
PLAN WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRZCZONOWIE  

NA ROK SZKOLNY 2018/2019 
 

Obszar tematyczny Cel główny Cele szczegółowe Zadania szkoły Zadania nauczycieli Odpowiedzialny Termin 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwój etyczno-

moralny 

-przygotowanie ucznia 

do poszanowania 

godności własnej i 

drugiej osoby oraz 

dobra wspólnego.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-przestrzeganie przed 

korupcją     

-uczeń rozumie pojęcie 

godności własnej i godności 

drugiej osoby. 

-uczeń zna zasady zachowania 

etycznego w domu, szkole i 

poza nią, rozumie pojęcie 

uczciwości, prawdomówności, 

życzliwości, sumienności, 

odpowiedzialności 

-uczeń potrafi odróżnić dobro 

od zła 

-uczeń rozumie „inność” 

drugiego człowieka 

 

 

 

-uczeń rozumie pojęcie 

korupcji, potrafi odróżnić 

postępowanie uczciwe od 

nieuczciwego 

-uczeń potrafi dokonać własnej 

oceny sytuacji niejasnych oraz  

analizy sytuacji i przewidzieć 

skutki podjętych decyzji. 

-Zaznajomienie ucznia z pojęciem 

godności własnej, drugiego, ogółu, 

poprzez rozmowy na temat godności i 

przedstawienie negatywnych przykładów 

z życia i literatury, przy każdej, stosownej 

ku temu sytuacji wychowawczej 

-Uczenie tolerancji i właściwych 

zachowań wobec ludzi innych ras, 

narodowości i wyznań 

-Prowadzenie przez Samorząd 

Uczniowski zbiórek na rzecz różnych 

fundacji. 

-Uświadomienie uczniowi potrzeby 

własnej oceny różnych sytuacji 

życiowych 

 

-Wyjaśnianie uczniowi pojęcia 

uczciwości w sytuacjach szkolnych  

Wychowawcy 

klas, nauczyciel 

języka polskiego 

 

 

Nauczyciele 

 

 

 

 

Samorząd 

Uczniowski 

 

Nauczyciele 

 

 

Wychowawcy 

klas 

Cały rok 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

W czasie 

trwania akcji 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 
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Rozwój etyczno-

moralny 

-Rozwój cech 

psychicznych i 

fizycznych oraz 

poznanie 

predyspozycji i 

zainteresowań uczniów 

 

 

-Wspieranie 

prawidłowego rozwoju 

intelektualnego 

 

 

 

 

 

 

-Wychowanie do 

przedsiębiorczości 

 

 

 

Doradztwo zawodowe 

 

-Rozwijanie 

prawidłowej 

samooceny 

 

-uczeń bierze udział we 

współzarządzaniu i 

współtworzeniu „życia 

szkoły” 

 

 

 

 

-uczeń rozumie potrzebę 

własnego rozwoju 

umysłowego 

-uczeń rozwija swoje 

zainteresowania w różnych 

dziedzinach 

-uczeń kształtuje sprawność 

mówienia, czytania, pisania i 

słuchania 

-uczeń potrafi korzystać z 

massmediów i innych technik 

multimedialnych, w celu 

uzyskania potrzebnych mu 

informacji 

- uczeń potrafi określić swoje 

moce i słabe strony 

-uczeń potrafi określić 

potrzeby swoje i społeczności 

klasowej, szkolnej, ustalić 

priorytety postępowania uczeń 

potrafi zaplanować swoje 

działanie, zmierzające do 

osiągnięcia wyznaczonego 

celu  

-uczeń potrafi obiektywnie 

ocenić swoje postępowanie 

-uczeń dostrzega wady i zalety 

własnego postępowania 

 

-Demokratyczne wybory do samorządu 

klasowego i szkolnego 

-Opracowanie kalendarza imprez 

szkolnych i kulturalnych 

-Organizowanie akademii i uroczystości 

okolicznościowych 

 

 

-Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i 

rozwijanie w nich zainteresowań uczniów 

-Przygotowanie do konkursów i zawodów 

sportowych 

 

 

-zorganizowanie konkursu czytelniczego, 

recytatorskiego i ortograficznego 

 

-maksymalne wykorzystanie w pracy na 

lekcjach dostępnej technologii 

informacyjnej i techniki komputerowej 

-przeprowadzenie zajęć uczących 

opracowania planów konkretnych działań 

- uczeń zna schemat ścieżki zawodowej, 

- potrafi zaplanować swoją karierę 

zawodową, 

 

 

-opracowanie kart samooceny 

 

Wychowawcy i 

opiekun SU 

Dyrektor szkoły 

opiekun SU 

Nauczyciel 

odpowiedzialny 

za akademie  

 

Nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów  

 

 

Nauczyciele 

 

 

 

 

Nauczyciele 

 

 

 

 

 

Wychowawcy 

klas 

Doradca 

zawodowy 

 

 

Wychowawcy 

klas 

 

 

Wrzesień 

 

 

Wrzesień 

 

 

 

 

Zgodnie z 

kalendarzem 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

Wg rozkładu 

zajęć 
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Działania 

prozdrowotne 

szkoły. 

