
Działania wychowawczo - profilaktyczne skierowane do uczniów 

L

p.  

 

Sfera 

działania – 

wartości  

 

Zjawisko 

niepożądane 

 

Zadanie  

 

Formy realizacji 

 

Termin 

 

Kryterium 

sukcesu 

 

Odpowiedzialni 

 

Efekty 

1. Zdrowie – 

edukacja 

zdrowotna 

Profilaktyka 

covid-19 i grypy   

Nabycie wiedzy na 

temat COVID-19 i 

grypy  

Odczytanie listu 

MEiN. 

Pogadanki 

 na lekcjach biologii, 

na godz. 

wychowawczej               

i spotkaniach                          

z rodzicami. 

Wrzesień 

2021 

Uczniowie znają 

skutki powikłań 

pogrypowych i 

COVID-19. Znają 

sposoby unikania 

ww. chorób 

Nauczyciel biologii. 

Pielęgniarka szkolna 

Ograniczenie 

występowania 

grypy i COVID-19 

  Niska świadomość 

zachowań 

prozdrowotnych –  

spożywanie 

alkoholu, palenie 

papierosów  

i e-papierosów, 

narkotyki                      

i dopalacze, 

uzależnienia 

behawioralne 

Kształtowanie 

postaw 

prozdrowotnych 

poprzez 

promowanie 

aktywnego                    

i zdrowego stylu 

życia.  

 

Zajęcia warsztatowe                         

z psychologiem  

lub pedagogiem 

szkolnym, dotyczące 

umiejętności 

podejmowania 

i realizacji zachowań 

prozdrowotnych. 

 

Pogadanki na 

godzinach 

wychowawczych. 

Cały rok 

szkolny 

Uczniowie 

posiadają wiedzę 

na temat zachowań 

prozdrowotnych 

 

Wychowawcy klas, 

pedagog/psycholog 

Zmniejszenie ilości 

uczniów 

podejmujących 

zachowania 

ryzykowne.  

 

  Niska znajomość 

właściwych 

zachowań 

użytkownika dróg 

Dostarczenie 

wiedzy na temat 

właściwego 

zachowania                  

na drodze (ruch 

pieszy i kołowy)                

i bezpiecznej drogi 

do i ze szkoły 

Spotkanie                       

z policjantem lub 

pracownikiem straży 

miejskiej – 

uczniowie klas I  

Wrzesień  

2021 

Uczniowie potrafią 

właściwie 

zachować się  

na drodze 

Wychowawcy klas 1 Uczniowie stosują 

poznane zasady 

bezpiecznego 

poruszania się po 

drodze w praktyce. 

  Niska świadomość 

w zakresie postaw 

proekologicznych  

i ochrony klimatu 

Wykształcenie 

postawy szacunku 

wobec środowiska. 

Wyposażenie 

uczniów  

Pogadanki                

na godzinach 

wychowawczych 

Cały rok 

szkolny 

 

Uczniowie znają 

podstawy 

zachowań 

proekologicznych 

 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele biologii 

Uczniowie dbają o 

klimat i środowisko 



w wiedzę na temat 

ekologii, ochrony 

klimatu                        

i zachowań 

proekologicznych 

 

    „Z ekologią na Ty” 

- udział uczniów 

szkoły w akcji 

„Sprzątanie świata” 

wrzesień 

2021 

Uczniowie 

angażują się  

w akcję sprzątania 

świata  

Wychowawcy klas Uczniowie 

wykazują postawy 

proekologiczne  

i dbają o 

środowisko 

  Zmniejszenie 

aktywności 

fizycznej uczniów 

Doskonalenie                

i wzmacnianie 

zdrowia fizycznego  

 

Atrakcyjna oferta 

zajęć sportowych, 

dostępnych  

na terenie szkoły 

Cały rok 

szkolny 

Uczniowie chętnie 

uczestniczą                       

w oferowanych im 

formach 

aktywności 

fizycznej 

Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

Uczniowie dbają  

o własne zdrowie 

fizyczne 

    Czynny udział 

uczniów w lekcjach 

wychowania 

fizycznego 

Cały rok 

szkolny 

Uczniowie 

aktywnie 

uczestniczą w 

zajęciach 

Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

Uczniowie dbają  

o własne zdrowie 

fizyczne 

    Konkurs rekordów 

na dużej skakance 

 Dzieci angażują się 

w przygotowany 

konkurs 

D. Podstawczuk Dzieci rozwijają 

swoją sprawność 

ruchową 

  Brak nawyków 

prawidłowego 

odżywiania się 

Edukacja                          

i kształcenie               

u dzieci 

właściwych 

nawyków 

żywieniowych 

Dzień zdrowego 

śniadania „Śniadanie 

daje moc”. W 

ramach edukacji 

przyrodniczej – 

przygotowanie 

zdrowego śniadania 

 Uczniowie 

angażują się w 

akcję 

Wychowawcy klas 2 

 

