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PODSTAWY PRAWNE:

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483).
2. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989

r. (Dz. U. 1991 nr 120 poz. 526).
3. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst. jedn.: Dz. U. 2017 poz. 1189).
4. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59, 949).
5. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. 2016 poz. 1943 ze zm.).
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w

szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w
celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. 2015 poz. 1249).

7. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  14  lutego  2017  r.  w  sprawie  podstawy  programowej
wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla
uczniów z  niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu  umiarkowanym lub znacznym,  kształcenia  ogólnego dla
branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia
ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017 poz. 356)

8. Statut Szkoły Podstawowej nr 6 w Międzyrzeczu
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 MODEL  ABSOLWENTA  SZKOŁY:

Absolwent  Szkoły  Podstawowej  nr  6  w  Międzyrzeczu  jest  Polakiem  umiejącym  żyć  godnie  i  poruszać  się
w otaczającym go świecie oraz:

1.  jest przygotowany do podjęcia nauki na wyższym szczeblu edukacji;

2. czerpie radość z nauki;

3. przestrzega ogólnie przyjętych wartości moralnych;

4. potrafi samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje;

5. potrafi wyrażać i uzasadniać własne zdanie;

6. zgodnie współpracuje z innymi;

7. jest ciekawy świata i wrażliwy na drugiego człowieka;

8. jest życzliwy i tolerancyjny, szanuje godność własną i drugiego człowieka;

9. rozumie wartość uczenia się i potrzebę własnego rozwoju;

10. dba o zdrowie psychiczne i fizyczne oraz o bezpieczeństwo własne i innych;

11.  potrafi wykorzystać wiedzę w sytuacjach życiowych.
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          OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA:

       Ustawa z 26 stycznia 1982r.-KARTA NAUCZYCIELA, Dz.U. 2017r. poz.1189

        

Art. 6. Nauczyciel obowiązany jest: 

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: 
dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie 
zajęć organizowanych przez szkołę; 

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 
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3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 

4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,            
w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 

5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między
ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

CELE WYCHOWAWCZE SZKOŁY:

1. wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu            
i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających 
bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

2. wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej; 
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3. formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;

4. rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; 

5. rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;

6. ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności; 

7. rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;

8. wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają                     
w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;

9. wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji; 

10. wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej 
ciekawości poznawczej;

11. kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz 
odpowiedzialności za zbiorowość;

12. zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania 
własnego warsztatu pracy; 

13. ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Program Wychowawczo-Profilaktyczny –obszary pracy szkoły:

„Budowanie pewności siebie i kształtowanie zaradności życiowej” ma na celu:
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1. Budowanie świadomości samego siebie i realnych aspiracji życiowych:
 kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
 rozumienie znaczenia i roli ubioru (odpowiedniego do okazji i miejsca),
 poszerzanie horyzontów, uświadamianie mnogości ścieżek życiowych,
 poszerzanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania.

2. Budowanie pewności siebie:
 uświadamianie zagadnienia pewności siebie,
 techniki budowania pewności siebie,
 odkrywanie własnej osobowości,
 rozwijanie zainteresowań,
 odnajdywanie swoich mocnych stron.

3. Budowanie zaradności życiowej:
 organizacja warsztatów,
 angażowanie uczniów w organizację wydarzeń, imprez etc.
 organizacja wyjazdów, wycieczek, biwaków.

Cele szczegółowe:

 tworzenie pozytywnej i bezpiecznej atmosfery w klasie i szkole,
 uczenie asertywności,
 zaznajamianie uczniów z pojęciem tolerancji,
 uczenie podejmowania właściwych decyzji,
 uczenie sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, stresowymi,
 wskazywanie pozytywnych wzorców zachowań,
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 wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 poznawanie swoich predyspozycji oraz ich rozwijanie.

zadanie sposób realizacji Odpowiedzialny termin oraz 
częstotliwość

Odbiorca

1.Zajęcia 
integracyjne.
Umiejętne 
rozwiązywanie 
konfliktów         
i reagowanie 
w sytuacjach 
trudnych. 

1.Zajęcia integrujące zespoły 
klasowe oraz społeczność 
uczniowską:
* warsztaty integracyjne                
w klasach I

*zajęcia integrujące nowe 
zespoły klasowe

*wyjazdy integracyjne (np. MRU)

2.Realizacja programów 
wychowawczych i 
profilaktycznych:

*program SPÓJRZ INACZEJ

*program PRZYJACIELE ZIPPIEGO

*udział w akcji SPRZĄTANIE 
ŚWIATA –elementy edukacji 

wychowawcy edukacji 
wczesnoszkolnej, 
pedagog

wychowawcy

wychowawcy

wychowawcy

nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej

nauczyciel biologii, 
wychowawcy

wrzesień/październik

wrzesień/październik

I semestr roku 
szkolnego

cały rok szkolny

cały rok szkolny

wrzesień

uczniowie klas I

uczniowei klas IVa, IVb, 
VIIb, VIId

uczniowie klas IV i  VII

uczniowie klas  IV-VIII, 

klasy I-III

cała społeczność 
szkolna
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ekologicznej

*wycieczki, rajdy, biwaki, 
dyskoteki

*pasowanie pierwszoklasistów

wychowawcy, opiekun 
samorządu szkolnego

nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej

cały rok szkolny

październik

klasy I-III
klasy  IV-VIII 

klasy I
2. Poznanie 
siebie oraz 
skupienie się na
odkrywaniu 
własnych 
zdolności oraz 
aspiracji 
życiowych.
Praca nad 
adekwatnym 
poczuciem 
własnej 
wartości.

1.Diagnozowanie zdolności, 
umiejętności uczniów. 
Przygotowanie do świadomego 
podejmowania decyzji.

