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PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 

Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej  

Europejczyk w Szerokiem 

na lata 2021 -2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podstawy prawne programu:  

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4 i 1237) 
• 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 (Dz. U. poz. 356, z 2018 r. poz. 1679 oraz z 
2021 r. poz. 1533) 

• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4) 
• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.)  
• Konwencja o Prawach Dziecka (przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r., 

ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991 r.  
• Europejska Konwencja Praw Człowieka (ratyfikowana 3 września 1953 r.)  
• Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 
• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) 
• Regulamin SU 
• Statut Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Europejczyk 
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Wstęp 
 

Według definicji W.Okonia wychowanie to "świadomie organizowana działalność społeczna,  oparta na 

stosunku wychowawczym między wychowankiem, a wychowawcą,  której celem jest wywołanie zamierzonych 

zmian w osobowości wychowanka"1. Zmiany te zajmują zarówno sferę poznawczo-instrumentalną, związaną z 

poznawaniem rzeczywistości i umiejętnością oddziaływania na nią, jak i sferę emocjonalno - motywacyjną, 

która polega na kształtowaniu stosunku człowieka do świata i ludzi, jego przekonań i postaw, układu wartości i  

celu życia. Proces wychowania uwarunkowany jest wieloma czynnikami. Dziecko w okresie wczesnoszkolnym 

zaczyna doznawać intensywnego oddziaływania świata zewnętrznego, uczy się nawiązywania relacji z osobami 

spoza rodziny, bazuje na osobistych przeżyciach, nabywa nowe sprawności. W zależności od uprzednich 

doświadczeń jednostka rozumie określone normy, kierując  się  własnymi  odczuciami.  Na  etapie  klas  IV-VIII  

nasilają się wpływy rówieśnicze, bunt przeciw dorosłym, a przemoc i agresja stają się bardziej widoczne, m.in. 

dlatego, że są one rozpowszechniane za pomocą mediów. Wzrasta też zainteresowanie używkami takim i jak 

alkohol, tytoń czy inne środki odurzające. Niebagatelny wpływ na dysfunkcyjne zachowania ma 

przeświadczenie o bezkarności za swoje zachowanie, a także brak systematycznego nadzoru rodziców. 

Niereagowanie na drobne wykroczenia, stosowanie zbyt niskich wymagań, nieporozumienia czy kłótnie w 

rodzinie stanowią pożywkę dla negatywnych wzorców, które z czasem mogą skutkować trudnościami w  

wychowaniu. Zadaniem Szkoły jest przeciwdziałanie zagrożeniom, jakie mogą pojawić się w placówce oraz 

wspieranie prospołecznych zachowań poprzez przedstawienie modelu zachowania, do którego winni dążyć  

uczniowie. 

ProgramWychowawczo-Profilaktyczny Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Europejczyk w Szerokiem  

jest dokumentem pozwalającym scalać działania profilaktyczne i oddziaływania wychowawcze Szkoły. 

Stanowi on wytyczne do pracy wychowawczej skierowane do Dyrekcji Szkoły, wychowawców klas, nauczycieli 

poszczególnych przedmiotów, pracowników administracyjnych Szkoły oraz organizacji i instytucji  

wspomagających pracę Szkoły przy udziale rodziców i z uwzględnieniem ich oczekiwań wychowawczo-

profilaktycznych. Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny  jest zgodny ze Statutem Szkoły, koncepcją 

pracy Szkoły oraz szkolnym zestawem programów nauczania. Realizacja założeń Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego wpływa na spójność i wielokierunkowość oddziaływań wychowawczych skierowanych do 

uczniów Szkoły. 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny powstał w oparciu o:  

• Treści zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla ośmioletniej szkoły podstawowej;  

• Analizę potrzeb i oczekiwań uczniów oraz ich rodziców; 

• Informacje pozyskane od nauczycieli, rodziców i instytucji wspomagających Szkołę;  

• Obserwację zachowań uczniów na terenie placówki i poza nią; 

• Program Wychowawczo–Profilaktyczny powstał jako modyfikacja dotychczas obowiązujących 

programów, które tworzą naszą placówkę i jest zgodny z koncepcją pracy Szkoły; 

• Sytuację psychiczną uczniów w związku z pandemią.  

                                                      
1 W.Okoń ,Słownik Pedagogiczny,Warszawa2001,wyd.AkademickieŻak,s.445. 
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I. Założenia Programu Wychowawczo–Profilaktycznego 

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny zakłada funkcjonowanie Szkoły jako miejsca bezpiecznego i 

przyjaznego dla uczniów, rodziców, nauczycieli i innych osób z nią̨ związanych zwłaszcza w okresie trudnym jakim 

jest pandemia korona wirusa SARS-COV-2. Priorytetem Szkoły jest kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających 

ich rozwojowi w sferze indywidualnej i społecznej oraz wspieranie rodziny w procesie wychowania, uwzględniając 

takie wartości jak: uczenie się i rozwój, współpracę, otwartość́, zaufanie, szacunek, samodzielność. Nauczyciele 

powinni rozbudzać u ucznia ciekawość świata oraz uczyć współpracy i radości ze wspólnie spędzonego czasu w 

społeczności szkolnej. Podejmowane działania mają na celu wszechstronny rozwój podopiecznych, a ich obserwacja 

pozwoli na właściwą i natychmiastową reakcję w sytuacji obniżenia nastroju, problemów emocjonalnych lub 

poznawczych spowodowanych brakami po nauczaniu zdalnym lub problemami bieżącymi. Szkoła jest miejscem, w 

którym kładzie się nacisk na wzajemny szacunek, życzliwość i okazywane wsparcie. Placówka edukacyjna powinna 

zapobiegać zagrożeniom poprzez profilaktykę, przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom i wsparcie uczniów w 

trudnych sytuacjach. U ucznia powinno się kształtować umiejętności zdrowego stylu życia, dobrych relacji 

rówieśniczych i współpracy z innymi. W procesie wychowawczym należy wskazać uczniom konieczność ponoszenia 

odpowiedzialności za własne postępowanie, dbania o bezpieczeństwo własne i innych, kierowanie się przyjętymi w 

Szkole wartościami, kształtowania swoich postaw prospołecznych i patriotycznych. Celem oddziaływań 

profilaktycznych jest dostarczanie wiedzy i przykładów na temat przestrzegania norm współżycia społecznego.  

Edukacja wczesnoszkolna obejmuje pierwsze trzy lata nauki dziecka w Szkole i ma za zadanie stopniowo 

przygotować dziecko do uczestnictwa w życiu społeczności szkolnej i środowiska lokalnego, a w dalszej perspektywie 

– do pełnoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym. Cele wychowania i sposób ich realizacji w niższych klasach 

szkoły podstawowej powinny być dostosowane do indywidualnych możliwości intelektualnych, emocjonalnych, 

społecznych i zdrowotnych dziecka będącego w młodszym wieku szkolnym. Wiadomości, umiejętności i postawy 

ukształtowane w klasach I–III szkoły podstawowej stanowią bazę i punkt wyjścia do prowadzenia procesu 

wychowawczo-profilaktycznego na dalszych etapach kształcenia. Realizacja celów wychowania i profilaktyki na I 

etapie kształcenia powinna być tak zorganizowana, aby wszyscy uczniowie, niezależnie od poziomu ich rozwoju 

psychofizycznego, mieli możliwość zrozumienia podstawowych procesów społecznych zachodzących w najbliższym i 

dalszym otoczeniu oraz przejawiania adekwatnego do danej sytuacji zachowania. 

W treściach wychowawczo-profilaktycznych do realizacji podczas godzin będących w dyspozycji wychowawcy z 

podziałem na klasy, uwzględniono prawidłowości rozwoju oraz specyfikę zmian zachodzących w danym okresie 

życia. Uwzględnienie zadań rozwojowych może pomóc nauczycielom nie tylkow dokonywaniu autorefleksji, ale 

przede wszystkim w rozumieniu wychowanków. Realizując prezentowane poniżej treści wychowawczo-

profilaktyczne, nauczyciele powinni wspierać rozwój dzieci i młodzieży m.in. przez poznawanie ich zasobów, a także 

wzmocnienie potencjału rozwojowego. W kreowanym obrazie oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych 

wychowawca staje się kreatorem uczniowskiej rzeczywistości– z jednej strony jest uosobieniem przedstawianych 

wartości i cnót, a z drugiej potrafi delikatnie zwrócić uwagę na podejmowane wybory i wskazać, w którym kierunku 

iść. Warto przytoczyć słowa H.J.M. Nouvena, który pisał o swoim Mistrzu: „dał mi możność snucia rozważań na 

temat wolnego wyboru i podejmowania decyzji, ale stwierdził, że niektóre decyzje i wybory są lepsze niż inne, pozwolił 

mi znaleźć własną drogę, ale nie ukrył mapy, która ukazywała właściwy kierunek.” 



