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Wstęp 

 

Program Wychowawczo – Profilaktyczny na rok szkolny 2019/20 został opracowany na podstawie 

diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, po wcześniejszym 

rozpoznaniu oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli oraz dokonaniu diagnozy bezpieczeństwa. 

Uwzględniono również priorytetowe zadania na rok szkolny 2019/20 wynikające z przyjętych do 

realizacji wniosków z nadzoru prowadzonego w ubiegłym roku szkolnym, diagnozy w zakresie 

kształcenia kompetencji kluczowych planu nadzoru Opolskiego Kuratora Oświaty,  polityki 

oświatowej Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego oraz koncepcji rozwoju placówki na lata 2019-

2024.  
1.      Kontynuacja działań szkoły na rzecz wychowania ku wartościom oraz edukacji zdrowotnej. 
2.      Kontynuacja realizacji programów, projektów edukacyjnych oraz poszukiwanie innowacyjnych 

rozwiązań, z uwzględnieniem zdobytej wiedzy w celu wszechstronnego rozwoju uczniów. 
3.      Zwiększenie roli nauczycieli w proces tworzenia planu pracy- współpraca nauczycieli w  celu 

realizacji  koncepcji pracy szkoły na rzecz  rozwoju uczniów oraz samorozwoju nauczycieli. 
4.      Dalszy monitoring osiągnięć uczniów w celu osiągania optymalnych efektów zwłaszcza 

mierzonych wynikami egzaminu 8-klasisty oraz egzaminu zawodowego – wzmocnienie roli 

wykorzystania przez uczniów wiedzy w praktyce. 
5.       Stwarzanie uczniów optymalnych warunków rozwijania swoich zainteresowań poprzez udział w 

projektach i konkursach. 
6.      Efektywne wykorzystanie godzin do dyspozycji dyrektora przeznaczonych na rozwijanie 

zainteresowań uczniów z uwzględnieniem diagnozy potrzeb oraz aktywnych metod pracy. 
7.      Wykorzystanie przez nauczycieli różnorodnych narzędzi bieżącego monitoringu własnej 

działalności w celu wdrażaniu działań wspierających uczniów. 
8.      Powszechne stosowanie na zajęciach dydaktycznych metod dostosowanych do potrzeb i 

możliwości uczniów oraz metod aktywizujących. 
9.      Przekazywanie uczniowi informacje o jego osiągnięciach edukacyjnych poprzez wskazanie, co 

uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy- powszechne stosowanie oceny kształtującej 
10.  Stosowanie procedury oceniania zgodnie z WSO 
11.  Bieżąca analiza IPET-ów uczniów oraz prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania zgodnie 

z przepisami prawa 
12.  Podejmowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczniów we współpracy 

ze  społecznością szkolną, rodzicami i środowiskiem z uwzględnieniem przepisów prawa i 

przyjętych procedur(np. organizacja wycieczek, wypadki ucznia). 
 

Działania profilaktyczne są opracowywane na podstawie corocznej diagnozy opracowywanej 

w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego. Są spójne z Gminnym Programem Profilaktyki              

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych oraz Krajowym Programem 

Przeciwdziałania Narkomanii. 

Dobór odpowiedniego programu z grupy programów rekomendowanych uzależnia się od celu 

profilaktycznego, który wynika  z uprzednio przeprowadzonej diagnozy. W sytuacji, gdy program 

rekomendowany nie jest dostosowany do możliwości psychofizycznych uczniów  

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, program 

rekomendowany jest modyfikowany, bądź działania profilaktyczne są opracowywane przez 

specjalistów pracujących z danymi uczniami. W zależności od potrzeb profilaktyka ma charakter 

uniwersalny lub selektywny. Do działań profilaktycznych włączani są: rodzice, opiekunowie, 

specjaliści oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, poradni psychologiczno-
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pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, placówek doskonalenia nauczycieli, 

podmiotów realizujących świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, 

opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, państwowych wojewódzkich i państwowych 

powiatowych inspektorów sanitarnych, Policji, pracodawców oraz innych podmiotów. 

  W tworzeniu programu brali udział przedstawiciele klasowych rad rodziców. Program opisuje 

wartości i działania skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców  związane z realizacją zadań             

w zakresie wychowania i opieki oraz profilaktyki. Treści i założenia programu są dostosowane do 

indywidualnych możliwości psychofizycznych i percepcyjnych  uczniów oraz do specyfiki pracy               

z dziećmi i młodzieżą w poszczególnych typach szkół oraz na danym etapie edukacyjnym. Program 

będą realizowali nauczyciele, wychowawcy, pedagog i psycholog w ramach zajęć dydaktycznych, 

zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, godzin  z wychowawcą, spotkań, pogadanek, 

zebrań  i imprez grupowych, uroczystości okolicznościowych oraz imprez klasowych i szkolnych, 

wyjść i wycieczek organizowanych przez placówkę oraz przez uczestnictwo uczniów                               

w ogólnopolskich programach i projektach .                                                                                                                                                         

 

Ogólne cele wychowawczo- profilaktyczne realizowane w szkole 

W pracy w naszej szkole chcemy, aby uczniowie: 

• Stawali   się  bardziej  samodzielni   w  dążeniu  do dobra  w jego  wymiarze 

indywidualnym i społecznym, 

• Rozwijali   się   wszechstronnie   i   harmonijnie   w   sferze   intelektualnej, 

duchowej, moralnej, etycznej, fizycznej oraz społecznej, 

• Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia  

wszelkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego  

miejsca w świecie, 

• Rozpoznawali   wartości   moralne,  dokonywali   wyborów   i   hierarchizacji 

wartości, 

• Świadomie   wybierali   to,   co   dobre   dla  ich   rozwoju   i   doskonalenia 

zawodowego, 

• Rozwijali swoją sprawność umysłową oraz osobiste zainteresowania. 

