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Podstawa prawna: 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.). 

 Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. 

(Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526). 

 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.).  

 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.).  

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).  

 Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz.U.        

z 2021 r. poz. 1119 ze zm.). 

 Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 2050 ze zm.).  

 Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst 

jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 276 ze zm.).  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 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. z 2020 r. poz. 1449). 

 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023.  

 Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica. 

 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica                

w Kielcach opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, 

wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego są spójne 

ze statutem szkoły w tym warunkami i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego. Istotą działań wychowawczych 

i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem 

realizowanym w rodzinie  i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety 

edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów 

oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku 
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pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest 

wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.  

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy w zakresie występujących               

w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka,                          

z uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych oraz innych problemów występujących 

w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem: 

 wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,  

 analizy ubiegłorocznego programu wychowawczo-profilaktycznego realizowanego w roku szkolnym 2021/2022, 

 wniosków i analiz ( z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych), 

 innych dokumentów i spostrzeżeń. 

Podstawowym celem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży          

w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym.  

Podstawowe zasady realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego obejmują: 

 powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły, 

 zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych                  

w programie, 

 respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada 

rodziców, samorząd uczniowski), 

 współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (udział instytucji, organizacji i stowarzyszeń wspierających 

działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),  

 współodpowiedzialność za efekty realizacji programu.  

 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na: 

 wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej, 

 wzbudzanie poczucia przynależności do grupy, 

 umacnianie u uczniów prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej w szkole, klasie (reintegracja),  
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 utrwalanie u uczniów świadomego respektowania reguł sanitarnych przyjętych na czas epidemii COVID-19,                        

 rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości, 

 budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, 

 przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom, 

 przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, 

 troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców,  

 minimalizowanie negatywnych skutków sytuacji kryzysowej wywołanej działaniami wojennymi na terenie Ukrainy, 

w jakiej znaleźli się uczniowie przybyli z tego państwa. 

 

Zadania profilaktyczne programu to: 

 zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,  

 promowanie zdrowego stylu życia, 

 kształtowanie nawyków prozdrowotnych, 

 rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez 

wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i narkotyków), 

 eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej, 

 niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji,  

 wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających 

młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość, 

 uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem,  

 uczenie dbałości o zdrowie psychiczne oraz wzmacnianie poczucia oparcia w najbliższym środowisku (rodzina, 

nauczyciele, specjaliści) w sytuacjach trudnych. 

 

Dyrektor szkoły: 

 stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole, 
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 sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne 

działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,  

 inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy 

zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest 

rozwijanie kompetencji uczniów, 

 stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, 

w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie 

i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,  

 współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem specjalnym, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz 

Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań, 

 czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, 

 nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, 

kompetencji organów szkoły, 

 motywuje nauczycieli i specjalistów do opracowania modelu wsparcia i pomocy uczniom przeżywającym trudności 

psychiczne, 

 monitoruje współpracę pedagoga specjalnego z nauczycielami, wychowawcami, innymi specjalistami oraz umacnia 

wspierającą rolę pedagoga specjalnego w rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności 

w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu 

szkoły, 

 stwarza warunki do poszukiwania optymalnych rozwiązań w zakresie budowania systemu działań wspierających 

kondycję psychiczną uczniów, 

 inspiruje wszystkie grupy społeczności szkolnej do budowania dobrych wzajemnych relacji w środowisku szkolnym, 

jako czynnika zwiększającego  skuteczność i efektywność udzielanego wsparcia, 
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 dostosowuje ofertę zajęć pozalekcyjnych do oczekiwań uczniów w celu stworzenia warunków do realizacji pasji, 

udziału z zajęciach sportowych, kontaktu z przyrodą, a także kontaktu bezpośredniego uczniów ze sobą,                       

z zachowaniem zasad sanitarnych, 

 czuwa nad wykorzystaniem lekcji wychowawczych do budowania systemu wsparcia psychicznego uczniów,  

 czuwa nad intensyfikowaniem współpracy nauczycieli i wychowawców z pedagogiem specjalnym, pedagogiem, 

psychologiem szkolnym oraz pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych w celu szybkiego i skutecznego 

reagowania na zaobserwowane problemy uczniów, 

 czuwa nad wykonywaniem zadań  przez specjalistów szkoły – pedagog specjalny, pedagog, psycholog i inni 

specjaliści powinni aktywnie włączać się do bezpośredniej pracy profilaktycznej i bezpośredniego wsparcia uczniów 

i rodziców, służyć doradztwem dla nauczycieli, wspierać ich w identyfikowaniu problemów uczniów i prowadzeniu 

z uczniami zajęć wspierających, integracyjnych, profilaktycznych, 

 inicjuje utworzenie systemu wsparcia nauczycieli, wychowawców, innych psychologów czy pedagogów, którym 

trudno jest wspierać uczniów z uwagi na to, że sami przeżywają stan silnego przygnębienia epidemią, przemęczenia 

lub przechodzą inny kryzys psychiczny, 

 nadzoruje realizację Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

Rada pedagogiczna: 

 uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych, w tym 

w zakresie działań wspierających kondycję psychiczną uczniów po okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji od 

bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami, 

 dostosowuje wymagania związane z realizacją podstawy programowej do zmniejszonej efektywności kształcenia 

wynikającej z osłabionej kondycji psychicznej uczniów oraz niższej efektywności zdalnego nauczania,  

 dokonuje wyboru programów profilaktycznych wspierających uczniów psychicznie i uczących umiejętności radzenia 

sobie z wyzwaniami czasu epidemii oraz adaptacji do zmieniających się warunków nauki, 
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 opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą rodziców, 

 opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży 

demoralizacją i przestępczością, a także depresją i uzależnieniami od technologii cyfrowych, 

 uczestniczy w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 

 uczestniczy w ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

Nauczyciele: 

 współpracują z wychowawcami klas, innymi nauczycielami, pedagogiem specjalnym, pedagogiem, psychologiem, 

innymi specjalistami w zakresie realizacji zadań wychowawczych i profilaktycznych, uczestniczą w realizacji 

Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 

 reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia, 

 reagują na przejawy depresji, agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów, w tym uzależnień od 

technologii cyfrowych, 

 przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją        

i przestępczością, a także depresją i innymi negatywnymi skutkami epidemii COVID-19, 

 udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, skutków długotrwałej izolacji społecznej,  

ograniczeń i nieprzewidywalnych zmian związanych z epidemią COVID-19,  

 wspierają uczniów – cudzoziemców w pokonywaniu trudności związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą 

oraz różnicami kulturowymi, w tym uczniów z Ukrainy w szczególności z powodu sytuacji kryzysowej, w jakiej się 

znaleźli, 

 zapewniają atmosferę współpracy, zaufania, otwartości, wzajemnego wspomagania,  

 kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, 

 rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach, 

 wspierają zainteresowania, pasje i rozwój osobowy ucznia, 
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Wychowawcy klas: 

 diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, zapewniają atmosferę współpracy, zaufania, otwartości, wzajemnego 

wspomagania, 

 rozpoznają potrzeby uczniów w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym zagrożenia wynikające 

np. z długotrwałej izolacji społecznej w okresie epidemii COVID-19, z sytuacji kryzysowej uczniów ukraińskich, 

 rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze 

szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych 

oraz nowych substancji psychoaktywnych, a także nadużywaniem technologii cyfrowych, 

 na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-

Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę 

funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów, 

 przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,  

 zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, 

tradycjami szkoły, 

 oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami - uwzględniają 

trudności w funkcjonowaniu uczniów w szkole wynikające z długotrwałego trwania w stanie epidemii COVID-19,  

 współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem specjalnym, pedagogiem 

szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach, 

 wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,  

 rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców, 

 dbają o dobre relacje uczniów w klasie, utrzymywanie kontaktów rówieśniczych, rozwijanie wzajemnej pomocy 

i współpracy grupowej, 

 podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,  

 współpracują z osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,  

 podejmują działania w zakresie poszerzania własnych kompetencji wychowawczych. 
 



9 

 

Pedagog specjalny, m.in.: 

 współpracuje z nauczycielami, wychowawcami, specjalistami, rodzicami i uczniami w: 

˗ rekomendowaniu dyrektorowi działań w zakresie zapewnienia aktywnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły 

oraz tworzeniu warunków dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej osobom 

ze szczególnymi potrzebami, 

˗ prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, 

˗ rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów, 

 udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniami, 

 współpracuje, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami (m.in. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, 

placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi, 

pomocą nauczyciela, pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny),  

 przedstawia radzie pedagogicznej propozycje w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie 

wymienionych wyżej zadań. 

Pedagog szkolny/psycholog: 

 diagnozuje środowisko wychowawcze, w tym stan kondycji psychicznej uczniów,  

 uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony zdrowia     

psychicznego uczniów, 

 zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,  

 współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki, wsparcia 

psychologicznego, 

 zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, 

 współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-

pedagogicznej rodzicom uczniów, 

 współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres 

działań o charakterze profilaktycznym, w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 
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 wpiera nauczycieli, wychowawców, inne osoby pracujące z uczniami w identyfikacji problemów uczniów, w tym 

wczesnych objawów depresji, a także w udzielaniu im wsparcia,  

 rozwija współpracę z nauczycielami, wychowawcami, a także pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych 

w celu szybkiego i skutecznego reagowania na zaobserwowane problemy uczniów,  

 aktywnie włącza się do bezpośredniej pracy profilaktycznej i bezpośredniego wsparcia uczniów i rodziców, służy 

doradztwem dla nauczycieli, wspiera ich w identyfikowaniu problemów uczniów i prowadzeniu z uczniami zajęć 

wspierających, integracyjnych, profilaktycznych, 

 wspiera nauczycieli, wychowawców, innych psychologów czy pedagogów, którym trudno jest wspierać uczniów        

w związku z tym, że sami przeżywają stan silnego przygnębienia epidemią, przemęczenia lub przechodzą inny kryzys 

psychiczny, 

 promuje budowanie dobrych, wzajemnych relacji pomiędzy wszystkimi grupami społeczności szkolnej, jako czynnika 

zwiększającego  skuteczność i efektywność udzielanego wsparcia.  

Rodzice: 

 współtworzą Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny, 

 uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły, 

 uczestniczą w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony zdrowia 

psychicznego uczniów, 

 uczestniczą w spotkaniach z rodzicami organizowanych przez szkołę,  

 zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole, 

 współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,  

 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,  

 Rada Rodziców ‒ uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny. 

Samorząd Uczniowski: 

 jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,  

 uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły, 
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 uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony zdrowia 

psychicznego uczniów, 

 współpracuje z Radą Pedagogiczną,  

 prowadzi akcje pomocy,  

 reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego, 

 propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji, 

 dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,  

 może podejmować działania z zakresu wolontariatu.  

