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WSTĘP 

 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów, obejmuje wszystkie treści  

i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym. Tworzy on spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania  

i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej. Wychowawcy klas realizują zadania zawarte w programie wychowawczo-

profilaktycznym na godzinach z wychowawcą, a nauczyciele - na zajęciach edukacyjnych. 

 

1. Podstawa prawna: 

• Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (zwłaszcza art. 72);  

• Powszechna Deklaracja Praw Człowieka;  

• Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych;  

• Konwencja o Prawach Dziecka;  

• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - art. 26, art. 84 ust. 2 pkt 1 i ust. 3.  

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28  sierpnia  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. z 

2017 r. poz. 356). 

•   Karta Nauczyciela;  

•   Programy narodowe i krajowe w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. 

 

2. Nowa definicja wychowania  

Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, 

które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. (art. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe).  

Profilaktyka to kompleksowa interwencja kompensująca niedostatki wychowania, która obejmuje równolegle trzy obszary działania:  



•wspomaganie wychowanka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi jego prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu (czyli budowanie 

odporności i konstruktywnej zaradności);  

•ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują zdrowy styl życia;  

•inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi oraz umożliwiają prowadzenie zdrowego stylu 

życia.  

Zachowania ryzykowne - różne nieprawidłowe zachowania ucznia niebezpieczne zarówno dla zdrowia fizycznego i psychicznego, jak i dla jego 

otoczenia społecznego (K. Ostaszewski, 2003). 

 

Profilaktyka w szkole jest działaniem koniecznym, a szkoła bez profilaktyki staje się środowiskiem niebezpiecznym wychowawczo dla uczniów. 

 
 

Sylwetka absolwenta:  

Absolwent w wyniku oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych ze strony szkoły, rodziny, środowiska staje się dojrzałym człowiekiem. 

Celem szkoły jest, by kończąc edukację posiadał następujące cechy:  

- jest świadomy swojej tożsamości narodowej,  

- samodzielnie funkcjonuje w otaczającym go świecie, łatwo nawiązuje kontakty, ma swój krąg przyjaciół, wierzy w siebie i swoje możliwości, 

ma określone zainteresowania, które pomogą mu w wyborze dalszej drogi kształcenia, 

 - orientuje się w otaczającym go świecie, potrafi sobie stawiać cele i je realizować, korzysta z różnych źródeł wiedzy, sprawnie posługuje się 

nowoczesnymi technologiami komunikacyjnymi,  

– dobrze współpracuje w grupie, rozumie zasady demokracji: potrafi dyskutować, dostosowując się do obowiązującej formy rozmowy, 

poszukuje kompromisowych rozwiązań, 

 – zdaje sobie sprawę z możliwości następstw różnych działań, gotów jest ponosić odpowiedzialność za swoje postępowanie i decyzje 

 – potrafi przyznać się do błędu i wykazuje odwagę cywilną, w działaniu zwraca uwagę na bezpieczeństwo, wykazuje poczucie 

odpowiedzialności za efekty pracy grupy, 



 – stale poszerza swoje wiadomości na temat zjawisk i zależności występujących w świecie, 

 – z dystansem podchodzi do uzyskanych informacji, potrafi je weryfikować, w oparciu o alternatywne źródła wiedzy, odróżnia fikcje od świata 

realnego w przekazach medialnych,  

– potrafi przewidywać zagrożenia w sytuacjach nowych, ma ugruntowane nawyki higieniczne, planuje swoją pracę i wypoczynek, wykazuje 

stosowaną aktywność fizyczną, – rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości, obowiązujący w jego otoczeniu, umie stopniować 

oceny moralne i dokonywać wyboru w sytuacjach trudnych i niejednoznacznych,  

– rozumie, że różnice między ludźmi są czymś naturalnym, ze zrozumieniem traktuje różnice wynikające z różnych możliwości, motywacji oraz 

odmienności kulturowej,  

– dotrzymuje terminów, sprawnie posługuje się czasem, planując swoje zajęcia, szanuje czas swój i innych ludzi. 

3. Główne cele programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły:  

1. Wychowanie dzieci i młodzieży do wartości.  

2. Kształtowanie motywacji do zdobywania wiedzy i umiejętności poprzez praktyczne działanie oraz wpajanie poczucia konieczności 

nieustannego rozwoju zawodowego i społecznego w aspekcie dobra osobistego i publicznego.  

3. Kształtowanie postaw świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym (w rodzinie, w szkole, w społeczności lokalnej i w 

państwie) ze szczególnym uwzględnieniem współdziałania na rzecz własnego regionu.  

4. Rozwijanie wartości moralnych pozwalających dokonywać wyborów w duchu sprawiedliwości, tolerancji, solidarności, demokracji i 

wolności, szacunku dla siebie i innych, czyli szeroko pojętych wartości humanistycznych. 

 5. Motywowanie uczniów do przyjmowania odpowiedzialności za swoje zachowanie nie tylko w szkole i poza szkołą, ale również za 

planowanie swojej przyszłej kariery.  

6. Promowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie różnorodnych zainteresowań przez aktywne działanie oraz zachęcanie uczniów do 

popularyzowania takiego stylu życia w swoim najbliższym otoczeniu. 



 7. Budowanie szacunku do symboli narodowych, historii i dziedzictwa kulturowego Polski. 

 8. Wspomaganie rozwoju intelektualnego ucznia poprzez aktywny udział w imprezach kulturalnych 

 9. oraz współtworzenie życia kulturalnego szkoły i regionu. 10. Wpajanie wartości zasad bezpiecznego zachowania w domu, szkole i okolicy. 

10.Zachęcanie rodziców do częstego i konstruktywnego współudziału w życiu szkoły 

 11. Branie czynnego udziału w procesie ochrony przyrody i ekologii oraz uświadamianie ich znaczenia dla życia i zdrowia człowieka.  

