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WSTĘP 
                                                        

1. Wychowanie i profilaktyka jest ciągłym procesem kształtowania charakteru i postaw człowieka w rozwoju , chronieniem go przed 

zagrożeniami i reagowaniem na pojawiające się zagrożenia. Ochrona dziecka, ucznia, wychowanka przed zakłóceniami rozwoju, 

podejmowaniem działań ryzykownych, ochrona jego tożsamości z poszanowaniem innych jest niezwykle ważnym zadaniem dla dorosłych. 

2. Wszystkie zadania programu mają na celu wdrażanie młodego człowieka do opanowania umiejętności budowania dobrych relacji i 

pozytywnych więzi opartych na skutecznej komunikacji zarówno między uczniami, jak również w relacjach nauczyciel – uczeń. Poza tym 

nieodzownym elementem działań wychowawczych i profilaktycznych jest poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wyrażania 

swoich potrzeb, emocji i opinii. Istotnym elementem profilaktyki jest więc alternatywne promowanie pozytywnych zjawisk w stosunku do tych, 

które usiłuje się wyeliminować oraz wzmacnianie czynników chroniących przed rozwojem zagrożeń.  

3. Zaplanowane przez nas działania wychowawcze, profilaktyczne, edukacyjne i informacyjne mają na celu wszechstronny rozwój ucznia 

zmierzający ku jego pełnej dojrzałości w 5 sferach: fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, społecznej i aksjologicznej. Skierowane są również 

do nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców uczniów, których rola w wychowaniu własnych dzieci jest kluczowa. W bieżącym roku 

szkolnym nasza praca wychowawcza będzie się koncentrowała na promowaniu wartości takich jak: wdzięczność, szacunek, życzliwość, 

uczciwość, przyjaźń i rodzina. Oczywiście będzie ona zbieżna z głównymi kierunkami pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018. Uwzględniać 

będzie: wdrażanie nowej podstawy programowej oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oparciu o nowe przepisy; podniesienie jakości 

edukacji matematycznej, przyrodniczej, informatycznej; współpracę z rodzicami w zakresie prawidłowego funkcjonowania dziecka w 

środowisku cyfrowym, a także wzmocnienie wychowawczej roli szkoły poprzez systematyczną realizację powyższego programu.  

4. Podstawą prawną programu jest Ustawa z dnia 14. 12.2016 Prawo Oświatowe art. 4 pkt. 24  i art. 26 oraz Rozporządzenie MEN w/s zakresu 

i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu 

przeciwdziałania narkomanii z dnia 18.08.2015 r.  
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                                            MISJA I WIZJA SZKOŁY  
 

                 NASZĄ MISJĄ JEST  „ROZWIJAĆ SKRZYDŁA, INSPIROWAĆ, WSPIERAĆ WYCHOWANIE”  
                                                                   

 
WIZJA – w naszej  szkole : 
 

 wszystkie działania ukierunkowane są na wszechstronny rozwój ucznia, 

 dzieci czują się bezpiecznie, wiedzą jak unikać zagrożeń /przemoc, cyberprzemoc, uzależnienie od TV, komputera, dopalaczy, 

narkotyków itp./, 

 uczniowie biorą odpowiedzialność za swoją edukację  poprzez znajomość PZO i wdrażanie przez nauczycieli oceniania kształtującego, 

 dobrze przygotowujemy dzieci do kolejnych etapów kształcenia oraz startu w dorosłe życie, 

 jesteśmy otwarci na zmiany, jakie niesie współczesny świat, 

 aktywnie współpracujemy ze środowiskiem lokalnym , a w szczególności z  rodzicami, którzy są partnerami dialogu edukacyjnego, 

 uczymy tolerancji i stwarzamy możliwości poznania kultur  różnych krajów poprzez nawiązanie kontaktu ze szkołami partnerskimi  

w Anglii i |Indiach oraz realizację projektów międzynarodowych , 

 systematycznie wzbogacamy bazę SP 118  wykorzystując najnowsze osiągnięcia technologii informacyjnej, 

„bo każde dziecko potrzebuje skrzydeł….” 
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 troszczymy się o wysoki poziom przygotowania i umiejętności kadry pedagogicznej oraz permanentne podnoszenie ich kwalifikacji 

zawodowych, 

 dbamy o wychowanie naszych uczniów w prawdzie i uczciwości. 

 

CELE OGÓLNE JAKIE  STAWIA SOBIE SZKOŁA DO REALIZACJI  W OBSZARACH WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA: 

 

1. UTRWALANIE  ZASAD  KULTURY OSOBISTEJ 
 

2. WSPOMAGANIE  WSZECHSTRONNEGO  ROZWOJU UCZNIA 
 

3. WSPIERANIE UZDOLNIEŃ ORAZ OPIEKA NAD UCZNIEM Z TRUDNOŚCIAMI 
 

4. KSZTAŁTOWANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WŁASNĄ NAUKĘ ORAZ BEZPIECZEŃSTWO  
 

5. BUDZENIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ I PROZDROWOTNEJ 
 

6. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU, PAPIEROSÓW, DOPALACZY I NARKOTYKÓW 
 

7. PROPAGOWANIE EDUKACJI LOTNICZEJ 
 

8. UWRAŻLIWIANIE NA POTRZEBY INNYCH 
 

9. UCZENIE I UTRWALANIE POSTĘPOWANIA WEDŁUG ZASAD ETYCZNYCH W DUCHU   TOLERANCJI RELIGIJNEJ  I  KULTUROWEJ 
 

10. KSZTAŁTOWANIE POSTAW PATRIOTYCZNYCH  
 

11. REALIZOWANIE EDUKACJI EUROPEJSKIEJ 
 

12. OTWIERANIE SIĘ NA ZDOBYCZE CYWILIZACYJNE I TECHNICZNE 
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13. INTEGROWANIE ŚRODOWISKA SZKOLNEGO, RODZINNEGO I LOKALNEGO UCZNIÓW W CELU BUDOWANIA WZAJEMNEGO ZAUFANIA 
 

14. WSPIERANIE RODZICÓW W KSZTAŁTOWANIU WAŻNYCH UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH ORAZ INFORMOWANIE ICH O SPOSOBACH 
ZAPOBIEGANIA UZALEŻNIENIOM I INSTYTUCJACH WSPIERAJĄCYCH WALKĘ Z UZALEŻNIENIAMI 

 

 

                                     „człowiek jest tyle wart, ile potrafi dać drugiemu człowiekowi””                                                                            

 
                                                                                         - płk. pil. B. Orliński-                                                              

 

 

 