* poznanie mocnych i słabych 
stron w zakresie wiadomości        
i umiejętności w wyniku 
przeprowadzanych diagnoz

*korzystanie z oferty zajęć 
pozalekcyjnych, wykaz na 
parterze szkoły

*udział w imprezach szkolnych: 
Jasełka, Misterium, Konkursie 
Recytatorskim, konkursie „O 

nauczyciele przedmiotu

nauczyciele przedmiotu

nauczyciele religii, 
nauczyciele 
zainteresowani, 
wychowawcy, zespół 
powołany przez 
Dyrektora

nauczyciele 

diagnozy zgodnie             
z harmonogramem

cały rok szkolny

grudzień, marzec

cały rok szkolny

uczniowie klas IV-VII 

uczniowie klas I-III, 
IV-VIII 

cała społeczność
szkolna

uczniowie
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Słodki Róg Obfitości Dyrektora”,

*angażowanie do udziału              
w imprezach szkolnych uczniów   
z dysfunkcjami

*działalność UKS „Kasztelan”

*realizacja treści z podstawy 
programowej: uczeń dostrzega, 
że lepiej poznaje siebie, bardziej 
się rozwija i czerpie szczęście        
w relacji z innymi osobami niż      
w samotności;

wspomagający, 
pedagodzy, 
wychowawcy

nauczyciele 
wychowania fizycznego

nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej

nauczyciele języka 
polskiego

nauczyciele 
wychowania fizycznego

cały rok szkolny

cały rok szkolny

cały rok szkolny

cały rok szkolny

z dysfunkcjami

klasy  IV- VIII 

klasy I i II,III

klasy  IV-VIII

klasy IV-VIII



Program wychowawczo-profilaktyczny         Szkoła Podstawowa nr 6 w Międzyrzeczu

* realizacja treści z podstawy 
programowej: uczeń jest 
zachęcany do rozwijania swoich 
uzdolnień przez udział w różnych
formach poszerzania wiedzy, na 
przykład w konkursach, 
olimpiadach przedmiotowych      
i wykładach, oraz rozwijania 
umiejętności samodzielnej 
prezentacji wyników swojej 
pracy

* realizacja treści z podstawy 
programowej: uczeń identyfikuje
swoje mocne strony, budując 
poczucie własnej wartości, 
planuje sposoby rozwoju oraz ma
świadomość słabych stron, nad 
którymi należy pracować; 

*udział w konkursach szkolnych   
i pozaszkolnych: o tytuł mistrza 
ortografii/mini-liga ortograficzna,
plastyczny, wiedzy o krajach 
anglojęzycznych, Poznajemy 
Parki Narodowe, Czytanie Warte 
Zachodu, historyczny „Krąg”, 
recytatorski, Mam Talent,  
Kangur, wiedzy o sztuce.

  
nauczyciele

wychowawcy, pedagog 

Doradca zawodowy

p.A.Suchecka

p.S.Kurtek

cały rok szkolny

wrzesień/październik

cały rok szkolny

cały rok szkolny

cały rok szkolny

cała społeczność
uczniowska z podziałem

na oddziały

uczniowie klas VII,

klasy VII, VIII  pozostałe 
klasy zgodnie                   
z podstawą kształcenia 
ogólnego
klasy I-III

kl.IIb
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2.Kontynuowanie diagnoz 
badających style uczenia się, 

3.Preorientacja zawodowa.  

4.Innowacja pedagogiczna : 
„Legendy Polskie w teatrzyku 
Kamishibai”.

5.Innowacja pedagogiczna: 
„Class dojo”.

6.Innowacja pedagogiczna: 
„Edukacja społeczna. Przyjaciele 
Zippiego”

p.S.Kurtek, p.J.Kostka, 
p.A.Suchecka, 
p.J.Markowska-Bahn, 
p.D.Sierociuk

cały rok szkolny
kl.IIb, IIa, Ia, Ib, IIIa

3.Podnoszenie 
kompetencji 
społecznych. 
Kształtowanie 
postawy 
życiowej 
w 
społeczeństwie 
lokalnym. 
Budowanie 
zaradności 

1. Działania podejmowane przez 
Samorząd Uczniowski

2.Działania podejmowane             
w ramach Szkolnego Koła 
Wolontariatu

3.Innowacja pedagogiczna: 
„Młodzi przedsiębiorczy”

opiekun samorządu 
p.J.Nowak

opiekun SKW p. I.Żmuda

nauczyciel wiedzy           
o społeczeństwie

cały rok szkolny

cały rok szkolny

cały rok szkolny

cała społeczność 
szkolna, 
przedstawiciele klas 

cała społeczność 
szkolna

uczniowie klas VIII
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życiowej.
Nauka 
samodzielnego 
podejmowania 
aktywności/ 
inicjatywy.
Rozwijanie 
uczniowskich 
zainteresowań.

6.Realizacja innowacji 
pedagogicznych: 
 „ Badam i wiem”.

7.Realizacja innowacji 
pedagogicznej: „Poznajemy 
swoje uzdolnienia”

nauczyciele realizujący 
innowacje ,
p.J.Nowak

R.Marcinkowska

cały rok szkolny

I/II semestr

kl.VIc

klasy VI

4. Podnoszenie 
kwalifikacji 
pracowników 
szkoły.
Nawiązywanie 
i/lub 
utrzymywanie 
odpowiednich 
relacji 
i 
zaangażowania 
rodziców/ 
opiekunów 
uczniów.

1.Udział w szkoleniach, kursach, 
warsztatach. 
2. Analizowanie wyników 
prowadzonych w klasach badań 
(ankiety, badania 
socjometryczne, ewaluacje 
wewnętrzne), przeprowadzanie 
badań własnych.
3.Prowadzenie spotkań z 
rodzicami w ramach zebrań oraz 
konsultacji nauczycielskich.
4.Udział nauczycieli w 
warsztatach 
5.Wypracowanie sposobu  
komunikowania się                         
i współdecydowania z rodzicami  
w sprawach wychowania               
i profilaktyki oraz częstotliwości 
tych kontaktów.
6. Przeprowadzenie ankiety 
„Moje dziecko w nowej szkole”

każdy nauczyciel

każdy nauczyciel, 
pedagodzy

wychowawcy, 
nauczyciele

Lider WDN, dyrektor

wychowawcy

pedagodzy, 
wychowawcy

cały rok szkolny

cały rok szkolny

cały rok szkolny

zgodnie z ofertą 

ustalenia na pierwszym 
zebraniu we wrześniu

wrzesień

Nauczyciele

nauczyciele

rodzice

nauczyciele

rodzice/opiekunowie 
prawni, wychowawcy

rodzice/opiekunowie 
prawni uczniów klas I, 
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7.Ankieta ewaluacyjna 
„Współpraca z rodzicami”

zespół wskazany przez 
Dyrektora według harmonogramu 

ewaluacji

grupa badawcza

5.Pedagogizacj
a rodziców/ 
opiekunów 
dzieci.
Zaangażowanie
rodziców 
w działalność 
szkolną.