Uczniowie 

posiadają nawyki 

prawidłowego 

odżywiania się 

    Zdrowe drugie 

śniadanie: soki, 

sałatki i kanapki  

 Uczniowie chętnie 

przygotowują 

zdrową  żywność 

Wychowawcy klas 1 Uczniowie 

posiadają nawyki 

prawidłowego 

odżywiania się 



    Dzień ze zdrową 

żywnością 

Marzec 

2022 

Organizacja bufetu I. Olobry,  

D. Podbereska 

Uczniowie znają 

zasady zdrowego 

odżywiania się 

   Wyposażenie 

uczniów w wiedzę 

dotyczącą zasad 

prawidłowego 

odżywiania się 

Spotkanie                           

z dietetykiem, 

Spotkanie                             

z pielęgniarką, 

Pogadanki  

na godzinach 

wychowawczych 

Wiosna 

2022 

Uczniowie 

posiadają wiedzę 

dotyczącą 

właściwego 

odżywiania się  

Wychowawcy klas Zwiększenie 

świadomości 

uczniów  

w tym zakresie 

  Niska znajomość 

zasad udzielania  

1 pomocy 

Wyposażenie 

uczniów                    

w wiedzę                      

i umiejętności 

dotyczące 

pierwszej pomocy 

Dzień przywracania 

czynności serca  

 Warsztaty dla klas 

1-3 

Wychowawcy klas 3 Zwiększenie 

świadomości 

uczniów w tym 

zakresie 

    Mini konkurs 

pierwszej pomocy 

przedmedycznej  

 konkurs Wychowawcy klas 3 Zwiększenie 

świadomości 

uczniów w tym 

zakresie 

    Ćwiczenia w 

zakresie udzielania 

pierwszej pomocy 

 Spotkanie ze 

studentka 

medycyny 

Wychowawcy klas 1 Zwiększenie 

świadomości 

uczniów w tym 

zakresie 

  Profilaktyka 

chorób 

nowotworowych 

Rozwijanie 

właściwej po-

stawy wobec 

zdrowia i życia 

jako 

najważniejszych 

wartości  

 

Pogadanki 

tematyczne na 

lekcjach biologii  

i na godz. wych.  

Cały rok 

szkolny 

Uczniowie 

posiadają wiedzę 

na temat zagrożeń 

chorobą 

nowotworową 

I. Olobry, 

wychowawcy klas 

 

Uczniowie dbają              

o własne zdrowie  

  Profilaktyka 

cukrzycy  

Rozwijanie 

właściwej postawy 

wobec zdrowia                   

i życia jako 

najważniejszych 

Pogadanki 

tematyczne                  

na lekcjach biologii               

i na godz. 

wychowawczych 

Cały rok 

szkolny 

Uczniowie 

posiadają wiedzę 

na temat przyczyn i 

skutków cukrzycy, 

sposobów 

Nauczyciel biologii. 

Pielęgniarka szkolna 

Uczniowie dbają             

o własne zdrowie. 

Mają świadomość 

wpływu zdrowego 

stylu życia na 



wartości  postępowania z 

osobą chorą 

ograniczenie 

rozwoju choroby. 

  Stres w szkole  Nabycie 

podstawowej 

wiedzy na temat 

stresu.  

 

Zajęcia z dziećmi              

i młodzieżą                 

na temat stresu                         

i sposobów radzenia 

sobie z nim  

Październik 

2021 i 

kwiecień 

2022 

Uczniowie 

posiadają wiedzę 

na temat stresu i 

sposobów radzenia 

sobie z nim 

Wychowawca, 

pedagog, psycholog 

Uczniowie 

uczęszczają chętnie 

i bez niepokoju do 

szkoły. Potrafią 

stosować  zdobytą 

wiedzę w praktyce. 

  Niska motywacja 

do nauki  

i bagatelizowanie 

obowiązków 

szkolnych 

Kształtowanie 

pozytywnego 

stosunku do 

procesu kształcenia.  

Wspomaganie 

wychowawczej roli 

rodziny. 

Pogadanki na 

godzinach 

wychowawczych 

 

 

 

Cały rok 

szkolny 

Uczniowie 

posiadają wiedzę 

na temat motywacji 

i sposobów jej 

pobudzania 

Wychowawcy klas, 

psycholog, pedagog 

Zwiększenie 

zainteresowań 

nauką i aktywnością 

poznawczą 

    Zajęcia warsztatowe 

z psychologiem lub 

pedagogiem 

szkolnym na temat 

motywacji do nauki  

Jesień 2021 Uczniowie 

posiadają wiedzę 

na temat motywacji 

i sposobów jej 

pobudzania 

Wychowawcy klas, 

psycholog, pedagog 

(scenariusze własne 

lub opracowane 

przez 

pedagoga/psycholog

a) 

Zwiększenie 

zainteresowań 

nauką i aktywnością 

poznawczą 

    Zajęcia na temat 

umiejętności 

gospodarowania 

czasem 

Cały rok 

szkolny 

Uczniowie potrafią 

organizować swój 

czas 

Wychowawcy klas 

(scenariusze własne 

lub opracowane 

przez 

pedagoga/psycholog

a) 

Uczniowie 

wykorzystują 

nabytą wiedzę w 

praktyce  

    Stosowanie 

atrakcyjnych dla 

ucznia metod                  

i form pracy. 

Wzmacnianie 

mocnych stron 

ucznia 

Cały rok 

szkolny 

Uczeń zna swoje 

słabe i mocne 

strony. Aktywnie 

uczestniczy                         

w zajęciach. 

Nauczyciele  Uczeń aktywnie 

bierze udział w 

zajęciach 

szkolnych,  

konkursach                             

i projektach 

edukacyjnych 



   Podnoszenie 

poczucia własnej 

wartości poprzez 

określanie 

osobistego 

potencjału.  

 

Zajęcia dotyczące 

poczucia własnej 

wartości, akceptacji 

siebie i budowania 

pozytywnego obrazu 

własnej osoby 

Cały rok 

szkolny 

Wszyscy uczniowie 

mają możliwość 

uczestniczenia                

w prowadzonych 

zajęciach 

Wychowawca, 

pedagog, psycholog 

Uczeń zna swoje 

mocne i słabe 

strony. Posiada 

adekwatną 

samoocenę. 

    Projekt e-twinning 

„Wszyscy jesteśmy 

wartościowi” 

 Uczniowie 

angażują się                    

w projekt 

W. Rafałowicz Uczniowie budują 

poczucie własnej 

wartości i szanują 

innych  

2. Relacje – 

kształtowanie 

postaw 

społecznych 

Niewłaściwe 

relacje 

rówieśnicze – 

niskie 

umiejętności 

interpersonalne 

Kształtowanie 

umiejętności 

właściwej 

komunikacji, 

stanowiącej 

podstawę 

współdziałania  

Warsztaty                     

z psychologiem                

lub pedagogiem 

dotyczące 

umiejętności 

porozumiewania się 

Cały rok 

szkolny  

Uczniowie znają 

zasady 

konstruktywnego 

porozumiewania się 

Wychowawcy, 

pedagog, psycholog 

Uczniowie stosują 

się do ustalonych 

zasad i okazują 

szacunek innym 

   Kształtowanie 

właściwych relacji 

rówieśniczych  

Przyjaciele Zippiego 

– klasy 1 

Udział w programie 

„Myślę Pozytywnie” 

Cały rok 

szkolny 

Uczniowie szanują 

się nawzajem  

M. Kalicka 

I. Kuka 

Uczniowie wspólnie 

spędzają czas, 

potrafią 

współpracować                    

i przestrzegać 

ustalonych zasad. 

