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Program został opracowany przez: 

 
 

• Iwonę Zarzycką (pedagog szkolny), 

• Dorotę Dziubek (nauczyciel języka polskiego), 

• Joanna Zagozdon (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej), 

• Magdalenę Jasińską (nauczyciel matematyki), 

• Małgorzatę Czaję (nauczyciel języka angielskiego), 

• Katarzynę Foryś (psycholog szkolny), 

• Halinę Bartkowiak (pielęgniarka szkolna), 

• Klaudię Kołodziej, Dorotę Kozieł (Rada Rodziców). 

 

 
Zespół pracował pod kierunkiem wicedyrektor Anny Barańskiej. 



WSTĘP 

 
 

Program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim opiera się 

na hierarchii wartości przyjętych przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji 

pracy oraz tradycji. 

Działania zawarte w programie wychowawczo - profilaktycznym są spójne z statutem szkoły, misją i wizją szkoły, modelem 

absolwenta PSP nr 5 i wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania. 

Myśl przewodnia       podejmowanych       w       szkole       działań       wychowawczych i profilaktycznych opiera się na założeniu, 

że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę 

rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. 

Wychowanie   rozumiane   jest   jako   wspieranie   uczniów   w   rozwoju   ku   pełnej   dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, 

intelektualnej, duchowej oraz społecznej. Proces wychowania jest uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów uczniów. 

Opracowując program wychowawczo-profilaktyczny, uwzględniono m.in. 

• wyniki ewaluacji wcześniejszego szkolnego programu wychowawczego - profilaktycznego, wyników corocznej diagnozy w zakresie 

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

szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych 

substancji psychoaktywnych, 

• wyniki z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora za poprzedni rok szkolny, 

• wyniki prowadzonej ewaluacji, bezpieczeństwa w szkole, sprawdzianów przedmiotowych, oferty zajęć pozalekcyjnych, 

• procedur bezpieczeństwa – przeciwdziałania, zapobiegania i rozpowszechniania się wirusa SARS – CoV – 2 na terenie ZSiPP nr 3 w 

Ostrowcu Św. oraz wyników szacowania istotności ryzyka związanego z zakażeniem i rozprzestrzenianiem epidemii Covid-19, 



• wyniki z wewnątrzszkolnej analizy czynników i przyczyn niezadawalających wyników nauczania (frekwencja, współpraca i 

zaangażowanie rodziców w proces dydaktyczny, rodziny niewydolne wychowawczo, eurosieroctwo, patologie  

w rodzinie i w środowisku, inne.),  

• wyniki diagnozy rzeczywistych problemów uczniów, w tym: 

 

 wyników diagnozy zjawiska cyberprzemocy i wykluczania uczniów – raport z badania „Świadomość i skala zjawiska 

cyberprzemocy wśród uczniów naszej szkoły” – badanie przeprowadzone w październiku 2020 r., 

 wyniki badania „Zdalne nauczanie – moje odczucia i opinie oraz oczekiwania po powrocie do nauki stacjonarnej” – diagnoza 

przeprowadzona w czerwcu 2021 r., 

• dokumentów ważnych dla szkoły i jej społeczności oraz Kierunków Polityki Oświatowej Państwa na rok szkolny 2021/2022. 

 

 

 

PODSTAWY PRAWNE 

 

• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483). 

• Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. 

(Dz.U. 1991 nr 120 poz. 526 z p. zm.). 

• Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. 

(Dz.U. 1991 nr 120 poz. 526 z p. zm.). 

 

Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783, 1458 i 2439) zarządza się, 

co następuje: § 1. 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. poz. 1249) wprowadza się następujące zmiany: 

 w § 1 w ust. 2 wyrazy „działania uprzedzające” zastępuje się wyrazami „działania uprzedzające oparte na naukowych podstawach lub o 

potwierdzonej skuteczności”; 

 w § 2 w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 
 

„7) kształtowanie u uczniów i wychowanków postaw prospołecznych, w tym przez możliwość udziału w działaniach z zakresu 

wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym oraz zaangażowaniu w działalność podmiotów, o których 

mowa w art. 3 ust. 1 i art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203), 

zwanej dalej „ustawą – Prawo oświatowe; 

1) w § 5 w ust. 3: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
 

„1) realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów dostosowanych do potrzeb indywidualnych i 

grupowych programów zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, 

o    którym    mowa    w    Krajowym    Programie    Przeciwdziałania    Narkomanii     określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 9 

ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2237 i 2371), zwanej dalej „ustawą o zdrowiu 

publicznymˮ; dobór odpowiedniego programu uzależnia się od celu profilaktycznego, który wynika z uprzednio przeprowadzonej diagnozy, o 

której mowa w § 6 ust. 2;” 

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
 

„5) włączanie, w razie potrzeby,   w indywidualny program   edukacyjno-terapeutyczny, 

o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków i substancji, o których 

mowa w § 1 ust. 2.”; 



w § 6: 
 

• ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 
 

„1. Szkoła i placówka, przy prowadzeniu działalności, o której mowa w §2–5, współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, 

poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, podmiotami 

realizującymi świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, opieki psychiatrycznej 

 

i leczenia uzależnień, państwowymi wojewódzkimi i państwowymi powiatowymi inspektorami sanitarnymi, Policją, pracodawcami, 

podmiotami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 1 i art. 86 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, lub 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i art. 5 ust. 1 ustawy o zdrowiu publicznym. 

2. Podstawę do podejmowania działalności, o której mowa w § 2–5, stanowi   diagnoza w zakresie występujących w środowisku 

szkolnym czynników chroniących i czynników ryzyka, o których mowa odpowiednio w ust. 3 i 4, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń 

związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych, dotycząca uczniów 

lub wychowanków, rodziców lub opiekunów, nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły lub placówki, opracowywana we 

współpracy z podmiotami, o których mowa w ust. 1, w każdym roku szkolnym, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego.”, 

 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

 

5. Działania prowadzone w ramach działalności, o której mowa w § 2–5, wynikające z diagnozy, o której mowa w ust. 2, szkoła 

lub placówka uwzględnia w programie wychowawczo- profilaktycznym szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy – Prawo 

oświatowe 

• Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5. 

• Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. 



• Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa  

              i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19. 

• Art.26 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe (DZ.U.z 2021 r. poz.1082) program wychowawczo-profilaktyczny musi obejmować: 

             - treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,  

             - treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów,     

                nauczycieli i rodziców, 

             - opracowuje się na podstawie wyników corocznej diagnozy, w tym  

               czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym  

               uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji      

               psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji   

               psychoaktywnych. 

 

 

 
\ 

 

 

 

 

 



WIZJA SZKOŁY 

 
 

Tworzyć lepszą szkołę, nowoczesną, ograniczającą stres, przyjazną dla uczniów, rodziców, nauczycieli oraz lepiej i skuteczniej 

przygotowywać młode pokolenie do dalszej edukacji, ochrony zdrowia i mądrego współdziałania ze środowiskiem. 