 

Sfera Obszary Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin 

Społeczna Integracja - - umacnianie u uczniów 

prawidłowych relacji w grupie 

klasowej, poczucia wspólnoty po 

okresie kształcenia na odległość 

(integracja/reintegracja); 

zajęcia z wychowawcą, 

wycieczki, imprezy 

klasowe;  

akcje SU - Dzień 

Chłopaka, Dzień Kobiet, 

Dzień Dziecka, Poczta 

Walentynowa, 

Szkolne Mikołajki, Bal 

Karnawałowy, Talenty 

Jedynki; 

Akcja czytelnicza „Starsi 

czytają młodszym”; 

wolontariat 

wszyscy nauczyciele, 

 

 

opiekunowie SU 

 

 

 

 

 

 

p. D. Broniś, p. R. Kozieł                                
opiekunowie Szkolnego 

Koła Wolontariatu 

cały rok szkolny, 

wg harmonogramu 

Społeczna Uczeń – a grupa 

społeczna 

 

- budowanie pozytywnych relacji 

społecznych;                 

- nabywanie umiejętności 

rozwiązywania konfliktów 

zajęcia z wychowawcą, 

wycieczki, imprezy 

klasowe; 

akcje SU - Dzień 

wszyscy nauczyciele 

 

 

opiekunki SU 

cały rok szkolny, wg 

harmonogramu 
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w różnych sytuacjach;       

- uwrażliwianie na potrzeby innych 

(m.in. wolontariat);             

- kształtowanie umiejętności 

komunikowania się z otoczeniem;                            

- kształtowanie właściwych relacji 

rówieśniczych;     

- przeciwdziałanie niepożądanym 

zachowaniom tj.: agresja, przemoc, 

wulgaryzmy, zarówno w świecie    

realnym, jak i wirtualnym;                

- uczenie działania zespołowego,  

rywalizacji sportowej opartej na 

zasadach fair play;                                 

- tworzenia klimatu dialogu 

i efektywnej współpracy, 

umiejętności słuchania innych; 

Chłopaka, Dzień Kobiet, 

Dzień Dziecka, Poczta 

Walentynowa, Szkolne 

Mikołajki, Bal 

Karnawałowy, Talenty 

Jedynki; 

Udział w projekcie 

Fundacji Uniwersytet 

Dzieci - Ja                         

w społeczeństwie. Ja 

mogę zmienić świat?  

wolontariat 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy klas VI 

 

 

 

 

opiekunowie Szkolnego 

Koła Wolontariatu 

Emocjonalna Emocje i uczucia - - kształcenie umiejętności 

rozpoznawania i nazywania 

własnych emocji i emocji u innych 

ludzi; 

- uczenie radzenia sobie 

z własnymi emocjami, 

a szczególnie z emocjami trudnymi 

w przeżywaniu; 

 

zajęcia z wychowawcą, 

pedagogiem szkolnym, 

psychologiem,  

pracownikami instytucji  

wspierających,  

- program lub jego 

elementy „Apteczka 

pierwszej pomocy 

emocjonalnej”, 

- „Apteczka - Kierunek 

Optymizm”, 

wychowawcy klas, 

pedagog szkolny, 

psycholog 

 

 

 

 

pedagog szkolny 

 

 

 

cały rok 
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- elementy programu 

„Spójrz inaczej na 

agresję” 

- Międzynarodowy Dzień 

Uśmiechu,  

- Poczta Walentynkowa 

- Dzień Radości 

 

 

 

 

opiekunki SU,  

 

 

 

 

październik 

 

luty 

czerwiec 

Społeczna, 

emocjonalna 

Rodzina - uświadomienie wartości rodziny 

oraz pogłębianie więzi rodzinnych; 

- podkreślanie znaczenia rodziny 

w życiu człowieka 

i społeczeństwa;                                

- udzielanie uczniom pomocy 

w przypadku zaistnienia zjawiska 

przemocy w rodzinie; 

- wspieranie rodziny                      

w realizowaniu funkcji opiekuńczo 

– wychowawczej;    

- zachęcanie rodziców do działań 

na rzecz szkoły; 

- rodzice partnerami szkoły - 

współudział w organizacji imprez 

szkolnych i środowiskowych; 

- udzielanie informacji na temat 

placówek udzielających pomocy; 

zajęcia z wychowawcą, 

religia, historia, WOS, 

WDŻ; 

organizacja wspólnych 

działań angażujących 

uczniów, nauczycieli         

i rodziców;  

Dzień Babci i Dziadka; 

Portret mojej mamy - 

konkurs 

Dzień Rodziny; 

pedagogizacja rodziców, 

konsultacje, porady, 

wsparcie 

wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy klas II 

wychowawcy świetlicy 

 

wychowawcy klas I 

wychowawcy klas, 

pedagog szkolny 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

styczeń  

maj 

 

czerwiec  

Duchowa Wartości etyczne  

 

- - kształtowanie umiejętności 

wyrażania szacunku do rodziców, 

zajęcia z wychowawcą, 

pedagogiem szkolnym, 

wszyscy nauczyciele cały rok 
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nauczycieli, rówieśników;  

- - kształtowanie postaw 

ukierunkowanych na prawdę, 

dobro i piękno; 

- - kształtowanie pozytywnych cech 

osobowości – tj. szlachetność, 

uczciwość, prawdomówność, 

rzetelność, odpowiedzialność, 

wytrwałość, pracowitość, 

sprawiedliwość poprzez czerpanie 

właściwych wzorów osobowych 

z bohaterów lektur, znanych 

postaci historycznych lub 

z najbliższego otoczenia; 

lekcje religii, języka 

polskiego, historii i innych 

przedmiotów 

Społeczna, 

intelektualna 
Normy społeczne  - zapoznanie z podstawowymi 

prawami i obowiązkami, 

wynikającymi z roli ucznia oraz 

członka szkolnej społeczności; 

- kształtowanie umiejętności 

przestrzegania obowiązujących 

reguł;  

 - nabywanie umiejętności 

współżycia w grupie społecznej; 

zajęcia z wychowawcą, 

nauczycielami innych 

przedmiotów, pedagogiem 

szkolnym 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Społeczna,        

intelektualna 

Kultura osobista - - kształtowanie umiejętności 

właściwego komunikowania się 

w różnych sytuacjach społecznych;  

