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I.   Wstęp do programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i placówki. 

 

Uczniowie wracają do szkoły i w trudnych czasach potrzebują ponownego 

zaangażowania w życie społeczności szkolnej. Lata działalności Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Komprachcicach zaowocowały dobrym imieniem naszej szkoły w 

wspomnieniach społeczności Gminy Komprachcice. Jesteśmy szkołą z tradycjami, działamy 

we współpracy z innymi szkołami w środowisku lokalnym.   

Nowy rok szkolny, rok 2021/ 2022 to szczególny okres, dla nas wszystkich. Musimy 

się nauczyć dbania o bezpieczeństwo własne i innych. Pandemia Covid-19 wymaga od 

uczniów, rodziców i pracowników szkoły zadbania o przestrzeganie procedur 

bezpieczeństwa. To również dobry czas, aby nauczyć się, tego, że jesteśmy za siebie 

nawzajem odpowiedzialni. Najważniejsze jest nasze zdrowie, ale również wszystkie 

zachowania społeczne, wsparcie wobec innych. Nie tylko chodzi tu o nasze zdrowie, ale 

również wszelkie zachowania społeczne w szkole i poza nią.  

Pierwszymi wychowawcami swoich dzieci są rodzice. Nauczyciele wspomagają 

wszechstronny i harmonijny rozwój podopiecznych, a uczniowie uczą się wzajemnej 

akceptacji, kształtują u siebie kompetencje miękkie, które są ważne w późniejszym, 

dorosłym życiu. Są ciekawi poznawczo, otwarci na innych i nowe doświadczenia, niosą chęć 

pomocy, jak również cechują się odwagą i znajomością siebie.  

Wychowanie to „wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, 

emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i 

uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży” (art. 1 pkt 3 Ustawy 

Prawo oświatowe). 

Każda osoba w początkowym okresie życia musi ukształtować w sobie 

mechanizmy, dzięki którym jest w stanie prawidłowo i zdrowo funkcjonować w 

późniejszym życiu osobistym i społecznym. Profilaktyka jest procesem wspomagającym 

wyuczenie odpowiednich cech, aby człowiek mógł radzić sobie z trudnościami 

zagrażającymi rozwojowi i zdrowemu życiu. 

Program wychowawczo - profilaktyczny jest nieodzownym elementem Statutu 

Szkoły, dostosowany jest do potrzeb każdego ucznia.  Jest dostoswany do potrzeb 

rozwojowych uczniów oraz naszego środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i 

działania o charakterze wychowawczym i  profilaktycznym. 

Bezpieczeństwo jest to jeden z głównych aspektów, na który stawiamy w naszej 

szkole. Naszym zadaniem jest, aby uczniowie, ich rodzice i pracownicy szkoły czuli 

wsparcie, opiekę oraz pomoc. Odpowiednimi narzędziami pomagającymi osiągnąć owy 

stan są wysoka kultura, odpowiedzialność, komunikatywność, kreatywność, empatia, 

uczucie przynależności do grupy (klasy). Program przeznaczony jest do wykonania zadań 

przez wychowawców klas podczas godzin z wychowawcą we współpracy z nauczycielami 

wszystkich przedmiotów, psychologiem, pedagogiem, pielęgniarką szkolną i pozostałymi 

pracownikami szkoły, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem 

lokalnym. 

Szkoła Podstawowa im ks. Jana Twardowskiego jest placówką publiczną, 

ośmioklasową. 80 letnia tradycja naszej szkoły pełna jest wspaniałych doświadczeń 

uczniów, nauczycieli oraz rodziców, nasi absolwenci są osobami, które spełniają się w życiu 



Program wychowawczo-profilaktyczny PSP Komprachcice 20221/2022   

4 

 

dorosłym, Szkoła obejmuję swoim obszarem starsze budynki mieszkalne, jak również nowe 

osiedla. Do szkoły uczęszczają dzieci z Komprachcic, Osin i innych sołectw. Organem 

prowadzącym i finansującym szkołę jest Gmina Komprachcice. W roku szkolnym 2021/ 

2022 w naszej szkole funkcjonują oddziały od klasy I do klasy VIII. Uczniowie uczęszczają do 

szkoły w trybie stacjonarnym, jednak z uwagi na czas pandemii Covid 19 mogą być 

organizowane również w trybie nauczania zdalnego oraz hybrydowego. W szkole 

funkcjonuje świetlica, do której może uczęszczać każdy uczeń zgłaszający taką potrzebę. 

