
Program Wychowawczo – Profilaktyczny dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 3 w Krasnymstawie 

dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną 

na rok szkolny 2021/2022 

 

 

Podstawa prawna: 

 

✔ Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021r poz.1082) 

✔ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły 

przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017r., poz. 356). 
 

Sylwetka absolwenta szkoły podstawowej: 

1. Jest samodzielny na miarę swoich możliwości. 

2. Dba o swoje zdrowie, higienę osobistą, bezpieczeństwo oraz aktywnie spędza czas wolny. 

3. Wyraża swoje emocje w sposób społecznie akceptowany. 

4. Wie jak poradzić sobie w trudnych sytuacjach. 

5. Stosuje zdobytą wiedzę w praktyce ( czyta, liczy, pisze, jest ciekawy świata), jest przygotowany do kontynuowania nauki w szkole zawodowej. 

6. Ma poczucie tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej i regionalnej. 

7. W życiu kieruje się następującymi wartościami: zdrowie, bezpieczeństwo, Ojczyzna, odpowiedzialność, szacunek. 

 

 

Cele ogólne i szczegółowe: 



I. Wdrażanie do samodzielności, dbania o własne zdrowie i higienę osobistą. 

 

1) zna zasady kreowania  zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki, 

2) przeciwstawia się używaniu substancji psychoaktywnych i uzależnieniom, 

3) Zna zasady dbania o swoje zdrowie, wygląd zewnętrzny i higienę osobistą. 

4) Samodzielnie wykonuje czynności życia codziennego, wykazuje zaradność życiową. 

5) Aktywnie spędza czas wolny. 

6) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią. 

 

II. Doskonalenie umiejętności wyrażania przeżyć i emocji w sposób społecznie akceptowany. 

 

       7) Wyraża swoje emocje w sposób akceptowany społecznie. 

       8) Umie odczytywać komunikaty niewerbalne u innych wyrażające różne emocje. 

       9) Rozpoznaje swoje stany emocjonalne. 

       10) Lubi siebie, ma pozytywny obraz samego siebie. 

       11) Wie jak w skuteczny sposób odmówić. 

 

III. Wdrażanie do stosowania zdobytej wiedzy w praktyce, w sytuacjach pozalekcyjnych. 

 

       12) Uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych. 

       13) Uczestniczy w życiu szkoły ( apele, akademie, konkursy, zawody…) 

       14) Uczestniczy w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego. 

 

IV. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, kulturowej i religijnej. 

 

      15) Zna i szanuje symbole narodowe . 

      16) Kultywuje tradycje i obyczaje. 

      17) Uczestniczy w uroczystościach patriotycznych  i religijnych. 

    18) Zna historię oraz kulturę swojego miasta, gminy, powiatu ( małej ojczyzny). 

    19) Przejawia postawę tolerancji wobec innych narodowości i wyznań religijnych. 



 

V. Wdrażanie do budowania prawidłowych relacji społecznych. 

 

   20) Stosuje zwroty grzecznościowe. 

   21) Jest otwarty i prawdomówny. 

   22) Potrafi komunikować swoje potrzeby w sposób jasny i zrozumiały. 

   23) Przejawia troskę o inne osoby, jest empatyczny. 

   24) Umie współpracować w grupie. 

   25) Umiejętnie rozwiązuje konflikty, poprawnie zachowuje się w sytuacji kryzysowej. 

 

 

 

Zdrowie - edukacja zdrowotna 

 

Zadanie Działanie Realizacja celu                   Klasa Termin realizacji Odpowiedzialni Do kogo 

skierowane 

działania 

Kształtowanie 

umiejętności 

samodzielnego, 

codziennego dbania 

o własne zdrowie i 

higienę osobistą. 

 

Wyrobienie nawyku mycia rąk 

i dbałości o czystość ubrania 

po 

przez pogadanki i praktyczne 

ćwiczenia. 