- - dbałość o język i kulturę słowa; 

konkurs świetlicowy 

„Dobre maniery - krok po 

kroku” 

„Z kulturą na co dzień” – 

wychowawcy świetlicy,  

 

 

wychowawcy edukacji 

cały rok szkolny,  

wg harmonogramu 
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- - kształtowanie umiejętności 

analizy prostych sytuacji 

wychowawczych, odróżniania 

dobra od zła; 

pogadanki; 

zajęcia z wychowawcą, 

lekcje j. polskiego i inne 

przedmioty; 

obchody 

Międzynarodowego Dnia 

Języka Ojczystego 

"Sztuka pięknego życia - 

zasady savoir vivre” 

wczesnoszkolnej, 

świetlicy 

wychowawcy, nauczyciele 

 

 

nauczyciele j. polskiego 

 

ks. D. Węgrzyn, p. A. 

Walerczak-Żołobowska, 

p. E. Nowak 

 

 

 

 

luty 

 

 

II semestr 

 

Społeczna Tolerancja - - kształtowanie właściwych postaw    

w stosunku do osób 

niepełnosprawnych, starszych, 

odmiennych kulturowo;  

- - przeciwdziałanie dyskryminacji; 

- - wykształcenie postawy tolerancji 

i szacunku dla innych narodów, 

kultur, religii; 

-  

UNICEF – Prawa Dziecka 

Międzynarodowy Dzień 

Osób Niepełnosprawnych 

Dzień kolorowej skarpetki 

Światowy dzień Autyzmu 

 

pedagog, SU, nauczyciele 

specjaliści, wychowawcy 

klas  

listopad 

grudzień 

marzec  

kwiecień 

 

Społeczna Uczniowie              

z Ukrainy 

(uchodźcy)            

w społeczności 

szkolnej 

- rozpoznanie potrzeb i zagrożeń 

uczniów z Ukrainy wynikających   

z ich sytuacji kryzysowej;  

- pomoc w adaptacji w nowej 

szkole, wsparcie w nauce; 

- rozwijanie postaw tolerancji 

polskich uczniów wobec kolegów 

– obcokrajowców; 

zajęcia z wychowawcą, 

zajęcia lekcyjne, zajęcia 

pozalekcyjne, konkursy, 

Dzień Życzliwości, 

kontakt i współpraca         

z rodzicami uczniów,   

konkursy,              

Szkolenie Rady 

wszyscy nauczyciele          

i specjaliści 

 

cały rok szkolny, wg 

harmonogramu 
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- wymiana wiedzy dotycząca 

kultury, tradycji, obrzędów, 

zwyczajów, zdolności, 

zainteresowań - podobieństwa         

i różnice między Polakami              

a Ukraińcami; 

Pedagogicznej “Niezbędne 

kompetencje nauczyciela 

do pracy z uczniami 

przybyłymi z zagranicy” 

 

Duchowa, 

intelektualna 

Dziedzictwo 

cywilizacyjne 

- uczenie poszanowania  

dziedzictwa narodowego;               

- zapoznawanie uczniów 

z życiorysami wybitnych postaci 

Europy, świata oraz świętych jako 

nieocenionych wzorców do 

naśladowania;                                 

- udostępnianie kanonu i założeń 

edukacji klasycznej - sięganie do 

dziedzictwa cywilizacyjnego 

Europy; 

zajęcia z wychowawcą, 

historia, geografia, WOS, 

plastyka, j. polski, 

religia, 

Dzień kultury antycznej 

nauczyciele 

 

 

 

nauczyciele języka 

polskiego, historii, religii, 

plastyki 

cały rok szkolny, wg 

harmonogramu 

 

 

marzec 

Społeczna Polak jako 

Europejczyk 

- - poznanie dorobku kulturowego 

Europy, świata, wykształcenie 

postawy tolerancji i szacunku dla 

innych narodów, kultur, religii; 

- - kształtowanie poczucia 

przynależności do społeczności 

europejskiej;       

- - poznawanie innych kultur, 

uczenie szacunku i tolerancji dla 

ich odrębności; 

wolontariat zagraniczny, 

geografia, historia, WOS, 

j. polski, j. angielski,                 

j. niemiecki,  

Europejski Dzień Języków 

Obcych, 

wirtualne wycieczki na 

wybranych przedmiotach 

Konkurs – „Ökomode – 

ekologiczna moda 

opiekun wolontariatu 

zagranicznego, 

nauczyciele 

 

nauczyciele języków 

obcych 

 

 

p. M. Pawlak, p. K. 

Kozieł, p. Stradomska, 

cały rok,  

 

 

 

wrzesień/październik  

 

 

 

marzec 
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 niemieckiego obszaru 

językowego”, 

przedstawienie 

w j. angielskim klas 

dwujęzycznych 

Tradycje Świąt Bożego 

Narodzenia i Wielkanocy 

w krajach 

anglojęzycznych, 

niemieckiego obszaru 

językowego i Ukrainy; 

Dzień Świętego Patryka 

p. K. Sikora-Gorzelańczyk    

wychowawcy klas II 

 

 

nauczyciele języków 

obcych, wychowawcy klas 

 

 

 

 

 

p. P. Kondracka 

 

 

marzec 

 

 

wg harmonogramu 

 

 

 

 

 

marzec 

Duchowa, 

intelektualna 
Patriotyzm - - kształtowanie i rozwijanie 

tożsamości narodowej;                  

- - wdrażanie do posługiwania się 

poprawnym językiem ojczystym;  

- - rozwijanie szacunku do wartości 

i symboli narodowych; 

- - pielęgnowanie tradycji szkolnych 

i ceremoniału – udział pocztu 

sztandarowego w uroczystościach 

państwowych na szczeblu 

szkolnym, miejskim czy 

wojewódzkim; 