 
 

MISJA SZKOŁY 

 
• Jesteśmy szkołą, która w ramach programu nauczania systematycznie prowadzi edukację prozdrowotną. 

• Naszym „ukrytym” programem jest etos zdrowia – troska o dobre samopoczucie uczniów i pracowników. 

• Propagujemy nauczanie poprzez kontakt z przyrodą (zajęcia w terenie, wycieczki, rajdy). 

• Naszymi podstawowymi wartościami są: zdrowie, miłość, rodzina, uczciwość, tolerancja, przyjaźń, wiara, sprawiedliwość i pracowitość. 

• Dbamy o pełny rozwój ucznia we wszystkich sferach osobowości. 

• Wspieramy naszych wychowanków, uwzględniamy ich indywidualne możliwości i potrzeby. 

• Uczymy kreatywności, z jednoczesnym naciskiem na odpowiedzialność za własne decyzje. 

• Jesteśmy otwarci na świat i zmiany w nim zachodzące, chętni do czerpania z jego dorobku naukowego i kulturowego. 

• Nasza szkoła jest zakorzeniona w tradycji lokalnej i narodowej. 

• Kształcimy swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie systemu wartości, dziedzictwa 

kulturowego i historycznego. 

• Każdy uczeń w naszej szkole osiąga sukces na miarę swoich możliwości, uczy się żyć w środowisku i dla środowiska. 

• Najwyższym dobrem jest dla nas uczeń. 

Struktura naszej szkoły opiera się na zgodnym współistnieniu i współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców. 

Nasze oczekiwania to: 



 wyedukowany uczeń, 

 zadowolony rodzic, 

 usatysfakcjonowany nauczyciel. 

 

MODEL ABSOLWENTA PSP NR 5 
 

• Ciekawy świata - dostrzega jego różnorodność, wykorzystuje możliwości jakie daje mu rodzina i szkoła, potrafi wyciągać wnioski 

ze swoich obserwacji, stara się poszerzać i pogłębiać swoją wiedzę, jest aktywny intelektualnie. 

• Odpowiedzialny, punktualny, solidny - planuje swoje zajęcia, dotrzymuje terminów, szanuje czas swój i innych, rozumie potrzebę 

ponoszenia konsekwencji swoich działań, świadomie dąży do usprawnienia swojego warsztatu pracy, działa w grupie i poczuwa się do 

współodpowiedzialności za wyniki jej pracy, potrafi odstąpić od działania, jeżeli przewiduje jego negatywne skutki. 

• Rozważny, obowiązkowy - przestrzega zasad bezpieczeństwa, wie jak unikać zagrożeń związanych z życiem w swoim środowisku, dba 

o swój wygląd i higienę. 

• Uczciwy, prawy, prawdomówny - rozróżnia złe i dobre uczynki w oparciu o obowiązujący system wartości, rozumie ograniczenia 

wynikające z jego wieku, panuje nad swoimi uczuciami i emocjami, stara się rozumieć motywy zachowań rówieśników, dostrzega 

znaczenie prawdy i prawdomówności, rozumie, że nie wolno realizować własnych potrzeb kosztem cudzych praw i interesów, szanuje 

własność swoją i cudzą. 

• Otwarty, zaradny - nawiązuje przyjazne kontakty z innymi ludźmi, współdziała z nimi, zna różne sposoby komunikowania się, jest 

aktywny i twórczy, bez trudu uczy się korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych, kształci zdolności kojarzenia i 

umiejętność obserwacji, umie śmiało prezentować własne zdanie i słuchać innych, starając się zaspokoić własną ciekawość. 

• Kulturalny, taktowny, szanujący innych - zna podstawowe zasady kulturalnego zachowania obowiązujące w życiu codziennym i 

stosuje je; wykazuje szacunek dla symboli narodowych oraz religijnych i rozumie, że są one ważne dla bliskich mu grup ludzi; szanuje 

innych ludzi bez względu na wyznawaną przez nich religię, kolor skóry, poglądy; nie używa słów obraźliwych i wulgarnych. 

 



 

CELE GŁÓWNE 

 
 

• Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m. in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych – wychowania do życia w rodzinie. 

• Zapewnienie każdemu uczniowi pełnego rozwoju we wszystkich sferach osobowości poprzez realizację programu wychowawczo - 

profilaktycznego szkoły. 

• Wprowadzenie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, kultywowanie tradycji szkolnych, 

upowszechnianie szkolnego ceremoniału, wskazanie wzorców 

 

postępowania i budowania relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele). 

• Wychowanie do wartości, szacunku do tradycji, kształtowanie patriotycznych postaw, nauczanie historii oraz poznawanie polskiej kultury i 

tradycji, szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m. in. wycieczek edukacyjnych. 

• Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

 
• Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów. 

 

• Wzmocnienie edukacji ekologicznej, rozwijanie postawy odpowiedzialności za nasze środowisko. 

• Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej, informatycznej, humanistycznej i posługiwanie się językami nowożytnymi. 

• Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. 

 
• Bezpieczeństwo w Internecie odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych. 

 
• Wdrażanie i rozwój doradztwa zawodowego. 

 



• Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły. 

 
• Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach. 

 

 
CELE POŚREDNIE 

 

 
• Spełnienie oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli. 

• Stworzenie warunków zwiększających szanse edukacyjne uczniów. 

• Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności w zakresie dbałości o własne zdrowie. 

• Stworzenie w szkole możliwości rozwoju osobistych kompetencji w zakresie zdrowego stylu życia organizowania czasu wolnego i 

różnych form aktywnego wypoczynku. 

• Stworzenie warunków do rozwijania samorządności. 

• Wychowywanie dziecka świadomego swoich praw. 

• Wzmocnienie więzi uczniów z „Małą i Wielką Ojczyzną”. 

• Kształtowanie dobrych relacji uczeń – nauczyciel, nauczyciel – rodzic, uczeń – uczeń, dyrektor – nauczyciel. 

• Ścisła współpraca z rodzicami i społecznością lokalną. 

• Kontynuowanie doskonalenia i samodoskonalenia nauczycieli. 

• Profilaktyka agresji i przemocy w szkole. 

• Wspieranie i kształcenie uczniów mających trudności w zdobywaniu wiedzy i nabywaniu umiejętności. 

• Promowanie zdrowego trybu życia, rozwijanie świadomej troski o zdrowie, w tym zapobieganie zachowaniom autodestrukcyjnym 

związanych z używaniem środków psychoaktywnych. 



• Umożliwienie uczniom uczestnictwa w różnorodnych działaniach z zakresu edukacji matematycznej i przyrodniczej. 