3 I-III Cały rok Wychowawcy 

Wychowawcy 

internatu 

Szkolna 

pielęgniarka 

nauczyciele 

Uczniowie 

 Propagowanie wiedzy 

dotyczącej zdrowego stylu 

życia (higieny pracy, nauki i 

odpoczynku, 

odżywiania się) poprzez 

zajęcia warsztatowe- lekcje 

przyrody, wychowania do 

życia w rodzinie, godziny z 

wychowawcą. Prezentacja 

publikacji z zakresu 

1,2,3,4 IV-VIII Cały rok Wychowawcy 

Wychowawcy 

internatu 

Nauczyciele 

Szkolna 

pielęgniarka 

Bibliotekarka 

Uczniowie 



profilaktyki zdrowia z zasobów 

biblioteki. Pokazy udzielania 

pierwszej pomocy. 

Wyrobienie 

nawyków i 

umiejętności 

sprzyjających 

zachowaniu 

zdrowia 

 

 

 

 

- Akcje fluoryzacyjne - 

praktyczna nauka 

szczotkowania zębów 

3 I-VIII Październik Wychowawcy klas 

szkoły podstawowej 

Wychowawcy grup 

wychowawczych 

Uczniowie 

 

 

 

 

 

- Pogadanki na godzinie 

wychowawczej dotyczące: 

-zdrowego odżywiania; 

- znaczenia higieny osobistej, 

-kształtowania nawyków 

higienicznych w odniesieniu 

do własnego ciała, ubioru i 

środowiska jako warunku 

dobrego samopoczucia i 

zdrowia. 

1,3 IV-VIII Cały rok Wychowawcy klas 

szk. Podstawowej 

 

Uczniowie 

 

 

 

 

 

- Organizowanie akcji 

związanych ze zdrowym 

stylem życia. Działania na 

rzecz własnego zdrowia, 

sprawności fizycznej, 

prawidłowej postawy i 

zgrabnej sylwetki poprzez 

uprawianie sportu i 

propagowanie aktywnych form 

wypoczynku na świeżym 

powietrzu. 

1,4 I-VIII II semestr Nauczyciele w-f 

Wychowawcy 

Wychowawcy grup 

wychowawczych 

Szkolny rehabilitant 

Uczniowie 

 - Zapoznanie uczniów z 1,3 IV-VIII Cały rok Nauczyciele, Uczniowie, rodzice 



 

 

 

 

 

 

procedurami zachowania 

bezpieczeństwa podczas 

zapobiegania, przeciwdziałania 

i zwalczania COVID-19, -

zapoznanie uczniów z 

zasadami zachowania 

bezpieczeństwa w szkole, 

miejscach publicznych, 

środkach transportu 

publicznego 

 

 

 

pielęgniarka 

Wsparcie 

wychowawcze i 

profilaktyczne 

środowiska 

szkolnego w 

sytuacji kryzysowej 

wywołanej 

pandemią COVID 

 

 

 

 

 

 

 

 

- spotkania z psychologiem, 

pedagogiem dla 

zainteresowanych uczniów i 

rodziców, 

- zajęcia psychoedukacyjne 

prowadzone przez nauczycieli i 

wychowawców, 

- spotkania z pielęgniarką  

dotyczące zdrowia 

psychicznego w czasie 

pandemii  

 

 

 

1,3 I-VIII VI-XII 2021 Wychowawcy,  

Wychowawcy 

internatu, 

nauczyciele, 

psycholog, 

pedagog, 

pielęgniarka 

Uczniowie, rodzice 

Ochrona 

społeczności 

szkolnej przed 

zachorowaniem na  

Covid-19 i 

rozprzestrzenianiem 

Przekazanie informacji 

uczniom o zagrożeniu 

biologicznym SARS-CoV-2, 

drogach rozprzestrzenia się 

wirusa, objawach choroby oraz 

skutków dla zdrowia- 

1,3 I-VIII IX, cały rok szkolny  Dyrektor, 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog, 

psycholog, 

pielęgniarka 

Uczniowie, rodzice, 

nauczyciele 



się epidemii w 

środowisku 

szkolnym 

wykorzystanie pakietów 

edukacyjnych MEiN 

 