 4 

II.  Cele i zadania Szkoły 

 
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone dla ośmioletniej szkoły podstawowej w przepisach prawa w Ustawie prawo 

oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej i w Programie 

Wychowawczo- Profilaktycznym Szkoły, a także Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w Powszechnej Deklaracji 

Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. 

2. Głównymi celami Szkoły są w szczególności: 
 
1) prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości 

ojczyzny oraz szacunku dla tradycji i polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości 

kultur Europy i świata; 

2) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności i altruizmu; 

3) wskazywanie uczniom wzorców postępowania i budowania relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu 

rozwojowi ucznia, ze szczególnym uwzględnieniem roli rodziny i przyjaciół w życiu współczesnego człowieka; 

4) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej. 

 

3. Głównymi celami Szkoły są również: 
 
1) promowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób; 

2) rozwijanie kompetencji takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;  

3) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania 

4) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności; 

5) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; 

6) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób 

bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat; 

7) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji; 

8) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej 

ciekawości poznawczej; 

9) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz 

odpowiedzialności za zbiorowość; 

10) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego 

warsztatu pracy; 

11) wprowadzanie uczniów w świat wiedzy naukowej, wdrażanie ich do samodzielności, pomoc w podejmowaniu 

decyzji dotyczących kierunku dalszej edukacji; 

12) Szkoła realizuje podstawę programową Ministerstwa Edukacji i Nauki wzbogaconą o rozszerzoną naukę w języku 

angielskim, a język ten ma status drugiego języka wykładowego stosowanego na wybranych przedmiotach 

lekcyjnych począwszy od klasy pierwszej; 

13) Szkoła opracowała Misję Szkoły i Wizję Szkoły. Stanowią one integralną część oferty edukacyjnej, a osiągnięcie 

zawartych w nich założeń jest jednym z głównych celów Szkoły. 
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Formy realizacji zadań Szkoły/sposób realizacji zadań: 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone w podstawie programowej w oparciu o obowiązującą podstawę 

programową kształcenia ogólnego, zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla poszczególnych 

edukacji przedmiotowych w poszczególnych etapach edukacji; 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program 

nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania - program ten może 

zawierać treści wykraczające poza podstawę programową pod warunkiem, że treści te uwzględniają aktualny 

stan wiedzy naukowej w tym metodycznej, są przystosowane do danego poziomu kształcenia pod względem 

stopnia trudności, formy przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania 

wraz z treściami zawartymi w podstawie programowej i stanowią logiczną całość; 

3) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

4) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich 

aktywności i kreatywności; 

5) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. 

2. Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły są także zajęcia edukacyjne: 

1) religia/etyka; 

2) przygotowanie do życia w rodzinie. 

3. Szkoła realizuje Program Wychowawczo-Profilaktyczny, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów, 

przygotowany w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w naszej 

społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

4. Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły opracowywany jest przez nauczycieli Szkoły przy 

współpracy z rodzicami i uchwalony przez Radę Pedagogiczną w porozumieniu z Radą Rodziców. 

5. Na podstawie uchwalonego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, wychowawca klasy opracowuje na 

dany rok szkolny plan pracy wychowawczej oddziału i przestawia go rodzicom swojego oddziału na 

pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym. 

6. Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły realizowany jest przez wszystkich nauczycieli 

Szkoły. 

7. Statutowe cele i zadania Szkoły realizuje Dyrektor Szkoły, nauczyciele wraz z uczniami w procesie 

działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej, we współpracy z rodzicami, organizacjami i 

instytucjami społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi regionu. 
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III. Zadania wychowawcze  nauczycieli i innych  pracowników Szkoły. 

 

Zadania Nauczyciela: 

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz 

bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

1. Obowiązkiem nauczyciela w szczególności jest: 

1) rzetelne i systematyczne przygotowanie się do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz prowadzenie ich 

zgodnie z zasadami współczesnej pedagogiki; 

2) realizowanie programów nauczania uwzględniających podstawy programowe ustalone przez Ministra 

Edukacji i Nauki dla szkoły podstawowej; 

3) stymulowanie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności, zainteresowań oraz pozytywnych cech 

charakteru; 

4) zachowanie bezstronności w ocenie uczniów; 

5) troska o warsztat pracy i wyposażenie klasy w pomoce naukowe; 

6) ścisła współpraca z rodzicami ucznia/prawnymi opiekunami; 

7) przestrzeganie Statutu i regulaminów obowiązujących w Szkole; 

8) przestrzeganie regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (WZO); 

9) udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych; 

10) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu swojej wiedzy; 

11) wychowanie z uwzględnieniem uniwersalnych zasad etyki, wolności światopoglądowej i wyznaniowej; 

12) ocena okresowa rozwoju umiejętności uczniów i realizacji założonych celów edukacyjnych; 

13) współpraca z rodzicami w celu osiągania lepszej integracji metod edukacyjno-wychowawczych Szkoły i 

rodziców/prawnych opiekunów. 

 

Nauczyciel ponosi pełną odpowiedzialność za życie, zdrowie, bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece 

podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, pozaszkolnych oraz ma prawo i obowiązek znać, a także 

przestrzegać przepisów BHP w Szkole. 
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Zadania psychologa i pedagoga szkolnego: 

• Wspierają wychowanków w samorozwoju, a wychowawców i rodziców w procesie wychowania.  

• Udzielają rodzicom porad w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.  

• Wspierają pracę wychowawców i nauczycieli.  

• Prowadzą zajęcia i warsztaty w porozumieniu z wychowawcą.  
• W sprawach wychowawczych utrzymują indywidualny kontakt z dyrekcją, wychowawcami, wychowankami 

bądź rodzicami.  

• Pełnią dyżury w Szkole, podczas których udzielają porad wychowankom i rodzicom.  

• Prowadzą indywidualne zajęcia z wychowankami i rodzicami potrzebującymi pomocy i wsparcia.  

• Zajmują się organizowaniem, koordynowaniem i prowadzeniem rożnych form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.  

• Współpracują z instytucjami wspierającymi działania wychowawcze, m.in. poradnią psychologiczno- -

pedagogiczną.  

 
Zadania doradcy zawodowego: 

• Przygotowuje młodzież do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia.  

• Świadczy pomoc w zakresie podejmowanych decyzji edukacyjnych i zawodowych.  

• Udziela uczniom pomocy w wyborze i selekcji informacji dotyczących edukacji i rynku pracy, zgodnie z 

planowanym przez nich kierunkiem rozwoju zawodowego.  

• Przygotowuje rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i  

zawodowych.  

• Pomaga nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych. 
• Wspiera działania Szkoły mające na celu optymalny rozwój edukacyjny. 
 
Pracownicy obsługi Szkoły  
Pracownicy administracji i obsługi aktywnie współuczestniczą w procesie wychowawczym Szkoły.  
 
IV. Zadania wychowawców klasowych 

Wychowawca realizuje zadania poprzez bliższe poznanie uczniów, ich warunków zdrowotnych, cech 

osobowościowych, sytuacji rodzinnej i bytowej, potrzeb i oczekiwań. W swych działaniach ma obowiązek 

kierować się dobrem uczniów, troszczyć się o ich rozwój intelektualny, zdrowie, postawę moralną i 

obywatelską oraz szanować ich godność osobistą. W związku z pandemią wychowawca ma za zadanie 

obserwować klasę i indywidualnych uczniów oraz wypełnić kartę obserwacji dot. stanu psychicznego, 

emocjonalnego, społecznego i poznawczego uczniów po izolacji jakim było nauczanie zdalne. 

Wychowawca opracowuje plan wychowawczy klasy w oparciu o Program Wychowawczo-Profilaktyczny 

Szkoły uwzględniając w planowaniu: 

Obszar działania Szczegółowy plan pracy Formy realizacji Termin realizacji 
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Zadania wychowawcy klasy: 

1. Dyrektor powierza każdą klasę (oddział) szczególnej opiece pedagogicznej i wychowawczej jednemu z 

nauczycieli, zwanemu dalej wychowawcą klasy (oddziału). 

2. Zadaniem wychowawcy klasy (oddziału) jest w szczególności: 

1) tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania; 

2) otaczanie indywidualną opieką i wspieranie w trudnościach każdego ucznia i wychowanka; 

3) ukazywanie odpowiedzialnej postawy życiowej wobec wspólnoty szkolnej, rodziny, narodu, państwa; 

4) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami/prawnymi opiekunami różnych form życia 

klasy, tematyki zajęć wychowawczych, wycieczek klasowych; 

5) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w danej klasie, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań 

dydaktyczno-wychowawczych; 

6) utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów i wychowanków, systematyczne informowanie ich o postępach 

w nauce i zachowaniu dzieci, włączanie ich w życie Szkoły i realizację Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego Szkoły; 

7) współpraca z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów w celu poznania potrzeb intelektualnych i 

wychowawczych uczniów zmierzająca do określenia optymalnego systemu metod postępowania z uczniem; 

8) zapoznanie rodziców uczniów swojej klasy z WZO, prowadzenie dokumentacji dydaktyczno-wychowawczej 

klasy określonej odrębnymi przepisami. 

