
 

 

Załącznik do Programu Wychowawczo – Profilaktycznego 
 na rok szkolny 2021/2022 

 

1. WYCHOWANIE DO WARTOŚCI POPRZEZ SYSTEMATYCZNE REALIZOWANIE OBOWIĄZKÓW 
SZKOLNYCH, KSZTAŁTOWANIE POSTAW OBYWATELSKICH I PATRIOTYCZNYCH 

 

Zadania do realizacji Realizatorzy zadań Termin realizacji 

Zapoznanie uczniów z regulaminem oceniania 
zachowania, konsekwencje spóźnień na 
lekcje. 
Powrót do procesu integracji klasy, ponowne 
wypracowanie zasad. 

Wychowawcy, pedagog Wrzesień,  
Cały rok 

Rozmowy z rodzicami na temat skutków 
niesystematycznego lub braku realizowania 
obowiązku szkolnego przez dziecko. 

Wychowawcy, nauczyciele, 
pedagog 

W miarę potrzeb 

Systematyczne monitorowanie absencji 
uczniów na zajęciach i bieżące informowanie 
rodziców uczniów. 

Wychowawcy, pedagog Cały rok 

Pomoc pedagogiczno-psychologiczna dla 
uczniów mających trudności w nauce, 
stwarzających problemy wychowawcze. 

Wychowawcy, nauczyciele, 
pedagog 

Cały rok 

Pomoc pedagogiczno-psychologiczna dla 
uczniów w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania szkoły (sytuacja epidemiczna) 
oraz po okresie izolacji (kształcenie na 
odległość/hybrydowe). 
Profilaktyka zaburzeń emocjonalnych. 

Wychowawcy, pedagog Wrzesień, 
W miarę potrzeb 

Pomoc koleżeńska uczniom mającym 
trudności w nauce – wolontariat dzieci-
dzieciom. 

Wychowawcy, nauczyciele Cały rok 

Stosowanie ciekawych metod pracy na lekcji, 
indywidualizacja pracy, atrakcyjne,  
motywujące uczniów formy nauki zdalnej. 

Nauczyciele Cały rok 

Dni patrona szkoły. 
Konkurs: Dokąd zabrałbym/zabrałabym 
Pałkiewicz. Od morza do gór – przewodnik 
wycieczki po Polsce.   
Urodziny patrona szkoły. 

Wychowawcy, nauczyciele II semestr 
 



Działania ekologiczne. 
Projekt Eko Szkoła. 
Dzień Ziemi – wyjście na śmietnisko do 
Czarnówka. 

Wychowawcy, nauczyciele, 
świetlica szkolna 

Cały rok 

Akcja charytatywna „Podaj łapę”, zbiórka na 
rzecz schronisk dla zwierząt. 

Wychowawcy świetlicy 
szkolnej, nauczyciele 

Listopad 
 

Dzień Edukacji Narodowej. Wychowawcy, nauczyciele 14.10.2021 

Akademia z okazji Dnia Niepodległości,  
Święto Narodowe 3 maja. 

Wychowawcy, nauczyciele, 
pedagog i opiekun koła 
teatralnego 

Listopad  
Maj  

Dzień Żołnierzy Wyklętych –  żywa lekcja 
historii. 

Nauczyciel historii, 
wychowawcy 

Marzec  

 
2. ELIMINOWANIE ZACHOWAŃ PRZEMOCOWYCH 

 
Przeprowadzenie godzin wychowawczych 
dotyczących zachowań agresywnych, 
asertywności, tolerancji oraz radzenia sobie 
ze stresem. 

Wychowawcy, pedagog Październik (i według 
potrzeb) 

Rozmowy interwencyjne z uczniami, którzy 
nie przestrzegają podstawowych zasad 
współżycia społecznego. 

Wychowawcy, nauczyciele, 
pedagog, dyrekcja, specjaliści 

Cały rok 

Przygotowanie gazetek szkolnych: „Szkoła bez 
agresji”, „Szacunek i tolerancja”, „Cyber 
przemoc”. 

Wychowawcy Cały rok 

Profilaktyka zachowań przestępczych, 
przyjmowania substancji odurzających, 
ucieczek z domu, zachowań 
autoagresywnych. 

Wychowawcy, pedagog, 
nauczyciele, specjaliści 
 

Cały rok 

Opracowanie klasowego (na godz. wych.)  
kodeksu zachowań, wyglądu uczniów. 