 

II. Wartości wybrane przez społeczność szkolną. 

 
Ustalenie wartości uznawanych przez społeczność szkolną: 

• Wywiązywanie się z obowiązków ucznia. 

• Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej. 

• Dbałość o honor i tradycje szkoły. 

• Używanie mowy ojczystej, w sposób poprawny  

• Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób. 

• Kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią. 

• Okazywanie szacunku, traktowanie innych z godnością 

• Rzetelność i odpowiedzialność, sumienność. 

• Sprawiedliwość, szczerość, uczciwość 

• Działania w zgodzie z własnym sumieniem 

• Okazywanie wsparcia osobom potrzebującym 

• Zapobieganie dyskryminacji. 

• Kreatywność, twórczość 

 

III. DIAGNOZA  

  
  Program wychowawczo – profilaktyczny w Publicznej Szkole Podstawowej został 

opracowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa oświatowego, analizy potrzeb uczniów, 
rodziców i nauczycieli a także diagnozy sytuacji epidemicznej, diagnozy potrzeb środowiska 
szkolnego. Wzięto pod uwagę analizę czynników ryzyka oraz czynników chroniących. 

W analizie sytuacji wychowawczej szkoły zostały uwzględnione:  
• potrzeby uczniów i ich oczekiwania związane z powrotem do szkoły po 
wielomiesięcznej izolacji  
• potrzeby rodziców w związku z kształceniem dzieci 
• potrzeby rozwojowe nauczycieli;  
• analiza działań instytucji zewnętrznych udzielających wsparcia wychowawczego.  
• szczególne uzdolnienia uczniów i rozwijanie predyspozycji 
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Diagnozę potrzeb środowiska szkolnego oraz diagnozę czynników chroniących i czynników ryzyka 
przeprowadzono na podstawie:  

• ankiet dostarczonych drogą elektroniczną, dotyczących czynników ryzyka i czynników 
chroniących, 
• analizy dokumentacji, 
• obserwacji zachowania uczniów w sytuacjach szkolnych i pozalekcyjnych w 
czasie edukacji na odległość  
• wpływu pandemii na zachowania i uczucia uczniów, 
• zajęć profilaktycznych i wychowawczych w klasach realizowanych w 
warunkach nauki zdalnej,  
• zajęć dodatkowych realizowanych w nauczaniu zdalnym 
   

  
W dogłębnej analizie problemy występujących w szkole, wyodrębniono działania stanowiące 
podstawę działalności profilaktyczno- wychowawczej w szkole:  

• pracowanie nad rozwiązywaniem konfliktów rówieśnikami,  
• praca nad dobrostanem psychicznym po doświadczeniu wielomiesięcznej izolacji,   
• zmniejszenie szkodliwego wpływu multimediów na uczniów z powodu zbyt częstego i 
długotrwałego kontaktu z nimi oraz praca z nieodpowiednimi wzorcami zachowania 
uczniów na portalach społecznościowych.  
• Zwiększenie dyscypliny szkolnej na lekcjach online przez niektórych uczniów, w razie 
powrotu do nauczania zdalnego lub hybrydowego,  
 

 

IV. AKTY PRAWNE 

1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r.; nr 78; poz. 483) 

2. Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia 20 listopada 

1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526) 

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

4. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

5. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 

1189) 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2016 r., poz. 895) 

7. 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) 

8. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 179, poz. 

1485 z późniejszymi zmianami: Dz. U. z 2006 r. Nr 7 poz. 47 i 48; Dz. U. z 2006r Nr 66 poz. 

469; Nr 120 poz. 826) 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i 

form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, 
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edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 

2015 r., poz. 1249) 

10. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 

1982 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231; Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 

473) 

11. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 23 lipca 2008 r. (Dz. U. z 

2008 r. Nr 180 poz. 1108). Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 

1994 r. (Dz.U. Nr 111, poz. 535; z późniejszymi zmianami - Dz.U. Nr 113, poz. 731 z 1997 

r., Dz.U. Nr 141, poz. 1183 z 2005 r.) 

12. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z 

dnia 9 listopada 1995 r. (tekst jednolity: Dz.U. Nr 10. z 1996 r., poz. 55 z późniejszymi 

zmianami; tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 957) 

13. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 180, oz. 