1.Utrzymywanie  regularnego  
kontaktu z wychowawcą klasy 
angażowanie się w działania 
realizowane przez szkołę tj. 
akademie i uroczystości szkolne, 
konkursy, wydarzenia, imprezy 
klasowe i szkolne, wyjścia, 
wyjazdy, itp.
2.Rodzice/opiekunowie uczniów,
których dzieci wykazują 
specyficzne trudności 
wychowawcze pozostają 
w stałym kontakcie                         
z pracownikami szkoły                   
i podejmują się wspólnych 
działań w celu polepszenia 
aktualnej postawy dzieci i 
młodzieży, biorą aktywny udział 
w posiedzeniach SKOW.
 Przedstawienie na zebraniach z 
rodzicami Regulaminu SKOW (do 
pobrania  w bibliotece szkolnej)
3.Przestawienie wyników ankiet 
rozpoznających style uczenia się 
uczniów w poszczególnych 
klasach-ogólne informacje.

wychowawcy, 
nauczyciele, dyrektor

wychowawcy, zespół 
opiekuńczo-
wychowawczy

wychowawcy

wychowawcy

cały rok szkolny

cały rok szkolny

wrzesień

maj

rodzice/opiekunowie 
prawni

rodzice/opiekunowie 
prawni

rodzice uczniów klas  
IV-VIII

rodzice uczniów klas VII
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4.Przedstawienie Programu 
Wychowawczo-Profilaktycznego ,
podanie/przypomnienie  strony 
internetowej szkoły na 
zebraniach z rodzicami

wychowawcy, 
administrator

wrzesień 2020r. rodzice

„Budowanie świadomości i przynależności narodowej” ma na celu:

 kształtowanie świadomości obywatelskiej,
 kształtowanie patriotyzmu lokalnego,
 rozwijanie postaw prospołecznych oraz dbanie o wspólne dobro,
 pielęgnowanie postaw patriotycznych,
 zachęcanie do aktywnego udziału w życiu rodzinnym, społeczności szkolnej, lokalnej i państwowej,
 dbałość o używanie poprawnej polszczyzny,
 wykazywanie szacunku do symboli narodowych i lokalnych tj. hymn kraju, godło, flaga oraz dbanie o krzewienie 

innych symboli, wartości i tradycji narodowych,
 pielęgnowanie tradycji narodowych,
 uczenie wykazywania właściwej postawy podczas obchodów państwowych i szkolnych,
 poszerzanie wiedzy o historii miasta, regionu, jego kulturze i sztuce itp.

zadanie sposób realizacji odpowiedzialny termin oraz 
częstotliwość

Odbiorca
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1.Przybliżanie 
pojęć związanych
z postawami 
etycznymi. 
Kształtowanie 
osobowości 
ucznia.

1.Przybliżanie uczniom pojęcia
autorytetu, wskazywanie 
przykładów.

nauczyciele języka 
polskiego, religii, wos-u

 
zgodnie z planem 
nauczania

uczniowie klas IV,VI, 
VII,VIII 

2. Uświadamianie
istoty 
przynależności  
do narodu.
Budowanie więzi 
kulturowo-
etnicznej.
Poznawanie 
historii lokalnej 
społeczności.

1. Organizowanie apeli             
z okazji uroczystości 
państwowych : Święto 
Odzyskania Niepodległości, 
Święto Pracy, Święto Flagi, 
Święto uchwalenia Konstytucji
3 Maja, Święto z okazji DEN,  
dbanie o zaakcentowanie 
symboli narodowych, 
2.Odwiedzanie Miejsc Pamięci
w Międzyrzeczu.

3.Emisja polskich filmów 
historycznych, np. „Akcja pod 
Arsenałem”, „Virtuti”, 
„Tajemnica Westerplatte”itp., 
wycieczka do MRU.

4.Utrwalanie/nauka hymnu 
Polski na lekcjach i w trakcie 
uroczystości szkolnych              

chętni/wyznaczeni 
nauczyciele wraz z 
uczniami

nauczyciele języka 
polskiego, historii

nauczyciele języka 
polskiego, historii

nauczyciel muzyki

zgodnie z 
harmonogramem 
imprez i uroczystości

październik/listopad

cały rok szkolny

cały rok szkolny

cała społeczność 
szkolna

uczniowie klas IV-VIII, 

uczniowie klas  IV-VIII 

cała społeczność 
szkolna
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i państwowych.

5.Wycieczka do Muzeum 
Ziemi Międzyrzeckiej im.Alfa 
Kowalskiego.
6. Udział w święcie Obry           
i Paklicy.

nauczyciele historii, 
zajęć artystycznych

chętni nauczyciele

cały rok szkolny

wrzesień
cała społeczność 
szkolna

chętni uczniowie

3.Angażowanie 
rodziców/ 
opiekunów dzieci
i młodzieży 
szkolnej w pracę 
na rzecz szkoły.
Pedagogizacja 
dorosłych na 
temat 
konieczności 
kształtowania 
prawidłowych 
postaw w 
młodych 
ludziach.

1. Zachęcanie na bieżąco 
rodziców do składania 
propozycji dotyczących 
opinii/zmian w programie 
wychowawczo-
profilaktycznym szkoły.