 

   Pragniemy wprowadzać ucznia w środowisko społeczne, w szczególności: 

• Uczyć szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego; 

• Przygotować   ucznia   do   życia   w   rodzinie,   w   społeczności   lokalnej 

i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania  

postaw patriotycznych; 

• Sprawiać aby uczniowie stawali się bardziej samodzielni w dążeniu do  

dobra w jego wymiarze zarówno indywidualnym jak i społecznym, godząc 

umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność 

za siebie i za innych, wolność własną i wolność innych; 

• Uczyć efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie; 

• Uczyć budowania więzi międzyludzkich; 

• Uczyć podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji 



4 
 

• Uczyć skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm; 

• Uczyć kultury osobistej; 

• Wpływać na kształtowanie postaw prorodzinnych ucznia; 

• Wychowywać ucznia do odpowiedzialności za własne czyny i ponoszenia 

konsekwencji dokonanych wyborów; 

• Wprowadzać ucznia w dziedzictwo kulturowe narodu polskiego oraz uczyć 

poszanowania kultury innych narodów; 

• Rozwijać umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów; 

• Uczyć współdziałania  i  współtworzenia w szkole wspólnoty nauczycieli 

i uczniów. 
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ROZDZIAŁ I 
 

Wartości wychowawcze 

 

Wartości wychowawcze ustanowione w celu ich osiągnięcia, przestrzegania  

i poszanowania przez wszystkich członków społeczności szkoły: 

• Osoba ucznia, jej wszechstronny rozwój, 

• Dociekliwość poznawcza na dobro, prawdę i piękno, 

• Edukacja, uczenie się 

• Samodzielność, 

• Wolność, ale w połączeniu z odpowiedzialnością 

• Cel życia i rzetelna praca, która do niego prowadzi 

• Wspólnota, w tym: państwo, ojczyzna, społeczność lokalna, rodzina,  

szkoła, 

• Wartości moralne, doskonalenie się, 

• Tolerancja, umiejętność dialogu. 

 

 

 

ROZDZIAŁ II 

  

Treści wychowawcze określone w programach edukacyjnych  przedmiotów nauczania,  

zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno- wychowawczych i terapeutycznych. 

 

W Zespole Szkół Specjalnych nauczyciele wprowadzają uczniów w świat wiedzy; 

wdrażają ich do samodzielności; pomagają im w podejmowaniu decyzji dotyczącej 

kierunku dalszej edukacji; przygotowują ich do aktywnego udziału w życiu 

społecznym . 

Edukacja w Zespole Szkół Specjalnych, wspomagając rozwój ucznia jako osoby  

i wprowadzając go w życie społeczne, powinna przede wszystkim, wprowadzać 

ucznia w świat nauki poprzez poznanie języka, pojęć, twierdzeń i metod 

właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym 

dalsze kształcenie, w tym: 

• rozbudzać i rozwijać indywidualnie zainteresowania ucznia; 

• wprowadzać w świat kultury i sztuki; 

• rozwijać umiejętności społeczne ucznia przez zdobywanie 

prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie 

rówieśniczej; 

• wykorzystywać zdobyte umiejętności w życiu codziennym. 

 

1) Treści wychowawcze realizowane są w ramach zajęć : 

• treści z zakresu etyki – kształtowanie wrażliwości moralnej, 

zachęcanie do bliższego i głębszego poznania samego siebie, 

pogłębianie rozumienia rzeczywistości, wdrażanie do refleksji              

i logicznego myślenia, 
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• treści z zakresu zdrowia – kształtowanie zdrowego stylu życia  

i inspirowanie harmonijnego rozwoju, 

• treści z zakresu ekologii – budzenie szacunku do przyrody,  

• treści z zakresu czytelnictwa – rozwijanie kompetencji czytelniczych, 

przygotowanie do pracy samokształceniowej, kształcenie postawy 

szacunku do polskiego dziedzictwa kulturowego w związku  

z globalizacją kultury masowej, umiejętność szeregowania informacji, 

krytycznego ich odbioru, 

• treści z zakresu regionalistyki- ugruntowanie poczucia tożsamości 

narodowej przez rozwój tożsamości regionalnej, 

• treści z zakresu edukacji europejskiej - rozwijanie tożsamości 

europejskiej budowanej na gruncie miłości do małej i wielkiej 

ojczyzny, 

• treści z zakresu kultury polskiej    na   tle   tradycji    

śródziemnomorskiej-    dostrzeganie w kulturze antycznej korzeni 

tożsamości kulturowej Polski i Europy, 

• treści z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa  - uświadomienie 

uczniom znaczenia obrony cywilnej (ludzi, środowiska i dóbr 

mater ialnych) i wykształcenia właściwych zachowań  

w sytuacjach zagrożeń, 

 

        a) lekcjach języka polskiego, języka obcego i komunikacji: 

• kształcenie umiejętności poprawnego mówienia, słuchania, pisania  

i czytania w różnych sytuacjach komunikacyjnych , prywatnych 

                 i publicznych oraz zaznajamianie z elementami wiedzy o języku, 

• rozwijanie zainteresowania językiem polskim jako składnikiem 

dziedzictwa narodowego i wyrabianie wrażliwości na piękno języka 

ojczystego, 

• wzbogacania   wiedzy   o   życiu   i   otaczającym   świecie,   

wprowadzenie w tradycje kultury regionalnej i narodowej, 

• przygotowanie do samokształcenia poprzez rozbudzanie 

zainteresowań czytelniczych    oraz    kształcenie    umiejętności    

korzystania    ze    środków upowszechniania informacji, 

• kształtowanie postaw uczniów w relacjach społecznych, względem 

wartości ogólnoludzkich i naturalnych, względem wiedzy, piękna  

i umiejętności działania, 

• przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu rodziny, 

środowiska, narodu, 

• kształtowanie umiejętności komunikowania się w języku obcym, 

•  kształtowanie i wdrażanie komunikacji alternatywnej i wspierającej. 
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b) lekcjach matematyki: 

• rozwijanie zdolności poznawczych,  

• uczenie wytrwałości w wysiłku umysłowym, dociekliwości w stawianiu 

pytań i szukaniu odpowiedzi, 

• rozwijanie umiejętności prowadzenia dyskusji, precyzyjnego 

formułowania problemów, argumentowania i obrony swojego 

stanowiska, 

• nauczanie przedstawiania rozwiązań problemów i zadań w sposób 

czytelny i precyzyjny, 

• uczenie właściwego planowania, organizacji i samodzielności pracy 

oraz odpowiedzialności za jej wyniki, 

• kształtowanie umiejętności pracy w zespole, 

• hartowanie na niepowodzenie w nauce i przygotowanie  

do pokonywania stresów w sytuacjach trudnych. 