4. Ewaluacja :  

1. Opracowanie koncepcji ewaluacji (15 – 28 luty 2021 r.).  

2. Przeprowadzenie badania (15 – 30 marca 2021 r.). 

 3. Raport z ewaluacji (do 20 kwietnia 2021 r.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Treści wychowawcze skupiają się wokół następujących sfer rozwoju ucznia: 

I. SFERA FIZYCZNA 

Lp WARTOŚCI  ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI KLASY TERMINY ODPOWIEDZIALNI 

1 Zdrowie 
Bezpieczeństwo 
Przyroda Rozwój 

Szerzenie wiedzy na 
temat higienicznego 
i zdrowego trybu 
życia 

1. Cykl tematów realizowanych na godzinach 
wychowawczych, w ramach zajęć edukacji 
przedszkolnej i wczesnoszkolnej – edukacja 
przyrodnicza, lekcje przyrody, biologii, j. 
niemieckiego, geografii, wychowania 
fizycznego np.;  
- nawyków zdrowego odżywiania 
 - organizacji czasu wolnego 
 - higieny ciała, odzieży, obuwia. 
- „Święto Służby Zdrowia”- zdrowie i higiena 
przedszkolaka 
 
2. Spotkania z pielęgniarką szkolną. 

• „Dzień kultury zdrowotnej” 

• „Żyj smacznie i zdrowo” 

• „Higiena osobista” 
 
3.Realizacja programu : 
„Bezpieczna szkoła” 

„JAK POMYŚLĘ TAK ZROBIĘ- 
POMOCNA DŁOŃ” 
„W POSZUKIWANIU PRZYJAŹNI” 
Radzenie sobie z konfliktami 

- integracja ,komunikacja 
- inscenizacje, scenki teatralne 
- plakaty – konkurs plastyczny 

Wszystkie 
klasy 
 
 
 
 
 
 
 
 Oddziały 
przedszkolne 
 
Kl IV-VIII 
 
 
 
 
Wszystkie 
klasy 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
kwiecień 
 
 
Cały rok 
 
 
 
 
I semestr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedagog szkolny, 
wychowawcy klas, 
nauczyciele 
edukacji 
wczesnoszkolnej i 
przedszkolnej, 
biologii, wdż, 
wychowania 
fizycznego, plastyki, 
informatyki 
pielęgniarka 
szkolna. 
 
 
 
 
 
Wychowawcy, 
pedagog, 
nauczyciele 
 
 
 
 
 
 
 



4.Promowanie zdrowego stylu życia: 
„ZDROWA KAIARENKA”-warsztaty kulinarne 
 
ZDROWO JEM-WIĘCEJ WIEM”- samodzielne 
śniadanka 
 
Konkurs plastyczny-„ KOSZE PEŁNE 
ZDROWIA” 
 
5. Zajęcia na lekcjach wychowania do życia 
w rodzinie.  
6. Zajęcia poświęcone problematyce 
bezpiecznego korzystania z Internetu- 

• gra Momo i inne -  lekcje 
wychowawcze 
 

7. Udział w projekcie: Owoce w szkole i  
Szklanka mleka  
8. Fluoryzacja zębów  
9.Zapewnienie higienicznych warunków w 
szkole oraz wdrażanie uczniów do 
zachowania porządku wokół siebie i po 
sobie.  
10. Informacje na temat chorób 
cywilizacyjnych: otyłość, anoreksja, bulimia 
 
 
 
 
 
 

Wszystkie 
klasy 
 
 
Oddziały 
przedszkolne , 
kl I-III 
 
 
 
 
 
 
 
kl I-VIII 
 
 
 
Kl I -VI  
 
 
 kl I-VIII 
 
 
kl IV-VIII 
 
 

 
 
cały rok 
 
 
 
 
I semestr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wychowawcy,  
pedagog, 
nauczyciele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2  Bezpieczeństwo w 
ruchu drogowym i 
w szkole 

1. Umożliwienie uczniom uzyskania karty 
rowerowej . 
 2. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym 
(bezpieczna droga do szkoły i powrót do 
domu), 

• bezpieczna droga do przedszkola 
 
 

• pierwsza pomoc w niektórych 
urazach, 
 

•  pogadanki na temat 
bezpieczeństwa w czasie ferii 
zimowych i wakacji.  

3. Konkursy :  
- Prewencja ale inaczej 
 - Gminny Turniej Bezpieczeństwo w Ruchu 
Drogowym. 
4.Spotkanie z przedstawicielami straży 
pożarnej ,– pokazy działań operacyjnych. 

 
 
 

 5.Projekty:  
- Klub Bezpiecznego Puchatka. 
6. Bezpieczeństwo w szkole:  
- zapoznanie uczniów z procedurami 
zachowań w sytuacjach trudnych i 
kryzysowych ,  
- przestrzeganie regulaminów szkolnych: 
świetlicy, biblioteki, sali gimnastycznej, 
stołówki, regulaminu wycieczek, regulaminu 

IV  
 
Wszystkie  
Klasy 
 
Oddziały 
przedszkolne 
 
IV – VIII  
 
 
wszystkie  
Klasy 
 
 
IV-VIII  
 
 
Wszystkie 
oddziały i 
klasy 
 
 
 
Kl. I  
Wszystkie 
klasy 
 
 
 
 
 
 

kwiecień  
 
cały rok 
 
 
wrzesień 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cały rok 
 
 
 
 
 
Cały rok 
cały rok 
 
 
 
 
 
 
 

nauczyciel techniki 
 
wszyscy nauczyciele 
 
  
 
 
 
wychowawcy klas 
 
 
wychowawcy klas 
nauczyciele, 
policjant  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nauczyciele, 
wychowawcy 
 
 
 
 
 