3. Wychowawca opracowuje spójne z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły treści i formy 

zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy. 

4. W trudnych sytuacjach opiekuńczo-wychowawczych wychowawca jest zobowiązany do korzystania  z  

pomocy  specjalistów  (takich   jak: pedagog, psycholog, logopeda  itp.) w Szkole bądź w poradniach 

pedagogiczno-wychowawczych. 

5. Dla zapewnienia ciągłości i skutecznej pracy wychowawczej opiekę wychowawczą powierza się nad 

oddziałem na cały etap edukacyjny. 
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V. Plan działań wychowawczych i profilaktycznych 
 

Klasy I – III 
 

OBSZAR: Zdrowie – edukacja zdrowotna 
Treści, cele 

wychowawczo- -
profilaktyczne 

Efekty oddziaływań 

Poznanie 
podstawowych 
zasad dbałości 
o zdrowie i 
bezpieczeństwo 
własne i innych  

• zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i innych, 
kształtowanie umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu 
stylowi życia; 

• wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie wolnym, podczas  ferii  
zimowych oraz wakacji letnich; 

• zapoznanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w placówce w 
czasie pandemii SARS-COV-2. 

• organizacja tygodnia profilaktycznego chorób zakaźnych (12-16 września). 
Podejmowanie 
działań mających 
na celu zdrowy 
styl życia w 
aspekcie 
fizycznym i 
psychicznym  

• zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności 
fizycznej; 

• przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia w aspekcie  
fizycznym i psychicznym; 

• kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie; 
• kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego  

zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki. 
• kreowanie zdrowego stylu życia w zakresie odżywiania i higieny; 
• nabywanie umiejętności postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia; 
• edukowanie w zakresie podstaw pierwszej pomocy przed medycznej. 

Podejmowanie 
działań na rzecz 
ochrony przyrody  

• rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim  
środowisku; 

• kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, rozumowania przyczynowo-
skutkowego; 

• uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin. 

OBSZAR: Relacje – kształtowanie postaw społecznych 

Kształtowanie 
podstawowych 
umiejętności 
komunikacyjnych 

• kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych; 
• rozwijanie  umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie obserwacji 

i własnych doświadczeń; 
• kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł; 
• wdrażanie do właściwej komunikacji po izolacji społecznej. 

Umiejętność 
nawiązywania i 
podtrzymywania 
relacji z 
rówieśnikami, 
rozpoznawania 
ich potrzeb  

• kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnika
mi, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem 
obowiązujących norm i reguł kultury osobistej. 

Poznanie 
podstawowych 
praw i 
obowiązków 
wynikających z 
roli ucznia oraz 
członka szkolnej 
społeczności, 
rodziny i kraju  

• zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz 
członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju. 
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Integrowanie 
zespołu 
klasowego, 
budowanie 
pozytywnych 
relacji 
w klasie  

• szanowanie własności swojej i cudzej oraz pracy innych; 
• ograniczenie agresji słownej; 
• przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych  

ludzi. 

Rozwijanie 
empatii, pomoc 
słabszym i 
potrzebującym, 
umiejętność́ 
rozwiazywania 
konfliktów i 
sporów  

• rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym
i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów. 

 

OBSZAR: Kultura – wartości, normy, wzory zachowań. Nauka – rozwijanie zainteresowań́. 

Uczestniczenie  
w życiu 
kulturalnym 
środowiska 
rodzinnego, 
szkolnego, 
lokalnego  

• kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i kultury 
własnego narodu, a także poszanowania innych kultur i tradycji, określanie swojej  
przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i  
tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym, uczestniczenie w życiu kulturalnym 
środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez  
najbliższą społeczność; 

• inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespołowej; 
• wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia; 
• organizowanie szkolnych akademii. 

Kształtowanie 
umiejętności 
analizy prostych 
sytuacji 
wychowawczych, 
odróżniania 
dobra od zła  

• kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w różnych formach ekspresji. 

Kształtowanie 
wrażliwości 
estetycznej 
poprzez kontakt z 
dziełami 
literackimi i 
wytworami 
kultury  

• kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literackimi i wytworami  
kultury, zapoznanie z wybranymi dziełami architektury i sztuk plastycznych należących do 
polskiegoi europejskiego dziedzictwa kultury, wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą i 
sztuką dla dzieci. 

Kształtowanie 
postaw 
wyrażających 
szacunek do 
symboli i tradycji 
narodowych oraz 
tradycji 
związanych z 
rodziną, Szkołą i 
społecznością 
lokalną  

• promowanie postaw patriotycznych poprzez poszanowanie kultury i tradycji lokalnych, a także
 narodowych; 

• kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i tradycji narodowych oraz tradycji 
związanych z rodziną, szkołą i społecznością lokalną; 

• przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach codziennych wymagających umiejętności 
praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów. 

Podejmowanie 
działań w celu 
zapobiegania 
dyskryminacji  

• kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu 
materialnego, wieku, wyglądu,  poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz 
respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji; 

• kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych,  innej narodowości, 
wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw. 



 11 

Podejmowanie 
działań mających 
na celu 
identyfikowanie i 
rozwijanie 
własnych 
zainteresowań 

• kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, podtrzymywanie ciekawości poznawczej;  
• rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania odpowiedzialności za swoje decyzje 

i działania; 
• przygotowanie do podejmowania działań mających na celu identyfikowanie i rozwijanie  

własnych zainteresowań. 

 
OBSZAR: Bezpieczeństwo - profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 

Zapoznanie z 
podstawowymi 
zasadami 
bezpieczeństwa 
w rożnych 
sytuacjach 
życiowych 

• przygotowanie do bezpiecznego poruszania się po drogach; 
• poznanie procedur i zasad obowiązujących w Szkole zwłaszcza w okresie pandemii; 
• poznanie procedury ewakuacji w Szkole. 

Uświadomienie 
zagrożeń 
niekontrolowane-
go korzystania z 
komputera, 
Internetu  

• uświadomienie zagrożeń́ zdrowotnych i społecznych płynących z Internetu; 
• poznanie zasad bezpieczeństwa w sieci; 
• rozwijanie umiejętności zachowania ostrożności w kontaktach z nieznajomymi.  

Zapobieganie 
i 
przeciwdziałanie 
sytuacjom 
problemowym. 
Wdrażanie 
programów 
profilaktycznych.  

• poznanie znaczenia czystego powietrza dla zdrowia;  
• uświadomienie, że hałas szkodzi zdrowiu; 
• uświadomienie czym są uzależnienia. 

Kształtowanie 
umiejętności 
utrzymywania 
ładu 
i porządku wokół 
siebie, 
w miejscu nauki i 
zabawy  

• dbanie o porządek w klasie, Szkole i w otoczeniu, szanowanie efektów pracy własnej i innych.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 12 

 
PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII  

 
KLASA IV 

OBSZAR: ZDROWIE - edukacja zdrowotna 

Treści, cele  
wychowawczo- -
profilaktyczne 

Efekty oddziaływań 

Poznanie 
podstawowych 
zasad dbałości o 
zdrowie i 
bezpieczeństwo 
własne i innych  

• poznanie zasad bezpieczeństwa funkcjonowania placówki w okresie pandemii  
SARS-COV-2; 

• dostosowanie się do zasad panujących w Szkole. 
• organizacja tygodnia profilaktycznego chorób zakaźnych (12-16 września). 

Podejmowanie 
działań́ mających 
na celu zdrowy 
styl życia w 
aspekcie 
fizycznym i 
psychicznym  

• nabycie podstawowej wiedzy na temat stresu; 
• kontrolowanie stanu psychicznego, emocjonalnego i fizycznego uczniów w czasie pandemii; 
• inspirowanie młodzieży domyślenia o własnej motywacji do działania; 
• nabywanie umiejętności gromadzenia i porządkowania wiedzy o sobie; 
• kształtowanie postaw otwartych na poszukiwanie pomocy oraz porady, kiedy zaczynają się 

trudności i kiedy wybór jest ważny i trudny; 
• kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie aktywnego trybu życia 

i zasad zdrowego odżywiania się. 
Podejmowanie 
działań́ na rzecz 
ochrony przyrody  

• stworzenie akcji proekologicznych, zachęcanie uczniów do ich udziału; 
• zachęcanie uczniów do udziału w projektach ekologicznych. 