 

c) lekcjach wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej: 

• wdrażanie dbałości o  własne zdrowie (wpływ  sprawności  

fizycznej  na zdrowie), 

• wdrażanie do udziału w rekreacji w zespole rówieśniczym  

i w rodzinie(umiejętność organizacji wypoczynku czynnego), 

• kształtowanie wrażliwości na piękno ruchu (estetyka ruchu i ładna 

postawa ozdobą człowieka), 

• kształtowanie umiejętności podporządkowywania ambicji własnych na 

rzecz zespołu (umiejętność współdziałania w grupie), 

• aktywizacja uczniów do dokonywania systematycznej kontroli 

sprawności fizycznej, 

• docenianie wartości ruchu na świeżym powietrzu( dostrzeganie 

walorów przyrody, poszanowanie środowiska naturalnego), 

• rozbudzanie   zainteresowań   sylwetką   ciała   -   utrzymanie   

prawidłowej postawy, 

• współzawodnictwo sportowe, 

 

d) na lekcjach fizyki: 

• budzenie szacunku do przyrody i podziwu dla jej piękna, 

• rozwijanie    zainteresowania    otaczającym    światem    i    motywacji    

do zdobywania wiedzy, 

• kształtowanie    aktywnej     postawy    wobec    potrzeby    

rozwiązywania problemów, 

• uczenie współpracy w zespole, przestrzegania reguł, 

współodpowiedzialności za sukcesy, porażki, wzajemnej pomocy, 

• kształtowanie takich cech jak: dociekliwość, rzetelność i upór w dążeniu 

do celu, systematyczność wewnętrzna i samokontrola, 

• kształtowanie postaw moralnych i intelektualnych właściwych dla 



8 
 

badania rzeczywistości, 

• pogłębianie rozumienia rzeczywistości, 

• kształtowanie świadomości o szkodliwości dla zdrowia człowieka 

ubocznych skutków techniki np.: hałasu, promieniowania, itp., 

• wyzwolenie aktywnej postawy wobec zagrożeń środowiska 

wynikających z produkcji i transmisji energii, 

• ukazywanie   znaczenia  odkryć  w  naukach  przyrodniczych  dla  

rozwoju cywilizacji. 

 

e) lekcjach geografii: 

w zakresie celów wychowawczych nauczanie geografii powinno przyczynić się do: 

• uświadomienia sobie przez uczniów wartości, jaką jest własny region     

i kraj oraz ich dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, 

• ukształtowania w uczniach postawy poszanowania  innych  narodów,  

ich systemów wartości, kultury i sposobów życia, 

• przygotowania   uczniów   do   życia   w   świecie   podlegającym   

szybkim przemianom oraz do kształtowania rzeczywistości 

przyrodniczej i społecznej, 

• ukształtowania  systemu  wartości  odpowiadającego  naturze               

i  godności ludzkiej, 

• wprowadzenia wychowanków w system wartościowania poczynań 

człowieka w środowisku przyrodniczym i społecznym, 

• ukształtowania poczucia odpowiedzialności za swoje środowisko 

geograficzne i społeczne, gotowości uczestnictwa w rozwiązywaniu 

problemów swojej społeczności, 

• odczuwania    potrzeby    współpracy    dotyczącej    zwalczania    

zagrożeń środowiska geograficznego oraz zagrożeń społecznych, 

• świadomego podejmowania decyzji uwzględniających zarówno 

zachowanie ciągłości funkcji przyrody i równowagi w środowisku, jak 

też potrzeby człowieka, 

• zafascynowania pięknem najbliższej okolicy, Ojczyzny, świata, 

• ukształtowania przekonania o potrzebie pokojowego współżycia            

z naszymi sąsiadami i współpracy z innymi narodami oraz niesienia im 

pomocy w razie klęsk żywiołowych, 

• przygotowania uczniów do efektywnego współdziałania w grupach 

koleżeńskich i społeczności klasowej. 

 

f) lekcjach chemii: 

• kształtowanie umiejętności i nawyku postępowania zgodnego  

z zasadami dbałości o własne zdrowie ( np. życie bez nałogów; rola 

składników odżywczych w   organizmie   oraz   zasady   prawidłowego    

żywienia,   zagrożenia   związane z nadużywaniem leków); 
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• kształtowanie umiejętności i nawyku postępowanie zgodnego                

z zasadami ochrony   środowiska   (   np.   źródła   promieniowania   

jądrowego   i   jego   skutki, mechanizmy i skutki niepożądanych 

zmian w atmosferze, biosferze, litosferze i    hydrosferze);    

kształtowanie    umiejętności    myślenia    prowadzącego    do 

zrozumienia zjawisk chemicznych zachodzących w otaczającym świecie; 

• uczenie  przestrzegania  przepisów   BHP,  aby  zapobiec   

nieszczęśliwym wypadkom; 

• wprowadzenia wychowanków w system wartościowania poczynań 

człowieka w środowisku; 

• ukształtowania poczucia odpowiedzialności za swoje środowisko; 

• odczuwania potrzeby współpracy dotyczącej zwalczania zagrożeń 

środowiska; 

• świadomego podejmowania decyzji uwzględniających zarówno 

zachowanie ciągłości funkcji przyrody i równowagi w środowisku, jak 

też potrzeby człowieka; 

• przygotowania   uczniów   do    efektywnego    współdziałania               

w   grupach koleżeńskich i społeczności klasowej. 

 

       g) lekcjach plastyki, muzyki,  zajęć artystycznych i kreatywności: 

• pozyskanie   poczucia   współdziedziczenia   wielkiej   tradycji   

kulturalnej, ogólnoludzkiej i narodowej oraz uczestnictwa w kulturze 

współczesnej; 

• rozbudzenie zainteresowania sztuką - plastyką, muzyką, a także 

teatrem - jako  wartością wyższej  rangi, leżącą poza sferą 

przydatności  praktycznej, wykształcenie wrażliwości w odbiorze 

tej wartości dla wzbogacenia aspiracji duchowych i pełniejszego 

przezywania życia; 

• wykształcenie potrzeby i nawyku włączania sztuki we własne życie 

przez obecność  w muzeach, galeriach, na koncertach  i  innych 

miejscach wykonań utworów muzycznych, a także przez możliwość 

kontaktu ze sztuką we własnym środowisku (reprodukcje, albumy, 

kasety i płyty kompaktowe oraz multimedia); 

• przez poznanie i zrozumienie istoty procesu twórczego z jego 

nieodłącznymi cechami:  kreatywnością ucznia, dążeniem do 

realizacji celu na miarę ; możliwości, śmiałością w podejmowaniu 

zadań trudnych o wielu niewiadomych, autokrytycyzmem – 

wzbogacenie   w przyszłości o czynnik twórczy działalności w każdej 

innej dziedzinie życia i pracy, 

• wykształcenie postawy otwartej wobec nowości, wobec zdarzeń 

i zjawisk wykraczających poza codzienne, potoczne doznania               

i doświadczenia i co się z tym l  wiąże -  przez poznanie wieloś ci  
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i  ró żnorodnośc i  pos taw  twórczych - jak wykształcenie 

tolerancji dla odmienności, uznania pluralizmu w kulturze i życiu                        

i społecznym, 

• przez poznanie i ocenę artystycznego dorobku sztuki polskiej      

i jej wielkich przedstawicieli - uznanie jej współwartości ze sztuką 

europejską i światową. 