Szczegółowe omówienie 

obowiązujących w szkole 

procedur bezpieczeństwa 

 

Przekazanie rodzicom drogą 

elektroniczną lub na zebraniach 

aktualnych komunikatów GIS, 

MEiN                   z 

wytycznymi dotyczącymi 

postępowań w sytuacji 

zagrożenia pandemią 

 

Ograniczenie dostępu osobom 

z zewnątrz na teren budynku 

szkolnego 

 

Wyposażenie sal lekcyjnych, 

świetlicy, szatni przy salach 

gimnastycznych, pomieszczeń 

wejściowych, stołówki w 

środki dezynfekujące wraz  

z dołączonym komunikatem  

o obowiązku dezynfekcji rąk 

 

Udostępnianie informacji na 

stronie www szkoły oraz na 

drzwiach wejściowych  

o skuteczności szczepień 

profilaktycznych. 

 

Świadczenie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 



dzieciom podlegającym 

izolacji, będącym w stresie w 

związku z zachorowaniem 

członków rodziny na Covid-19, 

obawy przed zakażeniem 

 

Przeprowadzenie zajęć 

wychowawczych na temat 

ochrony wzroku w pracy                   

z monitorem, ergonomii 

stanowiska nauki, higieny  

w nauce zdalnej. 

 

Przeciwdziałanie 

zjawiskom 

niedostosowania 

społecznego wśród 

uczniów. 

Działalność edukacyjna 

przeciw nałogom, filmy, 

pogadanki, spektakle teatralne 

z zakresu wychowania 

zdrowotnego 

 i szkodliwości palenia 

papierosów, picia alkoholu, 

używania narkotyków. 

2,3 IV-VIII Cały rok Wychowawcy klas 

psycholog 

Pedagog 

Pielęgniarka 

szkolna 

 

uczniowie 

Realizowanie wśród 

uczniów oraz ich 

rodziców/ 

opiekunów 

prawnych 

programów 

profilaktycznych i 

promocji zdrowia 

psychicznego 

dostosowanych do 

potrzeb 

indywidualnych i 

grupowych oraz 

realizowanych 

Wspieranie uczniów ze 

środowisk 

zmarginalizowanych, 

zagrożonych demoralizacją                                

i wykluczeniem społecznym. 

 

Prowadzenie działań z zakresu 

pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

Indywidualne rozmowy z 

uczniami na temat właściwych 

postaw wobec niebezpiecznych 

środków. 

Zapewnienie uczniowi 

2,3 I-III Cały rok szkolny Nauczyciele, 

wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog, 

Uczniowie, 

rodzice/opiekunowi

e prawni 



celów 

profilaktycznych, 

rekomendowanych 

przez Krajowy 

Program 

Przeciwdziałania 

Narkomanii 

określonym w 

przepisach 

wydanych na 

podstawie art. 7 ust. 

5 ustawy o 

przeciwdziałaniu 

narkomanii 

zaufanego miejsca, do którego 

może zgłosić się o pomoc. 

Angażowanie uczniów w kółka 

zainteresowań, rozwój 

sprawności fizycznej na 

dodatkowych zajęciach. 