OBSZAR: Relacje – kształtowanie postaw społecznych 

Kształtowanie  
podstawowych  
umiejętności 
komunikacyjnych 

• kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji, stanowiącej podstawę współdziałania; 
• wdrażanie uczniów do zgodniej współpracy po nauczaniu zdalnym lub w jego trakcie; 
• zachęcanie do utrzymywania kontaktów społecznych w trakcie pandemii. 

Umiejętność 
nawiązywania i 
podtrzymywania 
relacji z 
rówieśnikami, 
rozpoznawania 
ich potrzeb  

• kształtowanie umiejętności asertywnego wyrażania własnych potrzeb; 
• rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi. 

Poznanie 
podstawowych 
praw i 
obowiązków 
wynikających z 
roli ucznia oraz 
członka szkolnej 
społeczności, 
rodziny i kraju  

• budowanie atmosfery wzajemnego szacunku w społeczności szkolnej; 
• wywiązywanie się z roli ucznia; 
• szanowanie rodziny i kraju. 

Integrowanie 
zespołu 
klasowego, 
budowanie 
pozytywnych 
relacji 
w klasie  
 
 

• rozwijanie zdolności do inicjowania i podtrzymywania znaczących głębszych relacji; 
• wdrażanie do wspólnie spędzonego czasu po przez organizowanie wycieczek, wyjść. 
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Rozwijanie 
empatii, pomoc 
słabszym i 
potrzebującym, 
umiejętność 
rozwiazywania 
konfliktów i 
sporów  

• kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innych osób; 
• tworzenie akcji charytatywnych, zachęcanie do udziału w nich. 

 

OBSZAR: Kultura – wartości, normy, wzory zachowań. Nauka – rozwijanie zainteresowań́. 

Uczestniczenie w 
życiu 
kulturalnym 
środowiska 
rodzinnego, 
szkolnego, 
lokalnego  

• zapoznanie z rolą zainteresowań w życiu człowieka; 
• zachęcanie do czynnego udziału w uroczystościach szkolnych; 
• przypominanie o tradycjach narodowych i świątecznych; 
• tworzenie tradycji szkolnych i klasowych. 

Kształtowanie 
umiejętności 
analizy prostych 
sytuacji 
wychowawczych, 
odróżniania 
dobra od zła  

• uwrażliwianie na kwestie moralne, np. mówienia prawdy, sprawiedliwego traktowania; 
• próby samodzielnego rozwiązywania konfliktów; 
• rozwiązywanie problemów na forum klasy; 
• zachęcanie do mówienia prawdy i nagradzanie słowne za przyznanie się do błędu. 

Kształtowanie 
wrażliwości 
estetycznej 
poprzez kontakt z 
dziełami 
literackimi i 
wytworami 
kultury  

• kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze; 
• tworzenie biblioteczek klasowych; 
• zachęcanie do korzystania z biblioteki szkolnej; 
• organizowanie wyjść, wycieczek związanych z kulturą. 

Kształtowanie 
postaw 
wyrażających 
szacunek do 
symboli i tradycji 
narodowych oraz 
tradycji 
związanych z 
rodziną, szkołą i 
społecznością 
lokalną  

• rozwijanie szacunku do symboli narodowych i tradycji szkolnych; 
• wdrażanie do przestrzegania tradycji szkolnych; 
• uczestniczenie w akcjach rozwijających postawę pronarodową; 
• organizowanie imprez związanych z tradycją narodową. 

Podejmowanie 
działań w celu 
zapobiegania 
dyskryminacji  

• utrwalanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi. 

Podejmowania 
działań mających 
na celu 
identyfikowanie i 
rozwijanie 
własnych 
zainteresowań 

• kształtowanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia; 
• tworzenie kół zainteresowań, motywowanie uczniów do ich udziału. 
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OBSZAR: Bezpieczeństwo - profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 

Zapoznanie z 
podstawowymi 
zasadami 
bezpieczeństwa 
w rożnych 
sytuacjach 
życiowych  

• zwiększanie wiedzy na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych; 
• rozwijanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi; 
• przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w pandemii SARS-COV- 2 

Uświadomienie 
zagrożeń 
niekontrolowaneg
o korzystania z 
komputera, 
Internetu  

• uświadamianie zagrożeń wynikających z korzystania z nowoczesnych technologii 
informacyjnych. 

 

Zapobieganie i 
przeciwdziałanie 
sytuacjom 
problemowym. 
Wdrażanie 
programów 
profilaktycznych.  

 

• redukowanie agresywnych zachowań poprzez uczenie sposobów rozwiązywania problemów; 
• budowanie atmosfery otwartości i przyzwolenia na dyskusję; 
• tworzenie projektów i zajęć rozwijających umiejętności rozwiązywania problemów. 

Kształtowanie 
umiejętności 
utrzymywania 
ładu i porządku 
wokół siebie i w 
miejscu nauki i 
zabawy. 

• rozwijanie umiejętności utrzymania porządku wokół siebie; 
• nagradzanie umiejętności utrzymywania porządku wokół siebie. 
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KLASA V 
OBSZAR: Zdrowie - edukacja zdrowotna 

Treści, cele  
wychowawczo- -
profilaktyczne 

Efekty oddziaływań 

Zachęcanie do 
dbania o zdrowie, 
sprawność 
ruchową  

 

• zachęcanie uczniów do pracy nad własną motywacją oraz analizą czynników, które ich 
demotywują; 

• prezentowanie sposobów pokonywania własnych słabości oraz akceptowania ograniczeń i 
niedoskonałości; 

• kształtowanie postawy wolnej od nałogów; 
• zachęcanie do aktywności fizycznej bez udziału komputera. 

Kształtowanie 
właściwych 
nawyków 
zdrowotnych i 
higienicznych  

• kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych; 
• przypominanie o właściwych nawykach higienicznych. 
• organizacja tygodnia profilaktycznego chorób zakaźnych (12-16 września). 

 
OBSZAR: Relacje - kształtowanie postaw społecznych 

Stwarzanie 
sytuacji 
wychowawczych 
sprzyjających 
integracji i 
wzajemnej 
akceptacji w 
grupie 
rówieśniczej  

• rozwijanie umiejętności rozumienia innych, która sprzyja efektywnej współpracy; 
• tworzenie sytuacji do udziału uczniów w spotkaniach; 
• integrowanie uczniów poprzez organizowanie wyjść, wycieczek, imprez klasowych; 
• rozmowy na zajęciach z wychowawcą dot. wspólnych spotkań. 

Rozwój 
zachowań 
prospołecznych 
i tolerancyjnych 

 

• wyzwalanie chęci do działania na rzecz innych osób  w celu  poprawy ich sytuacji 
(wolontariat); 

• organizowanie akcji charytatywnej; 
• wdrażanie do pomocy sobie nawzajem. 

Rozbudzenie 
społecznej 
aktywności, 
rozwijanie 
samorządności, 
wdrażanie do 
samodzielności 
podejmowania 
działań we 
własnych 
sprawach  

• rozwijanie poczucia przynależności do grupy (klasa, samorząd uczniowski, klub, drużyna,  
wspólnota); 

• kształtowanie otwartości na doświadczenia innych ludzi, ich sposobów rozwiązywania 
problemów, na nową wiedzę; 

• zachęcanie do udziału w wyborach do SU i samorządu klasowego; 
• zachęcanie do tworzenia z własnej inicjatywny akcji charytatywnych. 

Ukazanie roli 
autorytetów i 
wzorców 
postępowania w 
życiu człowieka  

• rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób znaczących i autorytetów; 
• pokazywanie wzorów do naśladowanie; 
• zachęcanie do rozmów o osobach, które są autorytetami dla uczniów. 

 
 
 

 
OBSZAR: Kultura – wartości, normy, wzory zachowań. Nauka – rozwijanie zainteresowań. 

Kształtowanie 
umiejętności 
nawiązywania 
właściwych 
relacji 
międzyludzkich  

• rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów; 
• tworzenie kół i zajęć rozwijających zainteresowania uczniów. 
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Wpajanie 
nawyków 
kulturalnego 
zachowania i 
kształtowanie 
kultury języka  

• utrwalanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi; 
• nagradzanie właściwego zachowania w stosunku do innych. 

Motywowanie do 
nauki 
i rozwijania 
zainteresowań  

• kształtowanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia; 
• zachęcanie do udziału w kołach zainteresowań; 
• rozmowy o zainteresowaniach i sukcesach pozaszkolnych. 

Motywowanie 
uczniów do 
właściwego 
postępowania i 
reagowania na 
przejawy 
negatywnych 
zachowań 

• uwrażliwianie na kwestie moralne, np. mówienia prawdy, sprawiedliwego traktowania; 
• rozwiązywanie konfliktów na forum klasy. 

Budowanie 
wrażliwości 
estetycznej na 
kulturę̨, sztukę̨  

• kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze; 
• stwarzanie okazji do uczestnictwa w wyjściach i wycieczkach. 