 
          WYCHOWANEK NASZEJ SZKOŁY: 
 

 jest dobrze przygotowany do kolejnego etapu kształcenia, 

 wyróżnia się wysokim poziomem kultury osobistej, 

 potrafi samodzielnie i we współpracy z innymi zdobywać wiedzę, korzystając z różnych źródeł informacji, 

 wykorzystuje zdobycze techniki, m.in. komputer w codziennej nauce, korzysta z najnowszych technologii informacyjnych, 

 ma świadomość potrzeby przestrzegania praw i obowiązków ucznia, dziecka, obywatela, 

 dąży do umacniania więzi emocjonalnej ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym, 

 zna swoje osiedle, miasto, region, 

 akceptuje ogólnie przyjęte wartości etyczne, 

 dba o własną kondycję fizyczną i psychiczną, uczestniczy w programach prozdrowotnych realizowanych  
     na terenie szkoły i poza nią ( np. „Bezpieczny Internet” , „Cisza”, „Zdrowe odżywianie”, „Profilaktyka uzależnień”,     
     „Cukierki”, „Spójrz inaczej”, „Między nami Kobietkami” itp. ), 

 jest wrażliwy na potrzeby słabszych, chorych, niepełnosprawnych pomagając im, np. w ramach wolontariatu, 

 prezentuje postawę patriotyczną, 

 ma orientację w zasadach funkcjonowania społeczeństwa demokratycznego, 
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 zna tradycje swojej szkoły, regionu oraz tradycje i technikę lotniczą, 

 jest odpowiedzialny za siebie i innych, unika zagrożeń uzależnieniem od papierosów, dopalaczy, narkotyków 

 w czasie wolnym rozwija swoje zainteresowania, uczestnicząc np. w zajęciach pozalekcyjnych, 

 zna swoje mocne i słabe strony, rozumie potrzebę pracy nad sobą, jest osobą kreatywną, 

 uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły, miasta, regionu, 

 jest świadomy zagrożeń ekologicznych i bierze aktywny udział w zapobieganiu degradacji środowiska naturalnego, 

 zna zagadnienia związane z integracją europejską, 

 uczy się języków obcych, 

 nie toleruje ani nie stosuje przemocy, wie jak się zachować w sytuacjach zagrożenia, 

 jest tolerancyjny wobec przekonań innych, szanuje odmienność religijną i kulturową. 

 

 

                 Kształtowanie cech osobowych wychowanka Szkoły Podstawowej nr  118 im. płk. pil.  Bolesława Orlińskiego 
                                                                         realizuje się poprzez następujące cykle zagadnień: 

 
W oddziale przedszkolnym:  

- adaptacja dzieci do nowych warunków oraz integracja zespołów, 
- odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej,  
- kształtowanie samodzielności i nawyków higienicznych, 
- kształtowanie umiejętności zgodnej zabawy i pracy, 
- budowanie pozytywnego obrazu siebie i zaspokajanie potrzeby bezpieczeństwa,  
- budowanie systemu wartości,  
- kształtowanie odporności emocjonalnej - umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach,  
- wspieranie dzieci nieśmiałych i z trudnościami,  
- dostrzeganie uzdolnień i rozwijanie ich,  
- organizowanie działań umożliwiających poznawanie wielowymiarowości człowieka (postrzegam, myślę, czuję, działam), 
- identyfikowanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych; sposoby radzenia sobie z nimi - kontrola zachowań,  
- tworzenie sytuacji pozwalających poznać możliwości własne dziecka i innych ludzi,  
- przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, zachowaniach służących i zagrażających zdrowiu,  
- udział w licznych akcjach prozdrowotnych i proekologicznych, 
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- wspieranie samodzielnych działań dziecka,  
- umożliwianie dziecku dokonywania wyborów i ponoszenia konsekwencji swoich działań,  
- utrwalanie zasad bezpieczeństwa podczas zabawy, pracy, spacerów, wycieczek, 
- tworzenie okazji do wymiany doświadczeń, uczenie dyskutowania i dochodzenia do kompromisu,  
- wprowadzanie dziecka w świat wartości uniwersalnych - dobro, prawda, miłość, piękno, 
- wykorzystywanie codziennych sytuacji do podejmowania prób samooceny i oceny zachowań innych,  
- rozwijanie poczucia odpowiedzialności,  
- tworzenie okazji do pełnienia przez dziecko różnych ról w układach interpersonalnych,  
- uczenie wspólnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów,  
- kształtowanie postaw rodzinnych,  
- poznanie najbliższej okolicy,  
- poznanie hymnu narodowego i symboli narodowych, - rozwijanie postaw patriotycznych,  
- zapoznanie z postacią naszego patrona - Orlińskiego,  

 
W klasie pierwszej:  

- kształtowanie  postaw świadczących o kulturze osobistej,  
- nauka hymnu państwowego oraz hymnu szkoły, poznanie sztandaru szkoły  
- poznanie symboli narodowych i rozwijanie postaw patriotycznych 
-    pogłębianie więzi rodzinnych i koleżeńskich 
-    poznawanie najbliższej okolicy 
-    orientacja w szkole – bezpieczna szkoła, bezpieczna przerwa 
-    znajomość podstawowych praw i obowiązków ucznia 
-    przestrzeganie zasad zachowania w szkole 
-    poznawanie tradycji szkolnych, w tym pasowanie na ucznia SP 118 
-    znajomość mitu o Ikarze, poznanie postaci B. Orlińskiego  
-    rozpoznawanie urządzeń lotniczych lżejszych od powietrza 
-    zdobycie podstawowej wiedzy o Osiedlu Kosmonautów, Wrocławiu, Dolnym Śląsku i Polsce 
-    znajomość legend związanych z regionem, początkami Polski 
-    kształtowanie więzi z klasą i szkołą 
-    rozpoznanie uzdolnień i trudności uczniów 
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-    wprowadzenie edukacji informatycznej 
-    wiedza o życiu dzieci w państwach Unii Europejskiej 
-    poznawanie podstawowych zagadnień ekologicznych,  wdrażanie zasad segregacji śmieci 
-    propagowanie zdrowego i higienicznego stylu życia 

 
 W klasie drugiej:  
- kształtowanie dyscypliny szkolnej, zachowanie zasad bezpieczeństwa w szkole 
- poznawanie tradycji narodowych, znajomość hymnu narodowego 
- kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i europejskiej  
- poznanie symboli Unii Europejskiej  oraz tradycji państw Unii 
- poszerzenie wiedzy o Wrocławiu, poznawanie Dolnego Śląska 
- pogłębianie znajomości osiedla, patronów ulic /projekt –„Patroni ulic”- wystawa plakatów/ 
- poszerzanie wiedzy o patronie szkoły i jego locie do Tokio 
- zapoznanie uczniów z postacią i dokonaniami Mirosława  Hermaszewskiego 
- poznanie urządzeń lotniczych cięższych od powietrza 
- kultywowanie tradycji rodzinnych 
- kształtowanie umiejętności zgodnej współpracy w grupie rówieśniczej 
- wspieranie uczniów uzdolnionych i uczniów z trudnościami 
- edukacja informatyczna 
- troska o ekologię, higienę i zdrowy styl życia 

 

-  

            W klasie trzeciej:  
- znajomość tradycji rodzinnych i narodowych 
- poznanie historii szkoły, dokonań jej patrona  
- poszerzenie wiedzy o Bolesławie Orlińskim- prezentacja lotu do Tokio, konkurs wiedzy o patronie 
- znajomość i przestrzeganie praw i obowiązków ucznia 
- znajomość historii osiedla, patronów ulic 
- poznanie kosmicznych urządzeń lotniczych 
- zwiedzanie lotniska, poznanie zasad jego funkcjonowania 
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- udział w konkursie o tytuł „Pilota po Osiedlu Kosmonautów”  
- przygotowanie i udział w konkursie wiedzy o Wrocławiu 
- poznawanie walorów turystycznych Dolnego Śląska 
- posługiwanie się mapą fizyczną Polski 
- sztuka elementem  kultur różnych  krajów Europy i świata 
- wykorzystywanie wiedzy ekologicznej w życiu codziennym 
- przestrzeganie zasad i procedur bezpieczeństwa w szkole 
- troska o higienę psychiczną i fizyczną oraz zdrowy styl życia 

- przygotowanie do przejścia na drugi etap edukacyjny /samodzielność, samoobsługa, znajomość zasad pracy, wewnątrzszkolny system oceniania/ 
 
           W klasie czwartej:  