- - rozwój poszanowania 

dziedzictwa narodowego                 

i kształtowanie świadomości 

Świętowanie rocznic 

i wydarzeń 

patriotycznych; 

udział w akcjach:    

"Narodowe Czytanie 

2022" -"Ballady 

i romanse” Mickiewicza 

11 listopada, 

Szkoła do hymnu, 

Szkoła pamięta,  

Dzień Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych, 

Święta Majowe, 

wycieczki edukacyjne, 

współpraca z instytucjami 

wszyscy nauczyciele 

 

 

 

p. D. Broniś, p. R. Kozieł 

 

 

wychowawcy klas VIII 

nauczyciele historii, 

muzyki, opiekunowie 

pocztu sztandarowego  

nauczyciele historii 

nauczyciele historii 

wychowawcy klas 

wychowawcy klas VI 

wg harmonogramu 

 

 

 

wrzesień/październik 

 

 

listopad 

listopad 

wrzesień-październik 

wrzesień-październik 

marzec 

maj 

wg harmonogramu 
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narodowej; 

- - wskazywanie autorytetów            

i wzorców moralnych; 

- - zapoznanie uczniów                     

z sylwetkami patronów roku 2022-

2023; 

związanymi z pamięcią 

narodową; 

udział w konkursach; 

poczet sztandarowy 

wychowawcy, nauczyciela 

historii 

 

opiekunowie pocztu 

Społeczna Samorządność - - uczenie zasad samorządności 

i demokracji;   

- - współorganizacja imprez, 

uroczystości szkolnych, akcji 

charytatywnych;  

-  - wyrabianie poczucia 

przynależności do społeczności 

szkolnej; 

- - uczenie działania zespołowego, 

tworzenia klimatu dialogu 

i efektywnej współpracy, 

umiejętności słuchania innych 

i rozumienia ich poglądów; 

demokratyczne wybory 

samorządów klasowych; 

demokratyczne wybory 

samorządu szkolnego; 

akcje SU 

 

 

 

wychowawcy klas 

 

opiekunowie SU  

cały rok 

Społeczna 

duchowa 

Wolontariat - rozwój Szkolnego Koła 

Wolontariatu “Jedynka”; 

udział w akcjach 

charytatywnych 

opiekunowie wolontariatu, 

wychowawcy klas VII-

VIII, wychowawcy 

świetlicy 

cały rok 

Duchowa Dobra kultury - - zapoznawanie społeczności 

szkolnej z dobrami kultury naszego 

regionu, Polski, Europy i świata;          

- - poznanie kultury rodzimej, 

lekcje plastyki, muzyki, 

języka polskiego, historii, 

geografii, 

„Narodowe Czytanie”,  

wszyscy nauczyciele 

 

 

 

cały rok szkolny, wg 

harmonogramu 

 

wrzesień 
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zaznajamianie z kulturą regionu; 

 

obchody 

Międzynarodowego Dnia 

Języka Ojczystego, 

Tydzień Kultury Języka, 

Dzień Kultury Antycznej, 

konkursy, 

Akcja czytelnicza "Starsi 

czytają młodszym", 

wycieczki edukacyjne do 

miejsc kultury, w tym 

wycieczki wirtualne  

nauczyciele j. polskiego, 

nauczyciele bibliotekarze 

 

luty  

 

marzec  

 

 

maj 

Duchowa, 

intelektualna 

Patron szkoły - - wdrażanie do gromadzenia 

informacji o patronie naszej 

szkoły;                                           

- - kształtowanie szacunku do 

Stanisława Staszica i jego 

dokonań; 

“Tydzień Patrona Szkoły” wychowawcy klas V,       

p. P. Kozieł 

 

wszyscy nauczyciele 

 

luty 

 

Duchowa, 

społeczna, 

emocjonalna 

Życie kulturalne 

szkoły 

- - przygotowanie do aktywnego 

odbioru twórczości kulturalnej,  

poprzez stwarzanie sytuacji 

dających okazję do przeżyć 

wewnętrznych związanych     

z odbiorem i tworzeniem wartości 

artystycznych;                                 

- wdrażanie do aktywnego 

uczestnictwa w życiu kulturalnym 

szkoły;                                             

- rozwijanie zainteresowań 

imprezy i uroczystości 

szkolne 

Ślubowanie kl. I – szej 

oraz ślubowanie na ucznia 

klasy bilardowej 

Akcja świetlicy – 

„Pasowanie na 

Świetliczaka”; 

Narodowe Czytanie; 

Dzień Edukacji 

Narodowej; 

wszyscy nauczyciele 

 

wychowawcy klas I 

 

 

n-le świetlicy 

 

 

p. D. Broniś, p. R. Kozieł 

wychowawcy klas III 

 

cały rok szkolny, wg 

harmonogramu 
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czytelniczych; Dzień Papieski; 

Święto Niepodległości; 

 

 

Talenty Jedynki – przegląd 

artystyczny; 

Święto Pracy, Dzień Flagi, 

Konstytucja 3 Maja; 

Szkolny Dzień Barw 

Narodowych; 

Akcja czytelnicza "Starsi 

czytają młodszym" 

nauczyciele religii 

wychowawcy klas VIII 

Samorząd Uczniowski 

nauczyciel muzyki 

Samorząd Uczniowski  

 

wychowawcy klas VI 

nauczyciel muzyki 

Samorząd Uczniowski 

 

p. D. Broniś, p. R. Kozieł 

Intelektualna Specjalne potrzeby 

edukacyjne  

- wspomaganie rozwoju uczniów 

poprzez różnorodne formy 

diagnozowania ich możliwości 

edukacyjnych; 

- rozpoznanie i rozwijanie 

możliwości, uzdolnień 

i zainteresowań uczniów; 

