
PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. DAMBKA W LEŚNIEWIE

ROK SZKOLNY 2019/2020



Podstawy prawne:

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.  (Dz. U. Nr 78 poz. 483ze zm.)

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

 Konwencja o prawach dziecka ( Dz. U. Z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zm.)

 Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

 Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenie w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii

 Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i 

indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

 Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstaw programowych wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego 

( Dz. U. Poz 356)



Wprowadzenie:

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

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

Szkoła jako środowisko wychowawcze ma za zadane wspomagać uczniów w osiąganiu wszechstronnego rozwoju, kształtować postawy, umożliwiać 

korygowanie deficytów w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów raz zapobiegać zagrożeniom poprzez profilaktykę, przeciwdziałanie 

istniejącym zagrożeniom i wspierać uczniów w trudnych sytuacjach.

Program powstał na podstawie obserwacji uczniów, badań ankietowych rodziców, rozmów z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego 

oraz analizy dokumentów szkolnych. Działalność wychowawczo – profilaktyczna w naszej szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji 

zdrowia i bezpieczeństwa oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości  w sferze:

 fizycznej – ukierunkowanej na kształcenie umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań 

prozdrowotnych

 emocjonalnej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, na osiągnięciu właściwego stosunku do siebie i innych 

ludzi,

 społecznej – ukierunkowanej na właściwe pełnienie ról społecznych oraz kształtowanie umiejętności dokonywania samodzielnej oceny wzorów

i norm społecznych,

 duchowej – ukierunkowanej na zdobycie stabilnego systemu wartości i docenienie znaczenia zdrowia i sensu życia

Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczo – profilaktyczną, edukacyjną i informacyjną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i innych

pracowników szkoły, odbywającą się w formie: warsztatów, prelekcji, szkoleń, spektakli teatralnych, festynów i aktywnych metod pracy, w tym 

projektów edukacyjnych.



Model absolwenta:

Absolwent jest:

 odpowiedzialny – stara się przewidywać skutki swoich działań, jest gotów ponosić konsekwencje swoich czynów, w grupie poczuwa się do 

współodpowiedzialności

 aktywny – rozwija swoje zainteresowania i pasje, jest kreatywny, przedsiębiorczy, posługuje się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi,

wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktyce

 tolerancyjny – prezentuje swój punkt widzenia i szanuje poglądy innych,

 świadomy swoich praw i praw innych ludzi – zna swoją wartość, swoje prawa, zna i respektuje prawa innych,

 empatyczny – rozumie potrzeby drugiego człowieka,

 patriotą – szanuje symbole narodowe i europejskie. Kultywuje tradycje narodowe, dba miejsca pamięci narodowej, zna ważne wydarzenia 

i postacie związane z historią Polski

Zadania programu:

 budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia,

 kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie odgrywa ważną rolę,

 wspieranie indywidualnego rozwoju ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości,

 pomoc nauczycielom, rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

 kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i promowanie bezpiecznych zachowań

 eliminowanie napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi oraz trudnościami w kontaktach z rówieśnikami,

 planowanie własnego rozwoju ( preorientacja zawodowa)



 przekazywanie wiedzy na temat zagrożeń współczesnego świata i możliwości zapobiegania im – niwelowanie zagrożeń,

 eliminowanie agresji i przemocy rówieśniczej

 Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów. Promowanie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów dostępnych w sieci. 

Profilaktyka cyberprzemocy. 

 Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w szkole. Dążenie do wyeliminowania zachowań niepożądanych poprzez nieustanne działania  

wychowawczo-profilaktyczne

 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,

 kształtowanie więzi z krajem ojczystym, poszanowanie dla dziedzictwa narodowego oraz innych kultur i tradycji,

 zachęcanie do działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym angażowanie się w wolontariat,

 kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole

Uczestnicy programu:

 dyrektor szkoły

 pedagog szkoły

 psycholog szkoły

 wychowawcy klas

 nauczyciele

 pielęgniarka szkolna

 uczniowie

 rodzice



Analiza potrzeb i zasobów szkoły (załącznik 1)

Z analizy dokumentacji w postaci sprawozdań specjalistów zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Leśniewie wynika, iż należy kontynuować

dotychczasowe oddziaływania profilaktyczno-wychowawcze na rzecz ucznia. Jednym z zadań szkoły jest doskonalenie umiejętności interpersonalnych

w szkole  –  budowanie  prawidłowych  relacji  między rówieśnikami  i  całą  społecznością  szkolną.  W roku  2018/2019  szkoła  realizowała  zajęcia

socjoterapeutyczne, dzięki którym uczniowie nauczyli się stosować i przestrzegać konkretne zasady, które ułatwiły im funkcjonowanie społeczne  

i osobiste. W efekcie realizowanych zajęć uczniowie coraz częściej umieją kontrolować swoje emocje poprzez reagowanie odpowiednio do sytuacji. 