Upowszechnianie programów 

edukacyjnych i szkoleń 

rozwijających kompetencje 

wychowawcze rodziców 

realizacja edukacji zdrowotnej 

w szkołach i placówkach w 

zakresie przeciwdziałania 

uzależnieniom (Pogadanki, 

lekcje wychowawcze, 

spotkania z pielęgniarką) 

wdrażanie programów 

profilaktyki uzależnień z 

zakresu profilaktyki 

uniwersalnej, 

rekomendowanych przez 

Ministerstwo Edukacji 

Narodowej (Realizacja 

programu „Ars, czyli jak dbać 

o miłość” i „Myślę 

pozytywnie”) 

Ochrona uczniów i 

absolwentów przed 

zjawiskiem handlu 

ludźmi 

 -prowadzenie we wszystkich 

oddziałach lekcji 

wychowawczych 

poświęconych tematyce 

zagrożeń i niebezpieczeństw 

związanych z handlem 

ludźmi i nieostrożnym 

podejmowaniem aktywności 

zarobkowej za granicą, 

1,4 I-VIII Cały rok Wszyscy 

nauczyciele, 

Psycholog, pedagog 

pielęgniarka 

Uczniowie 

Rodzice 

nauczyciele 



- projekcję filmów o 

charakterze prewencyjnym, 

- różnego rodzaju zajęcia 

specjalistyczne, dyskusyjne, 

warsztatowe, 

treningowe, 

- inne formy działań 

profilaktycznych np.: akcje 

informacyjno-plakatowe, 

szkolne, gazetki ścienne, 

udostępnianie 

młodzieży materiałów 

informacyjnych, 

- upowszechnianie wśród 

rodziców i nauczycieli wiedzy 

o zagrożeniach 

związanych ze zjawiskiem 

handlu ludźmi. 

Nauka dbania o 

higienę osobistą 

 

 

 

- Zwracanie uwagi na higienę 

rąk przez posiłkami - 

"Światowy Dzień Mycia Rąk" 

4 I-VIII Październik Wszyscy 

nauczyciele 

uczniowie 

 

 

 

 

 

- Zmiana obuwia 4 I-VIII Październik Wszyscy 

nauczyciele 

Samorząd 

Uczniowski 

uczniowie 

 

 

 

 

 

- Zmiana stroju przed lekcjami 

w-f 

3 I-VIII Cały rok Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

uczniowie 

 

 

- Przypominanie o zmianie 

bielizny 

3 I-VIII Cały rok Wychowawcy grup 

wychowawczych 

Uczniowie 



 

 

 

 

 

 

 

 

- Spotkanie z pracownikiem 

SANEPiD 

3 VI – VIII Marzec A. Mazurek 

Szkolna 

pielęgniarka 

uczniowie 

 Promowanie aktywnych i 

atrakcyjnych form 

zagospodarowania czasu 

wolnego poprzez uczestnictwo 

w zajęciach pozalekcyjnych 

np. basen, sks, zawody, 

konkursy, warsztaty. 

3 I-VIII Cały rok nauczyciele uczniowie 

 Zaangażowanie w działalność 

rozwijającą aktywności 

twórcze (plastyczne, 

muzyczne, techniczne, 

ekologiczne, polonistyczne, 

fizyczne, matematyczne itp.) 

3 IV – VIII Cały rok nauczyciele uczniowie 

Zwiększenie 

poziomu 

bezpieczeństwa w 

szkole 

Zaznajamianie z przepisami 

bhp, drogami ewakuacyjnymi 

w szkole. Systematyczne 

przypominanie zasad 

bezpiecznego poruszania się po 

drogach, podróżowania, 

nawiązywania znajomości, 

bezpiecznego spędzania czasu 

wolnego. Prowadzenie 

monitoringu wizyjnego w 

SOSW oraz analizowanie  

nagrań z monitoringu w 

sytuacjach kryzysowych 

zgodnie z wytycznymi 

6 I-VIII Cały rok Dyrektor, 

wicedyrektor, 

kierownik, 

Nauczyciele 

Szkolna 

pielęgniarka 

Wszyscy 

nauczyciele 

Samorząd 

Uczniowski 

Wychowawcy grup 

wychowawczych 

Uczniowie, rodzice, 

nauczyciele, 

pracownicy ośrodka 



zawartymi w statucie SOSW.  

