
PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY 

 

Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 w Krasnymstawie 

 

dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną 

 

na rok szkolny 2022/2023 

 

 

 

 

WSTĘP 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Krasnymstawie jest placówką dla dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

umiarkowanym, znacznym, z autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.  

Podstawa prawna: 

 
Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły Podstawowej Nr 3 Specjalnej powstał w oparciu o: 

1. Konstytucję Rzeczypospolitej Art. 48,53,54,70,72. 

2. Konwencję o Prawach Dziecka Art. 3, 19 i 33. 

3. Konwencję o Prawach Osób Niepełnosprawnych. 

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

5. 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 specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 

ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356). 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty  

działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z dn. 28.08.2015 r. poz. 1249). 

7. Statut SOSW. 

8. Ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. 

9. Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. 

10. Ustawę o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. 

11. Narodowy Program Zdrowia. 

12. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. 



 

Program został opracowany na podstawie diagnozy sytuacji dydaktyczno-wychowawczej z użyciem następujących  metod badawczych : ankiety 

dla uczniów, rozmowy z uczniami, nauczycielami, dyrekcją, rodzicami, analizy potrzeb w zakresie świadczenia pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej. 

 
 

Program wychowawczo – profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, 

z uwzględnieniem: 

• podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, 

• wyników diagnozy stanu bezpieczeństwa w szkole, 

• wyników diagnozy zagrożeń i czynników chroniących młodzież  przed zachowaniami ryzykownymi, 

• wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,  

• wniosków i analiz z pracy zespołów klasowych i zespołu wychowawczego, 

• wniosków i spostrzeżeń nauczycieli, uczniów i rodziców. 

 

Z diagnozy wynikają moce i słabe strony sytuacji wychowawczo- profilaktycznej w szkole: 

 
Mocne strony:  

-uczniowie czują się w szkole bezpiecznie i deklarują, że lubią szkołę  

-nauczyciele regularnie dyżurują podczas przerw,  

-w szkole reaguje się na przejawy przemocy i agresji (wobec agresywnych uczniów wyciągane są konsekwencje), 

-nauczyciele właściwie spełniają swoje obowiązki oraz zapoznają uczniów i rodziców z dokumentacją szkolną,  

-w szkole realizuje się program wychowawczo – profilaktyczny,  

- w szkole kształtuje się postawy społeczne, 

- w szkole przygotowuje się uczniów do samodzielnego życia na miarę ich możliwości, nabycia poczucia odpowiedzialności, tolerancji i poszanowania mienia,  

- uczniowie znają zasady obowiązujące w szkole i w zdecydowanej większości przestrzegają ich, 

- nauczyciele i specjaliści interesują się problemami uczniów oraz dążą do rozpoznawania i zapobiegania niewłaściwym zachowaniom, właściwie i adekwatnie 

udzielają pomocy,  

- uczniowie mają zaufanie do nauczycieli i zwracają się do nich w trudnych sytuacjach, 

- większość uczniów jest pozytywnie nastawiona do szkoły i grupy rówieśniczej, 

- w szkole rozwija się samorządność uczniowska. 

 

Słabe strony:  

- uczniowie dużo czasu spędzają grając w gry komputerowe i korzystając z mediów społecznościowych 



- część uczniów sięga po papierosy, łatwość dostępu do papierosów 

- obniżona frekwencja na zajęciach, 

- uczniowie za niebezpieczne miejsca w szkole uważają korytarze i świetlice, 

- niechęć do udziału w zajęciach dodatkowych, rozwijających zainteresowania, 

- przypadki złego zachowania uczniów, agresji fizycznej i przypadki przemocy słownej 

- niedostateczna współpraca  rodziców ze szkołą w celu rozwiązania problemów wychowawczych, 

 

Z diagnozy sytuacji wynika, że problemami dzieci i młodzieży naszej szkoły są trudności w samodzielnym funkcjonowaniu: mała 

zaradność, kłopot z utrzymaniem higieny osobistej, nieumiejętność właściwego nawiązywania i podtrzymywania kontaktów rówieśniczych.  

U uczniów występują zaburzenia zachowania, w tym agresja słowna i fizyczna, które nie zawsze są wynikiem demoralizacji, ale wynikają 

głównie ze specyfiki zaburzeń towarzyszących niepełnosprawności intelektualnej. Ponadto problemy zdrowotne oraz obniżony poziom 

samokontroli mogą prowadzić do zwiększenia zachowań ryzykownych m.in. palenia papierosów i nadużywania nowoczesnych technologii 

informacyjnych  

i komunikacyjnych, a także zwiększają ryzyko chorób cywilizacyjnych, w tym nadwagi i otyłości. 