Działalność 

wychowawcza              

i profilaktyczna 
 

 

Promowanie zdrowego 

stylu życia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminowanie zjawisk 

patologii i uzależnień 

 

 

Przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa w 

drodze do i ze szkoły 

 

-uczeń rozumie potrzebę 

higieny osobistej 

-uczeń rozumie potrzebę 

uprawiania sportu i 

przebywania na świeżym 

powietrzu 

-uczeń chroni środowisko 

naturalne 

-uczeń potrafi zastosować się 

do zaleceń sanitarno-

epidemiologicznych  

 

-uczeń wie na czym polega 

szkodliwość działania 

alkoholu, nikotyny, 

narkotyków i dopalaczy, 

-uczeń potrafi bezpiecznie 

korzystać ze środków 

komunikacji 

-uczeń zna i przestrzega 

zasady bezpiecznego 

poruszania się po drogach 

 

-zapewnienie opieki medycznej dla 

uczniów 

-zapewnienie zaplecza sanitarnego 

-organizowanie prelekcji z lekarzem lub 

pielęgniarką 

-prowadzenie programu profilaktycznego 

-organizowanie wewnątrzszkolnych i 

wyjazdy na międzyszkolne zawody 

sportowe 

-organizowanie szkolnych imprez 

związanych z ochroną środowiska, 

-prelekcje do rodziców i uczniów na temat 

zjawisk patologicznych i uzależnień oraz 

sposobów ich eliminowania, 

-pogadanki na temat prawidłowego i 

bezpiecznego korzystania ze środków 

komunikacji, 

-zapoznanie z przepisami ruchu 

drogowego. 

 

Wychowawcy 

klas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obszar tematyczny Cel główny Cele szczegółowe Zadania szkoły Zadania 

nauczycieli 

Odpowiedzialny Termin 

 

Działania 

prozdrowotne 

szkoły. 

Działalność 

wychowawcza i 

profilaktyczna 

 

 

 

Zwiększenie 

skuteczności 

działań 

wychowawczych 

i 

profilaktycznych 

na rzecz 

bezpieczeństwa 

i tworzenia 

przyjaznego 

środowiska 

w szkole 

 

Kreowanie zdrowego, 

bezpiecznego i przyjaznego 

środowiska szkoły  

i placówki 

 

 

Zapobieganie 

problemom 

i zachowaniom 

problemowym dzieci 

 

Promowanie zdrowego 

stylu życia wśród dzieci 

 

 prowadzenie zajęć integrujących 

w klasach, praca zespołowa, 

 upowszechnianie idei akceptacji 

różnorodności (uczniowie ze 

specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, odmiennych 

kulturowo, edukacja włączająca 

uczniów  z 

niepełnosprawnościami), 

 upowszechnianie działań 

alternatywnych do zachowań 

ryzykownych, rozwijających 

umiejętności społeczne uczniów, 

promowanie wolontariatu, 

 angażowanie uczniów w 

podejmowanie decyzji w szkole, 

 budowanie pozytywnych relacji z 

uczniami i rodzicami, 

 udzielanie pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej, 

 prowadzenie edukacji w zakresie 

bezpiecznego funkcjonowania 

uczniów w szkole 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obszar tematyczny Cel główny Cele szczegółowe Zadania szkoły Zadania 

nauczycieli 

Odpowiedzialny Termin 

 

Działania 

prozdrowotne 

szkoły. 

Działalność 

wychowawcza i 

profilaktyczna 

 

 

 

Zwiększenie 

skuteczności 

działań 

wychowawczych 

i 

profilaktycznych 

na rzecz 

bezpieczeństwa 

i tworzenia 

przyjaznego 

środowiska 

w szkole 

 

Zapobieganie 

problemom 

i zachowaniom 

problemowym dzieci 

 

 Profilaktyka agresji i 

przemocy, w tym 

cyberprzemocy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Przeciwdziałanie 

używaniu substancji 

psychoaktywnych 

przez uczniów oraz 

profilaktyka 

uzależnienia od gier 

komputerowych, 

Internetu, hazardu. 