 Udział w próbnej ewakuacji. 6 I-VIII październik Arkadiusz Mazurek Uczniowie 

Pracownicy ośrodka 

 Spotkanie z policjantem 5 I-VIII luty Nauczyciele uczniowie 

 Spotkanie ze strażakami. 5 IV-VIII czerwiec Nauczyciele uczniowie 

 Ochrona mienia społecznego – 

pogadanki na godzinach 

wychowawczych, apelach SU 

5 I-VIII Cały rok Wychowawcy 

Wychowawcy 

internatu 

Anna Zieniewicz 

Renata Dziurian 

 

uczniowie 

Wspieranie rozwoju 

autonomii i 

umiejętności dbania 

o własne dobro. 

Pogadanki na temat 

kształtowania 

odpowiedzialności za własne 

zdrowie psychiczne 

Stymulowanie rozwoju 

samoakceptacji i samokontroli. 

Wspieranie rozwoju 

niezależności od opinii grupy i 

odporności na nieakceptowaną 

presję rówieśniczą. 

Wspieranie rozwoju silnych 

więzi emocjonalnych z 

konstruktywnymi jednostkami 

i grupami. 

6 IV-VIII Cały rok Nauczyciele, 

wychowawcy 

 

Psycholog 

pedagog 

szkolna 

pielęgniarka 

uczniowie 

 Systematyczne przypominanie 

zasad bezpiecznego 

korzystania z Internetu i 

urządzeń elektronicznych 

(telefonów komórkowych, 

tabletów, odtwarzaczy, itp.). 

Zaznajamianie z zasadami 

netykiety. Uświadamianie o 

odpowiedzialności karnej za 

cyberprzemoc. 

5, 6 I-VIII Cały rok Nauczyciele 

informatyki, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

uczniowie 



 

 Przypominanie zasad ruchu 

drogowego, zachowanie 

bezpieczeństwa w czasie 

przechodzenia przez jezdnię 

5 I-VIII Cały rok Nauczyciele, 

wychowawcy 

uczniowie 

Podniesienie 

kompetencji 

wychowawczych 

rodziców 

(opiekunów) 

Uświadomienie rodziców o 

niebezpieczeństwach w sieci 

wynikających z 

niekontrolowanego dostępu 

dziecka do Internetu 

6 I-VIII Cały rok  

wychowawcy 

rodzice 

 Kształtowanie pożądanych 

postaw i zachowań rodziców 

wobec zagrożeń związanych z 

sytuacjami ryzykownymi 

(zażywanie substancji 

psychoaktywnych, dopalaczy, 

narkotyków, palenie 

papierosów) podczas zebrań  

ogólnych i klasowych. 

 

6 I-VIII Cały rok Psycholog 

pedagog 

wychowawcy klas 

Rodzice 

 

 

 

 

Relacje- kształtowanie postaw społecznych 

 

Zadanie ( co 

robimy?) 

Działanie ( jak 

robimy?) 

Realizacja celu                  

( numer celu 

szczegółowego) 

Klasa Termin realizacji Odpowiedzialni Do kogo 

skierowane 

działania ( 

uczniowie, rodzice, 

nauczyciele) 

Poznanie reguł 

zachowania w 

miejscach 

publicznych. 

Uczniowie stosują, 

na co dzień formy 

dobrego 

zachowania. Biorą 

7 I-VIII Cały rok Psycholog 

pedagog 

wychowawcy klas, 

nauczyciele 

Uczniowie 



udział w imprezach 

kulturalnych z 

zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa i 

dobrego 

zachowania. 

Wyraża swoje 

emocje w sposób 

społecznie 

akceptowany 

-"Kodeks klasy" 7 I-VIII Wrzesień Wychowawcy klas Uczniowie 

 

 

 

 

 

- Ukazywanie 

wzorców 

właściwego 

wyrażania i 

rozpoznawania 

emocji poprzez: 

filmy edukacyjne, 

godziny 

wychowawcze, 

scenki z życia, 

drama. 