- kształtowanie wysokiego poziomu kultury osobistej 
-  pogłębianie poczucia związku z tradycjami rodziny 
- rozumienie treści i symboliki godła i hymnu państwowego 
- wizyta przedstawicieli klas na grobie patrona szkoły  
- rozumienie idei samorządności uczniowskiej 
- poznawanie treści ; Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania , Przedmiotowe Zasady  Oceniania , Statut Szkoły, Konwencja Praw Dziecka 
- nauka hymnu Unii Europejskiej 
- uczestniczenie w projektach międzynarodowych z wykorzystaniem znajomości języków obcych 
- kształtowanie wrażliwości ekologicznej 
- korzystanie z różnych źródeł informacji 
- doskonalenie umiejętności pracy w grupie 
- kształtowanie dobrej kondycji fizycznej i psychicznej oraz nawyków higieny i dbałości o zdrowie 
- uczestniczenie w życiu kulturalnym Wrocławia 
- poznanie i akceptacja ogólnie przyjętych wartości etycznych 
- określanie uzdolnień uczniów, motywowanie  ich do rozwoju i kreatywności 
- poznanie baśni różnych  narodów 
- profilaktyka uzależnień – informacje o zagrożeniach i skutkach nałogów/papierosy, alkohol, dopalacze, narkotyki/ 

- respektowanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących  uczniów klas starszych, troska o bezpieczeństwo swoje i innych 
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           W klasie piątej: 

- rozumienie pojęcia narodu i państwa w kontekście praw i obowiązków obywatela 
- nauka pieśni patriotycznych 
- poznanie korzeni kultury europejskiej 
- kształtowanie postaw tolerancji wobec przekonań innych 
- poszerzanie znajomości Wrocławia, regionu i Polski 
- poznanie sylwetek wybitnych lotników 
- poznanie mitów greckich i rzymskich 
- poznanie i stosowanie w praktyce zasad ekologii, higieny i zdrowego trybu życia 
- kształtowanie świadomości norm w życiu społecznym, odrzucanie stosowania przemocy 
- przyjmowanie postawy życzliwości i uczciwości w relacjach z innymi ludźmi 
- stosowanie w życiu codziennym zasad bezpieczeństwa 
- profilaktyka uzależnień od papierosów, alkoholu, dopalaczy, narkotyków; sztuka odmawiania 
- umiejętność zagospodarowania czasu wolnego 
- doskonalenie umiejętności informatycznych 
- wspieranie uzdolnień uczniów, promowanie działań kreatywnych 

- pomoc uczniom z trudnościami  

 
          W klasie szóstej:  

- poznanie różnych form państwa, w tym szczególnie form demokracji w społeczeństwie 
- kształtowanie świadomości prawnej, poznanie pojęcia obywatela 
- dostrzeganie bogactwa kulturowego regionu, uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta 
- kultywowanie tradycji szkoły 
- wizyta przedstawicieli klas na grobie patrona szkoły 
- poznawanie zagadnień związanych z integracją europejską 
- posługiwanie się językiem obcym m.in. przy realizacji projektów międzynarodowych 
- udział klas w Dniu Języków Obcych 
- wykorzystanie umiejętności informatycznych w praktyce 
- uświadomienie swoich mocnych i słabych stron, praca nad sobą 
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- poszerzenie wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień od papierosów, alkoholu, dopalaczy, narkotyków, uczenie asertywności  
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole, kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych 
- doskonalenie umiejętności współpracy, podejmowania decyzji, rozwiązywania konfliktów 
- wspieranie uzdolnień uczniów – inspirowanie do kreatywności  
- opieka nad uczniami z trudnościami dydaktyczno-wychowawczymi, szczególnie z dysleksją 

- pogłębianie świadomości ekologicznej, realizacja projektów i programów szkolnych, krajowych i międzynarodowych   
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                 KALENDARIUM  STAŁYCH  DZIAŁAŃ  I  UROCZYSTOŚCI  O  CHARAKTERZE WYCHOWAWCZYM  I  KULTURALNYM 
 

MIESIĄC NAZWA DZIAŁANIA lub UROCZYSTOŚCI ZADANIA WYCHOWAWCZE 

WRZESIEŃ 
 

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego - integracja społeczności szkolnej, 
- rozwijanie umiejętności właściwego uczestnictwa w imprezach   ogólnoszkolnych, 

2. Dzień chłopca  - integracja zespołu klasowego 
 

3. Wybory do samorządu uczniowskiego - rozwijanie umiejętności organizowania wyborów, planowania ich   przebiegu, 
- uświadomienie uczniom rangi ich działań związanych   z współdecydowaniem 
o losach szkoły,  

PAŹDZIERNIK 
 

1. Dzień Edukacji - umacnianie więzi pomiędzy uczniami i nauczycielami, 

 
 

2. Pasowanie na Ucznia - budowanie więzi wewnątrzszkolnej, 
- przyjęcie nowych uczniów w poczet społeczności szkolnej, 
- umacnianie poczucia bezpieczeństwa, 

3.  „Trzymaj się prosto”  
 

 - integracja uczniów poszczególnych klas,  
 - propagowanie prawidłowej postawy ciała poprzez zajęcia rekreacyjno-         
   sportowe, 

4.  „Ikarek” – cykliczne wydawanie gazetki szkolnej 
przez członków koła dziennikarskiego 

- zapoznanie uczniów z elementami wiedzy dziennikarskiej, rozwijanie  
  zainteresowań, wyobraźni, wyobraźni estetycznej i moralnej oraz   indywidualnych   
  zdolności twórczych 
- rozwijanie umiejętności organizatorskich w trakcie kolportażu gazetki, 

5. Otrzęsiny klas IV - integracja uczniów klas IV z innymi klasami (w pionie klas IV-VI), 

  6. Wizyty uczniów na grobie patrona  
     SP 118 

- uświadomienie uczniom potrzeby opiekowania się grobem patrona  szkoły, 
- uwrażliwienie na sens przemijania życia człowieka, 

7. Uczczenie rocznicy wyboru Jana    
    Pawła II na papieża 

- zapoznanie uczniów z życiem i nauczaniem Jana Pawła II  
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LISTOPAD 1. Święto Niepodległości - budzenie uczuć patriotycznych, poczucia dumy narodowej, 
- zrozumienie znaczenia wolności i niepodległości dla narodu polskiego,  

2. Klasowe konkursy recytatorskie poezji dziecięcej 
organizowane przez wychowawców klas III 

- rozwijanie umiejętności czynnego uczestnictwa w organizowanych  
  konkursach, 
- motywowanie do prezentowania się przed publicznością 

3. Andrzejki - poznawanie historii wróżb andrzejkowych, 
- kształcenie umiejętności uczestnictwa w zabawie, 

4. TEG – Tydzień Edukacji Globalnej  - przeprowadzenie zajęć edukacyjnych zgodnie z ogólnopolskim harmonogramem   
  akcji  

GRUDZIEŃ 1. Mikołajki - rozwijanie umiejętności obdarowywania się prezentami (różnorodne  
  formy w zależności od wieku dzieci), 

2. Kiermasz świąteczny - ukazanie roli współpracy uczniów i nauczycieli podczas działań  
  promujących szkołę, 
- rozwijanie samorządności w działaniach na rzecz szkoły i środowiska  
  lokalnego, 

3. „Dar serca”- działania wolontarystyczne  - uświadomienie uczniom rangi różnorodnych akcji oraz działalności  
  w formie wolontariatu na rzecz ludzi potrzebujących pomocy  
  (np. przedświąteczne zbieranie prezentów dla ubogich dzieci), 