2.Zachęcanie rodziców / 
opiekunów uczniów do 
czynnego udziału w życiu 
szkoły, uczestnictwie 
w uroczystościach 
patriotycznych i szkolnych 
oraz wyjściach kulturalnych. 
Przedstawienie na zebraniach 
harmonogramu planowanych 
uroczystości oraz 

Wychowawcy, 
pedagodzy,

Wychowawcy

 na bieżąco

cały rok szkolny

rodzice/opiekunowie 
prawni

rodzice/opiekunowie 
prawni
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wyjazdów/wyjść klasowych.

4. Nawiązanie 
współpracy z 
lokalnymi 
ośrodkami 
kultury, 
monitorowanie  
oferty kulturalnej
w kinach               
i teatrach.             

1.Zachęcanie uczniów               
i nauczycieli do 
monitorowania oferty 
kulturalnej, wskazywania  
propozycji wychowawcom i 
nauczycielom.

2. Nauczyciele 
uwzględniają/modyfikują         
w miarę możliwości 
propozycje uczniów i rodziców
w planach wychowawczych 
klasy.

uczniowie, rodzice

nauczyciele we 
współpracy z 
wychowawcami

cały rok szkolny

cały rok szkolny

nauczyciele

nauczyciele
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 „Samobójstwa i zachowania autoagresywne” –praca w tym obszarze  ma na celu:

 ochronę zdrowia i życia młodych ludzi. Prezentowane w nim działania wpływają na wzrost poziomu świadomości
całej społeczności szkolnej tj. uczniów, rodziców, opiekunów, wychowawców, nauczycieli oraz dyrekcji szkoły. W celu
osiągnięcia zamierzonego efektu konieczne jest jednak nawiązanie współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami
istniejącymi w szkole. 

Zadanie sposób realizacji odpowiedzialny termin oraz 
częstotliwość

Odbiorca

1.Natychmiastowe 
reagowanie                     
w sytuacjach 
kryzysowych tj. 
samobójstwo albo 
próba samobójcza.

1.Objęcie pomocą 
psychologiczną na 
terenie szkoły lub 
wskazanie konkretnego 
miejsca , gdzie taką 
pomocą wszyscy 
potrzebujący zostaną 
objęci .

psycholog, pedagog, 
dyrekcja w razie potrzeby społeczność uczniowska

2. Korzystanie z 
gotowych procedur na 
wypadek samobójstwa 
i próby samobójczej.

1.Stosowanie procedur   
w razie potrzeby 

 
Wszyscy nauczyciele 

 
W razie potrzeby

3.Korzystanie w razie 
potrzeby z ustalonych 
zasad postępowania 

1.Realizacja kroków ze 
skróconej procedury        
„ Co powinien zrobić  
nauczyciel, gdy dojdzie 

Wszyscy nauczyciele W razie potrzeby Wszyscy pracownicy 
szkoły
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nauczycieli. do sytuacji kryzysowej” 

4. Praca nad 
modyfikacją zachowań 
niewłaściwych uczniów.
Nabywanie przez 
uczniów nowych 
umiejętności 
społecznych. 
Informowanie uczniów 
czym jest depresja, jak 
rozpoznać stan 
depresyjny oraz jak 
poradzić sobie będąc w 
takiej sytuacji bądź jak 
pomóc osobie, która 
pozostaje 
w depresji.

5.Prowadzenie 
programów 
promujących zdrowy 
tryb życia. Rozwijanie 
umiejętności 
wychowawczych 
rodziców.

1.Realizacja programów 
wychowawczych: 
SPÓJRZ INACZEJ oraz 
programu 
profilaktycznego 
PRZYJACIELE ZIPPIEGO

2. Realizacja tematów     
w ramach godzin 
wychowawczych               
w formie warsztatów

3.„Jak z miłością i 
szacunkiem wyznaczać 
dziecku granice?”

3.Realizacja programu 
„Owoce i warzywa w 
szkole”

4.Realizacja/kontynuacja
innowacji pedagogicznej 
„Sport moja pasja”

wychowawcy , 
przeszkoleni nauczyciele,
trenerzy

wychowawcy we 
współpracy z 
psychologiem, 
pracownikiem poradni 
PP

przeszkoleni trenerzy z 
Centrum Edukacji             
i Profilaktyki z Krakowa 
DIALOG

Pedagog

Nauczyciele wychowania
fizycznego

cały rok szkolny

II semestr 2019/2020

cały rok szkolny

cały rok szkolny

uczniowie klas I-III, IV-
VIII  

Zainteresowani rodzice

Uczniowie klas IV

Uczniowie klas I-III

5. Utrzymywanie ścisłej 1.Spotkania                         
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współpracy z rodzicami 
uczniów 
przejawiającymi stany 
depresyjne, 
poradnictwo, 
natychmiastowe 
reagowanie zgodnie      
z wypracowanymi 
procedurami.

z  psychologiem z PPP, 
który wytłumaczy, że 
pojawiające się opinie na
temat samobójstw           
i samobójców mogą 
okazać się mitem, z tego 
powodu zaleca się 
rozpatrywania 
poszczególnych 
przypadków 
indywidualnie

psycholog, wychowawca,
pedagodzy w razie konieczności rodzice/opiekunowie 

prawni

6.Podkreślanie 
wartości, jaką jest 
szacunek do życia oraz 
zdrowie.

1. Realizacja treści 
podstawy programowej 

2. Pogadanki z 
pielęgniarką szkolną na 
temat zdrowego 
odżywiania się.

język polski, wos, 
biologia, religia, 
wychowanie fizyczne

pielęgniarka szkolna

cały rok szkolny

zgodnie z 
harmongramem

cała społeczność 
uczniowska

wszystkie klasy

7. Diagnozowanie 
środowiska klasowego, 
środowiska rodzinnego.

1.Przeprowadzanie 
badań socjometrycznych
„Plebiscyt życzliwości”, 
badań ankietowych 
„Zgadnij kto?” .