7 

8 

9 

I-VIII Zgodnie z planem 

wychowawczym 

klasy 

Wychowawcy klas Uczniowie 

 

 

 

 

 

 

- Prezentacje 

filmów na 

godzinach 

wychowawczych 

np.: "Jestem 

bezpieczny w sieci" 

- scenki z życia 

"Nie bój się 

powiedzieć NIE". 

11 I-VIII Zgodnie z planem 

wychowawczym 

klasy 

Wychowawcy klas Uczniowie 

Umożliwienie 

zaspokojenia 

potrzeb społeczno-

emocjonalnych 

uczniów i 

- odbudowanie 

relacji koleżeńskich 

i reintegracja 

zespołów 

uczniowskich 

23 

24 

25 

I-VIII  cały rok Wychowawcy klas 

Psycholog 

Pedagog 

Szkolna 

pielęgniarka 

uczniowie 



zapobieganie 

wykluczeniu 

edukacyjnemu i 

społecznemu 

uczniów 

poprzez udział w 

imprezach, 

wycieczkach, grach, 

zabawach 

integracyjnych,  

-organizacja 

pomocy 

koleżeńskiej 

- organizacja zajęć 

rozwijających 

kompetencje 

społeczno-

emocjonalne 

nauczyciele 

Kształtowanie 

postaw 

proekologicznych. 

Propagowanie 

właściwego trybu 

życia poprzez 

gazetki, pogadanki, 

filmy, spotkania z 

przedstawicielami 

służby zdrowia, 

spektakle 

profilaktyczne i 

apele tematyczne. 

Udział w programie 

„Owoce i Warzywa 

w szkole” 

 

9 

10 

I-VIII Cały rok Wychowawcy klas 

Psycholog 

Pedagog 

Szkolna 

pielęgniarka 

bibliotekarka 

Uczniowie 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Relacje- Wdrażanie do stosowania zdobytej wiedzy w praktyce, w sytuacjach pozalekcyjnych. 

 

Zadanie ( co 

robimy?) 

Działanie ( jak 

robimy?) 

Realizacja celu                  

( numer celu 

szczegółowego) 

Klasa Termin realizacji Odpowiedzialni Do kogo 

skierowane 

działania ( 

uczniowie, rodzice, 

nauczyciele) 

Rozwijanie 

osobowości i 

uzdolnień młodego 

człowieka. 

 

 

 

Angażowanie 

uczniów do udziału 

w zajęciach 

pozalekcyjnych. 

12 

 

 

 

I-VIII Cały rok Wszyscy 

nauczyciele 

Uczniowie 

 Wskazywanie 

praktycznego 

aspektu zdobywanej 

podczas zajęć 

wiedzy. Zajęcia 

lekcyjne, koła 

zainteresowań, 

warsztaty, 

konkursy) 

12 IV-VIII Cały rok Wszyscy 

nauczyciele 

Uczniowie 

Kształtowanie 

umiejętności 

wykorzystywania 

własnego 

potencjału. 

Współpraca z 

instytucjami 

wspierającymi 

rozwój i 

wychowanie (KDK, 

MDK, biblioteki 

miejskie, muzeum, 

kościoły, integracja 

ze szkołami) 

13 I-VIII Cały rok Wszyscy 

nauczyciele 

Uczniowie 

 

Wprowadzenie 

zajęć z zakresu 

Badanie 

predyspozycji 

14 VII-VIII Cały rok Doradca zawodowy 

Wychowawcy 

Uczniowie 

 



doradztwa 

zawodowego. 

zawodowych. 

Pomoc w 

odkrywaniu 

własnych 

możliwości i 

predyspozycji i ich 

wykorzystanie. 

Budzenie w 

uczniach potrzeby 

osiągnięć, rozwoju 

indywidualnego 

talentów i 

zdolności. 

Wspomaganie w 

wyborze dalszej 

ścieżki edukacyjnej. 