W tym roku szkolnym planowane są zajęcia treningu zastępowania agresji. Powyższe działania przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa wśród

uczniów.   Z  analizy  sprawozdania  pracy  psychologa  szkolnego  wynika,  iż  w  starszych  klasach  wskazane  jest  prowadzenie  oddziaływań

profilaktycznych mających na celu uświadomienie uczniów o wpływie używek na zdrowie i rozwój ucznia. Istotne jest informowanie o aspektach

prawnych i wynikających z nich konsekwencji dotyczących posiadania/ stosowania/rozprowadzania środków psychoaktywnych na terenie szkoły.

Podczas terapii logopedycznej dzieci nabyły umiejętność prawidłowego gospodarowania oddechem, u większości dzieci udało się wyrobić dokładność

wykonywanych ćwiczeń, pilnowanie swojej  wymowy, a  także świadomość nieprawidłowej  wymowy. Dzieci nauczyły się  wykonywać ćwiczenia

fonacyjne i  emisyjne,  relaksacyjne i  rozluźniające, dokonują analizy i  syntezy słuchowo – wzrokowej wyrazu, prawidłowo sylabizują i głoskują,

wykonują  prawidłowo ćwiczenia usprawniające narządy aparatu  mowy.  Uczniowie  samodzielnie  układają  krótkie  opowiadania,  co pozwoliło  na

rozwój umiejętności językowych oraz wzbogacenie własnego słownika. Wprowadzone techniki i metody w pracy logopedycznej z dziećmi odniosły

pożądane rezultaty, dlatego też w obecnym roku szkolnym odbędzie się kontynuacja tychże działań. Ze sprawozdania pracy pedagoga wynika, iż  

w roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej uczniom została udzielana pomoc psychologiczno – pedagogiczna, poprzez prowadzenie badań 

i działań diagnostycznych, działania z zakresu  profilaktyki uzależnień, minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zburzeniom

zachowania, podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu 

i  rozwijaniu  indywidualnych  możliwości  i  predyspozycji  uczniów.  Pomoc  psychologiczno  –  pedagogiczna  w  roku  szkolnym 2019/2020  będzie

kontynuowana, ze względu potrzeby uczniów oraz widoczne pozytywne efekty dotychczasowych oddziaływań. Kolejnymi formami wsparcia dla

uczniów  w  2018/2019  r.  były  zajęcia  w  świetlicy  oraz  działania  biblioteki  szkolnej.  Świetlica  podczas  rocznej  pracy  organizowała  zajęcia  

w różnorodnych formach: zajęcia plastyczno - manualne, zajęcia dydaktyczne, zajęcia rekreacyjno – ruchowe, zajęcia z wykorzystaniem środków



audiowizualnych. Poza tym świetlica realizowała takie cele jak: dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny dzieci, przyswajanie dzieciom nawyków kultury

dnia codziennego, zapoznanie dzieci z kulturą i tradycjami własnego kraju oraz krajów Unii Europejskiej, rozwijanie indywidualnych zdolności  

i  zainteresowań,  wdrażanie  do  systematycznego  i  samodzielnego  odrabiania  prac  domowych.  Biblioteka  szkolna  w  ubiegłym  roku  szkolnym

powiększyła  swój  księgozbiór  o  1551  podręczników  i  213  woluminów.  Biblioteka  współpracowała  z  wychowawcami  klas,  nauczycielami

przedmiotów,  a  także  z  Biblioteka  Pedagogiczną  w  Wejherowie.  Wszystkie  te  działania  doprowadziły  do  poprawy  procesu  wychowawczego  

i bezpieczeństwa w szkole.