 

h) na   lekcjach   biologii   kształtujemy   zainteresowania,   postawy    

i   przekonania w zakresie: 

• rozpoznawania czynników ryzyka, wpływających na zdrowie i rozwój, 

• zainteresowań biologicznych i skłaniania do samodzielnego poznawania 

świata żywego, 

• rozumienia stanowiska człowieka w przyrodzie, 

• dostrzegania   i   doceniania      wpływu   dynamicznego   rozwoju   

biologii   na rozwiązywanie problemów nurtujących ludzkość ( głodu, 

chorób, przedłużenia życia), 

• przekonania o konieczności wprowadzenia trwałego i zrównoważonego 

rozwoju, 

• doceniania wpływu przyrody na zdrowie człowieka, 

• przejawiania postaw etycznych wobec żywych organizmów, 

• poszanowania wszelkiego życia, 

• przejawianie aktywnej postawy w poczynaniach związanych      

z kształtowaniem i ochroną środowiska, 

• odczuwania potrzeby pogłębiania wiedzy przyrodniczej, 

• praktycznego wykorzystywania posiadanej wiedzy, 

• prawidłowego postępowania w sytuacjach trudnych, 

• świadomości zagrożeń środowiska przyrodniczego, 

• rozumienia własnej roli w ochronie środowiska, 

• doskonalenia swojej osobowości, 

• dbałości o własne zdrowie, 

• stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej, 

• przewidywania skutków stosowania używek, 

• odróżniania faktów  i  uznanych teorii  naukowych dotyczących  

problemów biologicznych od subiektywnych opinii i sądów. 

 

  i) lekcjach historii, wiedzy o życiu w społeczeństwie: 

• umacnianie i rozwijanie postawy patriotycznej, 

• kształtowanie postawy szacunku dla własnej państwa, narodu, 

kultury  

i symboli narodowych, 

• rozbudzanie poczucia   wartości i przynależności, indywidualnego, 

grupowego działania na rzecz społeczności lokalnej - „Małej 

Ojczyzny", 
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• kształtowanie świadomości   istnienia obowiązków wobec własnej  

Ojczyzny, w  tym  w  szczególności:   obowiązku jej  obrony,  

dbałość  o  dobre  imię, ukazywanie praktycznych  zastosowań 

zasad  i  procedur demokratycznych w społeczeństwie i później w 

dorosłym życiu, 

• kształtowania poszanowania wartości  humanistycznych                       

i  demokratycznych ( życie, godność ludzka, wolność, prawo, piękno, 

tolerancja szacunek do reguł procedur demokratycznych), 

• uczenie otwartości na potrzeby i poglądy innych ludzi,  

• kształtowanie    umiejętności    słuchania    i    brania    pod    uwagę    

poglądów i argumentów innych ludzi przy rozwiązywaniu problemów  

i konfliktów, 

• analizowanie przydatności różnych sposobów rozwiązywania 

konfliktów w konkretnych sytuacjach (poszukiwanie nowych 

rozwiązań konfliktów w konkretnych sytuacjach, 

• uczenie   respektowania   norm   współżycia   społecznego,   praw   

mniejszości narodowych, politycznych i religijnych, 

• uczenie gotowości przeciwstawiania się różnych przejawom patologii 

w życiu publicznym, 

• uczenia dostrzegania wartości uniwersalnych w wyborze wartości, 

• uczenie  odnajdywania  swego   miejsca  w  społeczności   lokalnej,   

państwie, zjednoczonej, Europie, świecie, 

• uczenie oceniania własnej postawy i postępowania w oparciu            

o uniwersalny system wartości, 

• uczenie odwagi bronienia własnego punktu widzenia ( argumentowanie  

i obrona własnego zdania), 

• kształtowanie tolerancji dla odmiennych postaw, poglądów, 

• tworzenie pozytywnych wzorów postaw osobowych i społecznych 

• przygotowanie do uczestnictwa w kulturze, 

• uczucie odpowiedzialności za własne działania, 

• kształtowanie zdolności do odnajdywania swego miejsca w życiu  

gospodarczym w warunkach gospodarki rynkowej i zmiennego rynku 

pracy, 

• rozbudzanie   wyobraźni,    pomysłowości    na   temat   przyszłej   

aktywności zawodowej, ( pomoc w świadomym kształtowaniu orientacji 

kariery zawodowej), 

• nabywanie umiejętności negocjacji i osiągania porozumienia, 

budowanie więzi międzyludzkich ( rozwijanie poczucia 

odpowiedzialności za siebie, rodzinę, region. Ojczyznę, świat). 

 

b) lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa: 

• uświadomienie uczniom znaczenia obrony cywilnej (ludzi, środowiska 
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i dóbr materialnych) i wykształcenia właściwych zachowań  

                 w sytuacjach zagrożeń, 

• kształtowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. 

 

c) lekcjach religii, etyki oraz wychowania do życia w rodzinie: 

• kształtowanie przynależności do wspólnoty, 

• kształtowanie umiejętności dzielenia się z innymi, 

• kształtowanie umiejętności odpowiadanie właściwymi postawami     

na wartości religijne i etyczne, 

• uwrażliwienie na sposoby realizacji przykazania miłości w życiu 

codziennym, 

• otwarcie na wartości stanowiące podstawę wszelkich międzyludzkich 

relacji, 

• odkrywanie godności człowieka, 

• przygotowanie ucznia do życia zgodne z normami moralnymi, 

• przygotowanie do właściwego przezywania Świąt Bożego Narodzenia      

i Wielkanocy, 

• ukazanie form wykorzystywania wolnego czasu, 

• kształtowanie szacunku do człowieka i przyrody, 

• kształtowanie pozytywnych cech charakteru, 

• kształtowanie postaw i wychowanie do wartości w oparciu o Biblię       

i literaturę. 

 

d) lekcjach funkcjonowania w środowisku oraz funkcjonowania osobistego  

i społecznego: 

• świadomość własnej tożsamości, akceptacja siebie jako osoby 

niepełnosprawnej; 

• ustalenie hierarchii potrzeb i podejmowanie samodzielnych decyzji, 

poczucia obowiązku; 

• ustalenia celów dalekich i bliskich, planowanie dnia i organizacja czasu 

wolnego; 

• dokonywanie wyborów w różnych sytuacjach życiowych; 

• posługiwanie się legitymacją szkolną, dowodem osobistym i innymi 

dokumentami; 

• urządzanie miejsca zamieszkania planowanie swoich wydatków; 

• kształtowanie i utrwalanie zachowań i nawyków ogólnie akceptowanych 

w społeczeństwie w zakresie higieny i wyglądu zewnętrznego; 

• przekazywanie, odbiór i wykorzystywanie różnych informacji ( również   

       z wykorzystywaniem komputera); 

• umiejętność porozumiewania się z otoczeniem, w tym, jeśli to konieczne                      

z wykorzystaniem wspomagających sposobów porozumiewania się. 