 

Wnioski z analizy danych: 

 

  

Mając na uwadze przytoczone powyżej dane, a także analizę dokumentacji, rozmów itp. można wyodrębnić główne czynniki ryzyka i czynniki 

chroniące dotyczące naszego środowiska szkolnego. 

Do czynników chroniących możemy zaliczyć: 

1)  wysoki stopień poczucia bezpieczeństwa deklarowane przez nauczycieli, rodziców i uczniów; 

2)  szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych i specjalistycznych; 

3)  otoczenie opieką dzieci w szkole oraz internacie; 

4) wsparcie ze strony nauczycieli i specjalistów szkolnych: pedagoga, psychologa, logopedów i innych oraz pielęgniarki szkolnej; 

5)  większość uczniów odczuwa wsparcie i pomoc ze strony nauczycieli 

6)  dla zdecydowanej większości uczniów rodzina zajmuje czołowe miejsce w ich hierarchii wartości; 

7)  w przeważającej większości uczniowie mają dobry kontakt ze swoimi wychowawcami, dobrze czują się w szkole i w klasie; 

8)  duża grupa dzieci ma pozytywne nastawienie wobec szkoły i nauki; 

9) szkoła zdecydowanie nie akceptuje przemocy, stara się ją wyeliminować reagując na jej przejawy, przestrzegając procedur, podejmując 

różnorodne działania w ramach realizowanych projektów i akcji (np. m.in. Bądź kumplem) 

10) szkoła jest zadbana, czysta, posiada korzystną lokalizację - jest odizolowana od otoczenia zielenią i ogrodzeniem; 

11) zdecydowana większość uczniów deklaruje udział w praktykach religijnych.  



 

Czynniki ryzyka w naszym środowisku:  

1) duża grupa uczniów naszej Szkoły ma swobodny, niekontrolowany dostęp do cyberprzestrzeni; 

 

2) u  grupy uczniów naszej szkoły pojawiają się:  

a) niska motywacja do nauki, 

b) różne problemy rodzinne,  

c) niska samoocena i brak wiary we własne siły; 

  

3) niektórzy uczniowie:   

 

a) mają problemy z regularnym uczęszczaniem do szkoły,  

b) są zaniedbani wychowawczo i opiekuńczo,  

c) łamią społeczne normy i zasady zachowań; 

d) mają trudności z radzeniem sobie z emocjami, 

 

4) część rodziców przejawia niedostateczne zainteresowanie sprawami dotyczącymi ich dzieci. 

 
Zadania: 

Wszystkie zadania realizowane będą na poziomie następujących obszarów: 

- zdrowie – edukacja zdrowotna 

-  kultura – wartości, normy, wzory zachowań 

-  bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych, problemowych 

-  relacje - kształtowanie postaw społecznych  

- zintegrowane działania nauczycieli oraz współpraca z rodzicami 

 

II. Wizja absolwenta szkoły podstawowej (niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym) 

 

1. Jest samodzielny i zaradny na miarę swoich możliwości w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych. 

 

2. Jest zaradny w zakresie dbania o swoje zdrowie i higienę osobistą. 

 

3. Dba o bezpieczeństwo swoje i innych na miarę swoich możliwości. 



 

4. Komunikuje swoje potrzeby i stany emocjonalne za pomocą mowy lub alternatywnych metod komunikacji. 

 

5. Posiada podstawowe wiadomości i umiejętności przydatne w codziennym życiu. 

 

6. Bierze udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych i religijnych zachowując się w sposób społecznie akceptowany. 

 

7. Nawiązuje kontakty społeczne na miarę swoich możliwości. 

 

8. W życiu kieruje się następującymi wartościami: dobro, rodzina, zdrowie.



 

III. Cele ogólne i szczegółowe 

 

Zdrowie i bezpieczeństwo - profilaktyka zachowań ryzykownych i problemowych : 

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

2)  przeciwstawia się używaniu substancji psychoaktywnych i uzależnieniom, 

3) Uczeń jest samodzielny w zakresie czynności samoobsługowych. 