1493) 

14. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 z późniejszymi zmianami) 

15. Narodowy Program Zdrowia (NPZ) na lata 2021 – 202 w zakresie celu operacyjnego nr 2 

„Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji 

psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi”, 

w którym się mieszczą: Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz Krajowy 

Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

16. Wytyczne GIS, MZ i MEiN  publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 

roku  

17. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach 

18. Rozporządzenie MEiN z 17 sierpnia 2021 zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego 

ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 

19. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży 

 

V.  WIZJA SZKOŁY 

Nasza szkoła jest miejscem, w którym tworzymy atmosferę przyjazną uczniowi, w której 

staramy się uczyć i pracować w atmosferze wzajemnej tolerancji i poszanowania prawa. Zgodnie z 

tym, nasz główny cel to kształcenie i wychowanie w duchu DOBRA, PIĘKNA I PRAWDY.  

Jesteśmy placówką nowoczesną, przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki na 

kolejnym etapie kształcenia. Przygotowujemy uczniów do pełnienia różnorodnych ról społecznych. 

Stosujemy skuteczne metody pracy dydaktycznej z wykorzystaniem różnorodnych form. 

Indywidualizujemy proces nauczania, zapewniając tym samym wszechstronny rozwój uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  Staramy się, aby w szkole panował życzliwy i przyjazny 

klimat, a uczniowie czuli się bezpiecznie pod każdym względem. 
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VI. MISJA SZKOŁY 

Naszym celem jest ukształtowanie człowieka ciekawego świata, twórczego i odpowiedzialnego. 

Pragniemy wyposażyć uczniów w taką wiedzę, umiejętności i kompetencje, aby w przyszłości stali się 

świadomymi, kreatywnymi i wrażliwymi członkami społeczeństwa.  Staramy się ich przygotować 

wypełniania obowiązków rodzinnych i społecznych w oparciu o zasady solidarności, demokracji, 

tolerancji i sprawiedliwości.  

 

VII.  CEL OGÓLNY I CELE SZCZEGÓLOWE PROGRAMU 

Cel ogólny programu: 

Dbałość o całościowy rozwój fizyczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia, tak by w 

przyszłości mógł stać się integralnym dorosłym i wypełniać obowiązki rodzinne i społeczne w oparciu 

o zasady, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. 

 

Cele szczegółowe programu: 

• Promowanie zdrowego stylu życia (sfera fizyczna) 

• Wspieranie indywidualnego rozwoju ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości (sfera 

emocjonalna i psychiczna) 

• Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i promowanie bezpiecznych zachowań (sfera 

społeczna) 

• Kształtowanie więzi z krajem ojczystym, poszanowanie dla dziedzictwa narodowego oraz   

innych kultur i tradycji (sfera aksjologiczna 

 

VIII. SYLWETKA ABSOLWENTA 

1. Absolwent szkoły z odwagą wkracza w świat. Jest otwarty, łatwo nawiązuje kontakty, ma przyjaciół 

oraz bliskich znajomych. Odnosi się z szacunkiem do innych ludzi i zwierząt. 

2. Stara się być samodzielny. Podąża za wcześniej skonkretyzowanymi celami, nie boi się przeszkód. 

Potrafi, w razie potrzeby, poprosić o pomoc. Orientuje się w otaczającym świecie.  

3. Jest ciekawy świata, ale nie przyjmuje wszystkiego za pewnik. Potrafi ocenić swoje mocne strony i 

na nich budować przyszłość. Potrafi zweryfikować informacje korzystając z rzetelnych źródeł. 

4. Jest zmotywowany do dalszej nauki, otwarty, chętny do współpracy z innymi. Jest asertywny, 

potrafi przekazać swoje zdanie i stać za nim w kulturalnej rozmowie. Dobrze współpracuje w grupie, 

umie przyznać się do błędu w razie pomyłki.  
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5. Stara się być odpowiedzialny w swoich działaniach, jest rozważny, potrafi odróżnić dobro od zła, 

działa w zgodzie z własnym sumieniem, ma konkretny i system wartości, z którym w zgodzie 

funkcjonuje.  