Nauczyciele 

Psycholog 

Pedagog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultura, wartości, normy wzory zachowań 

 

Zadanie ( co 

robimy?) 

Działanie ( jak 

robimy?) 

Realizacja celu                  

( numer celu 

Klasa Termin realizacji Odpowiedzialni Do kogo 

skierowane 



szczegółowego) działania ( 

uczniowie, rodzice, 

nauczyciele) 

Kształtowanie 

poczucia 

tożsamości 

narodowej, 

kulturalnej i 

religijnej 

- Nauka właściwego 

zachowania podczas 

uroczystości 

szkolnych i 

pozaszkolnych 

15 

16 

17 

18 

I-VIII Cały rok Wszyscy 

nauczyciele 

Uczniowie 

 Poznanie symboli 

szkolnych, 

narodowych, 

europejskich, 

religijnych podczas 

zajęć lekcyjnych, 

apeli, uroczystości. 

15 I-VIII Cały rok Wszyscy 

nauczyciele 

Uczniowie 

 

 

 

 

 

- Wyjście do 

muzeum 

16 

18 

I-VIII Zgodnie  planem 

pracy oraz 

kalendarzem 

wydarzeń 

muzealnych 

Wszyscy 

nauczyciele 

Uczniowie 

Rodzice 

 

 

 

 

 

- Odwiedzanie 

miejsc pamięci 

narodowej 

15 

17 

18 

I-VIII Listopad Wszyscy 

nauczyciele 

uczniowie 

 

 

 

 

 

 

 

- Konkurs "Moje 

miasto Krasnystaw" 

- Konkurs 

polonistyczny 

dotyczący literatury 

polskiej 

 

- Wigilia szkolna 

18 

 

 

 

 

17 

16 

I-VIII 

 

 

 

 

 

 

 

Według kalendarza 

imprez 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

Uczniowie 



jasełka 

 

- Spotkania 

wielkanocne 

 

- Bal karnawałowy 

 

- Mikołajki 

 

- Konkurs na kartkę 

bożonarodzeniową 

 

 

 

Kształtowanie 

postaw tolerancji. 

 

 

 

 

Pogadanki na temat 

tolerancji, 

kształtowanie 

postaw dialogu, 

umiejętności 

słuchania innych  

i rozumienia ich 

poglądów. 

Wdrażanie do 

rozumienia pojęć: 

tolerancja, prawo, 

obowiązek, godność, 

uczenie 

pozytywnego 

nastawienia wobec 

niepełnosprawnych 

– warsztaty, 

wycieczki klasowe 

 

19 I-VIII Cały rok Wszyscy 

nauczyciele 

Uczniowie 

 

 

Relacje- kształtowanie postaw społecznych 



 

Zadanie ( co 

robimy?) 

Działanie ( jak robimy?) Realizacja celu                  

( numer celu 

szczegółowego) 

Klasa Termin realizacji Odpowiedzialni Do kogo skierowane 

działania ( uczniowie, 

rodzice, nauczyciele) 

Budowanie 

właściwych 

relacji 

społecznych 

 

 

 

 

 

- Dzień Babci i Dziadka 

- Dzień Matki 

- Super wychowanek Internatu 

- Dzień ojca 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

 

 

I-VIII Według 

kalendarza imprez 

Wychowawcy 

klas  

Nauczyciele 

wychowawcy 

internatu 

Uczniowie, rodzice, 

dziadkowie 

Wyposażenie 

ucznia w 

umiejętności 

niezbędne do 

współdziałania w 

zespole. 

 

 

 

Promowanie zasad bezpiecznego i 

kulturalnego zachowania się w 

relacjach społecznych w szkole 

oraz poza nią poprzez godziny z 

wychowawcą, zajęcia 

pozalekcyjne  

i sportowe, wycieczki, imprezy 

klasowe i szkolne. 