4. Wigilie klasowe, wspólne kolędowanie 
    Jasełka 

- umacnianie więzi z kolegami i nauczycielami oraz pracownikami szkoły 
- rozwój samodzielności i budzenie inicjatywy w trakcie przygotowań do  
  spotkań, 
- kultywowanie polskich tradycji wigilijnych, poznawanie polskich kolęd, 

5. „Stille night” – kolędowanie angielsko- niemieckie - poznawanie tradycji świątecznych krajów niemiecko i anglojęzycznych 

STYCZEŃ 1. Zabawa karnawałowa - rozwijanie umiejętności organizowania imprez, 
- integracja uczniów, 

 - ukazanie różnych możliwości zabawy,  
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2. „Kolędnicy” - budowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej poza  
  terenem szkoły, 
- uświadomienie uczniom potrzeby prezentacji swoich dokonań  
  w środowisku lokalnym, 

LUTY 1. Obchody rocznicy otwarcia SP 118   - Dzień 
Patrona Szkoły 

- umacnianie więzi między członkami społeczności szkolnej, 
- budzenie poczucia dumy z przynależności do grona uczniów S P 118,  

3. Walentynki - rozwijanie umiejętności organizowania imprez na terenie szkoły, 
- integracja uczniów, 
- ukazanie różnych możliwości zabawy,   

4. Pasowanie na Czytelnika - uwrażliwienie uczniów klas I na piękno poezji i prozy dziecięcej, 
- przyjęcie nowych uczniów w poczet osób umiejących samodzielnie  
  czytać, 

5. Aktywny udział w klubie szkół UNICEF  - uświadomienie uczniom rangi różnorodnych akcji oraz działalności  
  w formie wolontariatu na rzecz ludzi potrzebujących pomocy  
  (np. przedświąteczne zbieranie prezentów dla ubogich dzieci), 

 
MARZEC 

1. Przyjęcie grup zerowych z pobliskich przedszkoli 
przez wychowawców i uczniów z klas III 

- wyrabianie u uczniów chęci bycia współodpowiedzialnymi za  
  organizację imprezy dla okolicznych  przedszkoli na terenie szkoły, 

2. Dni otwarte szkoły  - uświadomienie uczniom klas starszych ich roli w trakcie prezentowania  
  szkoły rodzicom i krewnym przyszłych pierwszoklasistów, 

3. Kiermasz Wielkanocny  
 
 

- kultywowanie polskich tradycji, 
- rozwijanie samorządności w działaniach na rzecz szkoły i środowiska  
  lokalnego, 

4. „Szukamy zająca” - zapoznanie z wielkanocnymi tradycjami  
- integracja dzieci z grup świetlicowych, 

5. Dzień dziewczynek  - integracja zespołu klasowego 
 

KWIECIEŃ 1. Dzień pamięci o ofiarach Katynia - uwrażliwienie uczniów na problemy ludobójstwa, budowanie postaw  
  patriotycznych i kształtowanie świadomości historycznej 
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2. Konkurs wiedzy o patronie szkoły. - podsumowanie zdobytych w pionie klas I-III wiadomości dotyczących  
 patrona szkoły. 

3. Święto Ziemi – 22 kwietnia - propagowanie postaw proekologicznych 

4. Międzynarodowy Konkurs Ekologiczny - propagowanie postaw proekologicznych 

5. Uczczenie rocznicy śmierci                 
    Jana Pawła II 

- budowanie świata wartości, szacunku wobec autorytetów,   
  kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych 

MAJ 1. Święto Szkoły rocznica nadania imienia - systematyczne zapoznawanie uczniów z historią i tradycjami  
  powstałymi na przełomie lat w SP 118, 
 

2. Święto Konstytucji 3 Maja - zwrócenie uwagi na pierwszą konstytucję w Europie 

3. Dzień Języków Obcych - zapoznanie się z tradycjami i zwyczajami krajów anglo- i   niemieckojęzycznych  
- rozwijanie zainteresowań nauką języków obcych 

4. Karta rowerowa w szkole - umożliwienie uczniom zdobycia wiadomości i zdawania egzaminu na  
  kartę rowerową, 

5. ABC małego Europejczyka - poszerzenie wiedzy na temat Europy, unii europejskiej, 

6. Dzień Bociana Białego - propagowanie postawy proekologicznej 

CZERWIEC 1. Dzień Dziecka - umacnianie więzi poprzez wspólną organizację imprez pomiędzy  
  uczniami, ich rodzicami i nauczycielami, 

2. Dzień sportu. - rozwijanie umiejętności sportowej rywalizacji, 

3. „Festiwal talentów” - umożliwienie uczniom  prezentacji swoich uzdolnień artystycznych, 

5. Igrzyska olimpijskie w świetlicy - integracja międzygrupowa, 
- nauka uczciwej sportowej rywalizacji. 

6. Uroczyste zakończenie roku szkolnego. - integracja społeczności szkolnej, 
- rozwijanie umiejętności właściwego uczestnictwa w imprezach  
   ogólnoszkolnych. 
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         DIAGNOZA: 
 

                  Zespół pedagogów i psycholog przeprowadzili diagnozę czynników chroniących i czynników ryzyka wystąpienia zachowań ryzykownych wśród 310  
uczniów klas II-VI oraz 22 wychowawców. 
 

Wnioski ogólne z diagnozy w klasach II i III: 
 Cieszy fakt, że w szkole, wśród uczniów istnieje bardzo duże poczucie bezpieczeństwa. Należałoby jednak dołożyć wszelkich starań, aby przyjrzeć się 

grupie uczniów, którzy odpowiedzieli, że czasami nie czują się bezpiecznie i tym, którzy nie czują się bezpiecznie. Być może w przyszłym roku badanie 

poziomu bezpieczeństwa będzie rozszerzone o pytania ankiety, które pozwolą znaleźć odpowiedź i ustalić przyczynę takiego stanu rzeczy. 

 W klasach II i III można zastanowić się nad przyczyną i rzeczywistym występowaniem sygnalizowanych przez dzieci w ankietach zjawisk takich jak 

niszczenie rzeczy, pobicie, kradzież, straszenie pobiciem i wymuszanie. Prowadzenie w klasach zajęć mających na celu zwiększanie świadomości 

dzieci w zakresie wzajemnego szacunku, przyjaźni i integracji rówieśniczej w zespole klasowym mogłoby przyczynić się do poprawy sytuacji. 

 Nauczyciele cieszą się największym zaufaniem dzieci jeśli chodzi o sprawy rozwiązywania dziecięcych problemów szkolnych. Dzieci chętnie dzielą się  

i rozwiązują problemy z rówieśnikami, ale też sporą dozę zaufania mają do księdza, pani katechetki i pani dyrektor. 

 Częściej należałoby zachęcać rodziców i dzieci do czytania i oglądania ciekawych pozycji dotyczących profilaktyki uzależnień. 

 Mniej niż godzinę z urządzeń elektronicznych korzysta 33,1%, tylko w weekendy 18 %, , do dwóch godzin 17,6%, więcej niż dwie godziny 9,1%,  pół 

godziny  2,5%.Dzieci i rodzice maja świadomość dotyczącą racjonalnego korzystania z urządzeń elektronicznych. 

Wnioski ogólne z diagnozy w klasach IV - VI: 
 Cieszy fakt, że w szkole wśród uczniów istnieje stosunkowo duże poczucie bezpieczeństwa – na poziomie 90, 9 %. Warto jednak zweryfikować 

dlaczego część dzieci czasami nie czują się bezpiecznie i przyjrzeć się szczególnie tym, którzy zwykle nie czują się bezpiecznie w szkole. 