Umiejętność wypowiadania się, słuchania i zadawania pytań; 

• umiejętność dbania o własne zdrowie, korzystanie z pomocy służby 

zdrowia, umiejętność udzielania pierwszej pomocy, korzystanie                        

z pomocy pogotowia; 
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• umiejętność pełnienia różnych ról społecznych; 

• wychowanie do życia w rodzinie, ukazywanie wartości rodziny w życiu 

człowieka, zapoznanie ucznia z prawem do ochrony intymności; 

• uczestniczenie w warsztatach i przeglądach małych form artystycznych; 

• uczestniczenie w zawodach sportowych, imprezach rekreacyjnych, 

turystycznych; 

• poznawanie własnego regionu, kultury, tradycji regionalnych, organizacji 

i instytucji działających na danym terenie; 

• znajomość i zrozumienie swoich praw, umiejętność dbania o ich 

przestrzeganie; 

• uprawnienia osób z niepełnosprawnością do korzystania z systemu 

wsparcia społecznego; 

• poznanie osób i instytucji do których można  zwracać się o pomoc                  

w rozwiązaniu różnych spraw; 

• poznanie organizacji społecznych działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

  

      l) lekcjach techniki, przysposobienia do pracy, przedsiębiorczości i  doradztwa  

zawodowego: 

• kształtowanie umiejętności współpracy w grupie ( zespole ) oraz 

zaangażowania w realizowany temat, 

• wdrażanie do przestrzegania zasad BHP w trakcie pracy, 

• promowanie wśród uczniów idei ochrony środowiska naturalnego , 

• kształtowanie prawidłowych nawyków zachowania proekologicznego, 

postawy odpowiedzialności za stan najbliższego środowiska., 

• propagowanie oszczędności wody, energii, minimalizacja ilości 

powstających odpadów oraz ich zagospodarowanie, 

• wdrażanie do wykonywania prac użytecznych społecznie, 

• wyrabianie szacunku wobec ludzi pracujących oraz własnej i cudzej 

pracy, 

• wyrabianie dbałości o oszczędne gospodarowanie materiałami, 

• wskazywanie i kształtowanie pożądanych społecznie wzorów zachowań         

i postaw wobec  pracy, 

• rozwijanie aktywności poznawczej i twórczej młodego człowieka  

i właściwe jej motywowanie, 

• rozwijanie zainteresowań informatycznych i przygotowanie ucznia 

do funkcjonowania w zinformatyzowanym społeczeństwie, 

• kształtowanie  umiejętność zwrócenia się o pomoc do właściwych osób,  

• umiejętne wykonywanie poleceń związanych z pracą oraz jej planowe             

i rzetelne wykonywane,  

• promowanie zdrowego stylu życia, 

• wdrażanie zasad zdrowego odżywiania  i  zbilansowanej diety  oraz  ich 

znaczenia dla organizmu człowieka , 
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• higienicznie, bezpiecznie i estetycznie przygotowywanie i spożywanie 

posiłków, 

• aktywne i umiejętne spędzanie czasu wolnego, 

• wdrażanie do ruchu na świeżym powietrzu jako jedna z form 

wypoczynku, 

•  podejmowanie  aktywności we własnym gospodarstwie domowym, 

szkole, klasie, 

• Świadomie   wybierali   to,   co   dobre   dla  ich   rozwoju                             

i   doskonalenia zawodowego. 

 

e) lekcjach informatyki i na zajęciach komputerowych: 

• doskonalenie podstawowych umiejętności informatycznych 

(dostosowanych do indywidualnych możliwości każdego ucznia), 

• kształtowanie umiejętności rozwiązywania prostych problemów przy 

pomocy komputera, 

• rozwijanie zainteresowań informatycznych i przygotowanie ucznia 

do funkcjonowania w zinformatyzowanym społeczeństwie, 

•  kształtowanie umiejętności bezpiecznego korzystania z multimediów. 

 

 

Stosowane   metody   nauczania   powinny   przyczynić   się   do    kształtowania 

pozytywnego stosunku emocjonalnego i aktywnej postawy wobec przedmiotu. 
 

Kształcenie osób z upośledzeniem umysłowym jest dostosowane do możliwości 

psychofizycznych uczniów. Nauczyciele dokonują wielospecjalistycznej oceny 

funkcjonowania oraz preferencji i zainteresowań ucznia i opracowują indywidualne 

programy edukacyjne uwzględniające zintegrowane oddziaływania, wspomagające 

ich rozwój, aktywność indywidualną i społeczną. 

 

 

 

ROZDZIAŁ III  

Działania Profilaktyczne  

 

 

A. TREŚCI   PROGRAMOWE 

1. Dbałość o zdrowie ( fizyczne i psychiczne ), zdrowy styl życia, edukacja 

proekologiczna; 

2. Bezpieczeństwo na co dzień; 

3. Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie przemocy; 

4. Pomoc rodzinie (informacyjna, edukacyjna, socjalna); 
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Wskazówki do realizacji: 

1. Dbałość o zdrowie ( fizyczne i psychiczne ), zdrowy styl 

życia, edukacja proekologiczna  

Cele: 

• zrozumienie  przez  uczniów,  że  to   oni  sami  w  znacznym  stopniu   są 

odpowiedziami za własne zdrowie, 

• zapoznanie ze zmianami zachodzącymi w okresie dojrzewania w organizmie oraz 

w psychice, 

• kształtowanie wzorów zdrowego stylu życia i spędzania czasu wolnego: 

     uświadomienie co to znaczy „zdrowe życie" ; docenienie wartości dbania        

     o siebie, swoje samopoczucie poprzez właściwe odżywianie, sport, turystykę,           

     rekreację, unikanie stresów, 

• kształtowanie    umiejętności    higienicznego    przygotowania    posiłku            

 i kulturalnego spożycia, 

• kształtowanie przyzwyczajeń higienicznych, 

• zdobywanie wiedzy na temat higieny własnej i otoczenia, 

• kształtowanie poczucia grupowej odpowiedzialności za utrzymanie czystości      

w najbliższym otoczeniu, 

• ustalenie zasad dobrego komunikowania się, 

• wzmacnianie poczucia własnej wartości, 

• kształtowanie umiejętności niezbędnych w radzeniu sobie z problemami: 

 

➢ wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie, 

➢ budowanie udanych relacji z innymi ludźmi, 

➢ świadomego przeżywania emocji, 

➢ konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, 

➢ otwartego wyrażania swoich myśli i poglądów, 

➢ odreagowania napięć emocjonalnych, 

➢ właściwego zachowania w sytuacjach trudnych, w tym zwracania się     

o pomoc w przypadku wystąpienia zagrożenia. 