Należy podkreślić, że każde z prowadzonych działań ma za zadanie rozbudzić aspiracje życiowe uczniów oraz przeciwdziałać 

bierności społecznej. Młodzi ludzie są motywowani do nauki, tworzy im się środowisko umożliwiające osiąganie sukcesów w różnych 

dziedzinach. Dzięki temu uczniowie, którzy posiadają trudności w nauce na jakimś polu, będą mogli odszukiwać oraz pielęgnować 

umiejętności i predyspozycje, które posiadają w różnych dziedzinach życia. 

Duży nacisk kładzie się na zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Sieci, a także rozwijanie umiejętności społecznych i 

inteligencji emocjonalnej młodych ludzi. Pomaga się budować samoświadomość uczniów, aby ich aspiracje życiowe były dojrzałe i racjonalne 

oraz zgodne z ich predyspozycjami personalnymi i zainteresowaniami. Dzięki odkryciu swoich umiejętności i skłonności    uczniowie    będą    

bardziej    zorientowani    na    wyznaczony    przez    siebie    cel i pewniej ku niemu zmierzali. 

Budowa świadomości przynależności narodowej oraz kształtowanie postawy patriotycznej, służą nabywaniu identyfikacji z narodem i 

kulturą, które z kolei przygotowują do życia w danym społeczeństwie. Patriotyzm objawia się w przywiązaniu i okazywaniu szacunku do 

swojej ojczyzny, ziemi pochodzenia, rodzinnych stron, języka, swoich przodków, znajomych obyczajów, kultury narodowej oraz ludzi i 

wartości, które sobą reprezentują. Przejawia się również w solidarności z własnym narodem i lokalną społecznością. 

 
 

Powinności wychowawcze nauczyciela i pedagoga szkolnego 

 
 

Nauczyciel i pedagog szkolny powinien: 
 

•  zmierzać do tego, by szkoła wszechstronnie wspierała rozwój osobowy ucznia (w wymiarze fizycznym, intelektualnym, 

emocjonalnym, społecznym i duchowym), 

• rozwijać u uczniów dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie, 

• uświadamiać uczniom życiową użyteczność edukacji na danym etapie kształcenia, 



• wyrabiać u uczniów samodzielność, otwartość, odpowiedzialność za siebie i społeczność, której są uczestnikami, 

• uczyć szacunku dla dobra wspólnego, kształtować postawy patriotyczne i obywatelskie, 

• przygotować do rozróżniania przez uczniów dobra i zła, 

• kształtować umiejętność współdziałania w grupie, 

• ściśle współpracować z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem i innymi pracownikami szkoły, 

• organizować pomoc psychologiczno – pedagogiczną w zależności od potrzeb uczniów, 

• integrować ucznia niepełnosprawnego w zespole klasowym oraz szkolnym, 

• udzielać uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie ich potrzeb i możliwości rozwojowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWE PODSTAWY PRAWNE 
 

Budowanie pewności siebie i kształtowanie zaradności życiowej 
Przepisy prawne 

 
• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez 

Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz.U. 

1997 nr 78 poz. 483); 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 59; 949); 

• 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); 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub 

tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz.U. 2017 poz. 1569); 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu 

przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 1580); 

• Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. 1991 nr 120 poz. 526). 

 
Stan prawny z dnia 1.09.2021 r. 

 

Budowanie świadomości i przynależności narodowej 

Przepisy prawne 

 
• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta 

przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. 

(Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483); 

 



• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949); 

• 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 r. poz. 356); 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach 

publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 1992 r. nr 36 poz. 155 z późń. zm); 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, 

historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz 

dzieci pracowników migrujących (Dz.U. 2017 r. poz. 1042); 

 
Stan prawny z dnia 1.09.2021 r. 

 

 

Samobójstwa i zachowania autoagresywne 

 
Przepisy prawne 

 
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949); 

• 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); 

• Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (tekst jedn.: Dz.U. 2015 r. poz. 1916); 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i 

niepublicznych szkołach i placówkach ( tekst jedn.: Dz.U. 2003 r. nr 6 poz. 69); 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” 

(Dz.U. 2011 r. nr 209 poz. 1245); 



• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2017 r. poz. 1458); 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów 

prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” (Dz.U. 2015 r. poz. 972) 

 

 
Stan prawny z dnia 1.09.2021 r. 

Przepisy prawne 

  

Wychowanie do wartości 
 
 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 59); 

• 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); 

• Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (tekst jedn.: Dz.U. 1989 nr 29 poz. 155); 

• Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz.U. 1977 nr 38 poz. 

167); 

• Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. 1991 nr 120 poz. 

526); 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz 

zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, 

życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz.U. 2014 

poz. 395 z późń. zm.). 

 



Stan prawny z dnia 1.09.2021 r. 

 

 

Społeczność szkolna – bezpieczeństwo w społeczności szkolnej  

i trudności w nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych 

 
Przepisy prawne 

 
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949); 

• 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); 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i 

niepublicznych szkołach i placówkach (tekst jedn.: Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69); 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne 

przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2001 r. nr 135 poz. 1516 i 2014 r. poz. 1150); 

 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” 

(Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1245); 

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2017 r. poz. 1458); 

 
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1578); 



• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów 

prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” (Dz. U. z 2015 r. poz. 

972); 

• Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. 1991 nr 120 poz. 

526); 

• Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (tekst jedn.: Dz.U. 2011 

nr 208 poz. 1241 z późń. zm.); 

 

 
Stan prawny z 1.09.2021 r. 

 
Wycieczki, rekreacja, wypoczynek 

 
• Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (tekst jedn.: Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1240); 

• Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (tekst jedn.: Dz.U. 2011 

nr 208 poz. 1241); 

• Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn.: Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857); 

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602); 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne 

przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1516); 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 59). 

 
Zdrowie 

 
• Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn.: Dz.U. 2008 nr 234 poz. 

1570); 



• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i 

niepublicznych szkołach i placówkach (tekst jedn.: Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69); 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jedn.: Dz.U. 2017 r. poz. 1566). 

 

Obiekty 

 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414); 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn.: Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690); 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są 

świadczone usługi hotelarski (tekst jedn.: Dz.U. 2004 nr 188 poz. 1945); 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych   i Administracji   z   dnia   7   czerwca   2010   r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719). 

 
Przepisy prawne 

  

Cyberprzemoc 

Stan prawny na marzec 2021 r. 

• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 283 z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949); 

• 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); 

• Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2016 r. poz. 2138, z 2017 r. poz. 244, 768, 773, 952, 966, 1214); 



 

• Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 204); 

 
• Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. 2017 r. poz. 773); 

 
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1578); 

• Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzona w Budapeszcie dnia 23 listopada 2001 r. (Dz.U. 2015 poz. 728); 

• Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (tekst jedn.: Dz. U. Nr 30 poz. 179 z późn. zm.); 

 
• Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. 1991 nr 120 poz. 