Uczniowie, wychowawcy, 
dyrekcja, pedagog 

Wrzesień/październik 

Podnoszenie kompetencji wychowawczych 
rodziców, rozmowy indywidualne. 

Wychowawcy, pedagog W miarę potrzeb 

Organizowanie pomocy dla ucznia i opiekuna 
prawnego w sytuacjach kryzysowych tj. 
diagnoza w PPP, Poradni Zdrowia 
Psychicznego, specjalistów. 

Dyrekcja, nauczyciele, 
opiekun prawny, pedagog, 
poradnie 

W miarę potrzeb 

Integracja klas I-III, V-VII. Wychowawcy, nauczyciele Wrzesień/ cały rok 
 

3. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM UCZNIÓW, BUDOWANIE PRAWIDŁOWYCH 
RELACJI I WRAŻLIWOŚCI NA POTRZEBY INNYCH 
 

Systematyczne rozmowy z rodzicami Wychowawcy, pedagog, Cały rok 



mającymi trudności wychowawcze z dziećmi  
i udzielanie wskazówek do pracy, kierowanie 
do instytucji wspomagających proces 
wychowawczy. 

specjaliści 

Współpraca z instytucjami działającymi na 
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
(MOPS, Policja, Sąd Rodzinny). 

Wychowawcy, pedagog Cały rok 

Kształtowanie postawy szacunku, godności 
Dzień Praw Człowieka – lekcje wychowawcze. 

Wychowawcy, pedagog Grudzień 

Udział w kampanii społecznej AUTYZM – 
wiem, rozumiem, pomagam – konkurs 
plastyczny, prelekcja w LCK. 

Pedagog, wychowawcy Marzec/kwiecień 

Andrzejki klasowe. Wychowawcy, nauczyciele Listopad 

Mikołajki – Filharmonia Bałtycka spektakl: 
„Piotruś Pan”.  
Festiwal kolęd, pastorałek, piosenek 
świątecznych.  
Akcje charytatywne (WOŚP, Rodzina – 
rodzinie – świąteczna paczka). 
Wigilia szkolna. 

Wychowawcy, nauczyciele Grudzień/ styczeń 

Dzień Seniora – kartki dla babci i dziadka. Wychowawcy, nauczyciele, 
świetlica szkolna 

Styczeń 

Dzień Rodziny (na sportowo i naukowo). Wychowawcy, nauczyciele Maj/czerwiec 
 

4. WALKA Z UZALEŻNIENIAMI, INFORMOWANIE O NEGATYWNYCH SKUTKACH SPOŻYWANIA 
UŻYWEK 
 

Zapobieganie uzależnieniom od nikotyny (e-
papierosy), alkoholu, środków odurzających, 
dopalaczy, zapobieganie zachowaniom 
przestępczym, zażywaniu substancji 
odurzających, ucieczkom z domu, 
samookaleczeniom, próbom samobójczym. 
Przeprowadzenie godzin wychowawczych, 
pogadanki, spotkania ze specjalistami. 

Wychowawcy, pedagog Cały rok 

Bezpieczna szkoła – monitorowanie terenu 
szkoły. 

Cały personel pedagogiczny 
oraz pozostały personel 
szkolny 

Cały rok 

Szybka interwencja, powiadomienie rodziców 
o zachowaniach ryzykownych. 

Cały personel pedagogiczny 
oraz pozostały personel 
szkolny 

Cały rok 

Poszerzanie wiedzy rodziców dotyczącej 
zagrożeń związanych z zachowaniami 
ryzykownymi, uzależnieniami - spotkania 

Wychowawcy, pedagog, 
dyrekcja 

Cały rok, w miarę 
potrzeb 



indywidualne, ze specjalistami, zebrania 
ogólne. 

Zapobieganie uzależnieniom od komputera i 
Internetu, telefonów komórkowych, 
cyberprzemocy. 

Wychowawcy, pedagog, 
policja, nauczyciele 
informatyki i techniki 

Cały rok 

Punkt informacyjny dot. uzależnień – 
publikacje, ulotki. 

Pielęgniarka szkolna, pedagog Cały rok 

 
5. RÓŻNICE W ZAKRESIE POSIADANEJ WIEDZY MIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI UCZNIAMI 

POWODUJĄCE KONFLIKT 
 

Stosowanie aktywnych metod nauczania  
z wykorzystaniem multimedialnych środków 
dydaktycznych. 

Nauczyciele Cały rok 

Zajęcia wyrównawcze, konsultacje dla 
uczniów, pomoc w lekcjach w tym dla 
uczniów powracających z zagranicy. 