• uświadamianie, że życie bez kontaktu z przyrodą jest niemożliwe, wszystko co 

jest potrzebne człowiekowi do życia, czerpie on ze środowiska, 

• uwrażliwianie uczniów na zachowanie czystości w otoczeniu, 

•  uświadamianie, że każda istota żywa ma prawo do godnego życia, 

kształtowanie empatii wobec zwierząt, 

• kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody,  

• kształtowanie umiejętności racjonalnego korzystania z odnawialnych  

i nieodnawialnych zasobów przyrody, 

•     kształtowanie postawy świadomego konsumenta, 

• zapoznanie ze sposobami odzyskiwania surowców i odpadów, wdrażanie do      

segregacji śmieci, 

•      kształtowanie własnego „ja” w harmonii ze środowiskiem, 

•      kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego. 

 

Problematyka zajęć: 
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1. Przemiany fizyczne i emocjonalne zachodzące w organizmie. 

2. Zapobiegamy chorobom. 

3. Poznajemy i nazywamy uczucia. Wyrażamy je w różnych zachowaniach. 

4. Wpływ ruchu na postawę i budowę ciała. 

5. Przestrzegamy zasad higieny osobistej. 

6. Choroby brudnych rąk : dlaczego dbamy o czystość w klasie i w domu ? 

7. Higiena jamy ustnej. 

8. Wpływ wyglądu osobistego i czystości na samopoczucie. 

9. Miejsce pracy i wypoczynku ucznia. 

10. Higiena ciała, odzieży i obuwia. 

11. Estetyka spożywania posiłków. 

12. Co lubię, czego nie lubię - co muszę zmienić w moim sposobie odżywiania. 

13. Co mogę zrobić sam, aby być silnym i zdrowym ? 

14. Zasady bezpiecznego przyjmowania lekarstw. 

15. Czas wolny, jak go racjonalnie wykorzystać. 

16. Mogę wpływać na swoje samopoczucie. 

17. Budowanie udanych relacji z rówieśnikami i dorosłymi. 

18. Umiejętne wyrażanie swoich poglądów. 

19. Mój plan dnia. 

20. Porozumiewanie się i współpraca z innymi, szacunek dla siebie i innych, 

koleżeństwo i przyjaźń. 

21. Związki uczuciowe w rodzinie, prawa i obowiązki jej członków. 

22. Konflikty w środowisku szkolnym. 

23. Podstawowe reguły i zasady obowiązujące w relacjach międzyludzkich, 

sposoby radzenia sobie z własnymi i cudzymi negatywnymi emocjami. 

24. Ekologia – życie w zgodzie z przyrodą, szacunek dla świata zwierząt i 

roślin.  

25. Dostrzeganie walorów przyrodniczych najbliższego regionu. 

26. Dbanie o estetykę najbliższego otoczenia. 

27. Aktywne uczestniczenie w akcjach na rzecz środowiska. 

28. Wspieranie schroniska dla bezdomnych zwierząt – udział w zbiórkach 

żywności i pomoc bezdomnym zwierzętom. 

29. Nauka zachowań empatycznych wobec zwierząt – instytucje organizujące 

opiekę nad zwierzętami. 

30. Organizowanie zbiórki surowców wtórnych. 

31. Rozumienie skutków wypalania traw. 

32. Segregowanie śmieci. 

33.  Promowanie zdrowej żywności. 

34. Znajomość źródeł zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. 

 

 

2. Bezpieczeństwo na co dzień 

 

Cele : 

• zapoznanie ze sposobami zachowania się na wypadek burzy, pożaru, powodzi           

i innych zagrożeń, 

• poszerzanie wiadomości na temat bezpiecznego zachowania się na drodze, 

podczas gier i zabaw ruchowych, podczas przerw śródlekcyjnych, 

• ukazywanie   zagrożeń   czyhających   na   ucznia  poza   szkołą  i   skutków 

lekkomyślności dzieci, 

• zapoznanie z zasadami korzystania z pomocy pogotowia ratunkowego, policji, 
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straży pożarnej i innych instytucji. 

 

Problematyka zajęć: 

1. Bezpiecznie poruszamy się po drogach pieszo i rowerem. 

2. Bezpieczne korzystanie ze środków komunikacji miejskiej. 

3. Bezpieczeństwo w domu i poza nim. 

4. Bawię się bezpiecznie. 

5. Jak korzystać z urządzeń elektrycznych. 

6. Zabawy   niewybuchami,    niewypałami    oraz    substancjami    nieznanego 

pochodzenia. 

7. Bezmyślne wypalanie traw. 

8. Przeprowadzenie raz do roku ćwiczeń ewakuacyjnych. 

9. Realizacja wychowania komunikacyjnego. 

10. Kultura podróżowania środkami komunikacji miejskiej. 

11.  Kulturalne zachowanie się w miejscach publicznych. 

3. Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie przemocy 

Cele : 

• uświadomienie uczniom czym jest uzależnienie  ( w tym  od telewizji, 

komputera ), 

• kształcenie umiejętności świadomego dokonywania wyboru, 

• wzmacnianie  przekonania,  że  życie  bez  środka     uzależniającego jest 

ciekawsze, bardziej wartościowe, 

• nabywanie umiejętności odmawiania, 

• kształtowanie umiejętności otwartego wyrażania swoich uczuć, myśli i opinii  

w taki sposób, aby jednocześnie respektować uczucia i poglądy innej osoby  

i nie urażać innej osoby (zachowania asertywne), 

• kształtowanie postaw wolnych od nałogów, 

• przygotowanie do świadomego korzystania ze środków multimedialnych, 

• zmiana postaw wobec przemocy i przeciwdziałanie jej, 

• nabywanie akceptowanych społecznie sposobów radzenia sobie z gniewem, 

• Nauka alternatywnych form spędzania czasu, które są w pełni akceptowalne 

społecznie. 