526); 

 

• Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości, Budapeszt 23.11.2001 r., CETS nr 185. 

 
Przepisy prawne 

  

Środki psychoaktywne 
Stan prawny z dnia 1.09.2021 r. 

 

• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 283 z późn. zm.); 

 

• Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, 

poz. 526); 

 

• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia w sprawie zasad udzielania i organizacji   pomocy   psychologiczno-pedagogicznej   

w   publicznych   przedszkolach,   szkołach i placówkach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 poz. 1591); 

 



• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1578); 

 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. z zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty 

działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015 r. poz. 1249); 

 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów 

prowadzanych szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+” (Dz. U. z 2015 r. poz. 972); 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949); 

• 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); 

 

• Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 127, poz. 857); 

 
• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2017 r. poz.1458); 

 
• Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości w przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1563); 

 

• Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. 2017 r. poz. 773); 

 
• Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169). 

 

Stan prawny na dzień 1.09.2021 r. 

 

 

 

 

 

 



Wymiar intelektualny 
 

 
Priorytety 

Umiejętności i 

kompetencje 
 

Zadania 
Formy pracy 

i metody pracy 

Terminy 

 
Odpowiedzialni 

 
Termin i forma sprawdzenia 

 
     

Uwagi 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Poszukiwanie 

informacji 

 
-umiejętność wyszukiwania 

informacji zgodnie 

z potrzebami 

i zainteresowaniami 

czytelniczymi 

 
• uzupełniać 

zbiory 

Biblioteczne 

• utworzenie 

filmoteki 

 
- zakup książek i czasopism, 

na bieżąco 

 
nauczyciele biblioteki 

 
kontrola rejestrów 

dyrekcja 

czerwiec 2022 r. 

 

  
• przeprowadzać 

lekcje biblioteczne 

• korzystać ze 

szkolnego centrum 

multimedialnego 

 
• zajęcia dyd.–-wych. 

• praca z książką, 

ćwiczenia praktyczne, 

na bieżąco 

 
nauczyciele biblioteki 

 
obserwacje zajęć, kontrola wpisów 

dyrekcja, nauczyciele biblioteki, 

(samokontrola) czerwiec 2022 r . 

 
Samokształcenie 

 
• samodzielne korzystanie z 

aparatu informacyjnego 

biblioteczki w gabinecie 

medycznym 

• świadome i odpowiedzialne 

korzystanie ze środków 

masowej komunikacji 

 
- informować 

o nowościach wydawniczych 

 
• zajęcia dyd.-wych., 

zajęcia świetlicowe, 

zajęcia biblioteczne, 

• ekspozycje w 

bibliotece, informacje w 

pok. naucz., na bieżąco 

 
nauczyciele 

biblioteki, 

pielęgniarka 

 
kontrola zapisów jw. 

 

  
- kontynuować pracę 

z „Pięć minut dla czytania” 

 
• praca w 

zespołach 

zadaniowych, 

• treningi umiejętności, 

dyskusje, gry i zabawy 

 
nauczyciele 

świetlicy, 

biblioteki, 

edukacji 

wczesnoszkolnej 

 
kontrola wpisów jw. 

 

 
Rozszerzanie 

zainteresowań 

uczniów 

 
• rozbudzenie potrzeby 

uczestnictwa w życiu 

kulturalnym 

• obcowanie z literaturą 

i sztuką dostępną dziecku 

• właściwe zachowanie 

w instytucjach publicznych 

• korzystanie z różnych 

źródeł wiedzy 

• realizacja projektu Szkoły 

 
• korzystać z ofert 

teatralnych, 

filmowych, filharmonii 

• współpracować z 

BWA, MCK, ODK, 

DDK 

i muzeami 

• organizacja Dnia 

Odkrywców 

Talentów 

 

- zajęcia dyd.-wych. i 

pozalekcyjne 

-udział w spektaklach 

teatralnych 

i seansach filmowych 

- zajęcia w BWA 

i innych instytucjach 

kulturalnych 

- wycieczki temat., wystawy 

histor., plast., fotog. i inne, 

wychowawcy klas 

I-VI, nauczyciele 

wszystkich bloków i 

przedmiotów, 

nauczyciele świetlicy 

dyrekcja 

przewodniczący 

zesp. samokształ., 

nauczyciele 

biblioteki i 

świetlicy, 

 

sprawdzenie wpisów 

dyrekcja, 

czerwiec 2022 r. 

sprawdzenie wpisów 

dyrekcja, 

czerwiec 2022 r. 

sprawdzenie wpisów 

dyrekcja, 

czerwiec 2022 r. 

 



Odkrywców Talentów • organizować 

spotkania z ciekawymi 

ludźmi 

-wskazywać różne źródła 

 
informacji 

imprezy muz.i teatralne, 

konkursy wg kalendarza 

imprez 

• zajęcia dyd.-

wych. i 

pozalekcyjne 

-zajęcia w instytucjach 

kulturalnych 

• prelekcja, dyskusja, 

wywiad, zajęcia dyd. – 

• wych. i pozalekcyjne 

-ćwiczenia praktyczne 

nauczyciele 

wychowawcy klas I-

VIII nauczyciele kl. I-

VIII 

 
 
 

Edukacja 

matematyczna, 

przyrodnicza i 

humanistyczna w 

kształceniu ogólnym 

 
 
• diagnozowanie 

umiejętności 
• rozbudzanie zainteresowań i 

ich rozwijanie 

• zastosowanie 
zdobytej wiedzy w życiu 

codziennym 

 
• udział w programach: 

„Sesja z plusem”, 

Lepsza Szkoła”, 

• organizacja 

zajęć 

pozalekcyjnych 

• udział uczniów 

w różnorodnych konkursach 

• organizowanie 

konkursów 

 
• zajęcia dydaktyczne 

• zajęcia pozalekcyjne 

• konkursy, turnieje 

• metody 

aktywizujące wg 

kalendarza imprez 

 
nauczyciele języka 

polskiego, matematyki , 

przyrody, biologii, 

geografii kl I-VIII 

 
kontrola wpisów 

 
przewodniczący zespołu, 

dyrekcja, czerwiec 2022 r. 