Nauczyciele, wychowawcy, 
nauczyciele świetlicy 

Cały rok 

Motywowanie uczniów do pracy, 
dostrzeganie najmniejszych osiągnięć. 

Nauczyciele, wychowawcy, 
nauczyciele świetlicy 

Cały rok 

Analiza opinii z PPP, zapoznanie z zaleceniami 
przestrzeganie ich, opracowywanie i 
kontynuacja zaleceń  w IPET-ach. 

Wychowawcy, nauczyciel 
wspomagający, nauczyciele, 
pedagog 

Wrzesień / cały rok 

Rozmowy interwencyjne z uczniami, 
wspieranie wychowawców i nauczycieli. 

Pedagog, specjaliści Na bieżąco 

 
6. DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU DBAŁOŚĆ O WŁAŚCIWY ROZWÓJ FIZYCZNY, KONDYCJĘ I 

POPRAWĘ POSTAWY UCZNIA 
 

Organizowanie szkolnych imprez sportowych.  Wychowawcy, nauczyciel w-f Cały rok 
Marzec 

Udział uczniów w zawodach sportowych na 
różnych szczeblach. 

Nauczyciel w-f Cały rok 

Pierwszy Dzień Wiosny, Światowy Dzień 
Kolorowej Skarpetki. 

Wychowawcy, nauczyciele,  
 

Marzec 

Prowadzenie gimnastyki śródlekcyjnej 
podczas lekcji. 

Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej 

Cały rok 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo – 
rekreacyjnych (sekcja rowerowa, ścianka 
wspinaczkowa, SKS, karate, sekcja piłkarska). 

Nauczyciel w-f, instruktorzy, 
trenerzy 

Cały rok 

Kształtowanie prawidłowej postawy ciała. 
Zajęcia na basenie. 

Nauczyciel w-f Cały rok 

Wyrabianie i utrwalanie zasad racjonalnego 
żywienia. Zapoznanie z zasadami 

Dyrekcja, wychowawcy, 
nauczyciele przyrody, biologii, 

Cały rok 



prawidłowego odżywiania, dożywianie dzieci 
w stołówce szkolnej, lekcje wychowawcze, 
pogadanki. 

pedagog 

Bilans zdrowia Lekarz, pielęgniarka szkolna Cały rok 

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy – szkolenie 
dla uczniów uwzględniające przepisy COVID. 

Ratownicy medyczni, 
wychowawca klasa VII 

Wrzesień 
 

  
7. MOTYWOWANIE UCZNIÓW DO DBAŁOŚCI O HIGIENĘ OSOBISTĄ, INFORMOWANIE  

O NEGATYWNYCH SKUTKACH SPOŻYWANIA UŻYWEK ORAZ O PROBLEMACH WIEKU 
DOJRZEWANIA 
 

Prowadzenie spotkań poświęconych higienie 
osobistej uczniów, szczególnej dbałości o 
wytyczne związane z sytuacją 
epidemiologiczną (COVID). 
Kształtowanie nawyków higieny osobistej.  
Promocja zdrowego stylu życia. 

Pielęgniarka, pedagog, 
pracownicy PSSE, 
wychowawcy 

Cały rok 

Propagowanie czasopism promujących 
zdrowy styl życia (ulotki, broszurki). 

Pielęgniarka, pedagog, 
wychowawcy 

Październik/marzec 

Gazetki o tematyce zdrowotnej, zasady 
bezpieczeństwa związane z sytuacją 
epidemiologiczną (COVID). 

Wychowawcy klas, pedagog, 
dyrekcja, pielęgniarka 

Cały rok 

Pogadanki, spotkania młodzieży z osobami 
uzależnionymi od alkoholu, narkotyków, 
dopalaczy. 

Pedagog, pracownicy 
Ośrodków Osób 
Uzależnionych 

Marzec 

Wzrost poziomu wiedzy na temat HIV i AIDS 
pogadanki. 

Wychowawcy, pielęgniarka, 
pedagog 

Grudzień 

Młodzież a prawo, odpowiedzialność uczniów 
za swoje czyny w świetle przepisów prawa. 

Specjalista ds. Nieletnich KPP 
Lębork, pedagog, kurator SR 

Cały rok 

Pogadanki dot. problemu bulimii i anoreksji 
wśród dziewcząt. 