 Uczniowie pytani o niewłaściwe zachowania kolegów z jakimi spotykają się w szkole najczęściej wymieniają przezywanie i wyśmiewanie – 43%,  

a także szturchanie, kopanie, straszenie pobiciem, bicie. Część badanych twierdzi, że nie spotyka się z niewłaściwymi zachowaniami na terenie SP 

118 jest to 16,7% uczniów. Mówiąc o swoim udziale w tego typu zdarzeniach 66,7 % określa siebie jako świadka, 31,8 % jako ofiarę. Do swoich 

niewłaściwych zachowań przyznaje się 9,1 % badanych, a 18,2 % uczniów nie spotkało się z  niewłaściwymi sytuacjami, zachowaniami w szkole. 
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 Miejscem złych zachowań najczęściej są szatnie 58,5%, korytarze 53,8%, boisko 30,8%, toalety 29,2% i droga do lub ze szkoły 27,7%. Incydentalnie 

złe zachowania uczniów mają miejsce w klasie lub świetlicy szkolnej. 

 O niewłaściwych zachowaniach kolegów uczniowie najczęściej informują nauczycieli 62,7%, rodziców 56,7% i kolegów 32,8 %, a 15 % badanych 

powiadamia psychologa lub pedagoga. O swoich problemach w szkole uczniowie najczęściej rozmawiają z rówieśnikami 41,8%, z nauczycielami 

34,3% i z psychologiem, pedagogiem 9 %. 

 Uczniowie kl. IV – VI najczęściej - 38, 5 % odpowiadają, że nie spotykają w okolicy SP 118 osób korzystających z używek. Jednak część  badanych 

przyznaje, że spotyka się z paleniem papierosów 24,6%, piciem alkoholu 15,4%, narkotykami 12,3% czy dopalaczami 9,2 % w pobliżu szkoły. Trzeba 

zainteresować się tym faktem i pogłębić diagnozę poprzez rozmowę z uczniami. Cieszyć może to, że większość naszych uczniów nie spotyka się w 

domu z wcześniej wspomnianymi używkami – tak twierdzi 78,1% badanych. 

 Jak wynika z badań papierosów nigdy nie próbowało 93, 8 % uczniów, alkoholu nieco mniej – 87,7%. Jest to dobry wynik. Jednak może nas niepokoić 

fakt, że 3 osoby przyznają się do częstego próbowania alkoholu i papierosów i tę informację należałoby sprawdzić oraz uściślić co to znaczy często. 

 Bardzo interesowała nas sprawa korzystania przez uczniów ze zdobyczy cywilizacyjnych tj. telefonu komórkowego, komputera czy konsoli. Okazuje 

się, że najwięcej osób z urządzeniami elektronicznymi spędza ponad dwie godziny dziennie – 34,8 %, a ¼ badanych twierdzi, że korzysta z nich mniej 

niż godzinę dziennie. 

Wnioski ogólne z diagnozy wśród wychowawców: 
  Wyniki wskazują na dość wysokie skłonności empatyczne u uczniów naszej szkoły, to jednak należy się zastanowić, jakie działania można    wdrożyć, aby w 

większym stopniu dzieci szanowały się nawzajem.  Wychowawcy zapytani o sposoby rozwiązywania konfliktów przez uczniów w większości wskazywali na 

zwracanie się o pomoc do nauczyciela (85,7%). Sporo wskazań miała także odpowiedź, że opowiadają o konfliktach rodzicom (66,7%). Z jednej strony to 

dobrze, że dzieci w większości nie sięgają po niekonstruktywne metody rozwiązywania konfliktów, jak np. wyzwiska (61,9%) lub agresję fizyczną (33,3%), 

jednak może to świadczyć o braku samodzielności uczniów w tym zakresie. Inne sposoby, nie wymienione w pytaniu, to: próby „dogadywania się” na forach 

klasowych, złośliwości w Internecie. Warto byłoby w przyszłym roku szkolnym położyć szczególny nacisk w pracy wychowawczej z uczniami na trenowanie 

umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i np. rozpowszechnić mediacje rówieśnicze, lub, jak wskazywał jeden z wychowawców, powoływać 

negocjatorów klasowych 
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               „Pomóżmy dzieciom, by każde z nich stało się tym, kim stać się może” - /J. Korczak/                                          
 

 
 DZIAŁANIA O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZYM, PROFILAKTYCZNYM, EDUKACYJNYM I INFORMACYJNYM 

 
ZADANIA 

 
SPOSÓB REALIZACJI 

 
ODPOWIEDZIALNI / TERMIN 

1. Zapoznanie uczniów z prawami  

    i obowiązkami ucznia i dziecka. 
    
 
 
2. Diagnozowanie potrzeb,  

   możliwości i uzdolnień uczniów oraz 

przyczyn  trudności i niepowodzeń 

szkolnych. 

 
 
 
 3. Kształtowanie przyjaznego klimatu oraz 
budowanie prawidłowych relacji  
(integracja zespołu klasowego i 
społeczności szkolnej oraz pozaszkolnej). 

 
 

1. Zapoznanie uczniów z prawem szkolnym oraz tworzenie kodeksu    klasowego 

podczas zajęć z wychowawcą. 

2. Wybory do samorządu klasowego i szkolnego. 

 
1. Ocena wiedzy i umiejętności ucznia 
2. Rozpoznawanie predyspozycji uczniów w oparciu o program Indywidualni pl. 
3. Konsultacje z rodzicami 
4. Obserwacja uczniów 
5. Badania w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
6. Diagnozowanie sytuacji środowiskowej, wychowawczej i poczucia 
bezpieczeństwa uczniów 
 
1. Integrowanie uczniów i całej społeczności szkolnej na uroczystościach 

szkolnych, wycieczkach, przedstawieniach (wyjazdy, wyjścia, wycieczki,  biwaki, 

ogniska, imprezy klasowe, szkolne i pozaszkolne).  

2.  Organizowanie pomocy koleżeńskiej – np. zespoły udzielające dodatkowych 

wyjaśnień rówieśnikom podczas lekcji i zajęć wyrównawczych, pomoc kolegom z 

zagranicy. 

Opiekun Samorządu Szkolnego, 

wychowawcy klas, wychowawcy świetlicy 

/IX 2017/ 

 
 
Pedagog, psycholog , wychowawca, 
logopeda, PPP /cały rok/ 
 
 
 
 
 
Wychowawcy , nauczyciele /cały rok/ 
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4. Przeciwdziałanie zachowaniom 
ryzykownym, agresji i przemocy, 
kształtowanie postaw, nawyków  
i umiejętności służących bezpieczeństwu 
uczniów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Przeprowadzenie zajęć integracyjnych w klasach I. 

4. Przeprowadzenie zajęć integracyjnych w gr.0, kl. II-VI z wychowawcą. 

5. Przeprowadzenie zajęć integracyjnych w klasach IV. 

6. Organizacja przez SU takich happeningów, jak: Kolorowe Piątki, Dzień Śpiocha, 
Dzień Pluszowego Misia 
7. Podtrzymywanie współpracy ze szkołami partnerskimi 
 

 

1. Monitorowanie zachowania uczniów, tzw. ryzyka zachowań agresywnych 

(wgląd w ocenianie zachowania w dzienniku elektronicznym) 

2. Uwzględnienie w tematyce lekcji wychowawczych rozmowy o zasadach  

    i wartościach. (lista tematów godzin wychowawczych-załącznik 1). 

3. Spotkania z pedagogiem i psychologiem szkolnym - pogadanki, zajęcia 

warsztatowe na temat zjawiska agresji wśród uczniów oraz przemocy. 