Wykazują postawę 

koleżeńskości. 

   Rozwijanie 

zdolności do 

inicjowania i 

podtrzymywania 

znaczących, 

głębszych relacji 

Zajęcia integracyjne 

dla uczniów klas I 

oraz reintegracja 

zespołów klasowych 

po COVID-19 

Wrzesień, 

Październik 

2021 

Uczniowie znają 

zasady  

obowiązujące                    

w relacjach 

interpersonalnych  

Pedagog, psycholog Uczniowie potrafią 

nawiązywać i 

podtrzymywać 

relacje rówieśnicze. 

 

 

    Organizowanie 

uroczystości i imprez 

klasowych oraz 

Cały rok 

szkolny 

Uczniowie znają 

zasady 

konstruktywnego 

Wychowawcy klas Uczniowie stosują 

się do ustalonych 

zasad i okazują 



międzyklasowych. 

Wyjścia i wyjazdy 

klasowe                             

i międzyklasowe.  

 

Jarmark rodzinny 

porozumiewania 

się. Nawiązują 

głębsze więzi 

rówieśnicze. 

 

Więzi rodzinne 

ulegają pogłębieniu 

szacunek innym. 

Starsi uczniowie 

wykazują postawę 

koleżeńskości                  

i pomocy wobec 

młodszych 

kolegów. 

Rodzice angażują 

się w życie szkoły. 

   Rozwijanie 

umiejętności 

rozpoznawania, 

wyrażania i 

kontrolowania 

własnych emocji,  

ze szczególnym 

uwzględnieniem 

emocji 

nieprzyjemnych 

(smutek, złość) 

Zajęcia z 

psychologiem/ 

pedagogiem 

Cały rok 

szkolny 

Wszyscy uczniowie 

uczestniczą w 

organizowanych 

zajęciach 

Pedagog, psycholog, 

wychowawcy klas 

Uczniowie 

posiadają 

umiejętność 

konstruktywnego 

wyrażania własnych 

uczuć 

  Niski poziom 

empatii  

i wrażliwości                   

na cierpienie 

innych.                

Brak tolerancji 

wśród uczniów               

na odmienność 

 

Rozwijanie 

wrażliwości  

na potrzeby i 

trudności innych 

ludzi oraz zwierząt 

Zajęcia  

z wychowawcą - 

„Wszyscy jesteśmy 

sobie równi” 

Cały rok 

szkolny 

Wszyscy uczniowie 

uczestniczą  

w organizowanych 

zajęciach 

Wychowawcy Rozbudzanie 

poczucia 

wrażliwości  

na potrzeby innych. 

    Pomaganie 

bezdomnym 

zwierzętom – 

wyjazdy                             

do schroniska                   

dla zwierząt  

Cały rok 

szkolny 

Zorganizowanie 

wyjazdów do 

schroniska  

M. Kubica Rozbudzanie 

poczucia 

wrażliwości                    

na potrzeby innych. 

Zakup karmy                 

dla zwierząt. 



    Pomoc cierpiącym 

dzieciom 

Cały rok 

szkolny 

Udział w Kampanii 

Społecznej 

„Wszystkie kolory 

świata” 

M. Kubica Rozbudzanie 

wrażliwości na 

potrzeby innych. 

Uszycie laleczek 

UNICEF. 

 

   Rozwijanie 

odpowiedzialności 

za siebie i innych. 

Wolontariat -  

WOŚP, Zielony 

Mikołaj, Góra 

Grosza, Maraton 

 

Cały rok 

szkolny 

Uczniowie chętnie 

angażują się w 

działania 

wolontariatu  

Samorząd 

uczniowski 

Uczniowie 

prezentują postawę 

odpowiedzialności   

i zaangażowania. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Kształtowanie 

umiejętności 

asertywnego 

wyrażania 

własnych potrzeb  

 

Zajęcia                                

z wychowawcą, 

pedagogiem                   

lub psychologiem  - 

kształtowanie            

i rozwijanie 

zachowań 

asertywnych 

 

Cały rok 

szkolny 

Wszyscy uczniowie 

uczestniczą  

w zajęciach  

Wychowawcy, 

pedagog, psycholog 

Uczniowie potrafią 

w sposób asertywny 

wyrażać swoje 

zdanie. 

 

 

3. Kultura – 

wartości, 

normy                     

i wzory 

zachowań, 

pasje 

Niewystarczający 

poziom 

ukształtowania 

postaw 

prospołecznych 

Kształtowanie 

właściwych postaw 

szlachetności                    

i zaangażowania 

społecznego 

Pogadanki  

Organizacja akcji 

charytatywnych na 

rzecz potrzebujących 

(świąteczna paczka, 

zbiórka żywności, 

zbiórka 

podręczników                  

i innych materiałów 

dla dzieci polskich 

na wschodzie)   

 

Cały rok 

szkolny  

Uczniowie chętnie 

angażują się                    

w proponowane im 

działania 

Wychowawcy  

Samorząd 

uczniowski 

Dyrektor 

Uczniowie 

prezentują postawy 

szlachetności                         

i społecznego 

zaangażowania 

 Dość niski zasób 

różnorodnych 

zainteresowań                  

i pasji 

Rozwijanie 

zainteresowań               

i pasji uczniów.  