Z wyników analizy ankiet można wnioskować, iż istotnym jest zintensyfikowanie oddziaływań wychowawczych w pracy z uczniem. Niewiele

więcej  niż  połowa ankietowanych,  zarówno  rodziców,  jak  i  uczniów twierdzi,  że  szkoła  zauważa  problemy uczniów.  W pracy wychowawczej

nauczycieli wskazane jest budowanie pozytywnej relacji z uczniem, stwarzanie atmosfery poczucia bezpieczeństwa, poprzez bieżące rozwiązywanie

konfliktów rówieśniczych, integrację zespołu klasowego oraz indywidualne podejście do ucznia. Szkoła zatrudnia specjalistów, z których pomocy  

w sytuacjach problemowych nauczyciele mogą skorzystać.

Analiza  oceny  funkcjonowania  szkoły  w  oczach  byłych  ósmoklasistów  pozwala  nam  twierdzić,  iż  absolwenci  byli  zadowoleni  

z  funkcjonowania  szkoły oraz  pracy nauczycieli.  Większość  ankietowanych  ceni  sobie  współpracę  z  nauczycielami,  kontakt  z  nimi,  możliwość

poprawiania sprawdzianów i kartkówek, dobrze wyposażone sale. Jako słabe strony szkoły ankietowani wymienili: brak sklepiku, brak artykułów

higienicznych w toaletach, zbyt mało zajęć dodatkowych, rozwijających zainteresowania.

Treści i działania o charakterze wychowawczo – profilaktycznym dla uczniów klas I-III

Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Termin

realizacji
1. Kształtowanie postaw 

prozdrowotnych i 

zdrowego stylu życia.

- udział w konkursach profilaktycznych

- realizacja programów ,,Mleko w szkole”, ,,Owoce w szkole”

- dbanie o zdrowie, higienę osobistą, estetykę własną

wychowawcy,

nauczyciele świetlicy,

stołówka szkolna,

Cały rok



- uświadamianie uczniom zagrożeń wynikających z palenia tytoniu, picia alkoholu, 

zażywania tabaki

- propagowanie postaw proekologicznych – udział w konkursach plastycznych, 

przyrodniczych, szkolnych akcjach ekologicznych - „Dzień Ziemi”.

pielęgniarka szkolna,

rodzice

22 kwiecień

2. Przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa.

- zapoznanie uczniów z zasadami ruchu drogowego

- przypomnienie regulaminów i zasad zachowania obowiązujących w szkole

- zapoznanie uczniów z numerami telefonów alarmowych

- kształtowanie świadomości bezpiecznego i kulturalnego korzystania z Internetu,

- organizacja zajęć warsztatowych dotyczących bezpieczeństwa,

- udział w alarmach próbnych

- przeprowadzenie na końcu półrocza godziny wychowawczej o tematyce 

bezpieczeństwa w czasie ferii i ponownie z końcem roku szkolnego względem 

bezpieczeństwa podczas wakacji 

nauczyciele,

wychowawcy,

nauczyciele 

informatyki i 

wychowania 

fizycznego,

dyrekcja, 

psycholog szkolny,

 pedagog szkolny,

specjaliści zaproszeni

przez szkołę

Cały rok

3. Wzmacnianie poczucia 

tożsamości narodowej – 

rozwijanie postaw 

patriotycznych i 

obywatelskich.

- poznanie symboli narodowych i europejskich – nauka hymnu, udział w 

uroczystościach szkolnych

-kształtowanie postawy szacunku wobec symboli narodowych poprzez udział w 

apelach, imprezach szkolnych:  

             -obchody 100-lecia Zaślubin Polski z Morzem

             - apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

              - apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości

wychowawcy,

nauczyciele muzyki,

inni nauczyciele,

rodzice

Danuta Groenwald

Sergiusz Czaja, 

Patrycja Damps – 

10 luty

 Maj

12 listopad



- podtrzymywanie tradycji szkolnych:

              - pasowanie uczniów klas I

               - pasowanie na czytelników biblioteki

              -organizacja Dnia Patrona

- zapoznanie z prawami dziecka wynikającymi z Konwencji o Prawach Dziecka na 

zajęciach z wychowawcą

-zapoznanie z obowiązkami ucznia

Brunka

wychowawcy klas I

Karolina Stark

Danuta Kowalik

1 październik

listopad

10październik

4. Konstruowanie 

hierarchii

wartości narodowych, 

wspieranie akcji 

charytatywnych.