2.Analiza ankiet 
wypełnianych przez 
rodziców „Moje dziecko 
w nowej szkole” oraz 
kwestionariuszy 
uczniów.

pedagodzy, wychowawcy

wychowawcy, pedagodzy

pedagodzy, psycholog, 
wychowawcy

2 razy w roku 
szkolnym dla nowego 
zespołu klasowego,
w razie potrzeby

po zebraniach we 
wrześniu

Klasy  VII i kl.IV

Według potrzeb

wychowawcy, 
nauczyciele, pedagodzy, 
psycholog

21



3.Organizowanie 
spotkań dla nauczycieli 
dla każdej klasy, w celu 
omówienia szczególnych
sytuacji edukacyjnych, 
zdrowotnych                     
i rodzinnych.

wrzesień Nauczyciele

8.Prowadzenie rejestru 
stanu zdrowia 
psychicznego uczniów.

1.Przekazywanie przez 
rodziców/opiekunów 
informacji 
wychowawcy/pedagogo
wi  informacji 
dotyczących stanu 
zdrowia, zażywanych 
lekach, stosowanej 
diecie oraz stanie 
psychofizycznym 
dziecka.
2.Przekazywanie w/w 
informacji przez 
pielęgniarkę  
każdorazowo za zgodą 
rodziców.

Wszyscy pracownicy 
szkoły

cały rok szkolny Uczniowie wymagający 
szczególnego wsparcia 
psychicznego



Program wychowawczo-profilaktyczny         Szkoła Podstawowa nr 6 w Międzyrzeczu

„Wychowanie do wartości” ma na celu:

  wychowanie dzieci  i  młodzieży szkolnej  w duchu systemu wartości  pielęgnowanego przez wiele wcześniejszych
pokoleń Polek i Polaków. Krzewienie wyznawanego w danym społeczeństwie systemu wartości jest fundamentem
procesu wychowania. Rodzice, nauczyciele i wychowawcy stanowią dla nich wzór do naśladowania z tego powodu
ich zadaniem jest ukazywanie tego co wartościowe, przybliżanie i  tłumaczenie czym są i  co znaczą poszczególne
wartości. Wychowanie do wartości kształtuje orientację aksjologiczną młodych ludzi, czyli gotowość do świadomego
i odpowiedzialnego wybierania wartości i odpowiadania za nie.

zadanie sposób realizacji odpowiedzialny termin oraz 
częstotliwość

Odbiorca

1.Ewaluacja 
wewnętrzna 
„Wychowanie do 
wartości”
2.Wzbogacenie 
uczniowskiej wiedzy na 

1.ankieta ewaluacyjna

1.Wyjścia do kina, 
teatru, noce filmowe, 

zespół powołany przez 
Dyrektora

wychowawcy, 
bibliotekarz,

według harmonogramu 
ewaluacji

cały rok szkolny

wskazane zespoły 
klasowe

uczniowie wszystkich 
klas 
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temat wartości oraz 
określenie ich znaczenia
w życiu codziennym.

przygotowywanie apeli, 
uroczystości, 
przedstawień, spotkania
z doradcą zawodowym.
2.Zorganizowanie w 
klasach godzin 
wychowawczych, 
gazetek promujących 
wybrane wartości np.; 
we wrześniu omawiana 
będzie – uczciwość, 
w październiku – 
mądrość, 
w listopadzie – altruizm,
w grudniu – rodzina, 
w styczniu – przyjaźń, 
w lutym – 
sprawiedliwość, 
w marcu – odwaga, 
w kwietniu – 
miłość(zdrowie) 
w maju – 
odpowiedzialność, 
w czerwcu – szacunek

 doradca zawodowy, 
zainteresowani 
nauczyciele

cały rok szkolny

3.Dokształcanie kadry 
pedagogicznej 
z tematu wartości oraz 
metod nauczania 
wychowania 
w wartościach.

1. Przeprowadzanie 
godzin wychowawczych 
w celu wspierania  
pozytywnych wartości 
oraz interweniowania    
w wypadku 

Wychowawcy, 
nauczyciele

cały rok szkolny Klasy IV-VIII 
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niepokojących 
zachowań i wypowiedzi.

2.Uwzględnienie              
w programie 
wychowawczo-
profilaktycznym 
propozycji rodziców 
(zebrania-wrzesień)

zespół wychowawczo-
opiekuńczy

wrzesień rodzice uczniów całej 
szkoły

4. Zwiększenie 
świadomości 
w temacie wychowania 
w wartości przez 
rodzinę. 
Uświadomienie ich 
kluczowego znaczenia 
w edukacji.

3. Organizowanie apeli  
i udział w świętach, 
obchody klasowe dnia: 
Chłopaka, Kobiet, 
Matki, Ojca, Babci, 
Dziadka, organizowanie 
Wigilii Klasowej, Piknik 
Rodzinny
4.Udzielanie informacji 
na temat oferty w PPP 
w międzyrzeczu lub 
innych poradni, które 
specjalizują się w 
rozwiązywaniu sytuacji 
kryzysowych, 
problemów 
wychowawczych w 
rodzinie oraz 
problemów 
małżeńskich.
5.Dzień Papieski

wychowawcy, samorząd
uczniowski, wyznaczeni 
nauczyciele

Wychowawcy, 
psycholog, pedagodzy

Nauczyciele religii

zgodnie z 
harmonogramem/plane
m wychowawczym klasy

cały rok szkolny

Październik 2020r.

cała społeczność 
uczniowska, z 
podziałem na oddziały

Zainteresowani rodzice

Cała społeczność 
szkolna
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„Społeczność szkolna – bezpieczeństwo w społeczności szkolnej i poza nią”, działania realizowane w tym obszarze mają na 
celu:

 poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie szkoły, w jej obrębie i poza nią

 prowadzenie analizy i działań profilaktycznych w stosunku do zachowań społecznie nieakceptowanych,

 profilaktyka zachowań ryzykownych,

 intensyfikacja wspólnych (przy współpracy rodziców i nauczycieli) działań wychowawczych,

 kształtowanie umiejętności bezpiecznych zachowań i radzenie sobie w sytuacjach skomplikowanych i trudnych,

 tworzenie tradycji i więzi ze szkołą,

 budowanie schematów reagowania w sytuacjach kryzysowych,

 uświadomienie rodzicom i nauczycielom istoty problemu alienowania uczniów,

 przedstawienie bądź przypomnienie panujących w szkole zasad i norm postępowania,

 budowanie szacunku do nauczycieli i pracowników szkoły.

zadanie sposób realizacji odpowiedzialny termin oraz Odbiorca
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częstotliwość
1. Poprawa stanu 
bezpieczeństwa na 
terenie szkoły, w jej 
obrębie i poza nią. 