4) Uczeń aktywnie i bezpiecznie spędza czas wolny. 

5) Uczeń zna zasady bezpieczeństwa i prawidłowego żywienia. 

6) Dba o higienę i aktywny, zdrowy styl życia. 

 

Kultura - wartości, normy, wzory zachowań: 

 

7) Uczeń potrafi nawiązywać właściwe relacje z rówieśnikami i osobami dorosłymi. 

8) Uczeń stosuje zwroty grzecznościowe odpowiednio do miejsca i sytuacji. 

9) Uczeń potrafi funkcjonować w różnych rolach społecznych (np. uczeń, kolega, syn, córka itp.). 

10) Uczeń zna prawa i obowiązki ucznia i dziecka. 

11) Uczeń szanuje symbole narodowe. 

12) Uczeń zna i szanuje tradycje i obyczaje. 

13) Uczeń uczestniczy w uroczystościach patriotycznych i religijnych. 

 

 

Relacje - kształtowanie postaw społecznych 

 

14) Uczeń rozpoznaje i nazywa stany emocjonalne swoje i innych osób. 

15) Uczeń wyraża swoje stany emocjonalne w sposób społecznie akceptowany. 

16) Uczeń komunikuje swoje potrzeby werbalnie i pozawerbalnie. 

17) Uczeń przejawia troskę o inne osoby.



 

 

Obszary pracy wychowawczej i profilaktycznej 

 

 

 

Zdrowie – edukacja zdrowotna 

 

Zadanie Działanie Realizacja celu Klasa Termin realizacji Odpowiedzialni Do kogo 

      skierowane 

      działania 

      ( uczniowie, 

      rodzice, 

      nauczyciele) 

Uczenie zdrowego -pogadanki      

stylu życia. - konkursy      

 - spotkania    - nauczyciele - uczniowie 

 z pielęgniarką 3, 4, 5 1-8 SP um. i zn. cały rok szkolny - pielęgniarka - rodzice 

 - udział      

 w zawodach      

 i rodziców 

 

- Zapoznanie uczniów z 

procedurami zachowania 

bezpieczeństwa podczas 

zapobiegania, 

przeciwdziałania i 

zwalczania COVID-19 

-zapoznanie uczniów z 

zasadami zachowania 

bezpieczeństwa w szkole, 

miejscach publicznych, 

środkach transportu 

publicznego 

     

 - prelekcje dla uczniów      

 i rodziców      



 

 

Ochrona społeczności 

szkolnej przed 

zachorowaniem na  

Covid-19 i 

rozprzestrzenianiem 

się epidemii w 

środowisku szkolnym 

Przekazanie informacji 

uczniom o zagrożeniu 

biologicznym SARS-CoV-

2, drogach rozprzestrzenia 

się wirusa, objawach 

choroby oraz skutków dla 

zdrowia- 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 

1 I-VIII IX, cały rok szkolny 

2021/2022 

Dyrektor, 

wychowawcy, 

nauczyciele, pedagog, 

psycholog, 

pielęgniarka 

Uczniowie, rodzice, 

nauczyciele 



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. 

 

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 

1 I-VIII VI-XII 2021 Wychowawcy,  

Wychowawcy 

internatu, nauczyciele, 

psycholog, pedagog, 

pielęgniarka 

Uczniowie, rodzice 



pandemii  

 



 

Uświadamianie -spotkanie z      

skali zagrożeń we Pracownikiem      

Współczesnym sanepidu, pielęgniarką    -wychowawca  

Świecie - filmy edukacyjne 2   - pedagog - uczniowie 

(narkomania, - udział w akcjach  1-8 SP um. i zn. cały rok szkolny - psycholog - rodzice 

Palenie Profilaktycznych     - nauczyciele 

papierosów, - pogadanki      

alkoholizm, Wychowawcze      

dopalacze, - pedagogizacja      

Internet) Rodziców      

Realizowanie wśród 

uczniów oraz ich 

rodziców/ 

opiekunów 

prawnych 

programów 

profilaktycznych i 

promocji zdrowia 

psychicznego 

dostosowanych do 

potrzeb 

indywidualnych i 

grupowych oraz 

realizowanych celów 

profilaktycznych, 

rekomendowanych 

przez Krajowy 

Program 

Przeciwdziałania 

Narkomanii 

określonym w 

przepisach wydanych 

na podstawie art. 7 

ust. 5 ustawy o 

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 

zaufanego miejsca, do 

którego może zgłosić się o 

pomoc. 