- kultywowanie tradycji związanych z najbliższą okolicą, krajem (wyjazd do Piaśnicy 

celem oddania czci pomordowanym w czasie II wojny światowej)

- troska o język i kulturę wypowiadania się – konkursy recytatorskie, literackie i 

historyczne, projekty czytelnicze

- wzbudzanie empatii wobec potrzebujących – udział w akcjach charytatywnych, 

wolontariacie (Góra grosza, zbiórka karmy, koców itp. dla schroniska w Dąbrówce, 

zbiórka plastikowych nakrętek na rzecz chorego Wojtka, szkolne koło Caritas)

wychowawcy, 

nauczyciele,

pedagog i psycholog 

szkolny

Cały rok

5. Doskonalenie 

umiejętności 

interpersonalnych w 

szkole – budowanie 

prawidłowych relacji 

między rówieśnikami i 

całą społecznością szkolną

- wzmacnianie u uczniów właściwego zachowania się w szkole – przestrzeganie 

statutu szkoły, regulaminów szkoły i  kodeksów klasowych

- organizacja imprez integracyjnych:

               - Andrzejki

               - Dzień Pluszowego Misia

               - Walentynki

-udział w balu karnawałowym, wycieczkach itp.

wychowawcy, 

nauczyciele, 

Samorząd 

Uczniowski

Gabriela Radke, 

Maria Draws

Alicja Czapp, Anna 

Cały rok

28 listopad

listopad

14 luty



(uczniowie, nauczyciele, 

pracownicy).

- wdrażanie do współdziałania w grupie i zespołach klasowych (stosowanie 

aktywizujących metod pracy na zajęciach)

- uświadamianie odmienności osób niepełnosprawnych, innych narodowości poprzez 

prowadzenie zajęć z wychowawcą i specjalistami

                    -zwiększanie świadomości na temat zaburzeń autyzmu „Dzień autyzmu”

Gołębiewska - Wenta

niepedagogiczni 

pracownicy szkoły, 

pedagog i psycholog 

Agnieszka 

Grabińska, Kamila 

Ceynowa

2 kwiecień

6. Minimalizacja 

dysfunkcji rozwojowych, 

społecznych i trudności 

szkolnych.

- organizacja zajęć dydaktyczno -wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych, 

logopedycznych

- indywidualne spotkania z pedagogiem/psychologiem szkolnym

- współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną

- spotkania, konsultacje z rodzicami

- dostosowywanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów na zajęciach

wychowawcy,

nauczyciele,

specjaliści, 

rodzice,

dyrektor

Cały rok

7. Wspólne oddziaływania

edukacyjno – opiekuńczo 

– wychowawcze 

nauczycieli i rodziców.

- bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole (zebrania z rodzicami, 

komunikator dziennika elektronicznego, rozmowy telefoniczne),

- dostarczanie aktualnych informacji rodzicom, nauczycielom na temat skutecznych 

sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych poprzez spotkania

ze specjalistami

- indywidualne rozmowy z uczniami i rodzicami, konsultacje dla rodziców

- udostępnianie wykazu instytucji, w których można uzyskać pomoc specjalistyczną, 

ulotki informacyjne, plakaty

- doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie profilaktyki używania 

nauczyciele,

dyrektor, 

rodzice, 

specjaliści

Cały rok



niebezpiecznych środków i substancji a także norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia 

psychicznego – rady szkoleniowe, kursy

- współpraca ze społecznością lokalną – spotkania  w OSP, świetlicą 

socjoterapeutyczną, festyny, kiermasz świąteczny
8. Przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie.

- wczesne wykrywanie form przemocy wśród uczniów – obserwacja, współpraca z 

pielęgniarką szkolną i pedagogiem

-prowadzenie zajęć z wychowawcą o tematyce przemocy i agresji

- ochrona ofiar przemocy – rozmowy z uczniami, konsultacje z rodzicami, w razie 

konieczności wszczęcie procedury ,,Niebieskiej karty”

- współpraca z PCPR, GOPS, KPP w Pucku

wychowawca, 

nauczyciele, 

rodzice, 

specjaliści

Cały rok

Treści i działania o charakterze wychowawczo – profilaktycznym dla uczniów klas IV – VIII

Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni termin realizacji
1. Kształtowanie postaw 

prozdrowotnych i 

zdrowego stylu życia.