2.Zasady bezpiecznego 
pobytu na terenie 
szkoły w związku z 
sytuacją epidemiczną.

1. Każdorazowe 
reagowanie na 
opuszczanie terenu 
szkoły przez uczniów 
poprzez wpisywanie 
uwag do dziennika 
elektronicznego                
i rozmowy 
dyscyplinujące.
2.Opracowanie                 
i wdrożenie „Procedury 
Bezpieczeństwa Pracy    
w SP Nr6 w 
Międzyrzeczu w związku 
z sytuacją epidemiczną w
kraju spowodowaną 
wirusem COVID -19” 

3.Prowadzenie  Rejestru 
Wyjść Uczniów                  
w celu monitorowania     
i szybkiego 
identyfikowania 
uczniów, którzy 
opuszczają teren szkoły 
pod opieką rodziców.
4. Przypominanie  
uczniom o konieczności 
przestrzegania zapisów 

nauczyciele, 
wychowawcy, 
pedagodzy

zespół powołany przez 
Dyrektora 

wyznaczona osoba przez
Dyrektora

wychowawcy, 
nauczyciele

cały czas

sierpień 2020r.

na bieżąco, w razie 
potrzeby

przynajmniej 2 razy w 
miesiącu

cała społeczność 
uczniowska

cała społeczność 
szkolna

rodzice, uczniowie

uczniowie
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zawartych w Statucie 
Szkoły   ze szczególnym 
uwzględnieniem zapisów
z KATALOGU 
OBOWIĄZKÓW UCZNIA     
oraz  WARUNKI 
BEZPIECZNEGO POBYTU 
UCZNIÓW W SZKOLE  
5.Spotkanie z 
przedstawicielami 
Powiatowej Komendy 
Policji z Międzyrzecza      
z uczniami klas I pod 
patronatem MRÓWKI.
6.Zorganizowanie 
spotkania                           
z przedstawicielami 
Powiatowej Komendy 
Policji z Międzyrzecza . 
7.Informowanie                
o zagrożeniach 
wynikających                     
z kontaktów                       
z niewybuchami                
i niewypałami oraz           
z środkami 
pirotechnicznymi.             

dyrekcja, nauczyciele 
edukacji 
wczesnoszkolnej, Policja

pedagodzy, dyrekcja, 
Policja

wychowawcy, 
nauczyciele historii,

I semestr

W razie potrzeby

cały rok szkolny

uczniowie klas I

uczniowie klas IV-VIII 

klasy klas IV-VIII 

2. Kreowanie zdrowego,
bezpiecznego                   
i przyjaznego 

1.Przygotowanie bogatej
oferty zajęć 
pozalekcyjnych, w tym 

nauczyciele rok szkolny cała społeczność 
szkolna z podziałem na 



Program wychowawczo-profilaktyczny         Szkoła Podstawowa nr 6 w Międzyrzeczu

środowiska.
Promowanie zdrowego 
i aktywnego stylu życia 
wśród dzieci i młodzieży.
Zaznajomienie uczniów 
z praktyczną formą 
pierwszej pomocy. 
Kształtowanie 
właściwych relacji 
między uczniami. 
Popularyzowanie 
dobrego zachowania.

zajęć promujących 
zdrowy styl życia:
*UKS Kasztelan
*SKS
*turniej siatkarski 
szkolny
*Szkolny Konkurs 
Wiedzy o Ruchu 
Drogowym
*wycieczki, biwaki
2. Realizacja tematyki 
pierwszej pomocy i 
promocji zdrowego stylu 
życia :
*lekcje biologii, wdż,  
przyrody i wychowania 
fizycznego,
*realizacja projektów 
edukacyjnych
*akcentowanie dbałości  
o bezpieczeństwo przed 
feriami zimowymi             
i letnimi (apele)

nauczyciele przyrody, 
biologii, wychowania 
fizycznego, wdż, 
nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej

dyrektor , wychowawcy

zgodnie z programem 
nauczania i planem 
wychowawczym klasy

styczeń, czerwiec

oddziały

uczniowie szkoły

uczniowie szkoły

3. Zapobieganie 
problemom 
i zachowaniom 
problemowym 
u dzieci.
Profilaktyka zachowań 
agresywnych.

 
1.Stosowanie zapisów     
z  dokumentu 
wewnątrzszkolnego: 
Etapy Interwencji 
Wychowawczej

Wychowawcy, 
nauczyciele
zespół opiekuńczo-
wychowawczy

 na bieżąco cała społeczność 
uczniowska
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Profilaktyka 
uzależnienia od gier 
komputerowych, 
Internetu, hazardu.

4.Usprawnienie oraz 
zwiększenie 
skuteczności 
oddziaływań szkoły 
w sytuacjach 
zagrożenia. 

1.  Przypomnienie 
„Procedury
postępowania
nauczycieli w sytuacjach 
zagrożenia
dzieci  i młodzieży
demoralizacją
w Szkole Podstawowej 
Nr 6 w Międzyrzeczu”.
2.Udział w szkoleniach 
wewnętrznych i 
zewnętrznych
3.Udostepnienie 
wszystkim nauczycielom 
procedur reagowania w 
sytuacjach kryzysowych 
do wglądu w bibliotece 
szkolnej

pedagodzy

Dyrektor, nauczyciele

Pedagog

W razie potrzeby

Na bieżąco

Na bieżąco

uczniowie 

Nauczyciele

Nauczyciele

5. Rozwiązywanie 
kryzysów rozwojowych  
i życiowych dzieci 
i młodzieży m.in. 
Związanych 
z eurosieroctwem, 
rodzinami niepełnymi, 

1.Przypomnienie 
nauczycielom i innym 
pracownikom szkoły 
zasad bezpieczeństwa, 
BHP oraz norm i reguł, 
które obowiązują na 
terenie szkoły;

dyrektor I semestr nauczyciele, pedagodzy
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rodzinami 
wielodzietnymi, 
przemocą 
w rodzinie, nałogami w 
rodzinie, itp.