Angażowanie uczniów w 

kółka zainteresowań, 

rozwój sprawności 

fizycznej na dodatkowych 

zajęciach. 

2, 4 I-VIII Cały rok szkolny Nauczyciele, 

wychowawcy, 

pedagog, psycholog, 

Uczniowie, 

rodzice/opiekunowie 

prawni 



przeciwdziałaniu 

narkomanii 

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”) 

 

 

Zapoznanie z - zajęcia praktyczne      

Zasadami - filmy, pogadanki    -wychowawca  

Zdrowego - spotkanie 5 1-8 SP um. i zn. cały rok szkolny  - uczniowie 

odżywiania. ze specjalistą 6    - nauczyciele 

 - udział      

 w konkursach  

  
 

    

Nauka udzielania -udział w akcji      

pierwszej pomocy pobijania rekordu w      

 Resuscytacji    -wychowawca - uczniowie 

 krążeniowo- 6 1-8 SP um. i zn. cały rok szkolny klasy - nauczyciele 



 oddechowej WOŚP    - pedagog  

 - spotkania    - pielęgniarka  

 z pielęgniarką      

 - zajęcia praktyczne      



Kultura – wartości, normy, wzory zachowań 

 

Zadanie Działanie Realizacja celu Klasa Termin realizacji Odpowiedzialni Do kogo 

  ( numer celu    skierowane 

  szczegółowego)    działania 

      (uczniowie, 

      rodzice, 

      nauczyciele) 

 - spotkania    - wychowawca  

Wskazywanie z psychologiem, 

pedagogiem (rozmowy, 

ind. zajęcia, TUS) 

7, 8, 9   - nauczyciele  

Sposobów - udział w terapiach    - pedagog - uczniowie 

radzenia sobie z - pogadanki  1-8 SP um. i zn. cały rok szkolny - psycholog -rodzice 

emocjami. dyscyplinujące     - nauczyciele 

 - prelekcje dla      

 rodziców (podczas      

 wywiadówek)      

 - rozmowy      

Wskazywanie z pedagogiem,      

źródeł pomocy psychologiem    - wychowawca  

(osoby, - zapoznanie    - pedagog - uczniowie 

instytucje). z numerami 16 1-8 SP um. i zn. cały rok szkolny - psycholog - rodzice 

 alarmowymi 17     

 i instytucjami      

 pomocowymi      

 - współpraca      

 z MOPS, GOPS      

 - kontrakt klasowy      

Ukazywanie - system nagród      

Skutków i kar      

Właściwych - lekcje wychowawcze    - wychowawca - uczniowie 

i niewłaściwych -spotkanie ze służbami 10 1-8 SP um. i zn. cały rok szkolny - nauczyciele  

zachowań. Mundurowymi      



       



 

Kształtowanie -udział w imprezach 8        

postaw szacunku Okolicznościowych 9        

wobec członków (Dzień Rodziny, Dzień 12        

rodziny. Babci, Dzień Dziadka, 13 1-8 SP um. i 

zn. 

 cały rok szkolny  - wychowawca  - uczniowie 

 Wigilia) 14     - nauczyciele  - rodzice 

  15        

          

Kształtowanie - zajęcia         

Umiejętności z elementami         

samooceny. Oceniania      - wychowawcy  - uczniowie 

 Kształtującego 14 1-8 SP um. i 

zn. 

 cały rok szkolny  - nauczyciele   

 - stosowanie         

 samooceny         

 - oceny koleżeńskie         

 

 

 

 

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych i problemowych 

      

         

Zadanie ( co Działanie ( jak robimy?) Realizacja celu Klasa Termin realizacji  Odpowiedzialni  Do kogo 

robimy?)  ( numer celu       skierowane 

  szczegółowego)       działania 

         ( uczniowie, 

         rodzice, 

         nauczyciele) 

 - zapoznanie uczniów         

Przestrzeganie z przepisami BHP na         

zasad BHP Poszczególnych         

 przedmiotach,         

 Zajęciach 5        

 - nauka obsługi  1-8 SP um. i  na bieżąco  - nauczyciele  - uczniowie 



 urządzeń domowych  zn.    uczący w klasie   

 z zachowaniem zasad         

 Bezpieczeństwa         

          



 

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 zawartymi w 

statucie SOSW. 