6. Jest tolerancyjny, nie ocenia innych na podstawie odmienności, akceptuje u siebie i innych 

niedoskonałości i stara się nad nimi pracować i wspierać w tym innych 

7. Jest rzetelny, sumienny i punktualny. Dotrzymuje terminów 

8. Zna działania profilaktyczne, dba o bezpieczeństwo swoje i innych, promuje zdrowy styl życia, żyje 

w zgodzie z innymi ludźmi, zwierzętami, zgodnie z zasadami ekologicznymi 

 

 

IX. PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYCH 

 SKIEROWANYCH DO UCZNIÓW I RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022. 

 

Zadania Sposób realizacji Termin Odpowiedzialni 

                   Sfera fizyczna 

PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA 

Kształtowanie 
postaw 
prozdrowotnych, 
dbanie o swoje ciało 
i umysł. Stosowanie 
się do zaleceń w 
związku z epidemią 
COVID-19. 

Prowadzenie zajęć z wychowawcą, 
lekcje wychowania do życia w rodzinie, 
zajęcia z pedagogiem i psychologiem 
 

 
 
cały rok 

 
wychowawcy, 
nauczyciele 
przedmiotowi, 
pedagog 
psycholog szkolny 

Kształtowanie postawy prozdrowotnej 
poprzez motywowanie wśród rodziców 
oraz uczniów powyżej 12 roku życia do 
szczepienia przeciw Covid 19 
 

Wrzesień 2021 Dyrektor, 
wychowawcy 

Monitorowanie sytuacji zdrowotnej 
uczniów w związku z epidemią COVID-
19. Stosowanie zaleceń epidemicznych 
GIS, MENiS, MZ. Dezynfekcja rąk, 
wietrzenie sal i zalecenie noszenia 
maseczek, oraz przestrzeganie dystans 
u społecznego. 
W razie potrzeby, przejście w tryb 
edukacji zdalnej i/lub hybrydowej.  
Bieżące informowanie rodziców o 
sytuacji epidemicznej w szkole oraz 
wytycznych w tym zakresie. 
 
 

W trakcie pandemii 
Covid- 19 

Wszyscy 
pracownicy 
szkoły. 
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Zapoznanie z 
zasadami 
profilaktyki 

Zajęcia poruszające temat 
niebezpiecznych substancji 
psychoaktywnych, czym są, czym grozi 
ich zażywanie (lekcja dotycząca 
szkodliwego wpływu substancji 
psychoaktywnych i stymulujących na 
organizm). 
 

według rozkładów 
zajęć z wychowawcą 

Wychowawcy 
Pedagog, 
psycholog 

Lekcja poruszająca temat zdrowych 
nawyków, odżywiania się w zgodzie z 
normami, zapobiegających nadwadze 
oraz chorobom cywilizacyjnym. 
 

według rozkładów 
zajęć z wychowawcą 

Wychowawcy 
 

Kształtowanie postawy 
odpowiedzialności za 
własne zdrowie, 
planowanie 
racjonalnego i 
aktywnego spędzania 
czasu wolnego. 

Pogadanka na temat wpływu 
aktywności na zdrowie, samorozwój. 
Sport jako sposób na nudę, 
zacieśnianie kontaktów z innymi oraz 
pozytywną energię (źródło endorfin). 
 

według rozkładów 
zajęć z wychowawcą 

Wychowawcy 
Nauczyciele wf 

Organizacja Dnia Wiosny 
 

marzec 2022 Samorząd uczniowski 
Wychowawcy 

Święto Patrona Szkoły ks. Jana 
Twardowskiego  

czerwiec 2022 Samorząd uczniowski 
Rada Pedagogiczna 
Wychowawcy 
 

Festyn sportowy „Czas na zdrowie” czerwiec 2022 Wychowawcy, 
nauczyciele wf 

Przygotowanie gazetki dotyczącej 
profilaktyki uzależnień (plakaty, 
materiały profilaktyczne)  
 

cały rok Pedagog, psycholog,  

Uczestnictwo w wycieczkach 
turystyczno-krajoznawczych i 
tematycznych. 
 

według kart i 
harmonogramów 
wycieczek (zgodnie z 
sytuacją 
epidemiczną)  
 

Wychowawcy klas 
Nauczyciele WF 
 

Kształtowanie 
świadomości dbania o 
zdrowie fizyczne i 
psychiczne, poprzez 
udział w zajęciach 
dodatkowych 
rozwijających 
uzdolnienia i talenty, 

