 

klas I-III 

wrzesień 

 - czerwiec 

„Jestem dzieckiem – znam swoje prawa  

i obowiązki” 

pedagog, 

wychowawcy, 

MSU 

uczniowie 

klas I-III 

I półrocze 
Spotkanie z rodzicami – Integracja zespołu 

klasowego 
wychowawcy 

rodzice 
uczniów 

 klas I 

I półrocze Spotkanie z rodzicami – Motywacja u dzieci wychowawcy 

rodzice 
uczniów klas 

II 

I półrocze 
Spotkanie z rodzicami - Jak pomóc dziecku, 

by radziło sobie z emocjami? 
wychowawcy 

rodzice 

uczniów 

 klas III 

wrzesień 

 - czerwiec 

Rozwijanie zainteresowań i pasji – 

uczniowskie prezentacje. 
wychowawcy 

uczniowie 

klas I - III 

wrzesień  

- czerwiec 

Poznajemy ludzi z pasją i ciekawe zawody. 

- wycieczki zawodoznawcze, 

- tematyka realizowana podczas zajęć 

lekcyjnych. 

wychowawcy,  

rodzice 

 

uczniowie 

klas I – III 

 

Wrzesień 

- czerwiec 

Kształtowanie wartości i postaw 

patriotycznych. 

- udział w uroczystościach szkolnych  

i miejskich związanych z obchodami 

świąt patriotyczny 

- poznajemy symbole narodowe 

- poznajemy nasze miasto 

- poznajemy nasz region 

wychowawcy 
uczniowie 

klas I-III 

kwiecień 

Tydzień zdrowia: 

- Cykl akcji promujących zdrowy styl 

życia. 

zespół do spraw 

promocji zdrowia, 

wychowawcy 

społeczność 

szkolna 

maj Poznajemy Patrona Szkoły 
MSU,  

wychowawcy 

uczniowie 

klas I-III 

listopad - 

maj 

„Nie pal przy mnie, proszę” – realizacja 

programu antynikotynowego 

wychowawcy, 

koordynator: 

Agnieszka Walter 

uczniowie 

 klas II 



czerwiec 

Bezpieczne kręgi: 

- zasady bezpiecznego dotyku  

i kontaktu z dorosłymi  

(pogadanki, zabawy ruchowe). 

wychowawca, 

psycholog 

uczniowie 

klas I-III 

I i II  

półrocze 

Wychowanie do wartości: 

- Kształtowanie postaw 

 i respektowanie norm społecznych; 

- Pielęgnowanie postaw 

prospołecznych ze szczególnym 

uwzględnieniem szacunku  

i akceptacji każdego człowieka oraz 

życia we wszelkich jego przejawach. 

wychowawcy 
uczniowie 

klas I-III 

II półrocze 
Spotkanie z rodzicami – Jak wspierać swoje 

dziecko? 
wychowawcy 

klasy I - 

rodzice 

II półrocze 
Spotkanie z rodzicami - Samodzielność  

i odpowiedzialność dziecka 
wychowawcy 

klasy II - 

rodzice 

II półrocze 

Spotkanie z rodzicami – Korzyści 

i zagrożenia płynące z korzystania  

z multimediów - stawianie granic 

wychowawcy 
klasy III - 

rodzice 

wrzesień 

- czerwiec 

Na ratunek Ziemi! 

- Zagrożenia ekologiczne dla ludzi  

i przyrody, 

- Jak można chronić przyrodę? 