 



 

Rozwijanie kompetencji 

czytelniczych oraz 

upowszechnienie 

czytelnictwa wśród dzieci i 

młodzieży 

 

• rozwijanie kompetencji 
czytelniczych uczniów 

• upowszechnienie 
czytelnictwa wśród dzieci i 

młodzieży 

 

• wzbogacenie 
oferty biblioteki 

szkolnej 

o atrakcyjne dla 

uczniów książki 
• wyposażenie 

biblioteki szkolnej w 

nowości wydawnicze i 
lektury szkolne, 

systematyczne 

uzupełnianie jej 
zbiorów 

• zapewnienie uczniom 

atrakcyjnej oferty lekcji 
bibliotecznych i zajęć 

„Pięć minut dla czytania”, 

• rozwijanie 
współpracy biblioteki 

szkolnej 

z Miejską Biblioteką 
Publiczną i Publiczną 

Biblioteką 

Pedagogiczną 
• udział uczniów 

w przedstawieniach 

organizowanych 
przez nauczycieli 

biblioteki 

• zachęcanie uczniów 
do tworzenia 

własnych 

tekstów (poezji, opowiadań) 

• organizacja pracy 
biblioteki dostosowana do 

potrzeb uczniów, np. 

dogodne godziny otwarcia 
biblioteki  

udział uczniów konkursach 

bibliotecznych, np. „Na 
najlepiej czytającą klasę”, 

„Na najlepszego 

czytelnika” 

• -udział uczniów w akacji 
Narodowe Czytanie 2021 

 

• zajęcia pozalekcyjne 
• zajęcia według potrzeb 

i według planów pracy 

• metody 

aktywizujące cały rok 

 

nauczyciele 
biblioteczni, poloniści, 

wychowawcy klas I-VIII 

 

- kontrola dokumentacji 
dyrekcja 

cały rok 

 

 

 



 
Postawa twórcza 

 
- ekspresja teatralna, 

plastyczna, muzyczna, 

literacka 

 
- uczestniczyć w 

prezentacjach 

artystycznych - 

zorganizować koła 

przedmiotowe i koła 

zainteresowań - 

organizować 

różnorodne konkursy 

 
• zajęcia dyd. – -wych. 

pozalekcyjne, 

warsztaty 

• występy teatralne, 

wokalne, taneczne wg 

kalendarza 

imprez, 

• metody zabaw i gier, 

problemowe, ćwicz. 

prakt. 

• wg kalendarza 

imprez, ofert napływających 

do szkoły 

 
nauczyciele wg kalendarza 

imprez nauczyciele kl. I-

VIII i pedagodzy 

nauczyciele odpowiedzialni 

za przygotowanie 

konkursów wg kalendarza 

 
kontrola dokumentacji, księga 

protokołów RP dyrekcja, 

czerwiec 2022 r. 

 

Pomoc dziecku z 

mikrodeficytami 

rozwojowymi 

 
Adaptacja dziecka 

sześcioletniego 

do podjęcia nauki w 

klasach oddziałowo 

starszych 

 
Analiza wyników 

sprawdzianów i testów 

diagnozujących 

- wyrównanie 

deficytów      wdrażanie 

 i realizacja programów: 

• łagodnego przejścia 

z przedszkola do 

szkoły 

 
• działania związane 

z łagodnym 

przejściem uczniów z 

kl. III do IV 

- poprawa efektów 

kształcenia uczniów w kl. I 

– VIII 

• kierować uczniów na 

badania do PP w celu 

zdiagnozowania 

deficytów 

• objąć pomocą psych. 

- pedagog uczniów ze 

specjalnymi 

potrzebami 

edukacyjnymi 

• zorganizować 

i prowadzić zespoły 

wyrównawcze, 

korekcyjno- 

kompensacyjne, 

rewalidacyjne, zajęcia 

socjoterapeutyczne 

- analiza dokumentów 

szkolnych, planowanie 

pracy szkoły, rozmowy 

indywidualne z rodzicami, 

nauczycieli klas IV z 

wychowawcami byłych kl 

III 

 
cały rok 

pedagodzy, 

wychowawcy, 

nauczyciele kl. I-VIII 

sprawdzanie orzeczeń, 

protokoły RP 

kontrola dzienników zajęć, 

dokumentacji, obserwacja zajęć 

pedagodzy dyrekcja 

styczeń 2022 r. 

czerwiec 2022 r. 

 

 
Sprawność 

językowa 

• dbanie o kulturę języka 

• poznanie zasad 

sprzyjających jasności 
wypowiedzi 

• organizować konkursy 

• kontynuować działania w 

zakresie podniesienia 

kultury językowej 

• wykorzystywać zdobyte 

umiejętności w praktyce 

• konkursy wg planu 

pracy zespołu 

humanistycznego 

• zajęcia dyd. –wych. 

• metody 

aktywizujące, cały rok 

nauczyciele poloniści 

wychowawcy kl. I-VIII 

wg planów 

wychowawczych 

kontrola dokumentacji 

dyrekcja, 

jw. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wymiar emocjonalny 

 
Priorytety Umiejętności 

i kompetencje 

 
Zadania 

Formy pracy i 

metody pracy 

Terminy 

 
Odpowiedzialni 

 
Termin i forma sprawdzenia 

 
Uwagi 

 
Zdolność do 

miłości, przyjaźni 

i innych uczuć wyższych, 

rozwiązywania problemów 

-poznanie uczuć 

i umiejętne ich okazywanie 

-umiejętność bycia dobrym 

kolegą i przyjacielem 

-rozumienie uczuć innych 

ludzi (empatia) 

-nauka wyrażania uczuć, 

rozwiązywania konfliktów, 

przekonań normatywnych, 

szacunku do innego 

człowieka. 

-realizować elementy 

programu prozdrowotnego 

„Spójrz inaczej” A. 

Kołodziejczyk, „ Zdrowie 

dla życia” 

-„Baśń o grzecznym 

rycerzu” – bajkoterapia, 

promocja kulturalnego 

zachowania, rozwiązywania 

konfliktów 

-godziny z 

wychowawcą klasy 

- metody aktywizujące, 

systematycznie wg 

planów wychowawczych 

wychowawcy klas I-

VIII, nauczyciele 

świetlicy, pedagodzy 

obserwacje lekcji, kontrola tematów w 

dziennikach lekcyjnych 

dyrekcja, 

styczeń, czerwiec 2022 r. 

 

 
Zapobieganie 

narkomanii 

-dostarczenie uczniom 
informacji o substancjach 

zmieniających świadomość, 

-budowa pozytywnego 
obrazu siebie, 

-uczenie porozumiewania się 

oraz rozwiązywania 
problemów i podejmowania 

decyzji. 

- realizować program 

profilaktyczny „Narkotyki - 

zagubienie wartości”. 

-godziny z 
wychowawcą klasy 

- metody aktywizujące, 

systematycznie wg 
planów wychowawczych 

wychowawcy klas VII-
VIII, pedagodzy 

kontrola tematów w dziennikach 
lekcyjnych, dyrekcja, styczeń, 

czerwiec 2022 r. 