Udział uczniów w zajęciach 
wychowania fizycznego 

cały rok Nauczyciele WF 

Udział w zawodach i turniejach 
sportowych  

według 
harmonogramu  

Nauczyciele WF 
Wychowawcy klas 
Uczniowie 

Przeprowadzenie lekcji w oparciu o 
materiały pomocnicze, filmy. 
Pogadanka o zanieczyszczaniu 
środowiska, wpływ smogu na choroby 
cywilizacyjne, długość życia, efekt 
cieplarniany, susza, klęski żywiołowe. 

według rozkładów 
zajęć z wychowawcą 

Wychowawcy, 
nauczyciele biologii 
 

Udział w światowych akcjach 
ekologicznych – Sprzątanie Świata, 

Wrzesień 2021, 
kwiecień 2022 

Wychowawcy, 
nauczyciele 
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Dzień Ziemi. 
 

 
 
 

 
Sfera emocjonalna 

Nauka nabywania 
świadomości własnych 
słabych i mocnych 
stron, kształtowanie 
samoakceptacji, 
budowanie poczucia 
własnej wartości 

Zajęcia z psychologiem lub 
wychowawcą o tematyce efektywnego 
uczenia się i samoakceptacji, poczucia 
własnej wartości 
 

 
według rozkładów 
zajęć z wychowawcą 
 
 

 
Psycholog, 
wychowawcy 
 
 

„Narodowy Program Wsparcia Ucznia” 
wsparcie uczniów po przebytej 
wielomiesięcznej izolacji związanej z 
Covid- 19. 

Według rozkładu 
zajęć programu 

Miejska Poradnia 
Psychologiczno- 
Pedagogiczna w Opolu 

Kształtowanie wiedzy 
na temat stresu i 
sposoby radzenia 
sobie z nim 

Zajęcia z wychowawcą lub 
psychologiem nt. samoakceptacji, 
poczucia własnej wartości, sposobów 
radzenia sobie, znajomości 
indywidualnych zasobów 
 

według rozkładów 
zajęć z wychowawcą 

Wychowawcy, 
psycholog, specjaliści 
Poradni 
Psychologiczno- 
pedagogicznej 

Kształtowanie 
świadomości swoich 
mocnych stron, 
akceptacji własnych 
niedoskonałości. 

Zajęcia związanej z wyborem ścieżki 
edukacyjno- zawodowej w oparciu o 
predyspozycje i zainteresowania 
uczniów. 
 

Według 
harmonogramu 
pracy doradcy 
zawodowego 

szkolny doradca 
zawodowy 
 

Doradztwo 
zawodowe –
planowanie 
kariery. 

Zajęcia o tematyce związanej z 
wyborem ścieżki edukacyjno- 
zawodowej w oparciu o predyspozycje 
i zainteresowania uczniów. 
 

Według 
harmonogramu 
pracy doradcy 
zawodowego 

Pedagog, 
doradca 
zawodowy 

Rozwój czytelnictwa  

 

 

 
Czytanie na dywanie- 
czytanie w klasach 1-3 z 
elementami 
biblioterapii 

Kształtowanie pozytywnych postaw 
czytelniczych poprzez udział w 
programach edukacyjnych “Narodowy 
Program Rozwoju Czytelnictwa”, nauka 
relaksacji, bajki terapeutyczne,  

 

Według 
harmonogramu  

Nauczyciel biblioteki 

Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej 

Promowanie 
czytelnictwa 

Nagrywanie czytanych bajek i 
publikowaniem na YouTube w ramach 
promowania czytelnictwa wśród 
najmłodszych we współpracy z Gminną 
Biblioteką Publiczną w Komprachcice. 

 

Innowacja pedagogiczna “Czytam z 

Według 
harmonogramu SOK 

 

 

 

Według 

Pedagog, Pracownicy 
SOK 

 

 

 

Nauczyciel klasy III A 
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klasą lekturki spod chmurki” 
międzynarodowy projekt rozwoju 
czytelnictwa wśród uczniów klas I-III 
edycja III. 

harmonogramu 
innowacji 

Lekcje muzyki na żywo Współpraca z SOK Komprachcice, 
rozwój poprzez rozumienie muzyki, 
udział w warsztatach muzycznych z 
zaproszonymi gośćmi. 