- rozwijanie umiejętności 

rozpoznawania własnych 

uzdolnień 

- rozwijanie zainteresowań  

i zdolności uczniów;  

- praca z uczniem mającym 

trudności w nauce; 

diagnozy wstępne, 

sprawdziany wiedzy 

i umiejętności, 

zajęcia z zakresu pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej, 

zajęcia rozwijające 

zainteresowania 

i uzdolnienia, 

zajęcia rewalidacyjne, 

zajęcia dodatkowe 

specjalistyczne z zakresu 

pomocy psychologiczno-

pedagogicznej 

wszyscy nauczyciele, 

nauczyciele specjaliści, 

pedagog szkolny, 

specjalny, psycholog 

cały rok, zgodnie 

z harmonogramem 

Intelektualna Egzamin - podnoszenie efektów kształcenia lekcje wychowawcze 

poświęcone tej tematyce; 

wychowawcy, nauczyciele cały rok, wg 
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Ósmoklasisty poprzez uświadamianie wagi 

edukacji i wyników egzaminów 

zewnętrznych; 

 

próbne egzaminy; 

korepetycje miejskie – 

dodatkowe zajęcia 

z przedmiotów 

egzaminacyjnych; zajęcia 

z pedagogiem/ 

psychologiem szkolnym 

na temat technik 

zapamiętywania i uczenia 

się oraz sposobów 

radzenia sobie ze stresem; 

dostarczanie bieżących 

informacji na temat 

egzaminu i systemu 

rekrutacji 

przedmiotów 

egzaminacyjnych 

specjaliści - pedagog, 

psycholog 

harmonogramem 

Fizyczna                                            Zdrowie i higiena - - zapoznanie z zasadami zdrowego, 

racjonalnego odżywiania się, 

higieny osobistej i aktywności 

fizycznej;  

- - promowanie i motywowanie 

uczniów do zdrowego stylu życia, 

troski o zdrowie,  racjonalnego 

wykorzystania czasu 

przeznaczonego na naukę 

i wypoczynek;             

- - wdrażanie do utrzymywania 

porządku wokół siebie 

i przestrzegania zasad BHP;                     

udział w programie 

„Szkoła promująca 

zdrowie”, 

uczestnictwo 

w ogólnopolskich 

programach 

prozdrowotnych („Owoce 

i warzywa” klasy I-III, 

„Mleko dla szkół” klasy I-

V), 

zajęcia z wychowawcą 

zawody i konkursy 

sportowe, 

zespół do spraw promocji 

zdrowia, 

wychowawcy klas,  

nauczyciele w-f 

nauczyciele świetlicy 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele w-f 

 

cały rok 
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-  - profilaktyka zapobiegania 

określonym chorobom w tym 

COVID - 19;                                  

- - ukazywanie negatywnego 

wpływu na zdrowie suplementów 

diet i leków w celach innych niż 

medyczne;                                      

- - modelowanie postaw 

prozdrowotnych; 

- uświadamianie uczniom 

pozytywnego i negatywnego 

wpływu mediów na ich zdrowie 

fizyczne i psychiczne;                                               

- kontynuacja działań służących 

ubieganiu się o certyfikat Szkoły 

Promującej Zdrowie;    

Europejski Tydzień Sportu 

Tydzień Sportu Szkolnego 

- Dzień Dziecka, 

Dzień Zdrowia, 

 

 

 

 

 

zespół matematyczno-

przyrodniczy 

 

wrzesień          

czerwiec  

 

kwiecień 

Fizyczna, 

społeczna, 

intelektualna 

Przeciwdziałanie 

COVID – 19, 

profilaktyka chorób 

zakaźnych 

 

- - zapoznanie z bieżącymi zasadami 

dbałości o zdrowie własne i innych 

z uwzględnieniem zaleceń 

Głównego Inspektora Sanitarnego 

dotyczącymi pandemii COVID -

19; 

- - wdrażanie uczniów do 

przestrzegania procedur 

związanych z zagrożeniem 

COVID-19, chorób zakaźnych, 

zajęcia z wychowawcą, 

biologia i inne przedmioty, 

Tydzień dla profilaktyki 

chorób zakaźnych 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Fizyczna, 

intelektualna 

Bezpieczeństwo 

 

- kształtowanie i rozwijanie 

nawyków bezpiecznych zachowań 

zajęcia z wychowawcą, 

pedagogiem szkolnym, 

wychowawcy klas, 

pedagog szkolny 

cały rok 
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 w miejscach szkolnych 

(np. korytarze szkolne, szatnie, sala 

gimnastyczna, boisko);  

- nauka podejmowania właściwych 

zachowań w różnorodnych 

sytuacjach szkolnych, 

pozaszkolnych w tym w sytuacjach 

zagrożenia zdrowia i życia, 

powodzi, podczas burzy itp., 

-uczenie zasad udzielania 

pierwszej pomocy;   

- kształtowanie postawy 

świadomego uczestnika ruchu 

drogowego oraz środków 

komunikacji;     

- kształtowanie postaw 

bezpiecznego i aktywnego 

wypoczynku podczas ferii, wakacji 

i wycieczek szkolnych;                       

- informowanie uczniów 

o osobach, instytucjach 

wspierających ich w trudnych 

sytuacjach na terenie szkoły i poza 

nią;                                        

- dostarczenie wiedzy z zakresu 

prawa dotyczącego postępowania 

w sprawach nieletnich; 

pracownikami instytucji 

wspierających działania 

szkoły 
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Intelektualna, 

społeczna 

Bezpieczeństwo 

w cyberprzestrzeni 

- zapoznanie uczniów 

z zagrożeniami, jakie mogą 

napotkać podczas korzystania 

z Internetu;                                       

- kształtowanie i rozwijanie 

właściwych nawyków 

bezpiecznego korzystania 

z komputera;       

- kształtowanie umiejętności 

stosowania zasad ochrony 

osobistej, ochrony danych, ochrony 

tożsamości cyfrowej;                   

- uświadamianie 

odpowiedzialności prawnej za 

wpisy (ślady) pozostawiane przez 

użytkowników Internetu;        

- informowanie o realnych 

konsekwencjach wynikających                                 

z niewłaściwego korzystania    

z nośników przekazu;     

    - kształtowanie kompetencji 

cyfrowych uczniów;       

- pedagogizacja rodziców     

w zakresie cyberprzestrzeni; 

Kampania 

“Świętokrzyskie nie 

hejtuje”, 

Dzień bezpiecznego 

Internetu, 

udział w projekcie 

Fundacji Uniwersytet 

Dzieci - Ja w Internecie. 