-prowadzenie zajęć wychowawczych i pogadanek na tematy prozdrowotne i 

zdrowego stylu życia 

- warsztaty na temat zdrowia i zdrowego stylu życia „Trzymaj formę”

- wdrażanie informacji o higienie ciała i racjonalnym odżywianiu się

- zachęcanie do aktywnego wypoczynku w czasie wolnym

- propagowanie postaw proekologicznych – udział w konkursach, wycieczkach, 

realizowanie projektów edukacyjnych

wychowawcy, 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego, pedagog,

nauczyciele biologii,

nauczyciele świetlicy,

stołówka szkolna,

pielęgniarka szkolna

cały rok

2. Profilaktyka zagrożeń. - uświadamianie uczniom i ich rodzicom zagrożeń wynikających z palenia nauczyciele, cały rok



tytoniu, zażywania tabaki, picia alkoholu, przyjmowania leków, narkotyków i 

dopalaczy, spożywanie napojów energetyzujących – spektakle profilaktyczne, 

warsztaty, ulotki, plakaty, pedagogizacja rodziców

- kształtowanie świadomości bezpiecznego i kulturalnego korzystania z Internetu 

– uświadomienie zagrożeń, filmiki edukacyjne, pogadanki z wychowawcą

- diagnozowanie uczniów pod kątem ewentualnych zagrożeń: obserwacje, 

rozmowy z wychowawcami, pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką szkolną

- prowadzenie warsztatów z zakresu asertywności

- eliminowanie przemocy fizycznej, psychicznej

- udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej na podstawie 

analizy czynników ryzyka

- edukacja seksualna (pogadanki dot. zachowań demoralizujących i 

prowokacyjnych, spotkanie z seksuologiem)

wychowawcy,

nauczyciele 

informatyki, wdżwr i 

wychowania 

fizycznego,

dyrekcja, 

psycholog szkolny,

 pedagog szkolny,

pielęgniarka szkolna,

rodzice

3. Przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa.

- zapoznanie uczniów z dokumentami szkoły dotyczącymi bezpieczeństwa,

- wyciąganie konsekwencji z łamania prawa w szkole zgodnie z procedurami 

ustanowionymi przez szkołę

- udział w alarmach próbnych

- uświadamianie prawnych konsekwencji popełnianych wykroczeń i przestępstw 

przez nieletnich – spotkania z policją dla uczniów i rodziców

- kształcenie świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków 

społecznego przekazu, w tym Internetu i radzenia sobie z przemocą w 

cyberprzestrzeni poprzez realizację programu „Smart? To znaczy mądrze”

- przeprowadzenie na końcu półrocza zajęcia z wychowawcą o tematyce 

wychowawcy,

nauczyciele, 

pedagog i psycholog 

szkolny

policja, 

rodzice

cały rok



bezpiecznego spędzania czasu wolnego 
4. Kształtowanie 

osobowości uczniów.

- kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów poprzez rozmowy z 

uczniami

-umiejętność wykorzystania własnego potencjału – rozbudzanie i poszerzanie 

zainteresowań uczniów, stwarzanie warunków do realizowania działań – 

współpraca w zespołach, realizacja projektów, udział w zajęciach pozalekcyjnych

rozbudzających kreatywność uczniów i wzmacniających poczucie własnej 

wartości oraz osiągania sukcesów 

-organizowanie konkursów umożliwiających wykazanie się potencjałem i 

talentami uczniów (interdyscyplinarnych, przedmiotowych, sportowych itp.)

- wspomaganie umiejętności samopoznania – wykorzystywanie sytuacji 

szkolnych do treningu rozpoznawania emocji, uczuć, predyspozycji i deficytów, 

wdrażanie do autorefleksji

-prowadzenie zajęć z wychowawcą o tematyce dotyczącej tolerancji dla 

odmienności innych

- kształtowanie umiejętności dokonywania samooceny na zajęciach

wychowawcy,

nauczyciele, 

psycholog i pedagog 

szkolny

cały rok

5. Konstruowanie 

hierarchii

wartości narodowych, 

wspieranie akcji 

charytatywnych.

- udział w szkolnych wyborach parlamentarnych „Młodzi głosują”

-udział w apelach, imprezach szkolnych:

           -Obchodach Odzyskania Niepodległości przez Polskę, 

           - udział w apelu z okazji Dnia Patrona,

           - udział w Dniu Papieża Jana Pawła II

          

           