Rozpoznanie potrzeb 

i zainteresowań 

uczniów - ankieta 

Wrzesień 

2021 

Wszyscy uczniowie 

biorą udział w 

ankiecie 

Pedagog, psycholog Rozpoznanie 

zainteresowań 

uczniów  

Opracowanie oferty 

zajęć 

pozalekcyjnych, 

Wrzesień 

2021 

Oferta zajęć jest 

atrakcyjna i 

zachęcająca do 

Nauczyciele  Zwiększenie 

zainteresowań 

nauką i aktywnością 



 rozwijających 

zainteresowania 

brania udziału w 

zajęciach 

poznawczą  

Organizowanie i 

prowadzenie zajęć 

pozalekcyjnych (w 

tym dla uczniów 

zdolnych) 

Cały rok 

szkolny 

Uczniowie 

korzystają z zajęć 

Nauczyciele  Zwiększenie 

zainteresowań 

nauką i aktywnością 

poznawczą 

Rajdy piesze jesienne 

i wiosenne 

Jesień 

2021, 

wiosna 

2022 

Uczniowie 

uczestniczą w 

rajdach  

D. Podstawczuk,  

W. Pożarycki, 

wychowawcy 

Zwiększenie 

zainteresowań 

aktywnym 

sposobem spędzania 

czasu 

Wiosenny rajd 

rowerowy 

Wiosna 

2022 

Uczniowie 

uczestniczą                   

w rajdzie 

M. Gładysz, B.Psiuk Zwiększenie 

zainteresowań 

aktywnym 

sposobem spędzania 

czasu 

Organizowanie 

wycieczek 

klasowych                        

i szkolnych  

Cały rok 

szkolny 

Uczniowie chętnie 

uczestniczą w 

organizowanych 

formach spędzania 

wolnego czasu i 

integracji                     

z grupą 

Wychowawcy klas Uczniowie znają             

i stosują zasady 

obowiązujące              

w relacjach 

rówieśniczych. 

Pogadanki                    

z ciekawymi 

osobami                     

podczas godzin 

wychowawczych 

Cały rok 

szkolny 

 Wychowawcy klas Zwiększenie 

zainteresowań 

nauką                               

i aktywnością 

poznawczą 

  Zanikanie postaw 

patriotycznych  

i tradycji 

religijnych 

Rozwijanie 

szacunku                     

dla kultury                         

i dorobku  

narodowego 

Udział                               

w uroczystościach 

patriotycznych 

organizowanych 

przez Urząd Miasta              

i inne organizacje,                

w tym rocznica 

wyzwolenia Dębna               

i nadania praw 

Cały rok 

szkolny 

Uczniowie 

uczestniczą w 

uroczystościach 

patriotycznych  

Nauczyciele historii 

 

Wychowawcy 

Samorząd 

Uczniowski 

Kształtowanie 

postawy 

patriotycznej 



miejskich  

    Współpraca                       

z różnymi 

instytucjami miasta 

poprzez organizację 

różnorodnych 

konkursów 

Cały rok 

szkolny 

Uczniowie 

nabywają 

umiejętność 

angażowania się               

w działania                       

o charakterze 

społecznym 

Wychowawcy klas 

Samorząd 

Uczniowski 

Kształtowanie 

postawy 

patriotycznej 

    Kotyliony z okazji 

Dnia Niepodległości 

Listopad 

2021 

Upamiętnienie 

odzyskania 

niepodległości 

M. Kubica Kształtowanie 

postawy 

patriotycznej 

    Udział                                 

w Ogólnopolskiej 

Akcji Społeczno – 

Edukacyjnej 

„Żonkile”  

Kwiecień 

2022 

Upamiętnienie 

rocznicy Powstania                         

w Getcie 

Warszawskim 

M. Kubica                          

i wychowawcy 

Wzrost wiedzy                        

o Powstaniu                           

w Getcie 

    Gazetki szkolne: 

Polska kultura, jej 

osiągnięcia duchowe 

i materialne 

Cały rok 

szkolny  

 Opiekunowie 

gazetek 

Nauczyciele historii 

Wzrost wiedzy                

na temat dorobku 

kulturowego 

naszego państwa 

    Udział w konkursie 

IPN „Wokół symboli 

narodowych” 

 Uczniowie biorą 

udział w konkursie 

Wychowawcy klas 2 Kształtowanie 

postawy 

patriotycznej 

    Wycieczki 

edukacyjne: 

Szlakiem pamięci 

Cały rok 

szkolny 

Uczniowie chętnie 

poznają historię 

naszego państwa 

Wychowawcy  Kształtowanie 

postawy 

patriotycznej 

    Udział w 

uroczystościach 450-

lecia nadania praw 

miejskich  

Jesień 2021 

i wiosna 

2022 

Uczniowie chętnie 

angażują się w 

uroczystości 

jubileuszowe 

Dyrektor 

Samorząd 

Uczniowski 

Nauczyciele 

informatyki i 

plastyki 

Uczniowie znają 

historię swojego 

miasta 

   Poznanie symboli                  

i tradycji szkolnych  

Tydzień z Patronem 

Szkoły 

Listopad 

2021 

Udział w 

okolicznościowych 

imprezach 

D. Podbereska, 

wychowawcy 

Uczniowie znają 

symbole i tradycje 

szkoły oraz patrona 

szkoły 

    Wpajanie szacunku 

do tradycji, historii                 

Cały rok 

szkolny 

Uczniowie znają 

tradycje narodowe               

Wychowawcy klas, 

nauczyciele historii    

Kształtowanie 

postawy 



i symboli 

narodowych  - 

pogadanki 

i okazują szacunek 

naszej historii 

i wos patriotycznej 

   Kultywowanie 

tradycji szkolnych 

Dzień Chłopaka, 

Dzień Kobiet, inne 

uroczystości szkolne 

Cały rok 

szkolny 

Uczniowie 

uczestniczą w 

uroczystościach 

szkolnych 

Wychowawcy klas Uczniowie dbają                 

o kultywowanie 

tradycji szkolnych 

   Kultywowanie 

tradycji religijnych 

i świątecznych  

Składanie życzeń 

świątecznych                      

i wykonanie kartek 

świątecznych 

 

Boże 

Narodzenie 

2021; 