 

Problematyka zajęć: 

1. Palenie papierosów jest niebezpieczne dla zdrowia. 

2. Używanie i nadużywanie alkoholu. 

3. Wiem, kiedy odmówić. 

4. Wpływ alkoholu na organizm człowieka. 

5. Co wiemy o narkotykach. Ich wpływ na organizm człowieka. 

6. Działanie inhalantów ( środków odurzających lotnych). 

7. Co wiemy o dopalaczach. Ich wpływ na organizm człowieka. 

8. Wpływ środków masowego przekazu na psychikę i życie człowieka. 

9. Cyberprzemoc. 

10. Jak radzić sobie z przemocą rówieśniczą. 

11.  Sposoby rozwiązywania konfliktów oraz reagowania wobec przejawów agresji i 

przemocy. 
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12.  Poszanowanie godności każdego człowieka, 

13.  Sposoby spędzania wolnego czasu. 

 

4. Pomoc rodzinie (informacyjna, edukacyjna, społeczna ) 

• organizowanie spotkań z psychologiem, pedagogiem, pielęgniarką szkolną, 

• organizowanie spotkań ze specjalistami,  współpraca ze strażą miejską, policją, 

• pomoc uczniom zagrożonym niedostosowaniem społecznym: dożywianie 

najbiedniejszych uczniów, zakup podręczników, wyprawki dla uczniów, 

stypendia i zapomogi szkolne. 

 

B. METODY I FORMY PRACY 

• rozmowy, pogadanki, 

• dyskusja, dzielenie się doświadczeniami, 

• praca w parach, trójkach, grupach, praca indywidualna, 

• burza mózgów, 

• drama, odgrywanie ról, 

• drzewko decyzyjne, 

• zajęcia plastyczne, 

• gry i zabawy ruchowe, 

• indywidualna pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów życiowych, 

• broszury, ulotki, poradniki, filmy profilaktyczne, prezentacje, spotkania                      

z ludźmi, 

• grupowe zajęcia warsztatowe, socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne, 

• festyny, imprezy środowiskowe, konkursy,  

• udział w konkursach, pracach i akcjach ekologicznych, 

• zajęcia pozalekcyjne, zabawy, spektakle teatralne, 

• współpraca z domem rodzinnym, 

• spotkania ze specjalistami – Strażą Miejską, Policją, kuratorami itp.,  

• gazetki ścienne w klasach i na korytarzu, 

• ankiety. 

 

C. ZAMIERZONE EFEKTY PROGRAMU 

Uczeń potrafi: 

• właściwie zachować się w każdej sytuacji, 

• wzmacniać prawidłowe relacje z rodziną, 

• umiejętnie zdiagnozować zaistniały problem, 

• podejmować trafne decyzje, 

• stosować zasadę asertywności w trudnych sytuacjach, 

• radzić sobie ze swoimi emocjami, 

• skutecznie reagować na krzywdę innych, 

• pomagać innym, 

• doceniać własne wartości, 

• dbać o estetykę własnego warsztatu pracy, 

• określić mocne i słabe strony swego zachowania, 

• orientować się w skali zagrożeń, 

• dostrzec szkodliwość wszelkiego rodzaju używek, 

• wyrażać dezaprobatę wobec uzależnienia, 

• rozumieć potrzebę tolerancyjnego zachowania na co dzień, 
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• dbać o własne zdrowie fizyczne i psychiczne, 

• dbać o higienę osobistą, 

• być świadomy problemów występujących w okresie dojrzewania, 

• być odpowiedzialnym za ludzkie życie, 

• stosować zasady „savoir-vivre", 

• świadomie korzystać ze środków multimedialnych, 

• dokonywać właściwego osądu napotkanych autorytetów i idoli, 

• umiejętność przygotowania i kulturalnego spożywania posiłków, 

• bezpieczne poruszanie się po drogach jako pieszy i rowerzysta, 

• bezpieczne i kulturalne korzystanie ze środków komunikacji publicznej, 

• szanowanie i dbałość o otaczającą przyrodę, 

• postawa proekologiczna. 

 

D. EWALUACJA PROGRAMU 

Dokonywana będzie raz w roku w miesiącu czerwcu poprzez zastosowanie 

następujących narzędzi badawczych : 

• analiza dokumentów szkolnych, 

• ankietowanie, 

• wywiady, 

• obserwacja zachowań uczniów, 

• rozmowy z uczniami, 

• rozmowy z nauczycielami, 

• rozmowy z rodzicami, 

• rozmowy z pracownikami administracji i obsługi. 

Tak zdiagnozowane przedsięwzięcia pozwolą na określenie mocnych i słabych stron 

działań wychowawczych, co wpłynie na modyfikację programu i racjonalne 

planowanie poprawy efektywności pracy szkoły. 

 

INNE DZIAŁANIA WSPIERAJACE WYCHOWANIE UCZNIÓW                      

I WPŁYWAJACĄ NA WZROST ICH BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE 

 

I. Program „ Jestem bezpieczny w szkole i środowisku” 

              Celem Programu jest zwiększenie bezpieczeństwa uczniów oraz 

przeciwdziałanie przemocy w szkole przez zwiększenie świadomości problemu, 

zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie uczniom narzędzi                     

w skutecznym radzeniu sobie w sytuacjach niebezpiecznych i trudnych. W ramach 

programu realizowane są tematy z zakresu bezpieczeństwa i profilaktyki. Nawiązano 

współpracę ze Strażą Miejską, policją i innymi instytucjami i specjalistami. 

 

II. Wykorzystanie monitoringu wizyjnego. 

Szkoła jest monitorowana poprzez system kamer zamontowanych na terenie 

szkoły oraz podwórka szkolnego.  O prowadzeniu monitoringu poinformowani 

zostali uczniowie, rodzice i właściwy komisariat policji. Osoby uprawnione do 

obsługi systemu mają prawo odtworzyć nagrania w celu pozyskania informacji               

z zapisu. 

Monitoring ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły 

zarówno uczniów jak i pracownikom szkoły. Ma pomagać w rozwiązywaniu sytuacji 

konfliktowych, pomagać w ustaleniu przebiegu zdarzenia, eliminować inne 

zagrożenia (wejście osób nieuprawnionych na teren szkoły, kradzieże, niszczenie 
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mienia). Nagranie wideo może zostać wykorzystane wyłącznie w celu ustalenia 

sprawców i osób poszkodowanych w zdarzeniu, przebiegu samego zdarzenia              

i wyciągnięcia konsekwencji. Zapisy mogą zostać udostępnione Policji i innym 

organom ścigania na ich wniosek. W uzasadnionych przypadkach zapisy mogą 

zostać pokazane uczniom i rodzicom. Monitoring wykorzystywany będzie zgodnie     

z procedurami i zasadami ochrony danych osobowych. 