Propagowanie 
postaw 
patriotycznych 

• kształtowanie postaw patriotycznych.  

 
 

OBSZAR: Bezpieczeństwo - profilaktyka zachowań ryzykownych/problemowych 
Kształcenie 
umiejętności 
konstruktywnego 
rozwiązywania 
konfliktów  
 

• rozwijanie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi;  
• rozwiązywanie konfliktów na forum klasy;  
• wdrażanie do przyznawania się do błędów. 

Eliminowanie 
zachowań 
agresywnych i 
przemocy w 
szkole  

• rozwijanie poczucia osobistej odpowiedzialności; 
• zachęcanie do angażowania się w prawidłowe i zdrowe zachowania. 

Kształtowanie 
nawyków 
przestrzegania 
zasad 
bezpieczeństwa  

• rozwijanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi. 

Dostarczanie 
wiedzy o 
szkodliwości 
palenia 
papierosów, picia 
alkoholu, 
zażywania 
narkotyków  

• zwiększanie wiedzy na temat środków; 
• uzależniających  i zagrożeń z nimi związanych; 
• tworzenie projektów profilaktycznych. 

Uczenie 
świadomego i 
umiejętnego 
korzystania z 
Internetu, 
eliminowanie 
cyber przemocy  

• doskonalenie umiejętności rozpoznawania symptomów uzależnienia od komputera, Internetu i 
telefonu komórkowego. 
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KLASA VI 
 

OBSZAR: Zdrowie - edukacja zdrowotna 
 

Treści, cele  
wychowawczo- 
profilaktyczne 

Efekty oddziaływań 

Kształtowanie 
właściwych 
nawyków 
higienicznych 
i zdrowotnych, 
promowanie 
zdrowego stylu 
życia 

• rozwijanie właściwej postawy wobec zdrowia i życia jako najważniejszych wartości; 
• doskonalenie i wzmacnianie zdrowia fizycznego; 
• kształtowanie postawy wolnej od nałogów; 
• organizacja tygodnia profilaktycznego chorób zakaźnych (12-16 września). 

Poznanie metod 
radzenia sobie ze 
stresem  

 

• kształtowanie umiejętności; 
• rozpoznawania własnych cech osobowości; 
• kształtowanie konstruktywnego obrazu własnej osoby, np. świadomości mocnych i 

słabych stron. 

Kształtowanie 
umiejętności 
samodzielnego 
planowania 
swojej pracy  

• rozwijanie umiejętności stawiania sobie celu i do niego dążyć. 

 

OBSZAR: Relacje - kształtowanie postaw społecznych 

Kształtowanie 
umiejętności 
rozpoznawania 
własnych cech 
osobowości  

• kształtowanie umiejętności współpracy w dążeniu do osiągnięcia celu. 

Uwrażliwianie na 
problemy i 
potrzeby innych 
ludzi, udzielanie 
pomocy 
(wolontariat)  

• uwrażliwianie na różne obszary ludzkich problemów i potrzeb poprzez krzewienie 
potrzeby udzielania pomocy (wolontariat). 

Rozwijanie 
umiejętności 
komunikacyjnych 
i współpracy w 
grupie: wyrażanie 
własnych opinii, 
przekonań i 
poglądów  

• rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wyrażanie własnych opinii, przekonań i 
poglądów. 

Szacunek do 
więzi rodzinnych, 
świąt i tradycji  

• rozwijanie świadomości roli i wartości rodziny w życiu człowieka. 

Rozwijanie 
samorządności 

• wdrażanie do udziału w SU i samorządzie klasowym. 
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OBSZAR: Kultura – wartości, normy, wzory zachowań. Nauka – rozwijanie zainteresowań. 
 

Rozwijanie 
zainteresowań 
uczniów 

• rozwój zainteresowań; 
• poszerzenie autonomii i samodzielności; 
• rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia  w kontekście analizy wpływów   

rówieśników i mediów na zachowanie; 
• dokonywanie analizy postaw, wartości, norm społecznych, przekonań i czynników, które 

na nie wpływają. 
Dostrzeganie roli 
nauki 
w życiu młodego 
człowieka  

• rozwijanie umiejętności jakim jest systematyczność, odpowiedzialność; 
• przygotowanie szeregu kół zainteresowań. 

Rozwijanie 
szacunku dla 
kultury, historii i 
dziedzictwa 
narodowego  

• rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowego. 

 
OBSZAR: Bezpieczeństwo - profilaktyka zachowań ryzykownych/problemowych 

 
Zapewnienie 
bezpieczeństwa w 
szkole i w 
środowisku 
pozaszkolnym  

• budowanie atmosfery wsparcia i zrozumienia w sytuacji problemowej oraz promowanie 
rzetelnej wiedzy mającej na celu zredukowanie problemu; 

• kształtowanie przekonań dotyczących znaczenia posiadanych informacji, których  
wykorzystanie pomaga  w redukowaniu lęku w sytuacjach kryzysowych. 

 
 

Uczenie 
umiejętności 
radzenia sobie 
z negatywnymi 
emocjami oraz 
przejawami 
agresji  

 

• rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własnymi negatywnymi emocjami oraz z  
zachowaniami agresywnymi. 

Rozwijanie 
świadomości 
dotyczącej prawa 
do prywatności, w 
tym do ochrony 
danych 
osobowych oraz 
ograniczonego 
zaufania do osób 
poznanych w sieci  

• rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych 
osobowych oraz ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci. 

Dostarczanie 
wiedzy na temat 
osób i instytucji 
świadczących 
pomoc 
w trudnych 
sytuacjach  

 

• dostrzeganie problemów, korzystanie z pomocy instytucji do tego przygotowanych.  
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KLASA VII 

OBSZAR: Zdrowie - edukacja zdrowotna 

Treści, cele  
wychowawczo- 
profilaktyczne 

Efekty oddziaływań 

Nabywanie 
umiejętności 
dbania o własne 
zdrowie  

• kształtowanie postawy pro aktywnej, w której uczeń przejmuje inicjatywę, ale też 
odpowiedzialności za swoje działania, decyzje; 

• kształtowanie umiejętności świadomego wyznaczania sobie konkretnych celów; 
• podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez określanie osobistego potencjału; 
• kształtowanie świadomości własnego ciała z uwzględnieniem zmian fizycznych i  

psychicznych w okresie dojrzewania; 
• wdrażanie do bezpiecznych zachowań w okresie pandemii; 
• organizacja tygodnia profilaktycznego chorób zakaźnych (12-16 września). 
 

Przeciwdziałanie 
uzależnieniom od 
alkoholu, 
nikotyny, 
narkotyków, 
dopalaczy, leków, 
gier 
komputerowych  

• utrwalanie postawy wolnej od nałogów. 

Rozwijanie 
umiejętności 
planowania i 
zarzadzania 
swoim czasem  

• rozwijanie umiejętności hierarchizacji zadań. 
 

OBSZAR: Relacje - kształtowanie postaw społecznych 

Eliminowanie 
przemocy i agresji 
wśród uczniów  

 

• kształtowanie umiejętności wchodzenia w interakcje z ludźmi w sposób zapewniający 
zadowolenie obydwu stron. 

Ukazanie roli 
wartości i 
autorytetów we 
współczesnym 
świecie  

• umiejętne określanie kanonu wartości; 
• czerpanie inspiracji z wartościowych wzorów; 
• dostrzeganie znaczenia wychowania w rodzinie i jej wpływu na dorosłe życie; 
• dostrzeganie osób, które stają się autorytetem; 
• poznanie wybitnych Polaków. 

 
Wspieranie 
samorządności i 
rozwijanie 
aktywności 
uczniów  

• kształtowanie umiejętności szukania inspiracji, rozwijanie własnej kreatywności. 

Rozwijanie 
wrażliwości na 
potrzeby i 
problemy innych 
ludzi - wolontariat  

• rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych (wolontariat). 
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OBSZAR: Kultura – wartości, normy, wzory zachowań. Nauka – rozwijanie zainteresowań. 

Rozwijanie 
potrzeby kontaktu 
z kulturą  

• organizowanie wyjść, wycieczek;  
• zachęcanie do korzystania z biblioteki szkolnej; 
• organizowanie konkursów, zajęć związanych z kulturą i jej poznaniem. 

 
Rozwijanie 
pozytywnego 
stosunku do 
procesu nauki  
 

• rozwijanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia i samokształcenia,  
zaangażowania w zdobywanie wiedzy i umiejętności. 

Rozwijanie 
indywidualnych 
zainteresowań i 
uzdolnień 
uczniów  
 

• popularyzowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego; 
• rozwijanie takich cech jak: pracowitość, odpowiedzialność, prawdomówność, rzetelność 

i wytrwałość. 

Pobudzanie uczuć 
patriotycznych, 
kultywowanie 
tradycji 
państwowej, 
regionalnej. 
Kształtowanie 
tożsamości 
narodowej.  