Sergiusz Czaja

Sergiusz Czaja, 

Patrycja Damps-

Brunka

Danuta Kowalik

M. Lanc, Z. Grzywacz

- Wenta

październik 

12 listpad

10 
październik

22 
październik



            - Obchody Uchwalenia Konstytucji 3 maja

           - wyjazd na 100 rocznicę Zaślubin Polski z Morzem

- zapoznanie uczniów z historią rejonu Kaszub i mordu w piaśnickich lasach, 

świętowanie Dnia Jedności Kaszubów

 -prowadzenie kroniki szkolnej

- rozwijanie poczucia tożsamości narodowej przy jednoczesnym otwarciu na 

kultury innych krajów

- budzenie szacunku dla symboli narodowych i europejskich

- kształtowanie hierarchii wartości – rozwijanie zdolności dostrzegania prawdy, 

dobra, piękna, szacunku dla drugiego człowieka

-pomoc potrzebującym poprzez udział w akcjach charytatywnych

-udzielanie pomocy koleżeńskiej

S. Czaja

Danuta Groenwald

M. Draws, D. 

Maschotta

wychowawca,

nauczyciele (historii, 

wiedzy o 

społeczeństwie, języka

polskiego i muzyki) 

maj

10 lutego

19 marzec

cały rok

6. Doskonalenie 

umiejętności 

interpersonalnych w 

szkole – budowanie 

prawidłowych relacji 

między rówieśnikami i w 

całą społecznością szkolną

(uczniowie, nauczyciele, 

pracownicy).

- organizowanie imprez integracyjnych – dyskoteki szkolne, wycieczki, festyny, 

Walentynki

- uświadamianie odmienności osób niepełnosprawnych, innych narodowości, 

wyznania, tradycji kulturowych, „Światowy Dzień Chorego”, „Dzień autyzmu”

- zapoznanie z prawami dziecka wynikającymi z Konwencji o Prawach Dziecka

wychowawcy, 

nauczyciele, 

niepedagogiczni 

pracownicy szkoły, 

pedagog i psycholog 

szkolny

cały rok

7. Preorientacja - planowanie dalszej edukacji uwzględniając własne zainteresowania wychowawcy, cały rok



zawodowa. - poznanie specyfiki różnych form kształcenia i zawodów

-udział w zajęciach z doradztwa zawodowego 

-współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi (dni otwarte w szkołach i 

spotkanie z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych)

-współpraca z Centrum Doradztwa edukacyjno-zawodowego w Pucku

pedagog szkolny,

doradca zawodowy

8. Minimalizacja 

dysfunkcji rozwojowych, 

społecznych i trudności 

szkolnych.

- organizacja zajęć dydaktyczno -wyrównawczych, korekcyjno – 

kompensacyjnych, logopedycznych, 

- indywidualne spotkania z pedagogiem/psychologiem szkolnym

- współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną

- spotkania, konsultacje z rodzicami

-dostosowywanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów  

(indywidualizacja nauczania)

wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog i psycholog 

szkolny

cały rok

9. Wspólne oddziaływania

edukacyjno – opiekuńczo 

– wychowawcze 

nauczycieli i rodziców.

- bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole,

- dostarczanie aktualnych informacji rodzicom, nauczycielom na temat 

skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych 

poprzez spotkania ze specjalistami

- indywidualne rozmowy z uczniami i rodzicami, konsultacje dla rodziców

- udostępnianie wykazu instytucji, w których można uzyskać pomoc 

specjalistyczną,

- doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie profilaktyki używania 

niebezpiecznych środków i substancji a także norm rozwojowych i zaburzeń 

zdrowia psychicznego – rady szkoleniowe, kursy

- udział rodziców w życiu szkoły poprzez uczestnictwo w Kiermaszu 

nauczyciele,

dyrektor, 

rodzice, 

specjaliści

cały rok



Świątecznym, Festynie Rodzinnym
10. Przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie.

- wczesne wykrywanie form przemocy wśród uczniów – obserwacja, współpraca 

z pielęgniarką szkolną, pedagogiem i psychologiem

- ochrona ofiar przemocy – rozmowy z uczniami, konsultacje z rodzicami, w 

razie konieczności wszczęcie procedury ,,Niebieskiej karty”

- współpraca z PCPR, GOPS, KPP w Pucku

wychowawca, 

nauczyciele, 

rodzice, 

specjaliści

cały rok

Ewaluacja programu:

Przebieg pracy wychowawczo – profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji i ocenie. Termin przeprowadzenia 

ewaluacji – II półrocze roku szkolnego (kwiecień – maj). Przedmiot ewaluacji – przestrzeganie norm społecznych przez uczniów.

Program wychowawczo profilaktyczny został opracowany we współpracy rady pedagogicznej z radą rodziców Szkoły Podstawowej im. Józefa 

Dambka w Leśniewie na rok szkolny 2019/2020.
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