Jak dbać o swoje 

bezpieczeństwo w sieci? - 

klasy VII, 

zajęcia z wychowawcą, 

pedagogiem szkolnym,  

pracownikami instytucji 

wspierających, lekcje 

informatyki, 

Innowacja kodowanie, 

Szkolenie Rady 

Pedagogicznej “Czy 

wszystko w sieci jest 

prawdą? Kształtowanie 

krytycznego podejścia do 

treści publikowanych       

w Internecie i mediach 

społecznościowych”   

wychowawcy klas, 

nauczyciele, pedagog 

szkolny, nauczyciele 

informatyki  

 

wychowawcy klas VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy klas I 

cały rok 

Fizyczna, 

intelektualna, 

emocjonalna 

Profilaktyka 

uzależnień 

- zapoznanie z podstawowymi 

zagrożeniami związanymi 

zajęcia z wychowawcą, 

pedagogiem szkolnym; 

wychowawcy klas,  

pedagog szkolny, 

cały rok 
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z uzależnieniami                              

i przeciwdziałanie im;            

- przekazywanie wiedzy 

o szkodliwości stosowania używek 

i środków psychoaktywnych;                 

- podejmowanie działań 

profilaktycznych, zapobiegających 

nałogom;            

- kształtowanie postawy asertywnej 

w kontekście odmowy;                                        

- propagowanie świadomego 

wybierania programów 

telewizyjnych oraz racjonalnego 

korzystania z telefonu 

komórkowego, tabletu, komputera, 

Internetu, ustalania granic i czasu 

korzystania na rzecz innych 

aktywności; 

współpraca z instytucjami; 

zajęcia edukacyjno - 

profilaktyczne 

z wykorzystaniem 

elementów programów: 

„Znajdź właściwe 

rozwiązanie”, „Nie pal 

przy mnie proszę”, „Bieg 

po zdrowie” 

 

 

pielęgniarka szkolna, 

nauczyciel biologii 

Intelektualna Predyspozycje 

zawodowe 

 

Zintegrowana 

Strategia 

Umiejętności 2030 

- zapoznanie uczniów 

z różnorodnością zawodów na 

rynku pracy; 

- rozwijanie  pozytywnej postawy 

wobec pracy i edukacji; 

- poznanie własnych zasobów; 

- zapoznanie z uczniów 

z wybranymi zawodami; 

- przygotowanie uczniów do 

zajęcia z wychowawcą, 

nauczycielami 

poszczególnych 

przedmiotów, zajęcia 

doradztwa zawodowego, 

spotkania z absolwentami, 

rodzicami, dni otwarte 

szkół 

ponadpodstawowych, 

pedagog szkolny, 

wychowawcy, nauczyciele 

cały rok 
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odpowiedzialnego planowania 

kariery i podejmowania decyzji 

edukacyjnych i zawodowych; 

- spotkania z rodzicami                   

- przybliżenie wykonywanego 

zawodu; 

- organizowanie spotkań                

z przedstawicielami zakładów 

pracy; 

współpraca z instytucjami, 

wycieczki 

Intelektualna, 

społeczna 

Innowacyjność, 

kreatywność, 

przedsiębiorczość 

- stosowanie aktywizujących 

metod nauczania, nowatorskich 

form pracy z uczniem                     

z wykorzystaniem TIK, pomocy      

w ramach programu „Laboratoria 

przyszłości”; 

- wzmacnianie i wyzwalanie 

twórczych postaw; 
- rozwijanie motywacji do 

działania; 
- rozwijanie umiejętności 

podstawowych i  przekrojowych: 

myślenia krytycznego, myślenia 

innowacyjnego, myślenia 

refleksyjnego, podejmowanie 

decyzji, umiejętności 

komunikacyjnych, umiejętności 

słuchania, współpracy z poczuciem 

satysfakcji, spójności i radości, 

lekcje przedmiotowe, 

zajęcia pozalekcyjne 

nauczyciele prowadzący 

zajęcia 

zgodnie 

z harmonogramem 
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wspólnego rozwiązywania sytuacji 

kryzysowych oraz przywództwa; 

motywacji wewnętrznej; 

wytrwałości, różnorodności, 

rozumienia międzykulturowego, 

szacunku dla środowiska; 

Społeczna Ekologia - kształtowanie postawy szacunku 

wobec środowiska naturalnego;                           

- kształtowanie postaw 

ekologicznych uczniów;                

- zapoznanie z znaczeniem 

ekologii dla środowiska w którym 

żyjemy; 

 

zajęcia z wychowawcą,  

lekcjach przedmiotów 

przyrodniczych,              

udział w akcjach 

ekologicznych - Dzień 

Ziemi, Dni Czystego 

Powietrza, Sprzątanie 

świata, zbiórka 

makulatury, nakrętek 

plastykowych i zużytych 

baterii, 

udział w konkursach 

ekologicznych,             

organizacja 

Międzyszkolnego 

konkursu “Z ekologią za 

pan brat” 

wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zespół konkursowy 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zgodnie                        

z harmonogramem 

 