• umacnianie więzi ze społecznością lokalną; 
• wdrażanie do tradycji państwowych poprzez organizację imprez państwowych. 

 

OBSZAR: Bezpieczeństwo - profilaktyka zachowań ryzykownych/problemowych 

Przestrzeganie 
zasad 
bezpieczeństwa 

• poznanie procedur obowiązujących w szkole, w tym procedurę bezpieczeństwa w 
związku z zagrożeniem epidemiologicznym wirusem SARS -COV-2.  

Uświadamianie 
zagrożeń 
związanych z 
okresem 
dorastania  

• dostarczenie wiedzy z zakresu prawa dotyczącego postępowania w sprawach nieletnich; 
• przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom seksualnym; 
• rozwijanie umiejętności lepszego rozumienia siebie poprzez poszukiwanie i udzielanie 

odpowiedzi napytania: Kim jestem? Jakie są moje cele i zadania życiowe?  

Kształtowanie 
umiejętności 
pozwalających na 
prawidłowe 
funkcjonowanie 
w środowisku 
cyfrowym  

• rozwijanie umiejętności właściwego zachowania w sytuacji zagrożenia; 
• wdrażanie zasad ograniczonego zaufania w kontaktach z osobami znanymi wyłącznie z 

Internetu; 
• przestrzeganie zasad właściwych zachowań podczas nauczania zdalnego; 
• uwrażliwienie na mowę nienawiści i hejt w Internecie; 
• poznanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.  

Umiejętność 
radzenia 
sobie 
ze stresem 

 

• rozwijanie umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych; 
• niesienia pomocy dotkniętym nimi osobom oraz minimalizowania ich negatywnych  

skutków; 
• rozwijanie postaw opartych na odpowiedzialności za dokonywane wybory i 

postępowanie. 
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KLASA VIII 

OBSZAR: Zdrowie - edukacja zdrowotna 

Treści, cele  
wychowawczo- 
profilaktyczne 

Efekty oddziaływań 

Dbałość o higienę 
ciała i ubioru w 
okresie 
dojrzewania  

• kształtowanie postawy uczniów nastawionej na rozwiązania – charakteryzującej się 
samoświadomością, wyobraźnią, kreatywnością; 

• kształtowanie umiejętności wyznaczania sobie celów krótko- i długoterminowych; 
• rozwijanie umiejętności ustalania priorytetów, uwzględniając kryteria ważności i 

pilności; 
• rozwijanie umiejętności oceny własnych możliwości; 
• organizacja tygodnia profilaktycznego chorób zakaźnych (12-16 września). 

 
Propagowanie 
zasad 
racjonalnego 
odżywiania się, 
dbania o rozwój 
fizyczny  

 

• kształtowanie świadomości dotyczącej wykorzystania ruchu w życiu człowieka jako 
skutecznego sposobu dbania o zdrowie psychiczne. 

Realizacja 
program 
profilaktyki 
zagrożeń, 
uzależnień  

 

• utrwalanie postawy wolnej od nałogów. 

 

 

OBSZAR: Relacje - kształtowanie postaw społecznych 

Kształtowanie 
postaw tolerancji, 
zapobieganie 
zjawiskom 
ksenofobii i 
postawom 
nacjonalistycznym  

• rozwijanie umiejętności poszukiwania takich rozwiązań, które stwarzają korzyści dla 
obydwu stron. 

Kształcenie 
postaw 
i umiejętności 
społecznych  

• rozwijanie umiejętności dostrzegania pozytywnych aspektów działania zespołowego 
poprzez docenienie różnic zdań i wiedzy, doświadczeń, specjalizacji, kompetencji; 

• rozwijanie potrzeby ciągłego doskonalenia siebie jako jednostki, członka rodziny i 
społeczeństwa; 

• obserwacja uczniów pod kątem ich zachowania społecznego po izolacji wywołanej 
pandemią. 
 

Eliminowanie 
agresywnych 
zachowań. 
Uczenie się 
właściwych 
sposobów 
rozwiązywania 
konfliktów.  

• poznanie zasad obowiązujących w stosunkach międzyludzkich 
• rozwijanie umiejętności i stosowanie w praktyce procedury zachowania się w sytuacjach 

problemowych.  
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OBSZAR: Kultura – wartości, normy, wzory zachowań. Nauka – rozwijanie zainteresowań. 

Przekazywanie 
systemu wartości 
związanych 
z rodziną  

• rozmowa o tradycjach rodzinnych; 
• zachęcanie do udziału w imprezach rodziców i rodzeństwo (piknik) 

Kształtowanie 
postawy tolerancji 
wobec innych 
kultur i tradycji  

• popularyzowanie wiedzy o różnicach kulturowych oraz rozwijanie umiejętności 
korzystania z niej w kontakcie z przedstawicielami innych narodowości. 

Pogłębianie 
wiedzy, rozwój 
zainteresowań, 
pasji 
i uzdolnień 

• rozwijanie umiejętności dokonywania oceny własnych uzdolnień i osiągnięć – 
systematyczne rozwijanie swoich uzdolnień i talentów; 

• umiejętne wykorzystanie uzdolnień w praktyce; 
• systematyczne utrwalanie wiadomości do egzaminu ósmoklasisty. 

Kształcenie 
postawy 
patriotycznej i 
obywatelskiej  

• rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej poprzez podejmowanie działań na 
rzecz lokalnej społeczności; 

• popularyzowanie wiedzy i rozwijanie świadomości na temat zasad humanitaryzmu. 

OBSZAR: Bezpieczeństwo - profilaktyka zachowań ryzykownych 

Kształtowanie 
świadomości w 
zakresie 
ponoszenia 
konsekwencji 
wynikających z 
negatywnych 
zachowań 

• rozwijanie umiejętności wykorzystywania elementów negocjacji i mediacji w sytuacji 
rozwiązywania konfliktów; 

• rozwijanie umiejętności podejmowania działań zgodnych ze zweryfikowanymi źródłami 
wiedzy; 

• poznanie procedur bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem epidemiologicznym 
wirusem SARS - COV-2.  

Utrwalanie 
wiedzy na temat 
skutków 
posiadania, 
zażywania i 
rozprowadzania 
środków 
psychoaktywnych  

• propagowanie wiedzy na temat prawnych i moralnych skutków posiadania, zażywania i 
rozprowadzania środków psychoaktywnych. 

Kształtowanie 
postaw 
asertywnych 

 

• utrwalanie umiejętności oceny konsekwencji podejmowanych działań dla siebie i dla 
innych –określanie alternatywnych rozwiązań problemu. 

Ukazywanie 
negatywnego 
wpływu 
przemocy i 
wulgaryzmów w 
środkach 
przekazu i grach 
komputerowych 
na postawy 
społeczne 
uczniów  

• świadomość negatywnego wpływu uzależnień od komputera itp.; 
• poznanie zagrożeń płynących z nadmiernego używania mediów. 
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DORADZTWO ZAWODOWE KLASY I – III 

1.  Szkoła organizuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, który obejmuje ogół działań 

podejmowanych przez Szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru kierunku dalszego kształcenia. 

2. Cele ogólne doradztwa zawodowego: 

1) wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie, rozpoznawanie i 

rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień; 

2) zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji 

oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień; 

3) wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu 

kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz 

informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy. 

3. Działania z zakresu doradztwa zawodowego skierowane są do uczniów w formie: 

1) zajęć  z doradztwa zawodowego; 

2) zajęć z zakresu przygotowania ucznia do wyboru kierunku kształcenia i zawodu;  

3) realizacji treści z doradztwa na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych; 

4) wizyt i wycieczek zawodoznawczych; 

5)  godzin wychowawczych. 

4. Treści z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane w Szkole w formie warsztatów odbywających się 

zgodnie z opracowanym harmonogramem działań WSDZ. 

Poznanie siebie 

 

Uczeń: 
• opisuje swoje zainteresowania i określa, w jaki sposób może je rozwijać; 
• prezentuje swoje zainteresowania wobec innych osób; 
• podaje przykłady swoich mocnych stron; 
• podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych  

 
Świat zawodów  i 
rynek pracy 

 

Uczeń: 
• odgrywa rożne role zawodowe w zabawie; 
•  podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym i dalszym otoczeniu 
• opisuje, czym jest praca i omawia jej znaczenie w życiu człowieka; 
• zna rolę umiejętności i zainteresowań w wykonywaniu danego zawodu; 

 
Rynek 
edukacyjny 
i uczenie się przez 
całe życie 
 

Uczeń: 
• uzasadnia potrzebę uczenia się i zdobywania nowych umiejętności; 
• wskazuje treści, których lubi się uczyć; 
• wymienia różne źródła wiedzy. 