- zbiórka baterii, nakrętek, makulatury. 

wychowawcy, 

Samorząd 

Uczniowski, MSU 

uczniowie 
klas I-III 

wrzesień 

 - czerwiec 

Przeprowadzenie diagnozy społeczności 

szkolnej dotyczącej bezpieczeństwa dzieci  

w szkole 

pedagog, 

wychowawcy 

uczniowie 

klas I – III, 

rodzice 

wrzesień  

- czerwiec 
Konsultacje i diagnoza logopedyczna logopeda 

uczniowie 
klas I – III 

luty-marzec 

Tydzień aktywności i kreatywności – 

podniesienie jakości edukacji  

ze szczególnym uwzględnieniem 

zainteresowań i zdolności uczniów 

wychowawcy,  

rodzice, 

MSU,  

SU 

uczniowie 
klas I – III 

kwiecień  

- maj 

Tydzień „Dobrych Manier” 

- prezentacja twórczości uczniów 

MSU, 

wychowawcy, rodzice 

uczniowie 

klas I – III, 

rodzice 

styczeń 

- czerwiec 

Bezpieczne ferie i wakacje 

- spotkania z przedstawicielami policji 

pedagog, 

wychowawcy, 

MSU 

uczniowie 

klas I-III 

maj- 

czerwiec 

Uczymy się tolerancji: 

 – podsumowanie ogólnopolskiego konkursu 

„Różnorodność przestrzenią dialogu”. 

wychowawcy, 

Samorząd Uczniowski 

uczniowie 
klas I-III 



październik 

- maj 

Udział w Programie dla szkół: 

- pogadanki na temat zdrowego 

odżywiania i stylu życia,  

- korzyści wynikające z picia mleka  

i jedzenia owoców oraz warzyw. 

szkolny koordynator 

wychowawcy 

uczniowie 
klas I-III 

październik

- maj 

Upowszechnianie czytelnictwa 

 - udział w akcjach i plebiscytach 

czytelniczych 

wychowawcy, 

bibliotekarze 

uczniowie 
klas I – III 

I i II 

półrocze 

Nasza szkoła - bezpieczna i przyjazna: 

- bezpieczne korzystanie  

z cyberprzestrzeni, 

- kształtowanie otwartości  

i budowanie pozytywnego klimatu 

szkoły. 

pedagog, 

wychowawcy, 

rodzice, 

nauczyciele zajęć 

komputerowych 

 

uczniowie 
klas I – III, 

rodzice 

 

I i II 

półrocze 

„Spójrz inaczej” – realizacja programu zajęć 

wychowawczo-profilaktycznych 

przeszkoleni 

wychowawcy (1 godz. 

w miesiącu) 

uczniowie 

klas I – III 

I i II 

półrocze 

„Przygody Innego” – realizacja programu 

- kształtowanie wrażliwości na 

odmienność 

 

wychowawcy 

 

uczniowie 

klas I - III 

II półrocze 

“Przyjaciel Zippiego”- realizacja programu 

promującego zdrowie psychiczne  

u najmłodszych. 

przeszkoleni 

nauczyciele 

uczniowie 

wybranych 

klas I - III 

 

Opracowanie: Zespół do Ewaluacji Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Szkoły 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

Harmonogram działań wychowawczo - profilaktycznych  

skierowanych do uczniów klas  IV- VIII 

w roku szkolnym 2022 / 2023 

 

Termin TEMATYKA I FORMA SPOTKAŃ 
PROWADZĄCY/ 

ODPOWIEDZIALNY 
Odbiorcy 

wrzesień 

Bezpieczna droga do szkoły, bezpieczni  

i świadomi swoich praw i obowiązków  

w szkole - pogadanka. 

wychowawcy 
uczniowie 

klas IV-VIII 

wrzesień 

Profilaktyka chorób zakaźnych: 

- zasady higieny osobistej, 

- wytyczne MEN, MZ i GIS 

i zalecenia Dyrektora szkoły  

w związku z sytuacja pandemiczną. 

dyrekcja 

wychowawcy 

szkolny inspektor 

BHP, pielęgniarka 

szkolna 

uczniowie 

klas IV-VIII,  

rodzice 

wrzesień-

grudzień 

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne 

i emocjonalne. 