 

 III. Procedury postępowania w sytuacjach trudnych. 

 

Szkoła ma opracowane procedury postępowania w sytuacjach trudnych 

oraz wymagających interwencji medycznej. Procedury są zgodne z zaleceniami 

MEN. Nauczyciele zostali przeszkoleni na radzie pedagogicznej w roku 

szkolnym 2018/19 i zapoznani z obowiązującymi procedurami. W śród uczniów 

zostały przeprowadzone zajęcia profilaktyczne, na których omówiono i 

przećwiczono zachowanie w sytuacjach zagrożenia. 

 

ROZDZIAŁ IV 

 

 

PROGRAM  WSPÓŁPRACY  Z  RODZICAMI 

w roku szkolnym 2019/2020 

 

 Program współpracy z rodzicami jest integralną częścią programu 

wychowawczo- profilaktycznego  szkoły. Zawiera on ogólne zadania współpracy             

z rodzicami będące podstawą do planowania zadań szczegółowych na dany rok 

szkolny przez dyrektora szkoły  i wychowawców klas. 

 

CELE: 

• Rozwijanie współpracy z rodzicami 

• Zaangażowanie rodziców w życie klasy i całej szkoły 

• Uświadomienie rodzicom potrzeb dzieci oraz zagrożeń , które na nie czyhają 

• Współuczestniczenie rodziców w tworzeniu klimatu szkoły 

• Integracja rodziców, dzieci oraz pracowników szkoły 

 

ZADANIA SZKOŁY W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI : 

• Niwelowanie barier w relacjach rodzice-szkoła 

• Zapoznanie rodziców z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz 

aktami szkoły 

• Zapewnienie współdecydowania w sprawach ważnych dla życia szkoły 

(środki finansowe gromadzone przez rodziców, zajęcia dodatkowe dla 

uczniów) 

 

FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI : 

• Spotkania Rady Rodziców 

• Wywiadówki 

• Indywidualne spotkania (spotkania z wychowawcami, nauczycielami, 

pedagogiem, psychologiem) w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca 

pedagog-psycholog- opracowanie harmonogramu spotkań 

wychowawcy, nauczyciele- przygotowanie informacji o uczniach 

nauczyciele, wychowawcy, pedagog, psycholog – dyżury w określonych salach 
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lekcyjnych 

• Dni otwarte, zajęcia otwarte dla rodziców 

• Wspólne uroczystości 

• Szkolenia, wsparcie rodziców 

 

HARMONOGRAM  REALIZACJI  SZKOLNEGO  PROGRAMU  

WSPÓŁPRACY  Z  RODZICAMI 

PODJĘTE 

DZIAŁANIE 

TERMIN ODPOWIEDZIALNY ZAKRES WSPÓŁPRACY 

Poprawa bezpieczeństwa 

uczniów na terenie 

szkoły, zajęciach 

pozalekcyjnych i 

wycieczkach szkolnych  

 

wrzesień 

na bieżąco 

Rada Rodziców 

 

Dyrekcja 

nauczyciele 

Umożliwienie spotkania rodziców  

z ubezpieczycielem 

Rozmowy z  rodzicami  

na temat bezpieczeństwa dzieci w 

szkole i w drodze do szkoły  

(dojazdy) 

 

Ślubowanie uczniów            

klas I 

 

październik Wychowawcy klas Wsparcie finansowe                              

w przygotowaniu symbolicznych 

pamiątek dla uczniów 

Praca na rzecz szkoły 

 

 

 

 

Cały rok Dyrektor szkoły, 

przedstawiciele Rady 

Rodziców, wychowawcy klas 

Pozyskiwanie sponsorów – 

finansowanie obiadów dla 

potrzebujących uczniów 

Andrzejki 

 

 

 

listopad Wychowawcy, klasowe Rady 

Rodziców 

Przygotowanie poczęstunku, pomoc 

w dekoracji sal. 

Doradztwo edukacyjno- 

zawodowe 

 

 

listopad Wychowawcy klas szkoły 

branżowej i klasy VII – VIII 

podstawowej, pedagog 

 

Udział w spotkaniu z pedagogiem, 

wychowawcą i doradca zawodowy 

 

Dzień św. Marcina listopad Zespół organizacyjny, 

wychowawcy klas 

Opieka nad dziećmi, udział                    

w imprezie 

Profilaktyka uzależnień/ 

cyberprzemoc 

 

 

 

 

 

Cały rok  

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas, pedagog, 

psycholog 

 

 

 

 

 

 

Udział w spotkaniach ze 

specjalistami w zakresie 

profilaktyki uzależnień (policjant, 

przedstawiciel poradni, pedagog, 

obserwacja dzieci oraz rozmowy           

z nimi) 

 

Spotkanie wigilijne 

 

grudzień Wychowawcy klas, klasowe 

Rady Rodziców 

Wychowawcy klas, klasowe Rady 

Rodziców 
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Bal karnawałowy 

 

styczeń Wychowawcy klas, klasowe 

Rady Rodziców 

Przygotowanie poczęstunku, pomoc 

w udekorowaniu sali 

Bal dobroczynny dla 

rodziców i nauczycieli na 

rzecz szkoły 

luty Rada Rodziców, dyrektor 

szkoły, nauczyciele 

Pomoc w zorganizowaniu 

 i przeprowadzeniu imprezy 

Realizacja programu 

„Jestem bezpieczny w 

szkole i środowisku” 

Cały rok Pedagog, psycholog, 

pielęgniarka, wychowawcy 

klas 

Wsparcie w realizacji działań 

Światowy Dzień Ziemi 

 

 

kwiecień Wychowawcy klas, Samorząd 

Szkolny 

Festyn, pomoc w zorganizowaniu 

imprezy na świeżym powietrzu 

Chrońmy nasze zdrowie 

 

 

Cały rok Pielęgniarka szkolna, 

wychowawcy klas 

Wygłoszenie pogadanek i prelekcji 

na  zebraniach oraz konsultacjach 

indywidualnych przez pielęgniarkę 

dla rodziców. 

Konferencja „Słodko- 

gorzki świat osób 

niepełnosprawnych” 

maj Zespół organizacyjny Udział, promocja konferencji 

Wycieczki klasowe 

 

 

Kwiecień-  

Czerwiec 

 

Wychowawcy klas, klasowe 

Rady Rodziców 

 

Pomoc w organizacji wyjazdów 

(wybór miejsca wyjazdu, środka 

lokomocji, zbiórka pieniędzy) 

Uroczystość zakończenia 

roku szkolnego 

czerwiec Klasowe Rady Rodziców Przygotowanie sali 
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