Według 
harmonogramu SOK 

Nauczyciel muzyki, 
wychowawcy, 
zaproszeni goście, 
pracownicy SOK 

Kino objazdowe Udział w prezentacji seansów 
filmowych we współpracy z SOK. 

Według 
harmonogramu SOK 

Wychowawcy, 
pracownicy SOK 

Sfera psychiczna  
 

WSPIERANIE INDYWIDUALNEGO ROZWOJU UCZNIA, STOSOWNIE  

  DO JEGO POTRZEB I MOŻLIWOŚCI 

 

Zapoznanie z 
podstawowymi 
zasadami 
bezpieczeństwa i 
higieny pracy 

Prowadzenie zajęć z o 
bezpieczeństwie w szkole, poza szkołą 
oraz w trakcie wycieczek szkolnych 
Zapoznanie uczniów i rodziców z 
procedurami obowiązującymi w szkole 
w sytuacjach zagrożenia i epidemii 
Covid-19 
Przeprowadzenie próbnej ewakuacji i 
alarmu przeciwpożarowego. 
 

według rozkładów 
zajęć  
 

Wszyscy pracownicy 
szkoły 
 
 

Tworzenie gazetek informacyjnych, na 
których będą dostępne numery 
alarmowe oraz pomocowe  

cały rok Psycholog, 
pedagog 

Prowadzenie zajęć profilaktycznych 
dot. zachowań ryzykownych z 
uwzględnieniem problemów 
współczesnej młodzieży. 

cały rok Psycholog, pedagog 
nauczyciel WDŻ. 

Organizacja Dnia Bezpiecznego 
Internetu 
 

Według 
harmonogramu 

Nauczyciele 
informatyki 
Wychowawcy 

Rozwijanie 
kompetencji 
cyfrowych oraz 
uświadamianie 
zagrożeń związanych z 

Pogadanki na temat: uzależnienia od 
cyberprzestrzeni, cyberbullyingu, 
stalkingu, mowy nienawiści w sieci, 
ochrony danych osobowych, 
świadomości korzystania ze środków 

według rozkładów 
zajęć z 
wychowawcą, 
nauczycielem 
informatyki i planu 

Psycholog, 
wychowawcy, 
informatycy, nauczyciel 
biblioteki, zaproszeni 
goście 
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korzystaniem z 
technologiami 

masowego przekazu, w tym 
telefonów komórkowych, bankowości 
elektronicznej, portali 
społecznościowych. 
Dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 

pracy psychologa 
szkolnego. 

 
 

Prelekcja i omówienie krótkiego filmu 
pt.: „Homo tabletis”, omawiającego 
problem uzależnienia od telefonu 
komórkowego  

według rozkładów 
zajęć z wychowawcą 

Wychowawcy, 
psycholog, pedagog 

Lekcje na temat uzależnień, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
zagrożeń związanych z używaniem 
substancji psychoaktywnych, 
środków zastępczych oraz nowych 
substancji psychoaktywnych 
 

według rozkładów 
zajęć z wychowawcą 
i planu pracy 
psychologa 
szkolnego. 

Psycholog, pedagog, 
wychowawcy, 
zaproszeni specjaliści 

Rozwijanie 
świadomości uczniów 
na temat uzależnień i 
związanych z nimi 
zagrożeń  

Zajęcia/rozmowy podnoszące 
świadomość uczniów na temat 
szkodliwości środków 
psychoaktywnych  

według rozkładów 
zajęć z wychowawcą 
i planu pracy 
psychologa 
szkolnego. 

Psycholog, pedagog, 
wychowawcy 

Zajęcia informacyjno-edukacyjne 
związane z problemem uzależnień 
fizycznych 
 

według rozkładów 
zajęć z wychowawcą 
i planu pracy 
psychologa, 
pedagoga szkolnego. 

Psycholog, pedagog, 
wychowawcy  

Zajęcia informacyjno- edukacyjne 
związane z problemem uzależnień 
behawioralnych 
 

według rozkładów 
zajęć z 
wychowawcą i 
planu pracy 
psychologa, 
pedagoga 
szkolnego. 

Psycholog, 
pedagog, 
wychowawcy 

Zajęcia dla rodziców związane z 
tematyką uzależnień wśród młodzieży 
szkolnej. 
 

według 
harmonogramów 
spotkań i zebrań z 
rodzicami. 