Wielkanoc 

2022 

Uczniowie 

angażują się w 

podejmowane 

działania 

J. Turów 

A. Węgier 

Uczniowie znają 

tradycje świąteczne 

i podtrzymują je 

    Jarmark świąteczny Grudzień 

2021                     

Uczniowie i ich 

rodzice angażują 

się                                  

w przygotowania 

do jarmarku 

Samorząd 

Uczniowski 

Wychowawcy 

Uczniowie znają 

tradycje świąteczne 

i podtrzymują je 

    Jasełka Grudzień 

2021 

Chętni uczniowie 

biorą udział                    

w Jasełkach  

Nauczyciele 

katecheci 

Uczniowie znają 

tradycje religijne           

i podtrzymują je 

    Wigilie klasowe, 

Wigilia szkolna 

Grudzień 

2021 

Uczniowie 

angażują się                          

i uczestniczą w 

spotkaniach 

klasowych 

Wychowawcy klas, 

A. Węgier,                   

W. Kościukiewicz 

Uczniowie znają 

tradycje religijne           

i podtrzymują je  

   Pogłębianie wiedzy 

religijnej 

Konkurs rodzinny   

na najpiękniejszy 

różaniec 

Październik 

2021 

Uczniowie i ich 

rodzice angażują 

się w proponowany 

konkurs 

A. A. Węgier   Uczniowie 

pogłębiają swoją 

wiedze religijną 

    Konkurs na 

najpiękniejszą 

Szopkę 

Bożonarodzeniową 

 

Grudzień 

2021 

Uczniowie wraz z 

rodzicami biorą 

udział w konkursie 

M. Kubica Uczniowie znają 

tradycje religijne           

i podtrzymują je 

    Konkurs 

Wielkanocny 

Kwiecień 

2022 

Uczniowie biorą 

udział w konkursie 

A. Węgier,                     

W. Kościukiewicz 

Uczniowie 

posiadają większy 

zasób wiedzy                

o świętach 



wielkanocnych 

 

   Pielęgnowanie 

kultu maryjnego 

Konkurs wiedzy 

maryjnej 

 Uczniowie biorą 

udział w konkursie 

A. Węgier, M. 

Kubica 

Uczniowie 

posiadają większy 

zasób wiedzy 

religijnej 

  Absencja uczniów 

na zajęciach 

edukacyjnych i 

pozalekcyjnych 

Rozwijanie 

pozytywnego 

stosunku do 

procesu kształcenia 

i samokształcenia, 

zaangażowania                  

w zdobywanie 

wiedzy i 

umiejętności.  
 

Monitorowanie 

frekwencji                         

na zajęciach 

Cały rok 

szkolny 

Uczniowie znają 

konsekwencje 

nieusprawiedliwion

ej absencji oraz 

korzyści z płynące  

z uczęszczania             

na zajęcia 

Pedagog psycholog, 

wychowawcy 

Uczniowie 

systematycznie 

uczęszczają             

na zajęcia,                                

a nieobecności               

są usprawiedliwiane 

na bieżąco 

    Rozmowy 

indywidualne  

z uczniami, kontakty                   

z rodzicami 

Cały rok 

szkolny 

Uczniowie znają 

konsekwencje 

nieusprawiedliwion

ej absencji  

oraz korzyści                          

z płynące                             

z uczęszczania na 

zajęcia 

Pedagog psycholog, 

wychowawcy 

Uczniowie 

systematycznie 

uczęszczają                     

na zajęcia,                             

a nieobecności                 

są usprawiedliwiane 

na bieżąco 

  Niski poziom 

czytelnictwa 

Propagowanie 

czytelnictwa wśród 

klas młodszych 

Uczniowie klas 

starszych czytają 

uczniom klas 

pierwszych 

Cyklicznie 

przez cały 

rok 

Zainteresowanie 

uczniów klas 

młodszych 

literaturą dziecięcą 

Nauczyciele 

biblioteki 

Poprawa 

czytelnictwa                        

i techniki czytania, 

wzbogacanie 

słownictwa 

  Niski zasób 

wiedzy dotyczącej 

przyszłej drogi 

kształcenia  

Doradztwo 

zawodowe 

Doradztwo 

zawodowe  

II semestr 

2021/2022 

Wszyscy uczniowie 

biorą udział w 

zajęciach                             

z doradztwa 

zawodowego 

Doradca zawodowy, 

pedagog, psycholog 

Uczniowie 

posiadają wiedzę na 

temat swoich 

zainteresowań i 

predyspozycji 

zawodowych 

    Targi Edukacyjne  II semestr 

2021/2022 

Uczniowie klas VII 

i VIII biorą udział 

w Targach 

Pedagog, psycholog Uczniowie mają 

możliwość 

zapoznania się                  

z ofertą szkół                  



na dalszą drogę 

kształcenia 

 

  Niska znajomość 

prawa w życiu 

codziennym 

Wzrost wiedzy                

na temat 

znajomości prawa              

i wykorzystywania 

go w życiu 

codziennym 

Zajęcia z prawnikiem 

lub przedstawicielem 

policji 

Jesień 2021 Uczniowie klas 4-8 Wychowawcy klas Uczniowie znają 

podstawowe 

przepisy prawa  

i stosują je                         

w praktyce 

  Niska umiejętność 

gospodarowania 

środkami 

finansowymi 

Wzrost 

umiejętności 

gospodarowania 

środkami 

finansowymi 

Pogadanki na 

godzinach 

wychowawczych – 

Budżet domowy, jak 

go ogarnąć? 

Cały rok 

szkolny 

Wszyscy uczniowie 

szkoły biorą udział 

w zajęciach 

Wychowawcy klas Uczniowie potrafią 

dysponować 

posiadanymi 

pieniędzmi. 

4. Bezpieczeńst

wo – profi-

laktyka 

zachowań 

ryzykownych 

(problemowy

ch)  

Cyberprzemoc Roztropne 

korzystanie w 

procesie kształcenia 

z narzędzi i 

zasobów cyfrowych 

oraz metod 

kształcenia 

wykorzystujących 

TIK. 

Promowanie 

przestrzegania 

zasad poruszania 

się w sieci. 