2.Przypominanie 
procedury Niebieskiej 
Karty na posiedzeniach 
rady pedagogicznej.

3.Utrzymywanie 
systematycznej 
współpracy w policją, 
kuratorami sadowymi, 
asystentami rodziny , 
pracownikami OPS           
i PCPR. 

4.Organizowanie 
posiedzeń Zespołów 
Wychowawczych w 
sytuacjach kryzysowych 
w celu wypracowania 
planu pomocy uczniowi 

pedagodzy

wychowawcy, 
pedagodzy

Wychowawcy, 
pedagodzy

w razie potrzeby

cały rok 

W razie potrzeby

nauczyciele

wychowawcy, instytucje

Uczniowie

6.Pedagogizacja 
opiekunów uczniów 
oraz sposobów 
prowadzenia działań 
profilaktycznych.
Zachęcanie rodziców / 
opiekunów do 
częstszego uczestnictwa
w życiu szkoły.

1.Przedstawienie na 
zebraniach z rodzicami 
oferty Poradni 
Psychologiczno-
Pedagogicznej pod 
katem zajęć 
rozwijających 
kompetencje 
wychowawcze 

wychowawcy , 
pedagodzy, psycholog

zebrania z rodzicami 
luty 2021

rodzice/prawni 
opiekunowie
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2.Udzielanie wsparcia 
rodzinie w trudnych 
sytuacjach (np. pomoc w
nawiązaniu współpracy z
PPP w Międzyrzeczu, 
OPS, Sądem Rodzinnym)
3. Bieżące omawianie 
aktualnych problemów: 
geneza problemu, 
objawy, skutki, środki 
zaradcze, profilaktyka 
poprawnego 
zachowania.

wychowawcy , 
nauczyciele, pedagodzy, 
psycholog

W razie potrzeby

Zebrania, konsultacje, 
SKOW-y

Rodziny uczniów

Uczniowie i ich rodzice
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„Cyberprzemoc”-praca w tym obszarze  ma na celu:

  ograniczenie i/lub całkowite wyeliminowanie zachowań agresywnych i przemocowych, realizowanych przy użyciu 
nowej technologii komunikacyjnej na terenie szkoły bądź poza nią. Prowadzone działania mają za zadanie 
uświadomić młodym uczniom, ich opiekunom oraz nauczycielom  czym jest przemoc elektroniczna, jak należy się 
przed nią chronić, jakie prawa przysługują osobie, która stała się jej ofiarą, gdzie szukać pomocy i wsparcia oraz          
z jakimi konsekwencjami spotka się osoba dopuszczająca się przemocy elektronicznej.

Współpraca z rodzicami/ opiekunami prawnymi dzieci powinna opierać się na:

 organizowaniu zebrań (tzn. wywiadówki, dni otwarte szkoły),

 prowadzeniu konsultacji indywidualnych z nauczycielem, wychowawcą,

 informowaniu i prowadzeniu spotkań edukacyjnych dla opiekunów dzieci. Spotkania prowadzone przez 
psychologów, pedagogów, służby policyjne i śledcze,

 wspieraniu rodziców i opiekunów prawnych dzieci.
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zadanie sposób realizacji Odpowiedzialny termin oraz 
częstotliwość

Odbiorca

1. Monitorowanie 
występowanie 
zjawiska 
cyberprzemocy wśród 
społeczności szkolnej.
Przygotowanie 
wniosków do dalszej 
pracy w tym obszarze.

2.Ewaluacja 
wewnętrzna 
„Bezpieczeństwo w 
sieci”

1.Zapoznanie/przypomnieni
e  z szkolną, wewnętrzną 
procedurą reagowania na 
przypadki cyberprzemocy. 

Stosowanie wypracowanych 
procedur.

2.Ankieta ewaluacyjna

Wychowawcy

Wszyscy pracownicy 
szkoły

Zespół wskazany przez 
Dyrektora

godziny 
wychowawcze

na bieżąco 

według 
harmonogramu 
ewaluacji

Uczniowie klas IV-VIII

Uczniowie klas  IV-VIII

Grupa badawcza

2.Uświadamianie 
uczniom 
odpowiedzialności 
karnej za stosowanie 
cyberprzemocy.

1.Prelekcje w klasach na 
godzinach wychowawczych
2.Realizacja podstawy 
programowej w ramach 
zajęć z informatyki.
3.Przedstawienie procedur 
korzystania z telefonów 
komórkowych i sprzętu 

pedagog szkolny

nauczyciele 
informatyki

II semestr

cały rok szkolny

Po ponownym 

uczniowie klas VI

klasy IV-VIII

cała społeczność 
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elektronicznego na terenie 
szkoły. 

Dyrektor,
Wychowawcy

zasięgnięciu opinii 
Rady Rodziców

uczniowska

3. Pedagogizacja w 
obszarze 
cyberprzemocy.

1.Wskazanie  rodzicom 
programów edukacyjnych za 
pośrednictwem strony 
internetowej www.sieciaki.pl
2.Gazetka szkolna na II 
piętrze.
3.Szkolenie dla rodziców z 
zakresu zabezpieczenia 
komputerów przed 
szkodliwymi treściami             
i wprowadzenia tzw. kontroli
rodzicielskiej.

wychowawcy

Pedagog

Nauczyciele 
informatyki

na zebraniu z 
rodzicami(ustalenie 
wychowawcy)

wrzesień

Przed wybranym 
zebraniem/konsultacj
ami z rodzicami

rodzice młodszych 
uczniów

rodzice

Rodzice

4.Uświadmienie 
rodziców o istnieniu 
zjawiska 
cyberprzemocy oraz 
przedstawienie kroków
prawnych .