Zaproszeni goście 

Gminy konkurs profilaktyczny Luty/ marzec pedagog 

Rozwijanie kompetencji 
manualnych 

Projekt arteterapii we współpracy z 
GOPS Komprachcice, polegający na 
włączeniu dzieci z trudnościami 
emocjonalnymi i edukacyjnymi na 
włączenie ich w zajęcia z rękodzieła. 

Cały rok Pedagog, nauczyciel 
współorganizujący 
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Rozwijanie 
umiejętności 
rozwiązywania 
konfliktów 

Nauka podstaw mediacji, 
prowadzenie zajęć na temat 
współpracy i rozwiązywania 
konfliktów w grupie 

wg potrzeb Psycholog, 
pedagog, 
wychowawcy 

Kształtowanie w szkole 
atmosfery sprzyjającej 
otwartości i przyzwolenia 
na dyskusję, wysuwania 
argumentów, odnoszenia 
się z szacunkiem do innych. 

cały rok Wszyscy pracownicy 
szkoły 

Sfera społeczna  

KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH  

 I PROMOWANIE BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ 

 

Uwrażliwianie na 
potrzeby innych osób i 
ludzi 

Akcje charytatywne, zbieranie 
nakrętek dla potrzebujących, 
wsparcie schroniska w Opolu oraz 
schronisko prowadzone przez 
stowarzyszenie Braci mniejszych w 
Paryżu, akcja zbierania kocy, karmy i 
innych potrzebnych artykułów  

cały rok Samorząd 
uczniowski, 
nauczyciele, 
wychowawcy 

Rozmowy na temat potrzeb, 
wspierania, oferowania i 
przyjmowania pomocy 

według rozkładów 
zajęć z wychowawcą 
i planu pracy 
psychologa i 
pedagoga szkolnego. 

Wychowawcy, 
psycholog, pedagog 

Organizacja Światowego Dnia 
Świadomości Autyzmu 

2 kwietnia 2022 Nauczyciele 
wspomagający 

Rozwijanie 
umiejętności 
społecznych: 
komunikacji 
autoprezentacji. 

Wybory samorządów klasowych wrzesień 2021 wychowawcy 

Demokratyczne wybory opiekuna i 
przewodniczącego SU 

Wrzesień/ 
październik 2021 

Opiekun samorządu 
Samorząd uczniowski 
 

Organizowanie przez SU konkursów, 
imprez i uroczystości szkolnych 

cały rok Samorząd uczniowski 
opiekun SU 

Spotkania Samorządu Uczniowskiego z 
Dyrektorem szkoły 

wg potrzeb Dyrekcja 
szkoły, 
Samorząd uczniowski 

Zajęcia o tematyce autoprezentacji, 
dobrego komunikowania się z innymi, 
asertywności 

cały rok 
 

Doradca 
zawodowy, 
wychowawcy, 
nauczyciele 
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Kształtowanie postaw 
koleżeńskich, 
promowanie zasad 
bezpieczeństwa w 
szkole, 
obowiązujących 
aktów prawnych 

Poczta walentynkowa 14 lutego 2022 Samorząd 
Szkolny, Opiekun 
Samorządu 

Zajęcia z wychowawcą i rodzicami nt. 
aktów prawnych obowiązujących w 
szkole 

wrzesień - 
październik 2021 

Wychowawcy 

Propozycje funkcjonowania kół 
zainteresowań 
- SKS 
- taneczne 
- teatralne 

cały rok 
 

Opiekunowie kół 
zainteresowań,  

Aktywny udział w 
przedsięwzięciach 
szkolnych, rozwijanie 
twórczego myślenia, 
kształtowanie 
kreatywności 

Program aglomeracji opolskiej 
„Kreatywna Opolszczyzna” program 
twórczych metod kształcenia 

Cały rok Wicedyrektor, 
wyznaczeni 
nauczyciele 

Aktywny udział w uroczystościach 
szkolnych i konkursach: 

cały rok Nauczyciele wg 
harmonogramu 

Uroczystość szkolna z okazji początku 
roku szkolnego. 