 
 



zachowania na przerwach, regulaminu 
oddziałów przedszkolnych,  
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 
podczas gier i zabaw ruchowych, 
 -zapoznanie uczniów z konsekwencjami 
nierespektowania regulaminów 
obowiązujących w szkole,  
- bezpieczne posługiwanie się sprzętem 
gimnastycznym, komputerowym, 
audiowizualnym, sprzętem AGD, 
elektrycznym,  
- zapoznanie uczniów z sygnałami 
alarmowymi - droga ewakuacji, 
 - organizacja pracy szkoły (dyżury 
nauczycieli, monitoring).  
7.Utrzymywanie stałego kontaktu z 
rodzicami.  
8. Opieka wychowawców pogadanki. 
 9. Cykl tematów w ramach edukacji dla 
bezpieczeństwa. 
10. Zajęcia na temat :  
- Bezpieczne wakacje, 
 - Bezpieczne ferie.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wszystkie 
klasy i 
oddziały 
przedszkolne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cały rok 
 
 
 
 
 
 
Czerwiec 
Styczeń/luty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wychowawcy, 
pedagog 
 
 
 
 

3  Uświadamianie 
znaczenia ekologii 
dla życia i zdrowia 
człowieka 

1. Podejmowanie problematyki ekologii na: - 
lekcjach biologii, przyrody, geografii, j. 
niemieckiego, j. kaszubskiego oraz w ramach 
zajęć nauczania przedszkolnego, 
wczesnoszkolnego – edukacja przyrodnicza, 
- godzinach wychowawczych.  
2. Uczestnictwo w akcjach związanych z 
ochroną środowiska: - wycieczki związane z 

Wszystkie 
klasy 
 
 
 
 
 
 
 

cały rok  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nauczyciele 
wychowania 
fizycznego i biologii, 
przyrody, 
wychowawcy klas, 
nauczyciele 
edukacji 
wczesnoszkolnej i 
przedszkolnej, 



poznawaniem różnego rodzaju środowisk - 
akcja „Sprzątania świata”. 
 
 3. Udział w działaniach GCKiB 
 4. Udział w konkursach tematycznych. 
5.Segregacja śmieci w domu. 
 6. Recykling - zbieranie korków.  
7. Rozwijanie wrażliwości na problemy 
środowiska.  
8. Poznawanie piosenek o tematyce 
przyrodniczo – ekologicznej. 
 
9.Zakładanie kącików przyrody (odziały 
przedszkolne , kl I-III, lekcje przyrody) 
 
 10. Wyjazdy na „Zieloną szkołę” 
 
 

wszystkie 
klasy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0-III 
 
 
 
0-VIII 
 

 
wrzesień 
 
 
cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
cały rok 
 
czerwiec 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wychowawcy, n-l 
przyrody 
 
Wychowawcy klas 
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Profilaktyka 
uzależnień 

1.Diagnozowanie podstawowych zagrożeń w 
szkole – ankiety, pogadanki, dyskusje i 
obserwacje .  
2. Lekcje wychowawcze –filmy, pogadanki: 
agresja i używki, asertywność.  
 
3. Opieka nad uczniami w ramach dyżurów i 
zajęć opiekuńczo - wychowawczych. 
5. Zajęcia w zakresie postrzegania swoich 
uczuć i radzenie sobie ze stresem i agresją: 
„DRĘCZYCIEL W KLASIE” 
-Jak powstrzymać dręczycieli 
- „DOBRA I ZŁA PRZYJAŹŃ” 
- „DOBRE I ZŁE SEKRETY” 
Pogadanki, konkursy, prezentacje, gazetki 

 
IV – VIII  
 
 
IV-VIII  
  
Wszystkie 
klasy 
 
I – VIII  
 
 
 I – VIII  
 
 

 
listopad  
 
 
cały rok 
 
 
 
 
 
I semestr 
 
 
 
 

 
Wychowawcy klas, 
nauczyciele, 
policjant, 
pielęgniarka 
szkolna, pedagog 
szkolny, 
bibliotekarz 
nauczyciele 
 
 
 
Wychowawcy, 
opiekunowie kół, 
świetlic , pedagog 



 
 6. Zajęcia dot. substancji uzależniających (w 
tym napoje energetyzujące, dopalacze): 
Realizacja projektu profilaktycznego 
BEZPIECZNE DZIECKO 

• Profilaktyka palenia tytoniu 

• Światowy Dzień Rzucania Palenia 
Tytoniu- NIE ZAWSZE WĘDZONE 
TRZYMA DŁUŻEJ 
wg scenariusza 

• NARKOTYKI- ryzykowna droga 

• UZALEŻNIENIE JEST ŚMIERTELNĄ 
CHOROBĄ- siedem kroków, 
prezentacje 

6. Monitoring terenu szkoły za pomocą 
kamer.  
7. Spotkanie z policjantem „Cyberprzemoc” , 
dopalacze 

• „Dopalacze mówię NIE” 

• „Dopalacze nie ryzykuję” 

• „Cyberprzemoc- niewidzialna ręka” 
8. Filmy , pogadanki na temat uzależnień i 
nowych substancji uzależniających .  
9. Gromadzenie literatury i ulotek o 
uzależnieniach. 

 
 
 
 
Kl IV-VIII 
 
 
 
V-VIII  
 
 
Wszystkie 
klasy 
 
Kl IV-VIII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I semestr 
 
 
 
 
 
I semestr 
 
 
 
 
Cały rok 
 
 

 
 
 
Wychowawcy, 
pedagog 
 
 
 
 

5  Rozwijanie 
sprawności fizycznej 

1. Lekcje wychowania fizycznego .  
2. Organizacja imprez o charakterze 
sportowym np.: - rozgrywki międzyklasowe i 
międzyszkolne :  
- Święto Rodzinki  
- Dzień Sporu – „BIEG PO ZDROWIE” 
3. Udział w zawodach sportowych.  