przeszkoleni 

nauczyciele 

zainteresowani 

uczniowie 

klas IV-VIII 

wrzesień- 

czerwiec 

Dyżury i konsultacje nauczycieli oraz 

specjalistów. 

nauczyciele, pedagog, 

pedagog specjalny, 

logopeda, psycholog, 

koordynator SCWEW 

uczniowie klas 

IV-VIII, 

rodzice, 

nauczyciele 

wrzesień -

październik 

Poznajemy zasady postępowania na 

wypadek pożaru oraz innych zagrożeń. 

nauczyciela klas 

szkolny inspektor 

BHP 

uczniowie 

klas IV-VIII 

wrzesień - 

październik 

“SP26 Kluczem do sukcesu” 

Zajęcia: wyrównawcze, terapia 

pedagogiczna, wycieczka 

dyrekcja,  

koordynator projektu 

uczniowie klas 

IV-VIII, 

nauczyciele 

wrzesień -

czerwiec 

Kształtowanie wartości patriotycznych: 

- udział w uroczystościach szkolnych 

i miejskich związanych  

z obchodami świąt patriotycznych. 

SU, opiekunowie 

ciągów klasowych,  

wychowawcy, 

nauczyciele, rodzice 

uczniowie klas  

IV - VIII 

wrzesień 
- diagnoza klasy 

- zajęcia integracyjne 

wychowawcy, 

pedagog 

uczniowie klas  

IV - VIII 

wrzesień 
Organizacja czasu wolnego: 

- oferta zajęć pozalekcyjnych. 

wychowawcy, 

nauczyciele 

uczniowie 

klas IV - VIII 

cały rok 
Działanie na rzecz drugiej osoby, w tym 

uczniów spoza Polski 

opiekun ciągu klas, 

wychowawca 

uczniowie klas 

IV-VIII 

wrzesień - 

maj 

Poznawanie przepisów ruchu drogowego 

przez uczniów w ramach przygotowania do 

egzaminu na kartę rowerową 

szkolny koordynator 
uczniowie 

klas IV –VI 



wrzesień- 

kwiecień 

„Przepisowa młodzież” - podniesienie 

świadomości prawnej nieletnich, 

przeciwdziałanie demoralizacji 

i przestępczości, odpowiedzialność 

prawna. 

policja,  

pedagog 

uczniowie 

klas VI-VIII 

rodzice, 

nauczyciele 

wrzesień -

czerwiec 

Edukacja włączająca - motywowanie 

uczniów do samopomocy, współpraca  

w grupie. 

wychowawca, 

koordynator SCWEW 

uczniowie  

klas IV - VIII 

październik -

czerwiec 

Udział w „Programie dla szkół”: 

- kształtowanie wśród uczniów 

właściwych nawyków 

żywieniowych. 

nauczyciele 
uczniowie 

klas IV –V 

wrzesień  

- czerwiec 

Wychowanie do wartości: 

- kształtowanie postaw 

i respektowanie norm społecznych, 

- pielęgnowanie postaw 

prospołecznych ze szczególnym 

uwzględnieniem szacunku  

i akceptacji każdego człowieka oraz 

życia we wszelkich jego 

przejawach. 

wychowawcy, 

pedagog 

uczniowie klas  

IV - VIII 

wrzesień  

- czerwiec 

Jak się uczyć? 

- kreatywne sposoby nauki, 

- wykorzystywania w procesach 

edukacyjnych narzędzi zasobów 

cyfrowych oraz metod kształcenia 

na odległość, 

- uświadomienie uczniom życiowej 

użyteczności edukacji. 

wychowawcy, 

nauczyciele 

uczniowie klas  

IV - VIII 

październik 

 - czerwiec 

Nasze pasje i zainteresowania: 

- klasowe prezentacje uczniów. 
wychowawcy 

uczniowie klas  

IV– V 

październik 

 - czerwiec 

Nasze pasje i zainteresowania 

- prezentacje szkolne uczniów. 