1.Przypomnienie o 
wewnętrznej procedurze 
reagowania na przypadki 
cyberprzemocy 
umieszczonej na stronie 
internetowej szkoły

wychowawcy, 
umieszczenie procedur
na stronie 
internetowej szkoły

I semestr –zebrania z 
rodzicami

procedury 
postępowania 
nauczycieli i rodziców
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 „Środki psychoaktywne”- praca w tym obszarze ma na celu:

  opisane w Rozporządzeniu  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form 
prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej      
i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. 2015 poz. 1249)., skuteczne przeciwdziałanie 
pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychoaktywnych,
środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów naszej szkoły, w szczególności 
charakteryzujących się nieprzestrzeganiem przyjętych dla danego wieku zwyczajowych norm i wymagań, niosących 
ryzyko negatywnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego oraz jego otoczenia społecznego.

zadanie sposób realizacji Odpowiedzialny termin oraz 
częstotliwość

Odbiorca

1.Wykorzystanie w 
pracy wychowawczej 
wniosków z ewaluacji 

1.Wychowawcy klas 
dokonują modyfikacji 
planów wychowawczych,

Wychowawcy, 
pedagodzy, psycholog, 
pielęgniarka szkolna

Na bieżąco

 

Uczniowie klas I-III i        
IV-VIII
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wewnętrznej : 
DIAGNOZA ZACHOWAŃ 

RYZYKOWNYCH …

2019/2020 czerwiec 

angażują w proces 
wychowawczy 
specjalistów szkolnych.

2. Kształtowanie wśród 
uczniów postaw 
zapobiegających 
podatności na ryzyko 
kontaktu ze środkami 
psychoaktywnymi. 
Rozwijanie 
umiejętności 
krytycznego myślenia    
i patrzenia na problem  
z wielu możliwych 
perspektyw.

3.Wdrażanie 
zewnętrznych 
programów 
wspomagających 
rozwój umiejętności 
społecznych.

4.Analiza relacji 
pomiędzy rodzicami       
a dziećmi w celu 
eliminowania 

1.Warsztaty 
profilaktyczne : „Tytoń, 
narkotyki, dopalacze, 
narkotyki-jak się przed 
tym bronić?”.

1.Realizacja programu 
profilaktycznego 
„Debata”

1.Zapoznanie nauczycieli 
z czynnikami chroniącymi
oraz osłabianie 
czynników ryzyka 

pedagog

Certyfikowani trenerzy 
z Centrum Działań 
Profilaktycznych z 
Wieliczki

Pedagodzy, 
wychowawcy

II semestr

II semestr

Rada pedagogiczna        
w I semestrze

klasy VII

Kl.VI i kl.VIII

Wychowawcy klas VII 
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czynników ryzyka 
związanych z 
możliwością 
zażywania /kontaktu      
z substancjami 
psychoaktywnymi.

poprzez wzmacnianie 
czynników chroniących –
przedstawienie 
opracowania (ogólna 
informacja)

3. Poszerzenie wiedzy 
rodziców / opiekunów 
prawnych, nauczycieli    
i wychowawców na 
temat prawidłowości 
rozwoju 
i zaburzeń zdrowia 
psychicznego dzieci        
i młodzieży, 
rozpoznawania 
wczesnych objawów 
używania środków 
i substancji.

1.Zamawianie  
materiałów dotyczących 
substancji 
psychoaktywnych z 
Krajowego Biura Do 
Spraw Przeciwdziałania 
Narkomanii. Dystrybucja 
materiałów wśród 
rodziców / opiekunów 
prawnych oraz 
nauczycieli.
2.Zaktualizowanie  
gazetki tematycznej .
3.Udział w szkoleniu 
dotyczącym realizacji 
programu 
rekomendowanego przez
MEN „Unplugged”

pedagodzy, 
wychowawcy

pedagodzy

Chętni nauczyciele, 
pedagog

,    

zgodnie z ofertą

II semestr

Oferta WOM Gorzów

Rodzice/opiekunowie 
prawni

uczniowie i rodzice

Pedagog, 
zainteresowani 
nauczyciele

4.Przygotowanie 
zaktualizowanej  oferty 
zajęć rozwijających 
zainteresowania 
i uzdolnienia, jako 

1. Przygotowanie bogatej
oferty zajęć 
pozalekcyjnych, w tym 
wolontariat, zajęcia na 
basenie, dyscypliny 

nauczyciele,
bibliotekarze

cały rok szkolny uczniowie klas IV-VIII      
wszyscy uczniowie 
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alternatywnej 
pozytywnej formy 
działalności 
zaspokajającej ważne 
potrzeby, 
w szczególności 
potrzebę podniesienia 
samooceny, sukcesu, 
przynależności 
i satysfakcji życiowej.

sportowe, udział w 
konkursach 
recytatorskich, kółku 
teatralnym, projekt 
czytelniczy.
2.Współpraca ze 
stowarzyszeniem 
Wspieramy Młode 
Talenty, 
fundacją 
im.prof.R.Czerneckiego

pedagog

wskazywanie 
stypendystów 
2 razy w roku szkolnym,

 do końca kwietnia

uzdolnieni uczniowie 
kończący 
gimnazjum/szkołę 
podstawową                    
w trudnej sytuacji 
materialnej

5.Kształtowanie 
hierarchii systemu 
wartości, w którym 
zdrowie należy                
do jednych                       
z najważniejszych 
wartości w życiu.

1.Połączone działania na 
lekcjach przyrody, 
biologii, wychowania 
fizycznego, edukacji 
wczesnoszkolnej  
uświadamiające uczniom 
dzienne wymagania 
kaloryczne organizmu, 
promujące zasady 
zdrowego żywienia .

Nauczyciele przedmiotu Cały rok szkolny Wszyscy uczniowie 

UWAGA: Realizacja powyższych działań jest uzależniona od aktualnej sytuacji epidemicznej panującej w  kraju,
od wytycznych  Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz GIS.

Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną
szkoły.
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Przewodniczący Rady Pedagogicznej:……………………………………………….., w dniu 15.09.2020r.

Przewodniczący Rady Rodziców:……………….……………………………………….., w dniu 29.09.2020r.
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