4. Spotkania indywidualne i klasowe z przedstawicielami policji.  

5. Uczenie reagowania na takie zjawiska jak: przezywanie, wyśmiewanie, bicie, 

wyłudzenia,   kradzież (rozmowy z wychowawcą, zajęcia z pedagogiem i 

psychologiem, mediacje) 

6. Prowadzenie zeszytu informacyjnego ucznia - systematyczne noszenie do  

szkoły i sprawdzanie przez rodziców. 

7. Ogólnoszkolny projekt "Znam zasady bezpieczeństwa - bezpiecznie w domu, 
szkole i w drodze" 
8. Pogadanki i zajęcia praktyczne dotyczące bezpiecznej drogi dziecka do i ze 

szkoły.    

9.Apele porządkowe z problematyką bezpieczeństwa w szkole i poza nią – kl. I-VI 
oraz utrwalające zasady dobrego zachowania. 
10. Zorganizowanie Tygodnia Pierwszej Pomocy (X) w ramach   

    którego odbędą się pogadanki, zajęcia warsztatowe, konkurs „Czy   

    potrafisz udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej". 

 

Współpraca z PPP nr 4/ IX 2017/ 
 
Pedagog, psycholog /IX 2017/ 
 
 
 
 
 
 
Wychowawcy klas, wychowawcy  świetlicy,  
psycholog, pedagog, Policja, pielęgniarka 
szkolna, nauczyciele w-f, nauczyciel techniki 
/ cały rok szkolny/według potrzeb/ 
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5. Edukacja związana z wiekiem 
dojrzewania 
 
 
 
 
 
 
6. Profilaktyka uzależnień (nikotynizm, 
narkomania, dopalacze, alkoholizm, 
Internet). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.„Agresja i przemoc- to nie u nas”- udział wychowanków świetlicy w programie 
przeciw agresji i przemocy w życiu i cyberprzestrzeni . 
12.„Dzień Życzliwości”- ogólnoświetlicowa impreza integracyjna /metodą 
projektu/ 
13.Dzień Bezpiecznego Internetu.  
14. Kształtowanie postaw bezpiecznego wypoczynku podczas ferii   

    zimowych i wakacji. 

15. Przygotowanie i egzamin na kartę rowerową oraz    udział w turnieju  
    miejskim "Bezpiecznie i pewnie z rowerem i na   rowerze".  
 

 
1. Zajęcia edukacyjne w ramach programu „Między nami  kobietkami” –   
    kl. VI.  
2. Dbałość o higienę osobistą w okresie  dojrzewania – pogadanki  
z wychowawcami, pielęgniarką szkolną i na zajęciach   
    wychowania fizycznego 
3. Zajęcia WDŻ realizowane wg programu nauczania. 
 
Do profilaktyki uniwersalnej zaliczamy: 
1. Wykonanie gazetek klasowych n/t szkodliwości palenia   papierosów i picia 

alkoholu, rozmowy, pogadanki.  

2. Realizacja wybranych tematów  o profilaktyce uzależnień na zajęciach we 

wszystkich klasach z wychowawcami oraz w ramach lekcji przyrody 

/wykorzystanie programów „Cukierki”, „7 kroków” „Jaś i Małgosia na tropie..”, 

„Fantastyczne możliwości”/ 

3. Udostępnienie rodzicom uczniów materiałów  z programu  „Bliżej siebie, dalej 

od narkotyków”. 

4. Przestrzeganie zakazu palenia papierosów na terenie szkoły. 

5. TYDZIEN PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ- konkursy, zajęcia z klasą, apele, 

pogadanki. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Nauczyciel techniki /V/VI 2018/ 
 
 
 
Wychowawcy, nauczyciele w-f, pielęgniarka 
szkolna, prelegentka, pedagog 
 
 
 

 

 

 

Pedagog, psycholog, wychowawcy klas, 

wychowawcy świetlicy, , pielęgniarka, Klub 

Liderów Zdrowia, Rada Rodziców, 

nauczyciele informatyki, policja 

/cały rok szkolny/według potrzeb/zgodnie z 
harmonogramem/ 
 
 
 
IV 2018 Współpraca ze Stowarzyszeniem 
„Powrót z U”,  PPP nr 4, Policją, Strażą M. 
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7. Kształtowanie systemu wartości 
uczniów, w tym promowanie zdrowia i 
zdrowego stylu życia. 
 
 
 
 
 
 
 

6. Projekcja filmów video, referaty, prelekcje, plakaty na temat  uzależnień i 

zorganizowanie wystawy książek i czasopism pod hasłem „Uzależnieniom stop”.  

7. Pogadanki i rozmowy na temat umiejętności odmawiania i  podejmowania 

właściwych decyzji w sytuacjach trudnych /zajęcia warsztatowe z wychowawcą 

uczące asertywności/. 

8. TYDZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU – konkurs plastyczny  

    „Bezpieczeństwo w sieci”, zajęcia komputerowe z wykorzystaniem programów: 

„Sieciaki” , „Owce z sieci”, „1,2,3 Internet”. 

9. Umiejętność selekcjonowania wyboru programów TV oraz stron   

    WWW – rozmowy, pogadanki. 

 

Do profilaktyki selektywnej zaliczamy: 

1. Udział pedagogów/psychologa w Grupach Roboczych przy MOPS. 

2. Prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne oraz 

grupy wsparcia dla uczniów  z rodzin zagrożonych uzależnieniami. 

3.  Indywidualne rozmowy wspierające z uczniami, których rodziny objęte są 

pomocą instytucjonalną (MOPS, kurator sądowy). 

4. Szczególna opieka pedagogów i psychologa nad w/w uczniami. 

 

1. Międzynarodowy program „Przez morze ku wartościom”- skupienie się w 

poszczególnych miesiącach roku szkolnego na wartościach( lekcje wychowawcze, 

apele, koło dziennikarskie, Wolontariat) 

2. Zapoznanie uczniów ze zdrowym stylem życia; uświadomienie im,   

    że warto inwestować w swoje zdrowie – programy, konkursy,   

    zawody sportowe.  

3. Prowadzenie lekcji wychowawczych poświęconych tematyce   
    zdrowia w różnych aspektach. 
4. Realizacja programu „Bezpiecznie i zdrowo w świetlicy szkolnej”. 
 

 
 
 
 
 
II 2018 Współpraca z pracownikiem IBM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wychowawcy klas, przeszkoleni 

nauczyciele, nauczyciele techniki, przyrody i 

wychowania fizycznego, Samorząd 

Uczniowski, uczestnicy kół ekologicznych i 

Klub Liderów Zdrowia, 

wychowawcy świetlicy, pedagog, psycholog, 
pielęgniarka, nauczyciel techniki. 
/cały rok szkolny/zgodnie z 
harmonogramem planu pracy Zespołu 
Promocji Zdrowia/ współpraca z Akademią 
Zdrowego Żywienia 



 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Eliminowanie hałasu na lekcji i przerwie - dyżury nauczycieli   

    podczas przerw, pogadanki na lekcjach, praktyczne wykorzystanie  

    opracowanych w poprzednich latach zasad.  

6. Realizacja programu „Ciszej”. (Załącznik do planu pracy Zespołu promocji 
zdrowia/ 
7.Zajęcia poświęcone zagadnieniom zdrowego odżywiania się. 