Wszystkie  
 
 
 
Wszystkie 
klasy 
 
 

wg 
harmonogramu 
imprez 
sportowych 
 
maj/czerwiec 
 
 

Nauczyciele 
wychowania 
fizycznego, 
wychowawcy klas,  
nauczyciel geografii 
 
 
 



4. Organizacja pozalekcyjnych zajęć 
sportowych i rekreacyjnych : 
 - zajęcia SKS, UKS 
 - biegi przełajowe Grand Prix, Bieg Orłów 
 – Taekwodno,  
 - Aktywna Przerwa- trzymaj formę 
 6. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.  
7. Wyjazdy na basen. 

 
 
 
 
 
0-VIII  
 
I-III 

cały rok 
 
I semestr 
 
 
 
 

Wolontariat, 
 Nauczyciele  wf 

 

II. SFERA EMOCJONALNA 

Lp WARTOŚCI  ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI KLASY TERMINY ODPOWIEDZIALNI 

1 Pozytywne relacje 
z innymi ludźmi 
Harmonia 
Samodzielność 
Odpowiedzialność 

Pomoc uczniom 
klas I, IV w 
przezwyciężaniu 
stresu 
związanego z 
wejściem w nowe 
środowisko 
szkolne 

1. Pedagogizacja rodziców.  
2. Zajęcia integracyjne. 
 3. Spotkania integracyjne, interakcyjne, 
interpersonalne w ramach zespołów 
klasowych: 
- Grupa bawi się i pracuje 
 4. Praca wychowawców nad spójnością 
zespołu klasowego.  
5. Przygotowanie się zespołu klasowego pod 
kierunkiem wychowawcy do prezentacji 
klasy pierwszej  podczas uroczystości 
pasowania na ucznia. 
6.Pasowanie na przedszkolaka 
 
7. Poinformowanie uczniów o zakazie 
używania przemocy i wynikających ze statutu 
szkoły konsekwencjach złamania tego 
zakazu.  
Program profilaktyczny: 
„PRZEMOC W SZKOLE” 

Wszystkie 
klasy 
 
 
 
kl I-VIII 
 
 
 
kl. I 
 
 
 
Oddział 2.5-3 l 
 
kl I-VIII 
 
 
 
 

cały rok 
 
 
 
 
 
  
 
 
październik  
 
 
 
listopad 
 
Wrzesień 
 
 
 
 

Nauczyciele, 
wychowawcy klas, 
pedagog 
 
 
wychowawcy 
 
 
 
wychowawcy klas 
 
 
 
 
 
wychowawcy, 
pedagog 
 
 
 



• Agresja i przemoc rówieśnicza- lekcje 
wychowawcze 

• Działania profilaktyczne -BULLYING- 
podejmij walkę z agresją 

• Model -3 kroków w rozwiązywaniu 
konfliktów 

7. Przeciwdziałanie mowie nienawiści, 
hejtowi nienawiści  
 

 II semestr 
 
 

 

2  Kształtowanie 
umiejętności 
tworzenia 
dobrych relacji 
interpersonalnych 

1. Rozwijanie wartości rodzinnych i 
umiejętności komunikacji w rodzinie 
umiejętności efektywnego wykorzystania 
czasu wolnego.  
2. Uświadamianie podstawowych zasad i 
reguł obowiązujących w relacjach 
międzyludzkich.  
 3. Rozwijanie postaw patriotycznych 
związanych z tożsamością kultury regionalnej 
i ogólnonarodowej  
4. Rozwijanie nawyku pracy dla dobra 
wspólnego i postaw prospołecznych i 
asertywnych . 
Realizacja programu profilaktycznego: 

• Alternatywne sposoby spędzania 
wolnego czasu- Nocka w szkole  

5. Uczenie umiejętności współdziałania i 
współtworzenia w szkole wspólnoty uczniów 
i nauczycieli.  
6. Poszukiwanie naszego miejsca w kulturze 
europejskiej.  
7. Rozwijanie umiejętności interpretowania 
relacji społecznych w środowisku lokalnym 
na tle historii i kultury regionu. 

Wszystkie 
klasy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wolontariat 
 
 
Wszystkie 
klasy 
 

cały rok  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II semestr 
 
 
Cały rok 

Wszyscy nauczyciele, 
samorząd szkolny, 
wychowawcy klas, 
pedagog szkolny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opiekunowie koła 
 
 
Wychowawcy, 
nauczyciele,pedagog 



 8.Budowanie poczucia własnej wartości i 
zachowań asertywnych, umiejętność 
komunikacji interpersonalnej, pogadanki, 
scenki  
 Sposoby porozumiewania się, umiejętność 
rozwiązywania konfliktów bez użycia agresji. 
Zasady kulturalnego zachowania się wobec 
innych. Wpajanie zasad tolerancji – Inny nie 
znaczy gorszy – niepełnosprawność to nie 
choroba (pogadanki, scenki, prezentacje 
multimedialne) . 
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Wyrabianie 
umiejętności 
przezwyciężania 
sytuacji kryzysu 
emocjonalnego 

1. Indywidualne spotkania uczniów z 
wychowawcą i innym nauczycielem lub 
dyrekcją szkoły.  
2. Indywidualna praca wychowawców, 
diagnoza problemów ucznia i pomoc w ich 
rozwiązywaniu.  
3. Współpraca z instytucjami 
specjalistycznymi zajmującymi się pomocą 
młodzieży. 
 4. Współpraca z rodzicami.  
5. Konsultacje z PPP w celu rozwiązywania 
problemów. 
 

Wszystkie 
klasy   

cały rok Wychowawcy klas, 
wszyscy nauczyciele, 
pedagog szkolny 

4  Zapobieganie 
agresji 

1. Cykle zajęć na godzinach wychowawczych, 
(przyczyny agresji w domu i szkole),  
 2. Szukanie wzorów, postaw do na 
śladowania wśród postaci realnych, 
bohaterów literatury, filmu – prezentacje.  
3. Monitoring terenu szkoły za pomocą 
kamer. 
 4. Dyżury nauczycieli wg harmonogramu. 
 