 

 
Zapobieganie 

cyberprzemocy 

• poznanie zjawiska 

cyberprzemocy, np. wulgarne 

wyzywanie, ośmieszanie, 

emisja filmów i zdjęć wbrew 

woli , podszywanie się pod 

kogoś w Internecie, 

• zapoznanie się z 

konsekwencjami nadużyć 

związanych z 

komunikacją telefoniczną i 

internetową, 

• poznanie reguł 

bezpiecznego i kulturalnego 

korzystania z sieci, 

• zapoznanie się z 

zasadami reagowania w 

sytuacjach cyberprzemocy, 

- realizować program 

profilaktyczny „Stop 

cyberprzemocy” – z zakresu 

przeciwdziałania 

cyberprzemocy, 

bezpieczeństwa w sieci 

-godziny z 

wychowawcą klasy 

- metody aktywizujące, 

systematycznie wg 

planów wychowawczych 

wychowawcy klas IV-

VIII, pedagodzy 
kontrola tematów w dziennikach 

lekcyjnych, dyrekcja, styczeń, 

czerwiec 2022 r. 

 



dokonanie autorefleksji na 

temat czasu spędzonego w 

Internecie i jego wpływu na 

pozostałe czynności, 

-pozyskanie wiedzy na temat 

zagrożeń płynących z 

nadużywania komputera oraz 

ryzyka uzależnienia 

 
Wiara w siebie Potrzeba 

akceptacji, uznania 

i szacunku 

-poczucie własnej wartości 

-poznanie siebie z 

własnego doświadczenia i 

opinii innych 

-dostrzeganie świata 

własnych potrzeb i 

zasobów swoich 

możliwości 

-umiejętność autoprezentacji 

-zachowania asertywne 

-umiejętne kontaktowanie 
się z ludźmi 

-realizować program 

prozdrowotny , 

wychowawczy (jw.) 

jw. jw. jw.  

-przestrzegać zasady 

mówienia po imieniu 

w relacjach N-N, U-U, N-U 

-kontakty interpersonalne 

-zabawy, gry dydaktyczne 
naucz. i ucz. kl. I-VIII monitorowanie 

wychowawcy kl. I-

VIII, 

dyrekcja, czerwiec 

2022 r. 

 

 

 
Zdolność 

do radzenia sobie ze 

stresem 

 

-umiejętne panowanie 

nad emocjami 

-poznanie sposobów 

radzenia sobie ze 

stresem 

 
-realizować program 

prozdrowotny 

- funkcjonowanie 

„Poduchowego kącika”, w 

klasach I-III kąciki 
odpoczynku 

 
jw. 

 
Nauczyciele 

klas I-VIII, 

nauczyciele świetlicy, 

pedagodzy 

 
jw. 

 

 

Wymiar fizyczny 
 

 
Priorytety 

Umiejętności 

i kompetencje 
 

Zadania 
 

Formy pomocy i 

metody pracy  

Terminy 

 
Odpowiedzialni 

Termin i forma sprawdzenia Uwagi 

 
Odporność Dobra 

kondycja fizyczna 

Dobre 

samopoczucie 

 
-dbanie o zdrowie 

i współpraca z dorosłymi 

w tym zakresie 

-rozwijanie świadomej 

troski o zdrowie 

-realizować zajęcia wg 

programu zdrowotnego „Spójrz 

inaczej” 

-realizować wybrane programy 

w zakresie wychowania 

fizycznego 

-zajęcia dydaktyczno- 

-wychowawcze, 

konkursy, 

różnorodne 

akcje 

-metody aktywizujące, 

wg planów 

wychowawczych i 

wychowawcy 

kl. I-VIII, pedagog 
obserwacje zajęć, sprawdzanie wpisów, 

dyrekcja, wychowawcy (samokontrola) 

styczeń, czerwiec 2022 r. 

 

-udział w akcjach na rzecz 

zdrowia psychicznego 



Zdrowie własne  

i innych Promowanie 

zdrowego stylu 

życia 

 i 

fizycznego 
harmonogramu 

działań, cały rok 
-prowadzić badania przesiewowe -praca pielęgniarki szkolnej 

- cały rok 
pielęgniarka 

szkolna 
kontrola dok. 

samokontrola, przedstawienie sprawozdań 

na posiedzeniach Rady Pedagogicznej 
• każdy wychowawca 

zorganizuje pogadanki na temat 

zdrowia 

• udział w warsztatach „ 

Pierwsza pomoc” 

-zajęcia dyd.--wych., filmy, 
warsztaty 

-metody aktywizujące, 

instruktaż, praca z książką, 

ćwicz. Praktyczne 

pielęgniarka 

szkolna, 

nauczyciele 

sprawdzenie wpisów 

w dokumentach 

dyrekcja 

styczeń, czerwiec 2022 r. 

-informować rodziców o 

potrzebie zajęć gimnastyki 

korekcyjnej 

-rozmowy 

indywidualne z 

uczniami 

i rodzicami 

-cały rok 

pielęgniarka 

szkolna 
kontrola dokumentacji 

dyrekcja, 

styczeń, czerwiec 2022 r. 

 
Aktywność 

ruchowa 

Wypoczynek 

-umiejętne 

wykorzystanie czasu 

wolnego 

-właściwe 

zagospodarowanie czasu 

na naukę i wypoczynek 

-higiena wypoczynku 

-realizować zajęcia 

o charakterze prozdrowotnym -zajęcia dydaktyczne 

-metody aktywizujące 
nauczyciele kl. I- 

VIII i świetlicy 

kontrola wpisów w dziennikach 

dyrekcja, 

styczeń, czerwiec 2022 r. 

 

-zorganizować 

pozalekcyjne zajęcia 

sportowe 

-zajęcia pozalekcyjne, SKS 

-gry sportowe 
nauczyciele 

wychowania 

fizycznego, 

wychowawcy kl. I- 

III 

kontr. prowadzenie. 

dzienników dyrekcja, 

styczeń, czerwiec 2022 r. 

-stosować ćwiczenia śródlekcyjne -zajęcia ruchowe 

-cały rok 
nauczyciele obserwacje lekcji 

dyrekcja, 

na bieżąco 
-organizować rajdy, 

wędrówki, wycieczki piesze, 

autokarowe 

-zajęcia dyd.-– wych. 

-wg planów wychowawczych 
wychowawcy, 

nauczyciele 
kontrola wpisów, 

obserwacje 

wychowawcy, dyrekcja, 

styczeń, czerwiec 2022 r. 

 
 

Zdrowe odżywianie 
-umiejętne 

komponowanie posiłków 

-korzystanie 

z dobrodziejstw 

„zielonego rynku” 

-higiena spożywania 

posiłków, kulturalne 

zachowanie przy 

stole 

-rozumienie wpływu 

prawidłowego 

-przeprowadzić lekcje 

dot. urozmaicania 

i regularności posiłków, 

dobrodziejstwa 

spożywania warzyw 

i owoców oraz 

właściwego 

przechowywania 

żywności 

-zajęcia dyd. -wych. 

-metody aktywizujące, instruktaż, 

ćwicz. praktyczne, twórczość 

plastyczna 

naucz. techniki, 

wychowawcy kl. I- 

VIII, nauczyciele 

świetlicy 

kontrola dzienników oraz planów 

nauczania 

dyrekcja, jw. 