8. Pogadanki na lekcjach wychowawczych. 

9. Filmy na temat właściwego odżywiania się. 

10. Realizacja akcji w szkole w ramach programu „Owoce i warzywa  szkole”. 

11. Realizacja w świetlicy szkolnej akcji m.in.:  „Zdrowie na talerzu”, „Wiem co 
jem”, “Z rodzinnej spiżarni”, “Woda to życie” oraz „Co się kryje pod wodą”,  
Powitanie Wiosny na sportowo (wyścigi rzędów, pokaz Eko mody wiosennej) - 
wiosenny wspólny akcent  całorocznej profilaktyki chorób serca pod hasłem 
„Ruch to zdrowie – przed chorobą uciekaj na własnych nogach”. 
12. Organizowanie wycieczek, zajęć terenowych, przerw   

    śródlekcyjnych uwzględniających ćwiczenia ruchowe. 

13.Dbałość o dobrą kondycje fizyczną - monitorowanie za pomocą    

    testu Coopera i próby Ruffiera. Ćwiczenia relaksacyjne i nauka   

    samodzielnego organizowania gier i zabaw na świeżym powietrzu. 

14. Zachęcanie do udziału w zawodach sportowych.. 

15. Przestrzeganie regulaminu stołówki szkolnej. 

16.Wyrabianie nawyku mycia rąk przede wszystkim przed   

    spożywaniem posiłków oraz po powrocie z boiska szkolnego, sali  

    gimnastycznej. 

17. Przestrzeganie zasad higieny podczas przygotowywania posiłków 

18. Stworzenie bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, rozwijających uzdolnienia  

/m. in. sportowe, Szkolny Wolontariat, Tutoring/ 
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8. Edukacja oraz wzmacnianie kompetencji 
wychowawców, nauczycieli, pracowników 
szkoły i rodziców uczniów. 

19. W celu wyeliminowania czynników ryzyka zwiększających możliwość 

wystąpienia u uczniów zachowań ryzykownych organizuje się pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci z trudnościami (terapia  RSA Biofeedback, 

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rozwijające umiejętności uczenia się, 

dydaktyczno-wyrównawcze, terapia logopedyczna). 

 
1.Szkolenia rady pedagogicznej :  „Co zrobić, aby chcieli się uczyć?”,  
„Metody pracy twórczej”,  „Pierwsza pomoc przedlekarska” , „ Standardy pracy 
szkoły”, „IT w edukacji – cykl szkoleń”,  „Podstawa programowa wychowania 
przedszkolnego i  szkoły podstawowej”, „Ocena wspierająca ucznia”, 
 „Ok. zeszyt”,  opracowanie i omówienie procedur  –bezpieczeństwa , 
postępowania na wypadek pożaru, na wypadek ataku terrorystycznego,  
w sytuacjach szczególnych, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
współpracy nauczycieli z rodzicami 
2. Edukacja rodziców uczniów w ramach Szkoły Rodzica (tematyka-załącznik 2) 
3. Prelekcja dla nauczycieli i rodziców podczas Tygodnia Profilaktyki Uzależnień 
nt. współczesnych środków uzależniających. 
4. Wzmacnianie kompetencji wychowawczych rodziców uczniów podczas 
indywidualnych konsultacji z psychologiem i pedagogiem szkolnym. 
5. Zapoznanie rodziców uczniów z ofertą  warsztatów umiejętności 
wychowawczych wg C. Sutton w PPP nr 4 (XI 2017r) 
6. Konsultacje ze specjalistami Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie w przypadku 
podejrzenia krzywdzenia dzieci. 

 
 
 
 
 
 
 
Pedagog, psycholog, specjaliści, prelegenci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Współpraca z PPP nr 4 
Współpraca z fundacją „Non Licet” 
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ZADANIA   WYCHOWAWCY KLASY: 

    
  Wychowawca klasy: 

 we współpracy z rodzicami i uczniami opracowuje na dany rok szkolny plan pracy wychowawczo –profilaktycznej  na podstawie Szkolnego 
Programu Wychowawczo-Profilaktycznego oraz zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną tematów lekcji wychowawczych na każdy miesiąc, 
jak również w oparciu o opracowywaną w każdym roku szkolnym diagnozę w zakresie występujących w  środowisku szkolnym czynników 
chroniących oraz czynników ryzyka , dotyczących uczniów , rodziców/opiekunów , nauczycieli , wychowawców  i innych pracowników 
szkoły,  

  opracowuje oraz koordynuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną dla uczniów swojej klasy,  

  utrzymuje systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych,  

 współpracuje z rodzicami włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych i ustala z nimi zasady  wzajemnych kontaktów, 

  współpracuje z pedagogiem i psychologiem szkolnym, 

  dba o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia, 

  kształtuje właściwe stosunki pomiędzy uczniami w oparciu o zasady tolerancji i poszanowania godności osobistej, 

  utrzymuje regularny kontakt z rodzicami i opiekunami , systematycznie przekazuje rodzicom informację o postępach i trudnościach 

uczniów, 

 interesuje się postępami w nauce swoich wychowanków, rozpoznaje ich uzdolnienia i mocne strony,   

  prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno – wychowawczej ( dzienniki, arkusze ocen,  świadectwa szkolne ).        

Dokumentacja wychowawcy klasy: 
 

1. Lista uczniów z podstawowymi informacjami /adresy zamieszkania, PESEL, numery telefonów rodziców, e-maile rodziców…/. 

2. Poinformowanie rodziców o zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych  - podpisy rodziców pod informacją :  

„Zgodnie z art. 23 ust.1.pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926)  dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 118 im. płk pil. B. Orlińskiego we Wrocławiu informuje ,  iż  jest Administratorem  Danych Osobowych   ucznia i jego 
rodziców/ opiekunów prawnych ( m.in.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, danych do kontaktu, numeru Pesel oraz innych danych) zbieranych 
i przetwarzanych  w związku z realizacją  celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły”.   
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3. Zgoda na rejestrowanie i wykorzystanie wizerunku dziecka: 

  Na podstawie art. 23 ust.1 pkt.1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r.  
    nr 101, poz. 926 ze zm. ), wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka:  ..................................................... 
                                                                                                                                                                                                                         ( imię i nazwisko ) 

   podczas organizowanych przez szkołę zajęć, konkursów, uroczystości szkolnych oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez  
  umieszczenie zdjęć lub filmów na stronie internetowej szkoły (www i facebook) oraz na tablicach ściennych i folderach w celach   
    informacyjnych  i  promocji szkoły. 
 
              Wrocław, ...............................                                                            .......................................................................... 
                                  ( data )       ( czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna ) 

 

4. Wniosek rodziców o udział dziecka w zajęciach religii / etyki  na terenie szkoły. 

Wnioskuję  o zorganizowanie   dla mojego dziecka ………………………….  lekcji etyki / religii .  

                                                                                                                                                      (właściwe podkreślić) 

                 Wrocław, ...............................                                                           ……………………………………………………………………         

                                                         (data)                                                                                      ( czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna ) 

 

5. Sprzeciw rodzica na udział  dziecka w  organizowanych zajęciach  z „Wychowania do życia w rodzinie”  – dotyczy klas IV - VI. 

                 Nie wyrażam zgody  na udział  mojego dziecka  w zajęciach z  „Wychowania do życia w rodzinie” organizowanych w Szkole. 

                      Wrocław, ...............................                                                           …………………………………………………………………… 

                                    (data)                                                                                      (czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego) 

 

** zeszyt informacyjny str.17 
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6. Plan pracy  na rok szkolny –  omówiony z  uczniami  i  zaakceptowany przez rodziców.  