SU 

wychowawcy 

uczniowie klas  

VI– VIII 

październik 

 - czerwiec 

Kim mogę być w przyszłości?  

- Zdobywanie informacji 

edukacyjno-zawodowej. 

- Ciekawy zawód: wczoraj, dziś  

i jutro - rozwijanie zainteresowań 

zawodowych uczniów 

doradca zawodowy, 

wychowawcy, 

pedagog, 

rodzice 

uczniowie klas  

VII– VIII 

październik 

 - maj 

Profilaktyka uzależnień - zajęcia 

warsztatowe we współpracy z Poradnią 

Pedagogiczno-Psychologiczną. 

pedagog,  

psycholog 

zainteresowani 

uczniowie klas 

VII– VIII 

cały rok 

Przyjazna i bezpieczna szkoła: 

- przeprowadzenie diagnozy 

społeczności szkolnej, 

- zajęcia klasowe, w ciągach 

klasowych i grupach zadaniowych. 

pedagog, pedagog 

specjalny, psycholog, 

wychowawcy 

uczniowie klas  

IV– VIII 

rodzice 



listopad, 

czerwiec 

Prawa dziecka i ucznia oraz 

upowszechnienie wiedzy o tych prawach. 
SU, wychowawcy 

uczniowie klas  

IV –VIII 

cały rok 

Kształtowanie umiejętności społecznych: 

- Jak skutecznie porozumiewać się z 

innymi, cykl lekcji dotyczących 

dobrej komunikacji, 

- Jak dochodzi do przemocy? 

- Jak rozwiązywać konflikty? cykl 

lekcji dotyczących sposobów 

rozwiązywania konfliktów 

- Mediacje rówieśnicze, zajęcia 

warsztatowe 

wychowawcy, 

pedagog, psycholog 

uczniowie  

 

klas IV – V 

 

klas VI -VII 

 

 

 

klas VIII 

grudzień  

- kwiecień 

- Poszanowanie kultury i tradycji 

własnego narodu. 

- Poznanie kultury i tradycji 

rówieśników z innych państw. 

SU  

wychowawca 

uczniowie klas  

IV –VIII 

cały rok 
Indywidualna i społeczna wartość rodziny -

wychowanie do życia w rodzinie. 

nauczyciel 

wychowania do życia 

w rodzinie 

uczniowie klas 

IV-VIII 

grudzień 

 – kwiecień 

Bezpieczni na drodze: 

- udział w Turnieju Bezpieczeństwa 

w Ruchu Drogowym. 

szkolny 

inspektor BHP 

uczniowie klas 

V-VIII 

I półrocze 

Spotkanie z rodzicami: 

- Rozwój dziecka w wieku 10-13 lat. 

- „Jak mówić, by dzieci nas słuchały, 

jak słuchać, by dzieci do nas 

mówiły”. 

- Dbajmy o zdrowie - wiedza na 

temat uzależnień. 

Odpowiedzialność prawna 

nieletnich i ich rodziców. 

- Mój pierwszy ważny egzamin - jak 

sobie radzić ze stresem 

 

psycholog, 

 pedagog, 

wychowawcy, policja 

rodzice uczniów 

klas IV 

klas V 

 

 

 

klas VI, VII 

 

 

 

klas VIII 

I półrocze 

Rozpoznajemy i nazywamy swoje emocje: 

- Co to jest stres – jak radzić sobie  

z emocjami? 

- Nauka metod relaksacji. 

wychowawcy, 

pedagog 

uczniowie  

klas IV -VIII 

styczeń  

- marzec 

 

Bezpieczeństwo w Internecie: 

- odpowiedzialne korzystanie  

z mediów społecznych. 