Uświadamianie 

zagrożeń 

wynikających                    

z korzystania                        

z nowoczesnych 

technologii 

informacyjnych 

Godzina wych.             

na temat 

bezpiecznego 

korzystania                       

z TIK. 

 

Warsztaty                     

z pedagogiem/ 

psychologiem 

„Zagrożenia w sieci” 

Cały rok Uczniowie 

przestrzegają zasad 

bezpiecznego 

korzystania z TIK 

Pedagog/ psycholog 

Wychowawcy klas 

Zminimalizowanie 

zjawiska 

cyberprzemocy. 

Nabycie 

umiejętności 

bezpiecznego 

korzystania z TIK. 



    Dzień Bezpiecznego 

Internetu – lekcja            

z netykietą w klasach 

4-8 

Luty 2022 Uczniowie 

przestrzegają zasad 

bezpiecznego 

korzystania z TIK 

W. Rafałowicz,  

J. Fossa 

Wychowawcy klas 

Zminimalizowanie 

zjawiska 

cyberprzemocy. 

Nabycie 

umiejętności 

bezpiecznego 

korzystania z TIK. 

 

  Przemoc i agresja 

fizyczna 

Diagnozowanie i 

monitorowanie 

środowiska 

rodzinnego 

Obserwacja, 

rozmowy z 

rodzicami, kontakt z 

kuratorami 

sądowymi 

Cały rok 

szkolny 

Wiedza na temat 

środowiska 

rodzinnego 

uczniów 

Pedagog, psycholog Zrozumienie ucznia 

   Redukowanie 

agresywnych 

zachowań. 

Poznawanie 

sposobów 

rozwiązywania 

problemów i 

konfliktów 

Zajęcia z 

wychowawcą, 

pedagogiem/ 

psychologiem – 

uczenie sposobów 

rozwiązywania 

problemów 

Cały rok 

szkolny 

Uczniowie znają 

konstruktywne 

sposoby 

rozwiązywania 

problemów 

Wychowawcy klas, 

pedagog, psycholog 

Zminimalizowanie 

zjawiska agresji                    

i przemocy 

 

    Terapia 

psychologiczna                         

z uczniami 

wykazującymi 

zachowania 

agresywne 

Cały rok 

szkolny 

Uczniowie z 

zachowaniami 

problemowymi są 

objęci wsparciem  

Psycholog Zminimalizowanie 

zjawiska agresji                    

i przemocy 

 

  Nadużywanie 

wulgaryzmów 

(niska kultura 

osobista i agresja 

słowna) 

Kształtowanie 

umiejętności 

właściwej 

komunikacji 

Dzień bez 

przeklinania - 

konkurs na hasło 

propagujące język 

bez wulgaryzmów 

 

Listopad 

2021 

 

Wskazanie 

właściwych form 

zachowania. 

 

Samorząd 

uczniowski, 

Wychowawcy klas, 

pedagog, psycholog 

Zminimalizowanie 

zjawiska 

nadużywania 

wulgaryzmów 



    Tydzień Uprzejmości Konkurs 

szkolny  

w 

listopadzie 

2021 i 

marcu 2022 

Uczniowie 

ograniczają 

używanie 

wulgaryzmów 

Samorząd 

uczniowski  

Zwiększenie kultury 

słowa, stosowanie 

form 

grzecznościowych 

  Niewłaściwe 

korzystanie                        

z urządzeń 

elektronicznych 

na lekcjach  

Kształtowanie 

poczucia 

odpowiedzialności  

za swoje 

zachowania 

Pogadanki na 

lekcjach 

wychowawczych  

i konsekwentne 

przestrzeganie 

zakazu używania 

telefonów 

komórkowych                     

i innych urządzeń 

na lekcjach 

Cały rok Uczniowie znają 

konsekwencje 

używania 

telefonów 

komórkowych 

Wszyscy 

nauczyciele 

100% uczniów nie 

używa telefonów 

    Pogadanka: 

Komórkowy zawrót 

głowy. Klasy 4-8 

Listopad  

2021 

Uczniowie znają 

zasady korzystania 

z telefonu w szkole 

Psycholog, pedagog Uczniowie nie 

używają telefonu  

na lekcji bez zgody 

nauczyciela  

   Właściwe używanie 

telefonów 

komórkowych                    

na terenie szkoły 

Pogadanki na 

godzinach  

wychowawczych 

Cały rok 

szkolny 

Uczniowie 

korzystają z 

telefonów w sposób 

zgodny z prawem i 

poszanowaniem 

innych 

Pedagog/ psycholog 

Wychowawcy klas 

Uczniowie znają 

konsekwencje 

naruszenia dóbr 

osobistych. 



  Podejmowanie 

zachowań 

ryzykownych, 

związanych ze 

środkami 

psychoaktywnymi 

oraz 

uzależnieniami 

behawioralnymi 

Zwiększanie 

wiedzy na temat 

środków 

uzależniających                  

i zagrożeń z nimi 

związanych 

(alkohol, papierosy, 

narkotyki, 

dopalacze).  

Artykuły na łamach 

gazety szkolnej oraz 

na portalu 

YoungFace.tv 

Cały rok 

szkolny 

Uczniowie 

publikują artykuły 

o treści 

profilaktycznej  

W. Rafałowicz Budowanie 

poczucia  

odpowiedzialności 

za własne zdrowie  

    Światowy Dzień  

Walki z AIDS 

Grudzień 

2021 

Przeprowadzenie 

konkursu. 

Wystawa. 

Nauczyciele biologii                   Uczniowie 

posiadają wiedzę na 

temat zapobiegania 

zakażeniu HIV 

    Światowy Dzień 

Rzucania Palenia 

Listopad  

2021 

Konkurs wiedzy, 

wystawa 

informacyjna i prac 

plastycznych 

Nauczyciele biologii 

–                           I. 

I. Olobry 

Budowanie 

poczucia 

odpowiedzialności 

za własne zdrowie 

    Światowy Dzień bez 

Tytoniu 

Maj 2022 Przeprowadzenie 

konkursu. 