 

-zorganizować cykliczne zajęcia: 

„Tydzień dla zdrowia”, 

- zajęcia dyd.-wych. 

-metody impresyjne 

wg kalendarza 

imprez 

obserwacja, analiza dokumentów 

szkolnych 



odżywiania się na 

rozwój organizmu 

w 

poszczególnych 

etapach życia 

-propagowanie 

zdrowej żywność 

-wspólne II śniadanie 

w klasach I-III 

-spożywanie mleka 

i komponentów 

mlecznych oraz owoców 

i warzyw w klasach I-V 

-udział w akcjach ,,Pij 

mleko”, ,,Owoce i warzywa”, 

„Drugie śniadanie” 

-zdrowa żywność 

w szkolnym sklepiku 

i ekspresyjne, inscenizacja, 

ćwiczenia praktyczne, wpływu 

sytuacyjnego, osobistego 

i społecznego 

nauczyciele. klas I- 

VIII, 

uczniowie 

 
dyrekcja, 

kwiecień, maj 

2022 r. 

 
Bezpieczeństwo  w 

szkole i  poza nią 

 
-rozpoznawanie 

zagrożeń i 

umiejętne 

reagowanie na nie 

-udział w 

próbnych 

ewakuacjach 

-zaznajomić 

uczniów z 

oznakowaniem dróg 

ewakuacyjnych 

w szkole 

-ćwiczenia praktyczne 

-zajęcia dyd.-- wych. 

-metody podające 
wychow., naucz. 

świetlicy 

i techniki 

kontrola wpisów 

wychowawcy kl. I-

VIII 

 

-omawiać zasady 

bezpieczeństwa w szkole, 

podczas wędrówek, 

wycieczek, ferii i wakacji 

-zajęcia dyd.- 

- wych. (szczególnie lekcje tech., wf., 

przyrody) 

-spotkania z pracownikami 

Straży Miejskiej i Policji 

-metody aktywizujące, pogadanki, 

filmy instruktaże, wg planów 

wychowawczych klas 

wychowawcy, 

wszyscy naucz. 

kl. I -VIII 

kontrola dzienników 

i planów wychowawczych, rozmowy oraz 

dokumentacja wycieczek 

dyrekcja, 

cały rok 

-przeprowadzić zajęcia 

nt. bezpieczeństwa 
zajęcia 

-metody aktywizujące 

wg planów wychowawczych 

wychowawcy 

kl. I-VIII, 

pedagodzy 

kontrola 

wpisów jw. 

realizować program 

wychowania komunikacyjnego 
zajęcia dydakt.-

wychowawcze metody 

aktywizujące, ćwiczeń 

praktycznych, symulacje, 

wycieczki tematyczne 

nauczyciele 

techniki, edukacji 

wczesnoszkolnej 

kontrola 

wpisów jw. 

 

 -umiejętność 

bezpiecznego 

poruszania się po 

ulicach i drogach 

publicznych 

-przestrzegać regulaminów 

wyjść, wędrówek i 

wycieczek 

-zajęcia dyd.-wych. (wędrówki, 

rajdy, wycieczki) 

-metody aktywizujące, instruktaże 

Wych. kl. I-VIII, 

nauczyciele, 

uczniowie 

kl. I - VIII 

kontrola dzienników, dokumentacji 

szkolnej dyrekcja, 

cały rok 

 

-organizować 

kursy na kartę 

-zajęcia dyd.- wych. 

-instruktaż, prelekcje, pokazy, ćwicz. 

Katarzyna Bielecka wykaz uczniów, którzy zdali egzamin 

dyrekcja, jesień 2021 r., wiosna 2022 r. 



rowerową praktycz., praca z książką, wiosna 

2021 
-organizować szkolenia 

nt. udzielania pierwszej 

pomocy i 

zasad bezp. 

zajęcia 

dyd.- 

wych. 

-instruktaż, ćwicz. praktyczne, cały 
rok 

pielęgniarka, koło 

PCK 
kontrola wpisów 

samokontrola, dyrekcja, 

czerwiec 2022 r. 

-zorganizować spotkanie z 

policjantem lub 

pracownikami Straży 

Miejskiej dla uczniów kl. I- 

VIII 

zajęcia dyd.-wych., zajęcia 

warsztatowe, filmy, pokazy, 

prezentacje, pogadanki, konkursy, 

zajęcia twórcze 

wg potrzeb, metody aktywizujące 

pedagodzy, 

wychowawcy 

klas I-VIII 

kontrola wpisów 

samokontrola, dyrekcja, 

czerwiec 2022 r. 

 

 

 
Walka z przemocą i 

agresją  Resocjalizacja 

-rozróżnianie 

czynników 

wpływających 

pozytywnie bądź 

negatywnie 

na zachowanie 

 
-rozpoznawanie 

prześladowania, 

przemocy i 

umiejętne 

reagowanie na nie 

 

 
-świadomość 

szkodliwości 

nałogów 

 
-zagospodarowanie 

czasu wolnego 

 
-przestrzeganie 

ustalonych reguł i 

norm 

-sposoby 

bycia i 

zachowania 

podkreślające 

godność człowieka 

 

-realizować program prozdrow. 

„Spójrz inaczej”, elementy 

programów profilaktyki 

uzależnień, trening 

umiejętności społecznych 

zajęcia dyd.- wych 

-instruktaż, ćwicz. praktyczne, cały 

rok 

wychowawcy, 

pedagodzy, 

pielęgniarka, 

naucz. świetlicy 

kontrola 

wpisów 

samokontrola, dyrekcja, 

czerwiec 2022 r. 

 

-dokonywać okresowej 

oceny sytuacji 

wychowawczej szkoły 

-posiedzenie SKW, plenarne 

posiedzenia RP 

- styczeń, czerwiec 2022 r. 

dyrekcja, 

pedagodzy, SKW 
kontrola księgi protokołów 

dyrekcja 

działalność świetlicy 

szkolnej i środowiskowej 

 

 
-organizować warsztaty, 

spotkania, i inne zajęcia nt. 

przemocy, agresji 

i uzależnień 

-zajęcia sportowe, TUS, 

warsztaty zajęcia dyd.-wych. 

-gry, zabawy, praca indyw. z 

uczniem, zaj. artyst. cały rok 

2021/2022 r. 

 
-metody aktywizujące 

nauczyciele 

świetlicy, pedagog 

 

 
nauczyciele 

i wychowawcy klas 

I - VIII 

 
kontrola wpisów 

dyrekcja, przedst. UM, samokontrola, 

cały rok 

 

dyrekcja, maj 

2022 r. 