Formy realizacji - w sposób bezpośredni lub z wykorzystaniem komunikacji na odległość – online: 

 zajęcia z wychowawcą i lekcje przedmiotowe (pogadanka, drama, praca z tekstem, film, inscenizacja, rozmowa            

w kręgu itp.);  
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 zajęcia integracyjno-adaptacyjne; 

 rozmowy indywidualne i grupowe; 

 działania prowadzone przez pielęgniarkę szkolną; 

 programy i zajęcia profilaktyczne/wychowawcze realizowane przez pracowników szkoły;  

 programy i zajęcia profilaktyczne/wychowawcze prowadzone przez pracowników instytucji wspierających pracę 

szkoły (Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Policja, Straż Miejska i inne); 

 dyżury pracowników MZ PPP – konsultacje dla rodziców, nauczycieli; 

 wycieczki; 

 imprezy kulturalno-oświatowe (kino, teatr, filharmonia, muzeum); 

 imprezy okolicznościowe; 

 uroczystości klasowe, szkolne, pozaszkolne; 

 akcje szkolne i pozaszkolne; 

 akcje charytatywne; 

 konkursy; 

 zajęcia sportowe; 

 zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

 zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej: dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, 

logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne; 

 zajęcia rewalidacyjne; 

 zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności; 

 zajęcia projektowe; 

 zajęcia świetlicowe, biblioteczne; 

 działalność Małego i Dużego Samorządu Uczniowskiego; 
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 wolontariat; 

 spotkania i rozmowy indywidualne z rodzicami; 

 konsultacje; 

 współpraca z Radą Rodziców; 

 pedagogizacja rodziców; 

 doskonalenie zawodowe nauczycieli (zewnętrzne, wewnętrzne, samodoskonalenie);  

 współpraca z instytucjami wspierającymi pracę szkoły (MOPR, MZ PPP, Policja, Sąd Rodzinny, Straż Miejska, 

itp.); 

 eksponowanie oferty instytucji wspierających pracę szkoły i funkcjonowanie rodziny. 

 

Termin realizacji: 

- zadania wychowawczo – profilaktyczne realizowane zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, uwzględniając bieżące 

  potrzeby społeczności szkolnej, realizację podstawy programowej oraz plany pracy wychowawcy. 

Współpraca z instytucjami wspierającymi działania szkoły w zakresie wychowania i profilaktyki, także online:  

 BWA Kielce  

 Caritas Kielce  

 Centrum Edukacji Szkolnej  

 Centrum Wolontariatu  

 Diecezjalne Centrum Wolontariatu w Kielcach  

 Dom Kultury Zameczek  

 Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach, ul. Żeromskiego 4/6  

 Echo Dnia  

 Energetyczne Centrum Nauki  

 Filharmonia Świętokrzyska  
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 Fundacja Nasza Ziemia  

 Fundacja Uniwersytet Dzieci  

 Fundacja Vive Serce Dzieciom  

 Goethe Institut w Warszawie i w Krakowie  

 GEONATURA Kielce  

 Instytut Dizajnu w Kielcach  

 Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach  

 Kieleckie Centrum Kultury  

 Kielecki Park Technologiczny  

 Kino „Helios” i „Multikino”  

 Kino „Moskwa”  

 Klub bilardowy  

 Klub Seniora  

 Komenda Miejska Policji w Kielcach  

 Komenda Straży Miejskiej  

 Kuratorium Oświaty w Kielcach  

 Liga Ochrony Przyrody  

 Miejska Biblioteka Publiczna  

 Miejska Kuchnia Cateringowa  

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  

 Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy w Kielcach  

 Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach  

 Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach  
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 MOSiR Kielce  

 Muzeum Dialogu Kultur  

 Muzeum Historii Kielc  

 Muzeum Narodowe  

 Nadleśnictwo Kielce  

 Narodowy Teatr Edukacji im. A. Mickiewicza we Wrocławiu  

 Ośrodek Myśli Obywatelskiej i Patriotycznej  

 Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej  

 Państwowa Straż Pożarna w Kielcach  

 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka  

 Policja – Komisariat Pierwszy w Kielcach  

 Polski Związek Niewidomych  

 Politechnika Świętokrzyska  

 Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna  

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Kielce  

 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DANA  

 Radio Kielce  

 Reba Organizacja Odzysku  

 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach  

 Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach  

 Rzymsko-Katolicka Parafia pw. św. Józefa Robotnika w Kielcach  

 Sąd Rejonowy  
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 Schronisko dla Zwierząt Dyminy  

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bocianek”  

 Stowarzyszenie Korona Handball Kielce  

 Szkolny Klub Sportowy  

 Świetlica „4 Kąty”  

 Świetlica Środowiskowa Caritas "U Józefa"  

 Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli  

 Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji  

 Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Kielcach  

 Świętokrzyski Okręgowy Oddział PCK w Kielcach- Polski Czerwony Krzyż  

 Teatr Artenes we Wrocławiu  

 Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach  

 Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”  

 Teatr profilaktyczny Alert  

 Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody  

 TVP Kielce  

 Uniwersytet Humanistyczno-Pedagogiczny im. J. Kochanowskiego w Kielcach  

 Urząd Miasta Kielce  

 Urząd Marszałkowski  

 Wodociągi Kielce  

 Wojewódzka Biblioteka Publiczna  

 Wojewódzki Dom Kultury  
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 Wydawnictwo MAC  

 Wydawnictwo Macmillan  

 Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych 

 

Ewaluacja:  

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich 

modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie 

poprzez:  

 obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,  

 analizę dokumentacji, 

 przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, 

 rozmowy z rodzicami, 

 wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,  

 analizy przypadków. 

 

 

 

 

 