Wszystkie 
klasy  
 
 
 
 
 
Wszystkie 
klasy 

listopad,  
 
cały rok  
 
 
 
 
cały rok 
 

Wszyscy nauczyciele, 
nauczyciele 
przedmiotowi, 
pedagog szkolny ,  
 
 
 
Wychowawcy, 
nauczyciele 



5.Zajęcia dot. agresji. Zapoznanie ze 
szkolnymi procedurami dot. czynów 
agresywnych. Modelowanie sposobów 
rozwiązywania konfliktów, interwencje w 
klasach lub grupach. Tematy realizowane na 
lekcjach. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

III. SFERA INTELEKTUALNA 

Lp  WARTOŚCI  ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI KLASY TERMINY ODPOWIEDZIALNI 

1 Wiedza Rozwój 
Samodzielność 
Kultura Sztuka 
Ciekawość 
poznawcza 

Wiedza Rozwój 
Samodzielność 
Kultura Sztuka 
Ciekawość 
poznawcza  

1.Testy diagnozujące.  
2. Próbny egzamin klasy VIII   
 3.Analiza wyników egzaminu 
ósmoklasistów    w celu 
zmodyfikowania procesu 
dydaktycznego w obecnych klasach 
VIII  
4.Udział uczniów w programie 
Lepsza szkoła. 
 

VIII  
 
 
 
 
 
 
IV-VIII  

wrzesień  
grudzień  
- styczeń 

Nauczyciele  
 
 
poszczególnych 
przedmiotów 
Zespoły 
przedmiotowe 
Nauczyciele 
:matematyki, 
 j. polskiego 

2  Rozwijanie 
zainteresowań i 
zdolności uczniów 

1. Tworzenie kół zainteresowań i 
organizacji . 
 2. Zajęcia dodatkowe dla uczniów 
z poszczególnych przedmiotów w 
miarę zapotrzebowania i 
możliwości szkoły:  
- zajęcia dydaktyczno 
wyrównawcze, 
 - zajęcia logopedyczne , 
organizowanie pokazów prac 
(twórczość artystyczna),  

Wszystkie klasy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wychowawcy, 
opiekunowie kół 
zainteresowań 
 
 
 
 
 
 
 
 



- prezentacja krótkich form 
teatralnych, muzyczno - 
tanecznych i plastycznych 
 - udział uczniów w zajęciach 
sportowych organizowanych przez 
szkołę i na terenie szkoły 
- udział uczniów w kołach 
przyrodniczych i geograficznych  
- realizacja programu 
profilaktycznego : KLUB NAUKI – 
grupa bawi się i pracuje 
 
3. Przygotowanie 
okolicznościowych dekoracji, 
akademii i apeli .  
4. Stworzenie zespołu 
redakcyjnego i wydawanie gazetki 
szkolnej. 
 5. Współudział uczniów w 
tworzeniu kroniki szkolnej.  
 

 
 
 
 
 
 
IV-VIII  
 
 
Kl IV- oddziały 
przedszkolne 
 
 
Wszystkie klasy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
II semestr 
 
 
 
Wg harmonogra 
mu imprez 
 
 
Cały rok 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
wychowawcy 
 
 
 
Nauczyciele 
 
 
Nauczyciele 
j.polskiego 
 

3  Aktywizacja 
uczniów poprzez 
udział w 
konkursach  

1. Organizowanie i udział w 
konkursach wewnątrzszkolnych, 
międzyszkolnych. 
2.Reprezentowanie szkoły na 
szczeblu gminnym i wyższym. 

Wszystkie klasy  wg opracowanego 
harmonogramu 

Nauczyciele 
poszczególnych 
przedmiotów 

4  Umożliwianie 
kontaktów z 
kulturą i sztuką  

1.Wyjazdy do kina, teatru i innych 
ośrodków kultury i sztuki. 
2.Warsztaty teatralne. 
 3.Zabawy ruchowe i taneczne. 

Wszystkie klasy  cały rok Wychowawcy klas, 
nauczyciele j. 
polskiego, muzyki, 



 4. Udział w działaniach; Gminnego 
Centrum Kultury i Biblioteki w 
Czarnej Dąbrówce oraz szkół z 
terenu naszej gminy. Wycieczki z 
j.kaszubskiego 

5  Zachęcanie do 
korzystania z 
zasobów biblioteki 
i czytelni 

1.Wzbogacenie księgozbioru 
biblioteki wg potrzeb i możliwości 
finansowych szkoły . 
 
 2. Lekcje biblioteczne . 
3. Rozwijanie zainteresowań, 
uzdolnień i wyzwalanie twórczych 
postaw poprzez aktywny udział w 
inscenizacjach teatralnych, 
działaniach profilaktycznych 
4.Rozwijanie potrzeb czytelniczych 
i informacyjnych związanych z 
nauką szkolną. 
5. Zapewnienie uczniom 
darmowych podręczników oraz 
materiałów ćwiczeniowych. 
6. Zajęcia rozwijające 
zainteresowania: 
- zajęcia czytelnicze 
7.Kontynuacja zadań wynikających 
z harmonogramu działań biblioteki 
– Maraton czytelniczy . 
8.Współpraca z nauczycielami i 
rodzicami 
9. Zajęcia bajkoterapii w oddziałach 
przedszkolnych 

Wszystkie klasy 
 
 
 
 
Koło teatralne 
 
 
 
 
Wszystkie klasy 
 
 
I-VIII  
 
 
 
 
kl I, II, III 
 
 
 
 
 
oddziały 
przedszkolne 

cały rok wg 
harmonogramu  
 
 
 
Cały rok 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliotekarz , 
nauczyciele j. 
polskiego, 
wychowawcy klas, 
nauczyciele 
poszczególnych 
przedmiotów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wychowawcy 
oddziałów 
przedszkolnych, 
bibliotekarz 



6  Wdrażanie 
uczniów do 
poszukiwania 
informacji w 
różnych źródłach 
oraz do 
efektywnego 
posługiwania się 
nimi  

1. Przygotowanie uczniów do 
konkursów, zajęć lekcyjnych oraz 
pozalekcyjnych. 
 2. Aktywizowanie uczniów do 
nauki z wykorzystaniem 
multimediów . 
 3. Zachęcanie do korzystania z 
najnowszej prasy, książek. 