-prowadzić zajęcia 

pozalekcyjne 
-zajęcia pozalekcyjne 

-praca z książką, ćwicz. 

praktyczno - rozwojowe 

nauczyciele, 

pedagog 
kontrola wpisów 

dyrekcja, 

cały rok 
-reagować na przejawy 

agresywnego zachowania 

oraz na każde, które nie jest 

akceptowane społecznie 

-zajęcia dyd.- 

– wych., przerwy śródlekcyjne 

-rozmowy z uczniami i rodzicami 
(indywidualnie oraz na forum SKW), 

kontakty z kuratorem 

pedagog, dyrekcja, 

członkowie SKW, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

kontrola wpisów, analiza dokumentacji 

pedagogów i SKW 

jw. 

 

-spotkania z wychowawcą, 

pedagogiem, policjantem, 

pracownikiem Straży 

Miejskim, 

kuratorem zawodowym 

-praca pedagoga 

szkolnego i 

wychowawcy 

-rozmowy w miarę potrzeb 

pedagog, 

wychowawcy 
kontrola rejestru jw. 



-podniesienie 

świadomości 

prawnej u uczniów i 

rodziców 
 

 
Środowisko 

naturalne 

 
-uwrażliwianie na 

problemy 

środowiska 

przyrodniczego 

 

 

 

 
-postawy proekologiczne 

-organizować wycieczki 

przyrodoznawcze, wędrówki 

regionalne i ekologiczne (np. 

oczyszczalnia ścieków, 

Remondis 

– segregacja odpadów, 

wysypisko śmieci w Janiku) 

-zajęcia w terenie, 

-warsztaty 

-wycieczki tematyczne, 

wędrówki jesień-wiosna 

-koło LOP 

naucz. 

przyrody, 

techniki, 

wychowawcy 

kl. I – VIII 

kontrola wpisów, obserwacje 

jw. 
 

-realizować treści 

ekologiczne podczas zajęć 

kl. I-VIII 

-zajęcia dyd.-wych. 

-wycieczki tematyczne, 

wędrówki , cały rok 

I. Kara, 

B. Wojtkiewicz, 

W. Szymańska 

kontrola wpisów, obserwacje 

jw. 

-brać udział w 

konkursach i sejmikach, 

korowodach 

ekologicznych 

- zbieranie makulatury, 

baterii, nakrętek 

(segregowanie odpadów) 

-zajęcia pozalekcyjne 

-metody aktywizujące, 

ćwiczeń praktycznych 

naucz. 

przyrody, 

wychowawcy 

kl. I – VIII 

sprawdzenie zapisów 

jw. 

 
-zamiłowanie 

do porządku i 

estetyki we własnym 

otoczeniu 

-brać udział w akcjach 

światowych i krajowych, np. 

„Sprzątanie Świata” ,Święto 

Drzewa”, obchody „Dnia 

Ziemi” 

- zbierać surowce 

wtórne, np. baterie, 

makulaturę 

-udział w programie „Szukaj 

zysku z odzysku” 

-”Zbieramy makulaturę 
ratujemy 

konie” 

-zajęcia w te-renie, wg 

propozycji organizatorów 

-zbieranie śmieci, segregowanie 

odpadów, wg propozycji 

organizatorów, cały rok 

-udział w konkursach 

Anna 

Wesołowska, 

Iwona Kara, 

Wioletta 

Szymańska, 

wychowawcy, 

SU, nauczyciele 

kl. I - VIII 

kontrola rejestru 

dyrekcja, 

wrzesień 2021 r., 

styczeń, czerwiec 2022r. 

 

-ukwiecać pomieszczenia 

szkoły oraz terenu wokół 

niej 

-praca przy ukwiecaniu szkoły 

(pozyskiwanie roślin, 

przesadzanie, pielęgnowanie) 

-sadzenie kwiatów, pielęgnacja 

chętni 

uczniowie, dyżurni 
przegląd pomieszczeń szkoły 

opiekunowie sal 

 

 



Wymiar duchowy i społeczny 
 

 

 
Priorytety 

 

Umiejętności  i 

kompetencje 

 

 
Zadania 

 
Formy pracy i metody pracy 

Terminy 

 

 
Odpowiedzialni 

 

 
Termin i forma sprawdzenia 

 

 

Uwagi 

 

Podtrzymywanie tradycji 

świątecznych 

-godne przeżywanie świąt -organizować Wigilie 

klasowe 

-jasełka 

-misterium wielkanocne 

-uroczystość klasowa 

grudzień 2021r. kwiecień 

2022r. 

wychowawcy, 
katecheci 

kontrola zapisów wychowawcy, 

(samokontrola), 

grudzień 2021 r., kwiecień 2022 r. 

 

 
Życie w zgodzie  

z najwyższymi 

wartościami 

-hierarchizowanie wartości 

-korzystanie z dóbr 

materialnych 

zgodnie z zasadami 

etyki 

-przezwyciężanie własnych 

słabości 

-udział w akcji „I Ty 

możesz zostać 

Świętym Mikołajem”, 

-udział w akcjach „Zbiórka 
żywności”, 

-pomoc dla Hospicjum 

Św. Jana Pawła II 

-współpraca z Animals 

-organizować zajęcia 

dyd.-wych. nt. 

przestrzegania zasad 

etycznych i życia 

w zgodzie z własnym 

sumieniem 

godz. z wych., lekcje katechezy (za 

zgodą rodziców) 

metody aktywizujące, cały 

rok 

wychowawcy, 

katecheci 
kontrola wpisów, rozmowy 

wychowawcy, katecheci, (samo- 

kontrola) 

cały rok 

 

-umożliwić udział w 

rekolekcjach 

wielkopostnych 

nabożeństwa, spotkania w szkole 

okres wielkopostny, jesienno- 

zimowy 

księża, katecheci, 

wychowawcy klas 

I-VIII 

kontrola wpisów 

jw. 
 

 
Zdolność do 

głębokiego 

kontaktu z drugim 

człowiekiem 

-dostrzeganie dobra w 

drugim człowieku, 

świadczenie dobra innym 

-zorganizować 

samopomoc koleżeńską 
pomoc w nauce 

cały rok 
SU kontrola dokumentacji 

opiekun SU 
 

-prowadzić działalność 

charytatywną 
wg planów pracy koła cały 

rok 
opiekun koła kontrola dokumentacji opiekun 

koła (samokontrola) 

styczeń 2022 r., czerwiec 2022 r. 

 

 

 
Tolerancja 

-akceptowanie różnic 

między ludźmi ze 

zwróceniem 

szczególnej uwagi na 

ucznia 

niepełnosprawnego, 

innej narodowości i 

wyznania 

-szerzenie jedności wśród 

ludzi 

- kształcić postawę 

tolerancji 

-przedstawiać różnice 

kulturowe, wyznaniowe i 

społeczne 

zajęcia, rozmowy 

imprezy kulturalne cały 

rok 

II semestr roku szkolnego 

2021/2022 

wychowawcy, 

pedagodzy, 

nauczyciele, 

pracownicy szkoły 

kontrola dokumentacji, obserwacja 

dyrekcja, czerwiec 2022 r. 
 

 