        Schemat  programu wychowawczo-profilaktycznego obowiązujący w szkole: 
 

       Klasa …………………        rok szkolny …………………..: 
 
       Główne cele  : ……………………………………… 
 

ZADANIA FORMY TERMINY ODPOWIEDZIALNI EWALUACJA 

     

 

                                             Podpisy ;  wychowawcy klasy , przewodniczącego Trójki Klasowej Rodziców,  przewodniczącego Samorządu Klasowego  

 

7. Potwierdzenie zapoznania uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania  

           - wychowawca klasy, lista przechowywana w teczce wychowawczej: 

 „ Oświadczam, że zostałem/am  zapoznany/ a  z wymaganiami edukacyjnymi i wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania -  rok 

szkolny ……………….” (lista , data, podpis ) 

 

 

8. Potwierdzenie zapoznania rodziców z wymaganiami edukacyjnymi i wewnątrzszkolnymi zasadami   oceniania – zapoznanie rodziców z 

wymaganiami drogą mailową (załącznik do 1 listu wychowawcy, omówienie zasad i wymagań podczas pierwszego zebrania” – lista **: 

 „ Oświadczam, że zostałem/am  zapoznany/ a  z wymaganiami edukacyjnymi i wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania -  rok 

szkolny ……………….” (lista , data, podpis ) 

 

** w przypadku nieobecności rodzica na zebraniu oświadczenie o zapoznaniu się z wymaganiami i zasadami oceniania – zeszyt informacyjny str.17 
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9. Tematyka godzin wychowawczych. 

10. Kalendarz organizacji roku szkolnego- plan  imprez  klasowych, wyjść, wycieczek.  

11. Regulamin wycieczek, karta zgłoszenia wycieczki, wzór zgody rodziców (wersja elektroniczna ).  

12. Organizacja pomocy psychologiczno: 

 – kopie opinii z PPP – podpisane przez nauczycieli uczących w klasie. 

-  listy zawierające informacje o udzielanej pomocy p-p: 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna  dla uczniów klasy …….w roku szkolnym …………….: - semestr I/ semestr II  

 

l.p. Imię i nazwisko ucznia -    inicjator udzielanej PPP 
-    przyczyna wnioskowania  
     o udzielenie PPP 

Formy pomocy: Terminy : Efekty – uzupełnić: 

- po I semestrze (styczeń) 

- po II semestrze (maj) 

1.   I semestr:    

 

II semestr:    

 

2.   I semestr: 

 

   

II semestr: 
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**Wychowawca klasy w formie pisemnej  poprzez zeszyt  informacyjny informuje rodziców o   ustalonych formach pomocy,  okresie udzielania pomocy, 
wymiarze godzin , w którym poszczególne formy będą realizowane. 
** Zgody na udział w zajęciach  lub informację o braku zgody –przechowują w dziennikach zajęć nauczyciele prowadzący zajęcia (koperta, koszulka foliowa…) 
.  
**Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – psycholog  organizuje spotkanie zespołu , który ustala do 30 września formy, 
zakres, czas udzielania pomocy oraz opracowuje IPET (indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny) dla dziecka we współpracy z rodzicami ucznia. 
 W skład zespołu wchodzą : psycholog (jako przewodniczący zespołu), pedagog  , wychowawca oraz nauczyciele i specjaliści pracujący z uczniem , rodzice.   
Zespół co najmniej dwa razy w roku szkolny dokonuje wielospecjalistycznej ceny poziomu funkcjonowania ucznia. 

 

 

Uzgodnienia nauczycielskiego zespołu klasowego – planowanie procesów edukacyjnych: 
 

data Problematyka, ustalenia:  Podpis nauczycieli: 

   

   

   

 

13. Decyzje zwolnienia z określonych ćwiczeń lub z  zajęć na lekcjach wf - u. 

14. Kopia sprawozdania z pracy dydaktyczno - wychowawczej (semestralne i roczne). 

15. Harmonogram spotkań z rodzicami oraz zaplanowana tematyka zebrań w roku szkolnym. 

16. Listy obecności rodziców/ opiekunów prawnych  na zebraniach. 

17. Karty konsultacji z rodzicami/opiekunami prawnymi: 

l.p. Imię i nazwisko rodzica klasa Spotkanie z 

inicjatywy rodzica 

(R),  nauczyciela (N) 

  Uzgodnienia: 
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18. Poinformowanie o zagrożeniu oceną niedostateczną, oceną obniżoną z zachowania (podpis rodzica/opiekuna prawnego). 

19. Zgoda na  udział dzieci  w programie „Owoce i warzywa w szkole”:  

     KLASA ........... ZGODA NA UDZIAŁ DZIECI W PROGRAMIE „OWOCE I WARZYWA W SZKOLE” 

 

L.p. Nazwisko i imię Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody Podpis rodzica 

1     

 
     20. Zgoda na  udział dzieci  w programie  „Mleko w szkole”  

 

            KLASA ........ ZGODA NA UDZIAŁ DZIECI W PROGRAMIE „MLEKO W SZKOLE” 
 

L.p. Nazwisko i imię Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody Podpis rodzica 

1     

 
20. Deklaracja udziału dziecka w zajęciach w dniach wolnych od zajęć dydaktyczno –wychowawczych oraz  w okresach przerwy    

świątecznej: 
 

            - zeszyt informacyjny ucznia  kl.1-3 str.12-14  , kl. IV-VI str. 17 ( na tej podstawie wychowawca przekazuje listę zbiorcza do sekretariatu 
szkoły – w terminach określonych przez dyrektora szkoły). 
 
 

22. Wzory zaproszeń, dyplomów, zawiadomień, druków dotyczących korespondencji z rodzicami, materiały promocyjne np. foldery , ulotki 

(wersja elektroniczna). 
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EWALUACJA  PROGRAMU   WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO 

 
 

ROK SZKOLNY 
 

BADANY PROBLEM 
 

 
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA EWALUACJI 

 
OSOBA ODPOWIEDZIALNA  

 
TERMIN 

 
 
 
 

 
 

2017/2018 

 
 
 

JAK KSZTAŁTUJEMY POSTAWY 
PATRIOTYCZNE NASZYCH UCZNIÓW? 
 
 

 
 
 

 ZEBRANIE INFORMACJI NT. IMPREZ I APELI 
SZKOLNYCH O CHARAKTERZE 
PATRIOTYCZNYM 

 

 
 
 

 PEDAGODZY  SZKOLNI 
  
 

 
 
 
CZERWIEC 2018 

 
 

 
 
JAK DBAMY O KSZTAŁTOWANIE  NAWYKÓW 
ZDROWEGO  STYLU ŻYCIA? 

 
 

 ANKIETA DLA UCZNIÓW DOTYCZĄCA  
      ZDROWEGO STYLU ŻYCIA 
 
 

 ZEBRANIE INFORMACJI NT. DZIAŁAŃ 
PROPAGUJĄCYCH ZDROWY  STYL ŻYCIA 

 
 

 PSYCHOLODZY  SZKOLNI 
 
 

 
 

MAJ/CZERWIEC 
2018 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

Pracę nad programem koordynował zespół w składzie ; R. Barsznica -Kalinowska, D. Nowicka -Sójka, A. Paruszewska- Gamrot, K. Matczak 
 
 
Przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej  z dnia 12 września  2017 r. 
 
 
Uchwałą Rady Rodziców z dnia ......................... 2017 r. 



 32 

 

 

 

 

                                                                                         Irena Sendlerowa 1910 -2008 

 

 

„ Rasa, pochodzenie, religia, wykształcenie, majątek – nie mają żadnego znaczenia. Tylko 

to, jakim kto jest człowiekiem…. Każdemu, kto tonie, należy podać rękę !!” 
 

 

 