Wszystkie klasy  cały rok według 
harmonogramu 
konkursów 

Nauczyciele 
poszczególnych 
przedmiotów 

7  Wyrównywanie 
szans 
edukacyjnych oraz 
rozwijanie 
indywidualnych 
talentów  

1. Diagnoza potrzeb edukacyjnych 
ucznia .  
2. Objęcie pomocą uczniów o 
różnych potrzebach edukacyjnych 
3. Organizowanie zajęć 
pozalekcyjnych, kół 
przedmiotowych 
 4. Praca z uczniami zdolnymi:  
- Wieczór poezji 
- Mam Talent 
- Koła 
przedmiotowe(matematyczne, 
polonistyczne) 
 

Wszystkie klasy  
 
 
 
 
 
 
Wszystkie klasy 

cały rok  
 
 
 
wrzesień 
 
 
 cały rok 

Nauczyciele 
poszczególnych 
przedmiotów, 
opiekunowie kół 
 
 
 
Opiekunowie kół i 
zajęć 
pozalekcyjnych 

8  Prezentowanie i 
nagradzanie 
osiągnięć uczniów i 
szkoły. 

1. Prezentacja osiągnięć uczniów i 
szkoły w gablotach, na stronie 
internetowej szkoły, w lokalnej 
prasie, gazetce szkolnej, audycjach 
szkolnego radia, umieszczanie 
wpisów w kronice szkolnej.  
2. Organizowanie pokazów prac – 
wystawy (twórczość artystyczna)  
3. Honorowanie najlepszych 
uczniów tytułami:  

Wszystkie klasy  cały rok Nauczyciele 
przedmiotów, 
opiekunowie kół, 
dyrektor 



- Prymusa SP 
- Nagroda Dyrektora  
 - nagrodami specjalnymi . 
 4. Udział uczniów w gminnych 
podsumowaniach działań na rzecz 
środowiska i sportu. 
  

9  Pomoc uczniom w 
pogłębianiu 
wiedzy o 
interesujących ich 
zawodach 
(preorientacja 
zawodowa) 

1.Prowadzenie doradztwa 
psychologicznego i zawodowego w 
szkole podczas lekcji 
wychowawczych i zajęć wos -u, 
doradztwa zawodowego.  
2. Stworzenie banku informacji 
dotyczących szkół 
ponadpodstawowych. 
 3. Indywidualna praca 
wychowawców z uczniami 
dotycząca wyboru szkoły. 
 4. Współpraca z poradnią 
psychologiczno-pedagogiczną, w 
celu ukierunkowania dalszego 
kształcenia.  
5. Spotkanie rodziców z 
wychowawcą kl. VIII .  
6. Praca zespołu doradztwa 
edukacyjno-zawodowego. 
 7. Przygotowanie informacji dla 
uczniów i rodziców o dniach 
otwartych w szkołach 
ponadpodstawowych. 
 8. Spotkania z przedstawicielami 
szkół ponadpodstawowych. 
9.Warsztaty zawodoznawcze. 

wszystkie etapy 
edukacji 
 
 
 
VIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII, VIII  

cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Styczeń  

Pedagog PPP, 
psycholog 
wychowawcy klas, 
pedagog szkolny, 
nauczyciele wos -u, 
doradztwa 
zawodowego . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pracownicy PPP w 
Bytowie. 



  

 

 

 

IV. SFERA SPOŁECZNA 

Lp WARTOŚCI  ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI KLASY TERMINY ODPOWIEDZIALNI 

1 Patriotyzm 
Przywiązanie do 
tradycji, historii 
Szacunek dla 
symboli 
narodowych i 
języka ojczystego 
Szacunek wobec 
innych Współpraca i 
współdziałanie w 
grupie Wolontariat 
Tolerancja 
Życzliwość 

Poszerzanie wiedzy o 
historii i tradycji 
„Wielkiej i małej 
Ojczyzny” Wpajanie 
postawy szacunku dla 
symboli narodowych 
oraz miejsc pamięci 

1. Rozmowy na godzinach 
wychowawczych, lekcjach: j. 
polskiego, języka kaszubskiego, 
historii, wos, własnej historii i 
kultury Kaszub. 
 2. Apele z okazji:  
- Święta Niepodległości, 
 - Święta Konstytucji 3 Maja  
3. Wycieczki krajoznawcze.  
4. Lekcje geografii, przyrody, j. 
kaszubskiego oraz własnej historii 
i kultury Kaszub.  
5. Prezentacja treści 
patriotycznych w wierszu, 
piosence, tańcu. 
6. Rozmowy tematyczne. 
 

Wszystkie klasy cały rok,  
 
 
 
 
 
listopad 
maj 

Nauczyciele wos, 
historii, języka 
polskiego, geografii, 
wychowawcy, 
przyrody, j. 
kaszubskiego, 
bibliotekarz, własna 
historia i kultury, 
edukacja 
wczesnoszkolna i 
przedszkolna 

2  Tworzenie tradycji i 
ceremoniału szkoły. 
Popularyzowanie 
postaci i wartości 
głoszonych przez Jana 
Pawła II 

1. Udział Pocztu Sztandarowego w 
uroczystościach szkolnych.  
2. Tematy realizowane na 
godzinach wychowawczych, 
lekcjach religii, j. polskiego, 
historii. 

Wszystkie klasy 
 
 
 
 
 

wg 
harmonogramu 
 
 
 
 

Wychowawcy klas, 
nauczyciel religii, j. 
polskiego, historii, 
n-le bibliotekarz, 
dyrektor. 