4, 5, 7 I-VIII Cały rok Dyrektor, 

wicedyrektor, 

kierownik, 

Nauczyciele 

psycholog, pedagog 

Uczniowie, rodzice, 

nauczyciele, 

pracownicy ośrodka 

 -spotkanie      

Realizacja z policjantem      

Tematyki       

związanej z - spacer edukacyjny 5 1-8 SP um. i wrzesieo/październik - nauczyciele - uczniowie 

Ruchem   zn.  uczący w klasie  

drogowym. - przeprowadzanie      

 pogadanek, lekcji      

 - angażowanie do      

Organizacja czasu udziału w zajęciach    - nauczyciele  

wolnego. Pozalekcyjnych    prowadzący  

     zajęcia  

 - zapoznanie ze 4 1-8 SP um. i na bieżąco pozalekcyjne - uczniowie 

 Sposobami  zn.  - nauczyciele  

 Bezpiecznego    uczący w klasach  

 i ciekawego spędzania    - pedagog  



 Czasu    - psycholog  

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, 

- 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. 

7, 9 I-VIII Cały rok Wszyscy nauczyciele, 

Psycholog, pedagog 

pielęgniarka 

Uczniowie 

Rodzice 

nauczyciele 



Relacje – kształtowanie postaw społecznych 

 

Zadanie ( co Działanie ( jak Realizacja celu Klasa Termin realizacji Odpowiedzialni Do kogo 

robimy?) robimy?) ( numer celu    skierowane 

  szczegółowego)    działania 

      ( uczniowie, 

      rodzice, 

      nauczyciele) 

Pielęgnowanie Aktywny udział w      

szacunku dla Uroczystościach      

Symboli Szkolnych 11 1-8 SP um. i zn. cały rok szkolny - wychowawca uczniowie 

Religijnych  12   - nauczyciele  

i narodowych  13     

Kształtowanie - godziny wychowawcze 

 

     

postaw tolerancji i - udział w akcjach      

otwartości, Charytatywnych    - opiekunowie  

Zapobieganie     koła uczniowie 

Dyskryminacji  17 1-8 SP um. i zn. cały rok szkolny - wychowawca  

wśród uczniów.     - pedagog  

     - psycholog  

       

       

       

Kształtowanie - wycieczki do miejsc      

Umiejętności użyteczności publicznej      

Kulturalnego (kino, muzeum, 7     

Zachowywania urzędy) 8 1-8 SP um. i zn. cały rok szkolny - nauczyciele uczniowie 

się.  9     

       



 

Kształtowanie - organizowanie      

koleżeństwa i pomocy koleżeńskiej      

Umiejętności       

współpracy w - organizowanie pracy 8 1-8 SP um. i zn. cały rok szkolny - nauczyciele uczniowie 

grupie. w grupach 9     

  17     

       

Umożliwienie 

zaspokojenia potrzeb 

społeczno-

emocjonalnych 

uczniów i 

zapobieganie 

wykluczeniu 

edukacyjnemu i 

społecznemu uczniów 

- odbudowanie relacji 

koleżeńskich i reintegracja 

zespołów uczniowskich 

poprzez udział w 

imprezach, wycieczkach, 

grach, zabawach 

integracyjnych,  

-organizacja pomocy 

koleżeńskiej 

- organizacja zajęć 

rozwijających kompetencje 

społeczno-emocjonalne 

8 

9 

14 

15 

16 

17 

I-VIII Cały rok Wychowawcy klas 

Psycholog 

Pedagog 

Szkolna pielęgniarka 

nauczyciele 

uczniowie 

Wdrażanie do - omówienie kodeksu      

Przestrzegania ucznia (prawa      

Norm i obowiązki, nagrody    - wychowawca  

społecznych. i kary)  1-8 SP um. i zn. cały rok szkolny - pedagog uczniowie 

  10   - psycholog  

 - wskazywanie    - nauczyciele  

 i nagradzanie      

 pozytywnych      

 zachowań      

 

 
 



 Zintegrowane działania nauczycieli oraz współpraca z rodzicami 

 