Wystawa. 

I. Olobry Zmniejszenie liczby 

uczniów, którzy 

stosują używki. 

Budowanie 

poczucia 

odpowiedzialności 

za własne zdrowie.  

 

    Program 

profilaktyczny               

dla klas VII  

(Porozmawiajmy             

o zdrowiu i nowych 

zagrożeniach) 

 

II semestr 

roku 

szkolnego 

2021/2022 

Przeprowadzenie 

warsztatów i 100% 

udział                         

w nich dzieci z klas 

VII 

I. Olobry, 

M. Kalicka 

Budowanie 

poczucia 

odpowiedzialności 

za własne 

zachowanie 

    Pogadanki, projekcje 

filmów edukacyjno-

profilaktycznych, 

prelekcje. 

Cały rok 

szkolny 

Uczniowie 

posiadają wiedzę 

na temat zachowań 

ryzykownych 

Wychowawcy klas 

Pedagog 

Psycholog 

 

Zmniejszenie ilości 

uczniów 

podejmujących 

zachowania 



 ryzykowne.  

 

   Kształcenie 

umiejętności 

dokonywania 

właściwego wyboru 

w sytuacjach 

związanych                            

z nadużywaniem 

środków 

psychoaktywnych 

Zapoznanie uczniów 

z przepisami prawa 

oraz 

odpowiedzialnością 

karną za łamanie 

przepisów prawa. 

 

Październik 

2021 

Uczniowie znają 

obowiązujące 

normy społeczne 

oraz obowiązujące  

w szkole zasady                   

i procedury 

 

Wychowawcy klas Uczniowie znają 

obowiązujące 

normy i zasady 

zachowania.  

 

    Prowadzenie godzin 

wychowawczych 

rozwijających 

umiejętności 

asertywne 

Cały rok 

szkolny 

Uczniowie 

uczestniczą                               

w zajęciach  

Wychowawcy klas, 

psycholog/ pedagog 

Uczniowie potrafią 

stosować zasady 

asertywnego 

zachowania się                       

w praktyce 

    Dzień Profilaktyki 

Szkolnej 

Czerwiec 

2022 

Organizacja Dnia 

Profilaktyki 

Szkolnej i udział w 

nim młodzieży  

Dyrektor, pedagog, 

psycholog 

Uczniowie 

prezentują postawę 

asertywności i 

odpowiedzialności 

za własne 

zachowanie 

  Przedwczesna 

inicjacja 

seksualna 

Przeciwdziałanie 

ryzykownym 

zachowaniom 

seksualnym – 

kształtowanie 

postawy 

odpowiedzialności. 

Rozbudzanie takich 

wartości jak: 

przyjaźń, miłość, 

szacunek do siebie  

i innych 

Wyposażenie 

uczniów w wiedzę 

dotyczącą skutków 

przedwczesnej 

inicjacji seksualnej - 

spotkanie                             

z lekarzem. 

 

Jesień 2021 

 

 

 

Uczniowie 

posiadają wiedzę 

dotyczącą rozwoju 

seksualnego i 

odpowiedzialności 

za podejmowane 

decyzje 

Wychowawcy klas Uczniowie nie 

podejmują 

zachowań 

związanych                  

z wczesną inicjacją 

seksualną. Szanują 

siebie nawzajem. 

    Zajęcia                               

z wychowawcą - 

Godność dziewczyny 

Jesień 2021 Uczniowie 

posiadają wiedzę 

dotyczącą rozwoju 

Wychowawcy klas Uczniowie nie 

podejmują 

zachowań 



i godność chłopca 

 

seksualnego i 

odpowiedzialności 

za podejmowane 

decyzje 

związanych                  

z wczesną inicjacją 

seksualną. Szanują 

siebie nawzajem. 

    Pogadanki                                  

na godzinach 

wychowawczych 

Cały rok 

szkolny 

Uczniowie 

posiadają wiedzę 

dotyczącą rozwoju 

seksualnego                     

i odpowiedzialności 

za podejmowane 

decyzje 

Wychowawcy klas  Uczniowie nie 

podejmują 

zachowań 

związanych                  

z wczesną inicjacją 

seksualną. Szanują 

siebie nawzajem. 

Działania o charakterze profilaktycznym skierowane do rodziców  

 

Lp.   Zjawisko 

niepożądane 

 Zadanie  Forma 

realizacji 

Termin  Kryterium 

sukcesu 

Odpowiedzialni Efekty 

1.  Niewystarczająca 

świadomość w 

zakresie zagrożeń 

związanych z 

koronawirusem 

 Profilaktyka 

związana z 

COVID-19 

(szczepienia) 

Pogadanka 

podczas zebrania 

z rodzicami, 

odczytanie listu 

MEiN 

Wrzesień 

2021 

Rodzice posiadają 

większą wiedzę na 

temat COVID-19                    

i szczepień 

Wychowawcy 

Dyrektor 

Rodzice prezentują mniejszy 

poziom leku związany                     

ze szczepieniami  

2.  Niskie 

umiejętności 

komunikacyjne 

 Kształtowanie 

umiejętności 

współpracy                                    

z nauczycielami                         

w dążeniu do 

osiągnięcia celu. 