3. Organizacja VIII Szkolnego 
Konkursu Poezji św. Jana Pawła II, 
Szkolnego Konkursu Wiedzy o św. 
Janie Pawle II 
4. Udział w Filipiadzie  
5. Akademie i uroczystości szkolne 
6. Oglądanie filmów 
biograficznych, albumów, lektura 
książek o św. Janie Pawle II 
7. Gazetki ścienne, wystawy prac 
uczniów, artykuły w gazetce 
szkolnej,  
8. Dzień Papieski  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wszystkie klasy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Październik 

3  Kreowanie 
pozytywnego 
wizerunku szkoły 

1. Rozpowszechnianie informacji o 
szkole, m.in. poprzez : - stronę 
internetową, - gazety lokalne, - 
gazetkę szkolną, - kronikę szkolną. 
2. Budowa wizerunku szkoły 
poprzez: - organizowanie imprez 
środowiskowych: Święto Rodzinki, 
Mikołajki, Jasełka, Kiermasz 
Bożonarodzeniowy, - 
Wielkanocny, Wieczór Poezji 
Śpiewanej, Dzień Babci i Dziadka  
przygotowywanie konkursów 
międzyszkolnych, - udział w 
działaniach na rzecz środowiska. 

Wszystkie klasy cały rok Administrator 
strony, wszyscy 
nauczyciele 

4  Kształtowanie 
poczucia więzi ze 
społecznością szkolną, 
współpraca w grupie 

1. Organizacja uroczystości i 
imprez szkolnych: - wycieczki, - 
spotkania okolicznościowe, - 

Wszystkie klasy 
 
 
 

cały rok  
 
 
 

Wychowawcy klas 
 
 
 



dyskoteki - zadania w ramach 
projektów .  
2. Uczestnictwo uczniów 
niepełnosprawnych w życiu klasy i 
szkoły .  
3. Ślubowanie uczniów klasy 
pierwszej.  
4. Uroczyste zakończenie roku 
szkolnego. Pożegnanie klasy 
ósmej  
 5. Kształtowanie u uczniów 
potrzeby bezinteresownej 
pomocy (wolontariat),  
- pomoc w nauce  
- pomoc osobom starszym 
-WOŚP 
- „WIELKA ORKIESTRA LEŚNEJ 
POMOCY- spektakl profilaktyczny 
dla uczniów i rodziców z cyklu 
„SZKOŁA DLA KAŻDEGO” 
 

 
 
 
 
 
 
 
VIII  
 
IV – VIII   
 
 
 
 
 
wolontariat 

 
 
 
 
 
 
 
czerwiec 
 
Cały rok 
 
 
 
 
 
listopad 

 
 
 
 
 
 
 
Wychowawca 
 
 
 
 
 
 
 
Opiekunowie koła 

5  Rozwijanie i 
umacnianie 
samorządności w 
szkole 

1. Organizacja wyborów do 
samorządu szkolnego. 
 2. Udział młodzieży w pracach 
samorządu .  
3. Wybory samorządów 
klasowych. 
 4. Prezentacja w rozmaitych 
formach przedsięwzięć samorządu 
na terenie szkoły. 
  

IV-VIII  
 
 
 
Wszystkie klasy 
 
 
 
 
 

październik 
 
 
 
wrzesień 
 
 
 
 
 

Opiekunowie 
samorządu 
szkolnego, 
wychowawcy klas, 
nauczyciele 
poszczególnych 
przedmiotów, n –l 
wos 
 
 

6  Poprawa frekwencji 
uczniów na lekcjach. 

1. Analiza dzienników 
elektronicznych.  

Wszystkie klasy  cały rok Wychowawcy klas, 
wszyscy 



Eliminowanie 
nieusprawiedliwionych 
nieobecności 

2. Diagnozowanie przyczyn 
nieobecności uczniów w szkole.  
3. Współpraca z rodzicami w celu 
podniesienia frekwencji. 
 4. Organizowanie indywidualnych 
spotkań rodziców- dziecka i 
wychowawcy w zależności od 
potrzeb-  „Szkoła dla każdego” 
 5. Współpraca z władzami 
lokalnymi odpowiedzialnymi za 
egzekwowanie realizacji 
obowiązku szkolnego. 
 6. Podejmowanie procedur w 
razie absencji zgodnie ze Statutem 
Szkoły . 

nauczyciele, 
rodzice, pedagog, 
dyrektor 

7  Współpraca z 
rodzicami w 
działaniach 
wychowawczych 
wobec uczniów 

1. Uzyskanie akceptacji Rady 
Rodziców dotyczącej 
sformułowanego Programu 
Wychowawczo - Profilaktycznego. 
2. Stworzenie warunków do 
współuczestnictwa rodziców w 
życiu klasy i szkoły. 
 3. Motywowanie do 
współdziałania z placówkami 
pedagogiczno –psychologicznymi 
w celu rozwiązywania problemów 
szkolnych i rodzinnych dziecka.  
4. Podejmowanie współpracy z 
rodzicami w działaniach 
profilaktycznych.  
5. Zajęcia plastyczno - techniczne 
(wykonywanie upominków, 
dekoracji świątecznych) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oddziały 
przedszkolne, kl I-
VIII,  

Wrzesień  
 
 
 
Cały rok 
 
 
Cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dyrektor, pedagog, 
wychowawcy klas, 
Rada Rodziców 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nauczyciel techniki, 
plastyki, 



 
 7. Dojrzałość szkolna – warsztaty 
dla rodziców. 

 
Oddział „0” 

 
Maj 

wychowawcy klas, 
nauczyciele 
 
Wychowawcy 
oddziałów 
przedszkolnych 
Pracownicy PPP w 
Bytowie. 
 