 

 

 

 

 opracowanie zbioru zasad, reguł, 

oczekiwań dotyczących 

zachowania w szkole i  

konsekwencji  ich 

nieprzestrzegania 

 podtrzymywanie pozytywnych 

tradycji szkoły, przekazywanie 

wartości, norm społecznych, 

 opracowanie zasad współpracy z 

policją w zakresie zapewnienia 

bezpieczeństwa w szkole i na 

terenie szkoły 

 edukacja prawna uczniów, 

konsekwencje stosowania 

różnych form przemocy, 

 programy profilaktyczne: 

rozwiązywanie konfliktów, 

mediacje, negocjacje, w tym 

programy rówieśnicze 

(koleżeńska pomoc w nauce), 

 udzielanie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 

dla uczniów zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym, 

 opracowanie procedur 

postępowania w sytuacjach 

związanych z substancjami 

psychoaktywnymi, 

 współpraca z gminą w sprawie 

realizacji zadań z zakresu 

profilaktyki narkomanii 

 realizacja edukacji zdrowotnej, 

edukacja prawna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 



 

Obszar tematyczny Cel główny Cele szczegółowe Zadania szkoły Zadania 

nauczycieli 

Odpowiedzialny Termin 

 

Działania 

prozdrowotne 

szkoły. 

Działalność 

wychowawcza i 

profilaktyczna 

 

 

 

Zwiększenie 

skuteczności 

działań 

wychowawczych 

i 

profilaktycznych 

na rzecz 

bezpieczeństwa 

i tworzenia 

przyjaznego 

środowiska 

w szkole 

 

Zapobieganie 

problemom 

i zachowaniom 

problemowym dzieci 

 

 

 Kształtowanie 

umiejętności uczniów i 

wychowanków w 

zakresie prawidłowego 

funkcjonowania w 

środowisku cyfrowym, 

w szczególności  w 

środowisku tzw. 

nowych mediów 

 

 upowszechnianie materiałów 

edukacyjnych na temat 

bezpiecznego korzystania 

nowych mediów 

 realizacja programów 

profilaktycznych dotyczących 

zagrożeń przestrzeni medialnej 

oraz sposobów reagowania w 

sytuacjach zagrożenia 

 upowszechnianie informacji o 

liniach pomocowych dla 

uczniów i wychowanków, w 

których można zgłaszać 

przypadki niebezpiecznych 

zdarzeń w Internecie 

 poszerzenie współpracy z 

instytucjami i podmiotami, które 

mogą wspierać działania szkoły 

na rzecz prawidłowego 

funkcjonowania uczniów w 

środowisku cyfrowym 

 edukacja prawna, programy, 

warsztaty profilaktyczne, 

materiały informacyjno-

edukacyjne dotyczące zagrożeń 

przestrzeni medialnej oraz 

sposobów reagowania w 

sytuacjach zagrożenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 
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Tradycje 

narodowe                         

i regionalne          

w naszej szkole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoc dzieciom 

biednym,                       

z rodzin 

patologicznych                         

i wielodzietnych 

- zapoznanie z historią 

narodową i regionalną 

- udział w 

uroczystościach 

związanych z 

obchodami 100 – lecia 

odzyskania 

niepodległości, 

- kultywowanie 

tradycji, 

- rozwijanie poczucia 

odpowiedzialności i 

miłości do ojczyzny 

oraz poszanowania dla 

polskiego dziedzictwa 

kulturowego 

-utworzenie drużyny 

harcerskiej 

 

 

- zaspokajanie 

socjalnych potrzeb 

uczniów 

 

 

 

 

 

- zwrócenie uwagi na 

problem „eurosierot” 

 

 

- uczeń zna tradycje, obrzędy 

narodu i regionu, 

- zna podstawowe wartości 

obywatelskie, 

- uczeń aktywnie uczestniczy 

w działaniach 

upamiętniających odzyskanie 

niepodległości, 

- wykazuje wiedzę na temat 

tradycji narodowych, 

- uczeń rozumie idee 

przyświecające harcerstwu,  

 

 

 

 

 

 

- uczeń nie czuje się 

napiętnowany ze względu na 

swoją sytuację finansową, 

- uczeń wie do kogo może się 

zwrócić w trudnych 

sytuacjach życiowych 

 

 

- uczeń wie gdzie może 

znaleźć wsparcie w sytuacji 

braku jednego lub obojga 

rodziców 

 

 

 

Uroczystości według grafiku 

 

 

 

 

 

- organizacja szkolnych uroczystości, 

- uczestnictwo w uroczystościach 

lokalnych, 

- zaangażowanie drużyny harcerskiej w 

podejmowane działania 

 

 

 

 

-zorientowanie się w sytuacji materialnej 

uczniów z zachowaniem dyskrecji, 

- organizowanie pomocy rzeczowej, 

- organizowanie dożywiania dzieci 

współpraca z GOPS i PCPR, 

 

 

 

-monitorowanie sytuacji uczniów, których 

rodzice przebywają poza granicami kraju 

w celach zarobkowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Według grafiku 

uroczystości 

 

 

 

Wychowawcy 

klas 

Dyrektor 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy 

klas 

Dyrektor 

 

 

 

 

Zatwierdzono do realizacji na Radzie Pedagogicznej dnia 11 września 2018 roku. 
 