Planowanie 
własnego rozwoju 
i podejmowanie 
decyzji 
edukacyjno – 
zawodowych  

Uczeń 
• opowiada, kim chciałby zostać i co chciałby robić; 
• planuje swoje działania, wskazując na podstawowe czynności i zadania niezbędne do 

realizacji celu; 
• próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio z 

jego osobą. 



 24 

DORADZTWO ZAWODOWE KLASY IV-VI 

Poznawanie 
własnych 
zasobów 

 

Uczeń: 
• określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz kompetencje; 
• wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich wykorzystania w różnych 

dziedzinach życia; 
• podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia swoje działania, formułując 

wnioski na przyszłość; 
• prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia . 

 
Świat zawodów i 
rynek pracy 

 

Uczeń: 
• wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady zawodów charakterystycznych 

dla poszczególnych grup; 
• opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową specyfiką pracy w zawodach; 
• opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu człowieka; 
• podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe; 
• posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób 

twórczy i niekonwencjonalny; 
• wyjaśnia rolę pieniądza we współczesnym świecie i jego związek z pracą.  

 
Rynek 
edukacyjny i 
uczenie się przez 
całe życie 
 

Uczeń: 
• wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy oraz omawia swój indywidualny sposób 

nauki; 
• wskazuje przedmioty szkolne, których lubi się uczyć 

Planowanie 
własnego rozwoju 
i podejmowanie 
decyzji 
edukacyjno – 
zawodowych  
 

Uczeń: 
• opowiada o swoich planach edukacyjno-zawodowych; 
• planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując szczegółowe czynności i 

zadania niezbędne do realizacji celu; 
• próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio lub 

pośrednio z jego osobą.  
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DORADZTWO ZAWODOWE KLASY VII-VIII 

Poznawanie 
własnych 
zasobów 

 

Uczeń: 
• określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych; 
• rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, 

predyspozycje zawodowe); 
• dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno- zawodowej informacji 

o sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł; 
• rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjno-

zawodowych; 
• rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań 

zawodowych i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej; 
• określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich 

realizacji; 
• określa własną hierarchię wartości i potrzeb. 

  
 
 
 
 

Świat zawodów i  
rynek pracy  

 

Uczeń:  
• wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane 

zawody, uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich 
uzyskiwania; 

• porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami 
pracodawców, 

• wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy; 
• analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy; 
• wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową; 
• dokonuje autoprezentacji.  

 
Rynek 
edukacyjny i 
uczenie się przez 
całe życie 

 

Uczeń: 
• analizuje oferty szkół ponadpodstawowych pod względem możliwości dalszego 

kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji; 
• analizuje kryteria rekrutacyjne do wybranych szkół w kontekście rozpoznania własnych 

zasobów; 
• charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji poza 

formalnej i nieformalnej. 
 

Planowanie 
własnego rozwoju 
i podejmowanie 
decyzji 
edukacyjno – 
zawodowych  

Uczeń: 
• dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy 

wsparciu doradczym; 
• określa cele i plany edukacyjno-zawodowe, uwzględniając własne zasoby; 
• identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-

zawodowej i wyjaśnia, w jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy; 
• planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając konsekwencje podjętych 

wyborów.  
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VI. Sylwetka absolwenta 

Absolwent Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Europejczyk:                                                                             

                                                        

• jest przygotowany do kontynuowania nauki na wyższych szczeblach edukacji; 

• umie zorganizować własną naukę, zna metody i techniki pracy samodzielnej i zespołowej, umie korzystać z 

różnych źródeł wiedzy, 

• ma poczucie odpowiedzialności za własny rozwój i jest zdolny do samodzielnego twórczego myślenia; 

• przejawia postawę szacunku i tolerancji wobec otoczenia, jest otwarty na różnorodność kultur i ciekawy 

świata; 

• ma poczucie własnej wartości i  z chęcią podejmuje nowe wyzwania; 

• potrafi porozumiewać się w dwóch językach: polskim i angielskim, co ułatwia mu komunikację we 

współczesnym świecie; 

• wykazuje patriotyczną postawę, zna i kultywuje tradycje oraz zwyczaje regionalne i narodowe; 

• jest wrażliwy na  potrzeby innych; 

• w sposób świadomy i aktywny troszczy się o środowisko naturalne; 

• dba o własne zdrowie, bezpieczeństwo oraz sprawność fizyczną; 

• posiada wszechstronne umiejętności z dziedziny technik informatycznych i komputeryzacji i swobodnie z nich 

korzysta; 

• zna i stosuje normy właściwego zachowania społecznego. 

 
 
 
VII. Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami 
 

Wychowanie młodego człowieka rozpoczyna się w domu rodzinnym. Priorytet w wychowaniu 

młodego człowieka mają rodzice, rola Szkoły jest drugoplanowa. Kierując dziecko do danej szkoły, rodzice 

przyjmują jej ofertę wychowawczą. Fakt ten jest nie tylko aktem aprobaty, ale przede wszystkim ofertą 

współdziałania ze Szkołą. W pracy wychowawczej nauczycieli elementem niezwykle ważnym i pożądanym 

jest uczestniczenie rodziców w życiu Szkoły, które powinno polegać na zgodnej pracy rodziców i nauczycieli 

dla dobra uczniów. 

Podstawą współpracy rodziców i Szkoły powinno być rozsądne partnerstwo, oparte na wzajemnym  

poszanowaniu praw i obowiązków. 

Wychowanie jest tym skuteczniejsze, im mocniej opiera się na współdziałaniu nauczycieli i rodziców w  

odniesieniu do wszystkich uczniów. 

Podstawowe zasady współpracy rodziców z nauczycielami: 

• wzajemne zaufanie i życzliwość; 

• pozytywna motywacja; 

• partnerstwo. 
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Rodzice powinni świadomie współpracować ze Szkołą zgodnie z jej założeniami wychowawczo-

profilaktycznymi. Rodzice powinni uczestniczyć w zebraniach oraz prelekcjach poświęconych zagadnieniom 

wychowawczo-profilaktycznym. Rodzice są zobowiązani do stałego kontaktu z wychowawcą klasy w celu 

lepszego poznania ucznia w środowisku szkolnym i domowym. Rodzice powinni dbać o odpowiedni strój i 

wygląd dziecka. 

 

Zgodnie ze Statutem DSP Europejczyk w Szerokiem 

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach związanych z wychowywaniem i 

kształceniem ich dzieci. 

2. W ramach ścisłej współpracy ze Szkołą rodzice mają prawo w szczególności do: 

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie (oddziale); 

2) znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów i przeprowadzana 

egzaminów; 

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka jego zachowania, postępów i 

trudności w nauce; 

4) uzyskiwania informacji i porady w czasie spotkań z wychowawcą i nauczycielami uczącymi 

dziecko; 

5) wyrażania i przekazywania przewodniczącemu Rady Pedagogicznej uwag i wniosków na temat 

pracy Szkoły. 

3. Do obowiązków rodziców uczniów Szkoły należy: 

1) zapewnienie regularnego i punktualnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

2) osobiste odbieranie dziecka po zakończeniu zajęć w Szkole; odbieranie dziecka przez osobę 

upoważnioną, względnie samodzielny powrót dziecka do domu na podstawie pisemnego 

oświadczenia rodziców; 

3) współdziałanie z nauczycielami i pracownikami Szkoły w zakresie wychowania dziecka; 

4) w przypadku nieprzestrzegania przez ucznia obowiązków określonych w niniejszym statucie, a w 

szczególności przejawiania zachowań agresywnych, zagrażających bezpieczeństwu własnemu i 

innych, rodzice dziecka zobowiązani są do systematycznych kontaktów z wychowawcą klasy, z 

psychologiem szkolnym oraz respektowania ich zaleceń; 

5) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych; 

6) regularne i terminowe wnoszenie czesnego, opłat za wyżywienie oraz opłat za zajęcia dodatkowe 

realizowane na wniosek rodziców (prawnych opiekunów); 

7) złożenie deklaracji w sprawie rezygnacji z uczęszczania dziecka do Szkoły w nowym roku 

szkolnym do dnia 30 czerwca; 
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8) przestrzeganie obowiązującego w Szkole statutu i stosowanie się do ogłaszanych przez Dyrektora 

Szkoły komunikatów. 

4. W przypadku ucznia o specjalnych potrzebach dydaktycznych i/lub wychowawczych zobowiązuje 

się rodziców do kontaktów z instytucjami wspomagającymi wskazanymi przez Szkołę i dostarczenia 

wydanych przez nie opinii. 

5. W przypadku nieprzedstawienia przez rodzica opinii, o której mowa w p.4 Szkoła potraktuje, to jako 

odmowę współpracy, co stanowi podstawę do rozwiązania umowy o naukę. 

6.  Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia odpowiadają materialnie za szkody, które uczeń wyrządził. 