8  Informowanie 
rodziców o bieżącej 
sytuacji uczniów w 
szkole 

1. Uczestnictwo rodziców w 
zebraniach, dniach otwartych 
szkoły. „Szkoła dla każdego” 
2. Stały kontakt z wychowawcą.  
3. Kontakty z nauczycielami 
przedmiotu według potrzeb- 
konsultacje  
4. Spotkanie z rodzicami uczniów 
– zapoznanie ze Statutem i WZO 
oraz PZO.  
5. Spotkanie dyrekcji szkoły i 
wychowawców  klasy VIII,   na 
temat organizacji i przebiegu 
egzaminu ósmoklasisty . 
 6. Zapoznanie rodziców z 
planowanymi zebraniami w ciągu 
roku szkolnego, systematyczne 
spotkania z rodzicami. 
 7. Stała współpraca dyrekcji 
szkoły z Radą Rodziców .  
8. Podnoszenie kompetencji 
wychowawczych rodziców 
poprzez prowadzenie 
pedagogizacji. 

 
 
 
 
 
 
 
Wszystkie klasy 
 
 
VIII  

Cały rok 
 
 
 
 
 
 
wrzesień 
 
 
kwiecień 

Dyrektor, pedagog, 
wychowawcy klas, 
wszyscy 
nauczyciele. 



 9. Zapoznanie rodziców z 
formami pomocy psychologiczno - 
pedagogicznej świadczonej 
uczniom. 

9  Wyróżnianie rodziców 
za wzorowe 
wychowanie dzieci 

Listy gratulacyjne  czerwiec  Dyrektor, 
wychowawcy klas 

10  Współpraca ze 
środowiskiem 
lokalnym na rzecz 
szkoły 

1. Promowanie szkoły w 
środowisku lokalnym. 
 2. Współpraca z organizacjami 
funkcjonującymi w środowisku 
lokalnym(wolontariat, Koło 
Gospodyń Wiejskich, Rada 
Sołecka)  
3. Organizacja Święta Rodzinki, 
jasełek szkolnych, kiermaszu 
bożonarodzeniowego, kiermaszu 
wielkanocnego, Dnia Babci i 
Dziadka, wieczór poezji śpiewanej. 

 Według 
kalendarza imprez 

Wszyscy 
nauczyciele, 
wychowawcy klas. 

 

 

 

 

 

 

 

V. SFERA DUCHOWA 



Lp WARTOŚCI  ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI KLASY TERMINY ODPOWIEDZIALNI 

 
1 

Prawda, Dobro, 
Uczciwość, 
Harmonia Wolność 
Sprawiedliwość 
Honor Godność 
Tolerancja 

Przekazanie uczniom 
pozytywnych 
wzorców do 
naśladowania, np.: - 
humanizm, - 
tolerancja dla 
poglądów , zachowań 
itp. drugiego 
człowieka - pomoc 
potrzebującym 

1.Pogadanki, scenki  na godzinach 
wychowawczych, film  lub 
spektakl, zapoznanie z Deklaracją 
Praw Dziecka na lekcjach wos-u 
2.Udział w akcjach 
humanitarnych: 

 • Góra grosza, 

 • zbieranie nakrętek dla Jakuba 
Jankowskiego  
 
 

Wszystkie klasy wrzesień,  
 
 
 
 
cały rok 

dyrekcja szkoły, 
wychowawcy klas, 
pedagog szkolny 
opiekun koła 
wolontariatu 

2  Zaznajomienie 
uczniów z 
podstawowymi 
zasadami i zwrotami 
grzecznościowymi; 
egzekwowanie ich na 
co dzień 

1. Pogadanki na godzinach 
:wychowawczych, języka 
polskiego, religii, wos-u, j. 
kaszubskiego  oraz języków 
obcych.  
2. Dbałość o przestrzeganie form 
grzecznościowych, wysoki poziom 
dyskusji, negowanie 
wulgaryzmów w języku będącym 
przejawem agresji. 
 3. Sportowe savoir- vivre. 
 4. Właściwe zachowani  w 
miejscach publicznych (sklep, 
urząd, kino, biblioteka itp).  
 

 wg planu w ciągu 
całego roku 
szkolnego 

Dyrekcja szkoły, 
wychowawcy klas, 
wszyscy 
nauczyciele 



3  Rozwijanie tolerancji, 
akceptacji i miejsca w 
środowisku lokalnym i 
uczniowskim 

1. Podnoszenie świadomości 
społecznej, zapoznanie uczniów z 
przejawami nietolerancji, pomoc 
w akceptacji własnych wad i wad 
innych. Zapoznanie i 
uwrażliwienie uczniów na 
zjawisko alienacji społecznej osób 
o niższym standardzie 
społecznym, osób upośledzonych 
i chorych.   
 

Wszystkie klasy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cały rok  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Wszyscy 
nauczyciele  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4  Kultywowanie tradycji 
i wartości 
chrześcijańskich 

1. Święto pieczonego ziemniaka. 
2. Dzień Dyni.  
3. Andrzejki szkolne.  
4. Mikołajki 
 5. Bal Wszystkich Świętych 
 6. Jasełka szkolne. 
 7. Orszak Trzech Króli. 
 8. Odwiedzanie grobów na Dzień 
Wszystkich Świętych. 

Oddziały 
przedszkolne kl I-III 
Wszystkie klasy  

Wg harmonogramu 
imprez 

Wszyscy 
nauczyciele 

5  Kształtowanie 
poczucia wspólnoty i 
więzi rodzinnych 

1. Dzień Babci i Dziadka. 
 2. Dzień Rodzinki. 
3.Jasełka 

 
Wszystkie klasy 

Styczeń  
Czerwiec 
Grudzień  
 

Nauczyciele 
nauczania 
początkowego, 
wszyscy 
nauczyciele 

 

 

Uwagi końcowe:  

Program wychowawczo – profilaktyczny przyjęty został uchwałą Rady Pedagogicznej z dn. 29. 09. 2020 