 

Komenda Miejska 

Policji 

nauczyciele 

informatyki, 

wychowawcy 

uczniowie  

klas IV-VIII, 

rodzice 

luty – 

marzec 

Nauka udzielania pierwszej pomocy - 

zajęcia praktyczne. 

nauczyciele  

(zgodnie z podstawą 

programową) 

uczniowie 

klas IV- VIII 



październik  

- czerwiec 

Upowszechnianie czytelnictwa - 

„Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa 2.0” 

nauczyciele biblioteki, 

wychowawcy 

uczniowie 

klas IV- VIII 

marzec  

kwiecień 

Tydzień Dobrych Manier: 

- kształtowanie pozytywnych 

nawyków kulturalnego zachowania, 

- prezentacja kreatywnej twórczości 

uczniów na bycie uprzejmym 

- klasowy plebiscyt na najmilszego 

kolegę, koleżankę. 

SU,  

wychowawcy, 

nauczyciele,  

pedagog 

uczniowie 

 klas IV – VIII 

maj  

- czerwiec 

Podsumowanie ogólnopolskiego konkursu 

„Różnorodność przestrzenią dialogu” -

kształtowanie wrażliwości na odmienność 

dyrekcja,  

SU,  

nauczyciele 

uczniowie  

klas IV-VIII, 

rodzice 

październik  

- czerwiec 

Promocja zdrowia i czynnej aktywności 

fizycznej, szkolne turnieje sportowe 

nauczyciele w-f, 

wychowawcy 

uczniowie  

klas IV-VIII, 

rodzice 

kwiecień 
Tydzień zdrowia: 

- akcje promujące zdrowy tryb życia. 

zespół do spraw 

promocji zdrowia 

społeczność 

szkolna 

październik- 

czerwiec 

„Bieg po zdrowie” - realizacja programu 

profilaktyki antynikotynowej 

wychowawcy, 

koordynator - Anna 

Kowalska-Aleksiejuk 

klasy IV 

cały rok 
„Spójrz inaczej” - realizacja programu 

wychowawczo – profilaktycznego. 

pedagog, przeszkoleni 

nauczyciele, 

wychowawcy 

uczniowie  

klas V 

cały rok 
„Trzymaj formę” - realizacja programu 

profilaktycznego. 

wychowawcy, 

koordynator - Joanna 

Zwierzyńska 

uczniowie  

klas VI 

cały rok 
„Znajdź właściwe rozwiązanie” 

 – realizacja programu profilaktycznego 

wychowawcy, 

koordynator 

- Urszula Gacuta 

uczniowie klas 

VII 

cały rok 
„Zachowaj Trzeźwy Umysł” 

realizacja programu profilaktycznego 

wychowawcy, 

pedagog 

uczniowie klas 

VIII 

cały rok „Wychować człowieka mądrego” - tutoring 
przeszkoleni 

nauczyciele 

chętni 

uczniowie  

klas IV - VIII 

cały rok 

Doskonalenie umiejętności 

wychowawczych rodziców: 

- zajęcia Szkoły dla Rodziców, 

- indywidualne doradztwo, 

- konsultacje,  

- spotkanie ze specjalistą. 

przeszkoleni 

nauczyciele,  

dyrekcja, 

rodzice 

uczniów klas 

IV -VIII 

cały rok 

Cudze chwalicie swego nie znacie – 

poznajemy nasz region i kraj:  

- wycieczki, 

- konkursy. 

wychowawcy 
uczniowie klas 

IV – VIII 



cały rok 
Jestem świadomym mieszkańcem Ziemi -

działania o charakterze proekologicznym. 

wychowawcy, 

nauczyciele 

uczniowie 

klas IV-VIII 

cały rok 
Pomagamy innym – akcje charytatywne, 

wolontariat. 

SU,  

Szkolne Koło 

„Caritas”,  

Szkolne Koło 

Młodego 

Wolontariusza, 

wychowawcy 

uczniowie 

klas IV-VIII 
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Załącznik nr 3 

 

KALENDARIUM UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH  

ROK SZKOLNY 2022 /  2023  
 

Lp. Uroczystość Termin Odpowiedzialni 

1.  
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 

klas I-VIII 
IX 

Dyrekcja, 

wychowawcy klas I-VIII 

 

2.  