 

20 

23 

24 

I-VIII Cały rok Wszyscy 

nauczyciele 

Uczniowie 

 

 

 

 

 

Zapoznanie uczniów z ich 

prawami i obowiązkami. 

Wpajanie potrzeby aktywnego 

uczestnictwa  

w realizacji zadań na rzecz szkoły 

i klasy. Zapoznanie uczniów z 

rolą  

i zadaniami Samorządu 

Uczniowskiego - Wybory do 

samorządów klasowych  

i szkolnych, praca w szkolnych 

organizacjach, godziny 

wychowawcze, akcje 

charytatywne. 

20 

21 

23 

24 

25 

I-VIII Cały rok Wszyscy 

nauczyciele 

uczniowie 



Udział w imprezach 

 i konkursach 

 

 

 

 

 

Zachęcanie do współudziału w 

organizacji uroczystości 

klasowych, szkolnych oraz 

międzyszkolnych. 

22 I - VIII Cały rok Wszyscy 

nauczyciele 

Psycholog 

pedagog 

Uczniowie 

Przestrzeganie 

założeń 

Konwencji Praw 

Dziecka. 

 

 

 

 

Zapoznanie z  prawami i 

obowiązkami wynikającymi ze 

statutu szkoły oraz zawartymi w 

Konwencji Praw Dziecka na 

godzinach wychowawczych oraz 

apelach. Poznanie sposobów 

egzekwowania swoich praw  

i przestrzegania obowiązków. 

21 

22 

23 

I - VIII Cały rok Psycholog 

Pedagog 

wychowawcy 

Uczniowie 

Eliminowanie 

zachowań 

agresywnych 

 

 

Uzupełnienie tematyki godzin 

wychowawczych o zagadnienia 

związane     z agresją, jej 

rodzajami oraz               

sposobami 

rozładowywania             napięć i 

agresji. Współpraca z rodzicami, 

Pogadanki z dyrektorem szkoły. 

23 

24 

I - VIII Cały rok Psycholog 

Pedagog 

wychowawcy 

Uczniowie 

 Wdrażanie do rozpoznawania 

emocji i uczuć. Rozwijanie 

wrażliwości społecznej (empatii). 

Wdrażanie do wyrażania uczuć, 

komunikowania własnych potrzeb  

i wywierania wpływu na innych 

ludzi w sposób akceptowany 

społecznie. Uświadomienie, że 

każdy uczeń to pełnoprawny 

członek społeczności szkolnej – 

godziny wychowawcze, gry 

dydaktyczne, zabawy 

23 

24 

I - VIII Cały rok Psycholog 

Pedagog 

Wychowawcy 

nauczyciele 

uczniowie 



integracyjne. 

 

 

 

Ewaluacja programu 

 

1. Przebieg pracy wychowawczo profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji i ocenie. 

2. Zmiany będą skutkiem analizy sprawozdania rocznego z realizacji Programu Wychowawczego, analizy wniosków z nadzoru pedagogicznego, 

opinii wychowanków, rodziców i nauczycieli. 

3. Zmian w Programie Wychowawczym na wniosek dyrektora, Rady Rodziców lub Samorządu Uczniowskiego może dokonać Rada 

Pedagogiczna w formie aneksu. Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli służą doskonaleniu pracy i wyciąganiu 

wniosków na przyszłość. Najlepszych efektów można spodziewać się gdy ewaluacji dokonuje się na podstawie obserwacji procesu wychowania. 

 

 

Sposoby i środki ewaluacji: 

-obserwacja i analiza zachowań uczniów 

-obserwacja postępów w nauce 

-frekwencja na zajęciach dydaktycznych 

-udział w konkursach, przedstawieniach 

Narzędzia ewaluacji: 



-ankieta dla uczniów, rodziców, nauczycieli 

-obserwacja 

-analiza dokumentacji szkolnej 

4. Wypracowane wnioski służyć będą do opracowania Programu na kolejne lata pracy Ośrodka. 

 

 

 

 

 

 

 

 