Pedagog, pielęgniarka Maj 

 
8. DBANIE O BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW W SZKOLE I POZA NIĄ 

 
Pogadanki na temat zasad bezpiecznego 
poruszania się po drogach, zachowania w 
kontaktach z osobami obcymi oraz unikania i 
nie prowokowania sytuacji mogących 
stwarzać zagrożenia. 

Wychowawcy, nauczyciele, 
pedagog, policja 

Cały rok 

Wycieczki ulicami miasta – praktyczne 
ćwiczenia. 

Wychowawcy, nauczyciele 
edukacji wczesnoszkolnej 

Wrzesień/październik 

Działania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. Spotkania uczniów z policją, 
przygotowanie do uzyskania karty rowerowej, 

Wychowawcy, nauczyciele 
techniki, policja 

Cały rok 



konkursy, wystrój tematyczny klas. 

Ochrona fizyczna i monitoring wizyjny 
obiektów szkolnych. 

Dyrekcja, nauczyciele, 
wychowawcy 

Cały rok 

Instruktaże na temat zachowania 
bezpieczeństwa w różnych pracowniach  
szkolnych. 

Wychowawcy, nauczyciele Cały rok 

Dbałość o spełnianie norm bezpieczeństwa 
obiektu i jego wyposażenia. 

Dyrekcja, nauczyciele, 
wychowawcy 

Cały rok 

Spotkanie ze strażakiem dotyczące zagrożeń 
związanych z używaniem środków 
pirotechnicznych (petardy, fajerwerki) - 
uczniowie klas I-VII. 

Pedagog, strażak, pielęgniarka Grudzień 

 
9. WSPIERANIE UCZNIÓW Z WYBITNYMI UZDOLNIENIAMI 

 
Doskonalenie i utrwalanie pożądanych cech 
charakteru: pracowitość, wytrwałość, 
dokładność, systematyczność w czasie lekcji i 
pozalekcyjnych aktywności. 

Wychowawcy, nauczyciele 
przedmiotów, nauczyciele 
świetlicy, dyrekcja, pedagog, 
specjaliści 

Cały rok 

Rozwijanie umiejętności krytycznego 
myślenia i działania, wyrabianie postawy 
szacunku w konwersacji. 

Wychowawcy, nauczyciele 
przedmiotów, nauczyciele 
świetlicy, dyrekcja, pedagog, 
specjaliści 

Cały rok 

Indywidualizacja pracy w czasie lekcji. Wychowawcy, nauczyciele 
przedmiotów, nauczyciele 
świetlicy, dyrekcja, pedagog, 
specjaliści 

Cały rok 

Powierzanie uczniowi funkcji asystenta n-la. Wychowawcy, nauczyciele 
przedmiotów, nauczyciele 
świetlicy, dyrekcja, pedagog, 
specjaliści 

Cały rok 

Wdrażanie ucznia do korzystania z różnych 
źródeł informacji. 

Wychowawcy, nauczyciele 
przedmiotów, nauczyciele 
świetlicy, dyrekcja, pedagog, 
specjaliści 

Cały rok 

Udział uczniów w pozalekcyjnych kołach 
zainteresowań, konkursach (np. Światowy 
Dzień Tabliczki Mnożenia, Eko-ozdoba w MDK, 
konkurs matematyczny KANGUR, konkurs 
Rodno Mowa). 

Wychowawcy, nauczyciele 
przedmiotów, nauczyciele 
świetlicy, dyrekcja, pedagog, 
specjaliści 

Zgodnie z 
harmonogramem 

 



 
10. EWALUACJA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNYCH 

 
Ocena podejmowanych w szkole działań, ich 
realizacji zgodnie z koncepcją wychowania 
zmierzającą do kształtowania osobowości 
ucznia, jego wszechstronnego rozwoju pod 
kierunkiem i przy wsparciu nauczycieli. 
Informacje zbierane od uczniów rodziców i 
nauczycieli. 

Zespół opracowujący program 
wychowawczo - profilaktyczny 

Czerwiec 

 
 
Działania wychowawczo - profilaktyczne będą realizowane zgodnie z opracowanym programem, 
modyfikowane w zależności od bieżących potrzeb i sytuacji epidemiologicznej w kraju. 
 
 
Opracował zespół: 
 
- pedagog Urszula Żulpo 
 
- Natalia Zielińska 
 
- Katarzyna Solska 
 
- Tomasz Gorgolik 
 
- Ewelina Gaca 
 
 
 
Program zatwierdzono na Radzie Pedagogicznej  dnia 20.09.2021 