Uroczyste ślubowanie uczniów klas 

pierwszych 

Nabożeństwo z poświęceniem tornistrów 

IX 

wychowawcy klas I, 

E. Brzęś, 

E. Suszko, A. Pycz, 

M. Kwiatkowska 

3.  Sprzątanie świata IX 
J. Zwierzyńska, 

wychowawcy klas I -VIII 

4.  Europejski Dzień Języków IX nauczyciele języków obcych 

5.  Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania IX 
bibliotekarze,  

nauczyciele poloniści 

6.  
Konkurs „Nasz szkolny układ okresowy” 

- kl. VIII 
IX - X E. Żadziłko 

7.  Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia X nauczyciele matematyki 

8.  
Dzień Edukacji Narodowej – akademia 

klas I -VIII 
X 

SU, 

klasy II z wychowawcami 

9.  Światowy Dzień Uśmiechu X 

MSU,  

SU,  

uczniowie i wychowawcy  

klas I-VII 

10.  Światowy Tydzień Zwierząt X E. Rymaszewska 

11.  
Światowe Dni Origami – „Godzina O jak 

origami” – przygotowanie wystawy prac 
X 

MSU,  

uczniowie i wychowawcy  

klas I-III 

12.  
Ogólnopolska akcja – „Przerwa na 

czytanie” 
X bibliotekarze, poloniści, SU 

13.  
Konkurs plastyczny promujący 

czytelnictwo - „Kolaż poetycki” 
X bibliotekarze 

14.  
Narodowe Święto Niepodległości   

– akademia klas IV-VIII 
XI 

Elżbieta Kalata,  

Magdalena Antczak 

15.  
Narodowe Święto Niepodległości  

– akademia klas I-III 
XI MSU 

16.  Wieczór pieśni patriotycznych XI 
E. Brzęś,  

M. Popławska, P. Ostrowski 

17.  
„Jestem dzieckiem – znam swoje prawa  

i obowiązki” 
XI MSU, SU, pedagog 

18.  Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym XI 
J. Filipiuk, 

A. Kowalska-Aleksiejuk 

19.  
Turniej Ortograficzny 

„Ortograficzna Corrida” 
XI 

A. Orzechowska 

M. Antczak, E. Kalata 

20.  
„Kartki z historii”- Międzyszkolny 

Konkurs Wiedzy Historycznej 
XI - XII D. Bielawski, A. Tyszka 



Lp. Uroczystość Termin Odpowiedzialni 

21.  Warsztaty Bożonarodzeniowe XII 
A. Gudalewska, E. Bobowik, 

J. Zwierzyńska 

22.  
Nasza nadzieja w Betlejem 

- konkurs szopek 
XII nauczyciele religii 

23.  Jasełka XII A. Pycz 

24.  Językowe kolędowanie XII nauczyciele  języków obcych 

25.  

Wystawa okolicznościowa: „Wzornictwo 

świąteczne – kiermasz ozdób 

bożonarodzeniowych” 