Zadanie ( co robimy?) Działanie ( jak robimy?) Klasa Termin realizacji Odpowiedzialni Do kogo 

skierowane 

działania ( 

uczniowie, rodzice, 

nauczyciele) 
Rozpoznawanie oczekiwań rodziców 

dotyczących funkcjonowania szkoły, 

inspirowanie do zgłaszania inicjatyw 

rozmowy, ankiety, zeszyty 

korespondencji 
I-VIII W miarę potrzeb wychowawcy klas, 

wychowawcy 

świetlicy i internatu, 

psycholog , pedagog 

rodzice 

Zapoznawanie rodziców z 

działalnością statutową szkoły, 

podstawowymi dokumentami, 

przepisami prawa oświatowego, 

planowanymi działaniami1 

Zebrania z dyrektorem, 

wychowawcą, informacje na 

stronie internetowej, tablicy 

ogłoszeń 

I-VIII W miarę potrzeb dyrektorzy, 

wychowawcy klas, 

psycholog , pedagog 

Rodzice 

Przekazywanie informacji o 

postępach i trudnościach dziecka, 

ustalanie sposobów ich 

przezwyciężania 

rozmowy indywidualne, udział 

w zebraniach zespołów 

dokonujących 

wielospecjalistycznej oceny 

poziomu 

I-VIII W miarę potrzeb wychowawcy klas, 

nauczyciele, 

specjaliści, 

wychowawcy 

internatu, psycholog, 

pedagog 

Rodzice 

Inspirowanie rodziców do 

aktywnego włączania się w życie 

szkoły:  włączanie rodziców do 

uczestniczenia i pomocy w 

organizowaniu imprez klasowych i 

szkolnych,  pomoc w organizacji 

wycieczek, biwaków, realizacji 

projektów,  włączanie rodziców jako 

partnerów w działania edukacyjne, 

wychowawcze i profilaktyczne 

wybory rady rodziców (klasy, 

szkoły) zebrania z rodzicami, 

wykonywanie przydzielonych 

zadań (gromadzenie 

rekwizytów, zakupy, 

przygotowanie poczęstunku, 

przygotowywanie przedstawień, 

koncertów, pomoc w opiece nad 

dziećmi) 

I-VIII wg planów 

klasowych, 

harmonogramu 

uroczystości i 

wycieczek 

wychowawcy klas, 

wychowawcy 

świetlicy i internatu, 

zespoły nauczycieli, 

psycholog, pedagog 

Rodzice 



Współpraca z rodzicami w zakresie 

samodzielności ucznia w życiu 

codziennym 

rozmowy indywidualne z 

rodzicami, konsultacje z 

wychowawcami 

I-VIII Na bieżąco wychowawcy klas, 

wychowawcy 

świetlicy i internatu, 

zespoły nauczycieli, 

psycholog, pedagog 

rodzice 

Wdrażanie rodziców do korzystania 

z dziennika elektronicznego. 

usprawnianie komunikacji także 

w okresie reżimu sanitarnego z 

uwagi na epidemię 

koronawirusa oraz kształcenia 

na odległość 

I-VIII Na bieżąco wychowawcy klas, 

wychowawcy 

świetlicy i internatu, 

zespoły nauczycieli, 

psycholog, pedagog 

rodzice 

 

FORMY PRACY 

-  praca indywidualna, 

- praca w grupach, 

-  praca w zespołach 

 

SPOSOBY REALIZACJI, ZASTOSOWANE METODY 

 

-  zajęcia warsztatowe, 

-  pogadanka, 

- dyskusje, 

- zajęcia aktywizujące, 

-  konkursy, quizy, 

-  apele, 

-  przedstawienia, 

-  wycieczki, wyjścia,  

-  pogadanka wizualna, gazetki informacyjne, plakaty, ulotki informacyjne, wystawy i projekty, 

-  zajęcia lekcyjne, 

 

Ewaluacja programu 

Przebieg pracy wychowawczo profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji i ocenie. W ewaluacji uwzględnia się opinię 

uczniów, rodziców i nauczycieli. 

Sposobami oceny założonych celów będą: 



1. Analiza dokumentów: 

• program wychowawczo – profilaktyczny, plany wychowawczo - profilaktyczne poszczególnych klas, 

• księga protokołów Rady Pedagogicznej, 

• dzienniki lekcyjne 

2. Ankiety lub wywiad skierowane do: 

• uczniów, 

• nauczycieli, 

• rodziców 

3. Dane pozyskane z obserwacji funkcjonowania placówki 

 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły Podstawowej Nr 2 Specjalnej  dla uczniów z umiarkowaną i znaczną 

niepełnosprawnością intelektualną został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dniu 27.09.2022 r 

 

 

 

 