Udział                       

w zebraniach             

oraz 

indywidualnych 

konsultacjach  

Cały rok 

szkolny 

Rodzice 

korzystają z 

proponowanych 

form współpracy 

Wychowawcy 

klas 

Wymiana informacji                           

o dziecku. Większa 

efektywność podejmowanych 

działań dydaktycznych i 

wychowawczych 

3.  Zbyt wąski zasób 

wiedzy dotyczącej 

trudności 

rozwojowych 

dziecka  

 Psychoedukacja 

rodziców: 

1. Moje dziecko 

idzie do klasy 

1 

2. Moje dziecko 

idzie do klasy 

4 

3. Wspieram 

moje dziecko 

przed 

egzaminem 

Prelekcja dla 

rodziców dzieci          

z klasy 1, 4, 8 

Czerwiec 

2021, 

wrzesień 

2021  

i kwiecień 

2022 

 

 

 

 

Wszyscy 

zainteresowani 

rodzice 

uczestniczą                 

w 

zorganizowanych 

przez szkołę 

formach wsparcia 

Dyrektor szkoły, 

pedagog, 

psycholog 

Zwiększenie poziomu 

wiedzy rodziców                                 

i umiejętności 

wychowawczych 



 

    Indywidualne 

rozmowy                    

z rodzicami 

 

Cały rok 

szkolny 

 

Rodzice 

korzystają                      

z możliwości 

uzyskania 

wsparcia w roli 

rodzica 

Wychowawcy 

klas, pedagog, 

psycholog 

Zwiększenie poziomu 

wiedzy rodziców                              

i umiejętności 

wychowawczych 

    Włącznie                    

do organizacji 

imprez 

szkolnych                          

i klasowych 

(Festyn 

rodzinny, 

jarmark 

świąteczny) 

Cały rok 

szkolny 

Rodzice angażują 

się w życie klasy  

i szkoły 

Wychowawcy 

klas 

Rodzice aktywnie 

uczestniczą w życiu klasy                     

i szkoły 

4.   Wąski zasób 

wiedzy dotyczącej 

sposobów 

motywowania 

dziecka do nauki                

i pracy z nim  

na terenie domu 

 Psychoedukacja 

rodziców: 

Jak motywować 

dziecko do nauki? 

  

Prelekcja dla 

rodziców 

uczniów                     

ze wszystkich 

klas 

Wrzesień 

– listopad  

2021 

Wszyscy 

zainteresowani 

rodzice 

uczestniczą w 

zorganizowanych 

przez szkołę 

formach wsparcia 

 

Dyrektor szkoły, 

pedagog, 

psycholog 

Doradca 

zawodowy 

Rodzice znają sposoby 

motywowania swojego 

dziecka  

do nauki 

    Indywidualne 

rozmowy                      

z rodzicami                     

na temat 

motywowania 

dziecka do nauki 

 

Cały rok 

szkolny 

Rodzice 

korzystają z 

indywidualnych 

konsultacji 

Wychowawca, 

pedagog, 

psycholog 

Wsparcie w roli rodzica 

   Niewystarczający 

zasób wiedzy 

dotyczącej wyboru 

dalszej drogi 

kształcenia 

dziecka 

 Psychoedukacja 

rodziców: Wybór 

dalszej drogi 

kształcenia  

  

Prelekcja                    

dla rodziców 

uczniów klas 

VIII 

Kwiecień 

2022 

Wszyscy 

zainteresowani 

rodzice 

uczestniczą w 

zorganizowanych 

przez szkołę 

formach wsparcia 

Dyrektor szkoły, 

pedagog, 

psycholog. 

Doradca 

zawodowy 

Zwiększenie poziomu 

wiedzy rodziców na temat 

dalszej ścieżki edukacyjnej. 



 

    Indywidualne 

rozmowy z 

rodzicami  

Cały rok 

szkolny 

Rodzice 

korzystają                        

z możliwości 

uzyskania 

wsparcia w roli 

rodzica 

Wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog 

Wszyscy zainteresowani 

rodzice poszerzyli swój 

zakres wiedzy w poruszanym 

temacie 

   Problem 

nadmiernego 

korzystania  

z telefonu  

komórkowego               

i narzędzi TIK 

 

Psychoedukacja 

rodziców: Telefon 

komórkowy w 

rękach mojego 

dziecka 

Prelekcja dla 

rodziców dzieci               

z klasy 4-8 

 

Wrzesień 

2021 

Wszyscy 

zainteresowani 

rodzice 

uczestniczą               

w zorganizowanej 

prelekcji 

Wychowawcy 

klas na 

pierwszych 

zebraniach 

Zwiększenie poziomu 

wiedzy rodziców 

    Indywidualne 

rozmowy                       

z rodzicami 

Cały rok 

szkolny 

Rodzice 

korzystają                          

z możliwości 

indywidualnych 

konsultacji 

Wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog 

Zwiększenie kompetencji 

wychowawczych rodziców. 

    Psychoedukacja 

rodziców 

Indywidualne 

rozmowy                     

z rodzicami 

dotyczące 

trudności 

wychowawczych 

z dzieckiem 

 

Cały rok 

szkolny 

Rodzice 

korzystają z porad 

psychologa                      

i pedagoga 

Pedagog, 

psycholog, 

wychowawca 

Zwiększenie kompetencji 

wychowawczych rodzica 

Działania o charakterze profilaktycznym skierowane do nauczycieli 

 

  Zjawisko 

niepożądane 

 Zadanie  Forma realizacji Termin  Kryterium 

sukcesu 

Odpowiedzial

ni 

Efekty 

  Niska odporność  

na stres  

Jak radzić sobie  

ze stresem                      

i wypaleniem 

zawodowym                  

w pracy? 

Rada Pedagogiczna 

szkoleniowa 

 Wszyscy 

nauczyciele biorą 

udział w RP  

Dyrektor  Nauczyciele posiadają wiedzę 

na temat sposobów radzenia 

sobie ze stresem w pracy 

  Problem w relacji Trudny rodzic – Rada Pedagogiczna  Wszyscy Dyrektor  Nauczyciele posiadają wiedzę 



rodzic - nauczyciel jak z nim 

rozmawiać 

 

szkoleniowa nauczyciele biorą 

udział w RP  

na temat sposobów radzenia 

sobie z problemowymi 

zachowaniami ucznia 

  Niewystarczająca 

znajomość 

skutecznych 

metod 

motywowania  

do nauki 

Podnoszenie 

poziomu wiedzy                 

i umiejętności  

w zakresie 

motywowania 

ucznia  

do nauki  

Samodoskonalenie 

zawodowe  

Cały rok 

szkolny 

Każdy nauczyciel 

podejmuje 

działania 

związane 

poszerzaniem 

zasobu wiedzy                 

i umiejętności                 

w tym obszarze 

Nauczyciele  Nauczyciele potrafią 

skutecznie zmotywować ucznia 

do nauki. 

 