XII 
nauczyciele świetlicy, 

E. Brzęś 

26.  
Konkurs „Chemiczna bombka 

bożonarodzeniowa”  
XII - I E. Żadziłko 

27.  
Wspólne kolędowanie – rodzinne 

śpiewanie 
I 

M. Kwiatkowska,  

E. Suszko, ks. E. Skowroński 

28.  Bal karnawałowy I 
SU, opiekunowie ciągów  

klas IV – VII 

29.  Zabawa karnawałowa I 
MSU, uczniowie  

i wychowawcy klas I-III 

30.  Dzień Bezpiecznego Internetu II 
MSU, SU,  

nauczyciele informatyki 

31.  
Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego 

o puchar Dyrektora Szkoły 
II - III 

A. Kowalska-Aleksiejuk 

J. Filipiuk, M. Sołtan 

32.  Dzień Św. Patryka  III Nauczyciele języków obcych 

33.  Tydzień Aktywności i Kreatywności III 
wychowawcy klas I-VII, 

MSU, SU 

34.  
Archidiecezjalny Konkurs Wiedzy 

Biblijnej 
III nauczyciele religii 

35.  Konkurs „Matma jest łatwa” III nauczyciele matematyki 

36.  Konkurs matematyczny „Kangur” III nauczyciele matematyki 

37.  Warsztaty Wielkanocne III 
E. Bobowik, A. Gudalewska, 

J. Zwierzyńska, A. Pycz 

38.  

Konkurs plastyczny organizowany  

w ramach Światowego Dnia Poezji - 

„Wiersze malowane obrazem” 

III bibliotekarze 

39.  Konkurs o tematyce ekologicznej III - V 

 

J. Zwierzyńska, E. Żadziłko 

 

40.  
„Dni Otwarte” dla przyszłych 

pierwszoklasistów 
III - IV 

wychowawcy klas I-III,  

P. Ostrowski, MSU, 

opiekunowie sal,  

nauczyciele muzyki 

41.  

Wystawa okolicznościowa: 

„Wzornictwo świąteczne – kiermasz 

ozdób wielkanocnych” 

IV wychowawcy świetlicy 

42.  
Szkolny kiermasz książek organizowany 

w ramach Światowego Dnia Książek 
IV 

Bibliotekarze, nauczyciele 

poloniści, SU 

43.  
Wystawa okolicznościowa: 

„Dzień Ziemi – wystawa ekologiczna” 
IV J. Zwierzyńska 



Lp. Uroczystość Termin Odpowiedzialni 

44.  Tydzień zdrowia IV 
Zespół ds. promocji zdrowia, 

SU 

45.  
Dzień Zdrowego Żywienia  

– przygotowywanie zdrowych przekąsek 
IV MSU 

46.  
Święto Konstytucji 3 Maja  

– akademia klas I - VIII 
IV 

D. Bielawski, P. Ostrowski, 

klasy VI z wychowawcami 

47.  Rodzinny Turniej Piłki Siatkowej IV 
nauczyciele wychowania  

fizycznego – klasy sportowe 

48.  

Kampania społeczna informacyjna 

podnosząca świadomość uczniów  

o autyzmie 

IV 

B.Buńkowska, 

wychowawcy kl. I-VIII, 

zespół ds. pomocy p-p 

49.  Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny IV- VI A. Tyszka, D. Bielawski 

50.  
Konkurs gier i zabaw:  

Olimpijka – przygotowywanie klas I-III 
V 

A. Walter, A. Kamińska,  

A. Tyszka B. Buńkowska (kl. 

III), M. Ambrożewski (kl. II), 

D. Repnik (kl. I). 

51.  Święto Szkoły V SU, MSU 

52.  Dzień Dobrych Uczynków V 
wychowawcy klas I-VII, 

MSU, SU 

53.  Wiosenne spotkania teatralne V-VI M. Mielech- Buraczewska 

54.  
Turniej Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego 
V-VI 

J. Filipiuk, 

A. Kowalska-Aleksiejuk 

55.  Karta rowerowa V – VI 
E. Brzęś, 

wychowawcy klas IV 

56.  
Dzień Sportu Szkolnego 

Dzień Dziecka 
VI 

SU, MSU, 

nauczyciele wychowania 

fizycznego,  

wychowawcy klas I – VII 

57.  Dzień Wielokulturowości VI E. Brzęś 

58.  

Spotkanie Dyrekcji z uczniami 

wyróżniającymi się w różnych 

dziedzinach oraz ich rodzicami, 

nauczycielami przedmiotów 

i wychowawcami. 

VI 
Dyrekcja, 

A. Tyszka 

59.  Zakończenie roku szkolnego VI Dyrekcja, SU 

 

 

 

 

 