7. Na prośbę rodziców lub prawnych opiekunów nauczyciel, wychowawca ma obowiązek udzielić 

wszystkich potrzebnych informacji służących dobru ucznia. 

8. Sprawy  sporne  pomiędzy   nauczycielami   i   rodzicami   winny   być   rozwiązywane w drodze 

negocjacji. W przypadkach koniecznych przy udziale rozjemcy wyznaczonym przez Dyrektora. 

 

VIII. Harmonogram stałych uroczystości szkolnych. 

 

Termin Nazwa i forma 

Wrzesień 
 

 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Ślubowanie klasy I. 

 Szkolna demokracja, czyli wybory przedstawicieli SU 

 Narodowe Czytanie   

Październik Dzień Komisji Edukacji Narodowej  

Listopad 
Dzień Niepodległości 

Zabawa andrzejkowa  

Grudzień 
Spotkanie wigilijne 

Mikołajki 

Styczeń Dyskoteka karnawałowa 

Luty Bezpieczne ferie - warsztaty szkoleniowe 

Marzec 

Irish Day 

Dzień Wiosny  

Nocowanie w szkole 

Maj Akademia Majowa 

Czerwiec 

„Święto rodziny w plenerze” – szkolny festiwal 

Dyskoteka dla absolwentów 

Bezpieczne wakacje – warsztaty szkoleniowe 

Zakończenie roku 
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IX. Kompetencje wychowawcze Samorządu Uczniowskiego 

Przedstawiciele Samorządów Klasowych: 

a) identyfikują potrzeby uczniów; 

b)  inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, 

naukowej w Szkole; 

c) informują uczniów o działalności Zarządu SU. 

Do obowiązków Przedstawicieli Samorządów Klasowych należy: 

a) stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Zarządu SU lub Dyrekcji; 

b) troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU; 

c) włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU. 

Do kompetencji Zarządu SU należy: 

a) koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich; 

b) identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby; 

c) sprawuje opiekę nad tablicą SU, relacjonując na niej najważniejsze wydarzenia z życia Szkoły oraz 

bieżące informacje; 

Do obowiązków członków Zarządu SU należy: 

a) uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU; 

b) stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Dyrekcji; 

c) uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów; 

d) troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU; 

e) włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU. 

X. System motywacyjny w wychowaniu 

1. Za rzetelną naukę i pracę na rzecz DSP Europejczyk Szkoły, wzorową postawę i wybitne osiągnięcia 

uczniowie mogą być wyróżniani i nagradzani. 

2. Uczeń może otrzymać następujące nagrody i wyróżnienia: 

Klasy I-III: 

• Mistrz czytania 

• Mistrz tabliczki mnożenia 

• Mistrz ortografii 

• Mistrz kaligrafii 

• Mistrz szachowy 

• Mistrz słówek angielskich 

• Najlepszy z najlepszych 
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Klasy IV-VIII: 

• Mistrz Słówek Angielskich 

• Złota Tarcza 

• Primus Inter Pares 

• Wybitny Absolwent 

• Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia naukowe 

• Grant Dyrektora Szkoły. 

 

1) Złotą Tarczę otrzymuje uczeń, który uzyskał minimum 2 tytuły laureata w konkursach przedmiotowych o 

zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym, uzyskał średnią ocen minimum 5,8, otrzymał wzorowe 

zachowanie na pierwszy semestr i na koniec roku szkolnego;  

2) Primus Inter Pares otrzymuje uczeń, który zdobył tytuł laureata lub finalisty w olimpiadzie lub konkursie 

kuratoryjnym, uzyskał średnią końcoworoczną minimum 5,8, otrzymał wzorowe zachowanie na koniec 

danego roku szkolnego; 

3) Wybitny Absolwent otrzymuje uczeń, który zdobył co najmniej 2 tytuły laureata lub finalisty w 

ogólnopolskiej olimpiadzie z listy zatwierdzonej przez MEN lub w konkursie kuratoryjnym, uzyskał średnią 

minimum 5,9 oraz wzorowe zachowanie, świadectwa z wyróżnieniem na zakończenie klas IV-VII, uzyskał w 

poprzednich latach nauki przynajmniej 1 Złotą Tarczę lub Primus Inter Pares; 

4) Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia naukowe otrzymuje uczeń, który uzyskał tytuł laureata 

konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim lub uzyskał tytuł laureata lub finalisty 

olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym, uzyskał średnią ocen minimum 

5,8 w obu semestrach w roku szkolnym poprzedzającym rok w którym przyznaje się stypendium, otrzymał 

wzorową ocenę z zachowania; 

5) Grant Dyrektora Szkoły otrzymuje uczeń, który uzyskał tytuł laureata lub finalisty konkursu kuratoryjnego 

lub zdobył laureata przynajmniej trzech konkursów ogólnopolskich. 

3. Nagrody opisane w punktach 1- 3 (Złota Tarcza, Primus Inter Pares, Wybitny Absolwent) przyznaje 

Rada Pedagogiczna DSP Europejczyk po rozpoznaniu wniosku przedstawionego przez wychowawcę 

ucznia. 

4. Nagrody opisane w punktach 5 i 6 (stypendium i grant Dyrektora Szkoły) przyznaje Organ Prowadzący 

Szkołę. 

5. Szczegółowe wytyczne dotyczące możliwości uzyskania nagród opisanych w punktach 1-5 znajdują się 

w Szkolnym Regulaminie Przyznawania Nagród w Klasach IV-VIII. 

6. Wręczanie nagród odbywa się podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego lub na uroczystym 

apelu. 

7. Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych odnotowuje się na 

świadectwie szkolnym. 
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XI. Eliminowanie zachowań niewłaściwych 

1. Wobec uczniów nieprzestrzegających prawa szkolnego lub łamiących normy i zasady obowiązujące w 

Szkole stosuje się kary. 

2. Nakładane na uczniów kary nie mogą naruszać ich nietykalności i godności osobistej. 

3. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie statutu Szkoły i regulaminów 

obowiązujących w Szkole poprzez: 

1) przyznanie punktów ujemnych według Wewnątrzszkolnego Punktowego Systemu Oceniania Zachowania 

Uczniów; 

2) upomnienie wychowawcy klasy; 

3) upomnienie Dyrektora Szkoły; 

4) naganę Dyrektora Szkoły; 

5) zakaz uczestniczenia w imprezach klasowych i szkolnych nad obowiązkowych; 

6) zakaz reprezentowania Szkoły na zewnątrz przez wyznaczony czas. 

4. Nałożona kara ma wpływ na ocenę zachowania ucznia. 

5. Szkoła informuje rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zastosowaniu wobec niego kary. 

6. W przypadku, gdy uczeń zniszczy mienie Szkoły lub mienie innej osoby, rodzice/prawni opiekunowie 

ponoszą odpowiedzialność materialną. 

7. Od wymierzonej kary uczeń za pośrednictwem rodziców/prawnych opiekunów ma prawo odwołać się w ciągu 

siedmiu dni do organu wyższego stopnia niż ten, który karę nałożył: 

1) od kary wymierzonej przez Dyrektora – do Organu Prowadzącego; 

2) od kary wymierzonej przez nauczyciela – do Dyrektora Szkoły. 

 
XII. Planowane formy oceny założonych efektów programu –ewaluacja 

 
Przebieg pracy wychowawczo-profilaktycznej i jej efekty poddawane będą systematycznej obserwacji i ocenie.  

Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli posłużą dalszemu doskonaleniu pracy i  

wyciąganiu wniosków na przyszłość. 

 
Obszary ewaluacji: 

1) zachowanie uczniów; 

2) udział uczniów w konkursach i osiągane przez nich wyniki; 

3) udział w zajęciach pozalekcyjnych; 

4) zaangażowanie rodziców w realizację zadań. 

   Narzędzia ewaluacji: 

1) obserwacja; 

2) rozmowa; 

3) ankieta; 

4) wywiad. 



 32 

 
Program wychowawczo-profilaktyczny będzie modyfikowany zgodnie z wynikami ewaluacji bieżącej i na  

zakończenie każdego roku szkolnego oraz po konsultacjach dyrekcji z Radą Pedagogiczną, rodzicami i 

uczniami. 

 

 

Realizacja zadań wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego określona będzie w planach pracy 

wychowawczej poszczególnych klas. 

 

Wnioski z realizacji planu Wychowawczo-Profilaktycznego 2021/2022: 

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju Rada Pedagogiczna dodała punkt dotyczący tygodnia profilaktyki 

chorób zakaźnych  w programie Wychowawczo - Profilaktycznym Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej 

Europejczyk w Szerokiem. Więcej zmian nie wprowadzono.  

 

Program wychowawczo-profilaktyczny został sporządzony przez Zespół Pedagogiczny w porozumieniu z 

Radą Rodziców w dniu………………………… 

 
W skład Zespołu Pedagogicznego wchodzą: 
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