1 września 2021 Nauczyciele 

Konkursy biblioteczno- plastyczny Drugie półrocze Nauczyciel 
biblioteki, 
nauczyciel muzyki i 
plastyki 

Międzyszkolny konkurs „Młodzież 
recytuje poezję w języku niemieckim” 

Drugie półrocze Nauczyciele języka 
niemieckiego 

Jasełka szkolne grudzień 2021 Katecheta, nauczyciele 
przedmiotów 
humanistycznych 

Tydzień kodowania Code week październik 2021 Nauczyciele 
matematyki i 
informatyki 

Międzyszkolny konkurs „Impresję” marzec/ kwiecień 
2022 

Nauczyciel biblioteki, 
nauczyciele języka 
polskiego  

Szkolny konkurs ortograficzny luty 2022 Nauczyciele języka 
polskiego 

Międzynarodowy Dzień Teatru marzec 2022 Nauczyciel języka 
polskiego 

Międzynarodowy dzień kropki wrzesień 2021 Nauczyciel matematyki 

Dzień chłopaka 30 września 2021 wychowawcy 

Dzień kobiet 8 marca 2022 Nauczyciele w-f, 
nauczyciel historii 
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XI Światowy dzień tabliczki 
mnożenia 

1 października 2021 Nauczyciel matematyki 

Dzień Edukacji Narodowej, 
pasowanie na ucznia klasy I 

13 października Nauczyciele klas I- III 

Światowy Dzień Pluszowego 
Misia 

25 listopada 2021 Wychowawcy klas I-III, 
nauczyciel biblioteki 

Andrzejki  30 listopada 2021 Wychowawcy 

Mikołajki, Wigilia klasowa Grudzień 2021 Wychowawcy 

Walentynki, zabawa 
karnawałowa 

Luty 2022 Samorząd uczniowski, 
wychowawcy 

Święto Matematyki, Dzień 
Liczby π 

Marzec 2022 Nauczyciel matematyki 

Pasowanie na czytelnika Maj 2022 Nauczyciel 
bibliotekarz, 
Nauczyciele klas I 

Tydzień Języków Obcych I półrocze Językowcy 

Uroczystość szkolna z okazji 
zakończenia roku szkolnego. 

czerwiec 2022 r. 
 

Nauczyciele 
 

Strefa aksjologiczna  
 

KULTURA, PRZEKAZ NORM I WZORÓW ZACHOWAŃ,  
KSZTAŁTOWANIE OSOBOWOŚCI I TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ 

 

Kształtowanie 
pozytywnego stosunku 
do nauki 

Organizowanie pomocy uczniom z 
trudnościami w nauce w oparciu o 
diagnozę oraz analizę orzeczeń i 
opinii z Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznych.  

cały rok 
według potrzeb 

Dyrekcja, 
wychowawcy, 
nauczyciele, 
specjaliści. 
 

Udział w programach organizowanych 
przez Unie Europejską, wyjazdy na 
zajęcia do Rozwoju Edukacji w Opolu 

cały rok 
według 
harmonogramu  

Wychowawcy. 

Organizowanie wyjazdów 
kulturalnych do kina, teatrów, 
muzeum,  
 

cały rok 
według potrzeb 
według 
harmonogramów i 
kart wycieczek. 

Wychowawcy, 
nauczyciele. 

Uczestnictwo w 
wydarzeniach 
kulturalnych, 

Prowadzenie lekcji o tematyce 
patriotycznej na lekcjach języka 
polskiego, wiedzy o społeczeństwie, 

cały rok 
według kalendarza 
według uchwał 

Wychowawcy, 
nauczyciele 
wymienionych 
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patriotycznych. historii, zajęciach z wychowawcą.  sejmowych RP. przedmiotów.  

Wychowanie do 
wartości - 
kształtowanie postawy 
szacunku do symboli i 
tradycji narodowych 
oraz tradycji 
związanych z rodziną, 
szkołą i społecznością 
lokalną. 

Organizacja szkolnych mikołajek grudzień 2021 Samorząd 
uczniowski 

Organizacja jasełek  grudzień 2021 Nauczyciele klas I-III, 
nauczyciel biblioteki 

Gminne obchody Święta Niepodległości Listopad 2021 Nauczyciele, 
wychowawcy,  

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej 

13 października 2021 Opiekun Samorządu 
Uczniowskiego 

Uroczyste obchodzenie Wszystkich 
Świętych 

Listopad 2021 Samorząd Uczniowski 

Święto konstytucji 3 maja Maj 2021 Nauczyciele, 
wychowawcy 

 

 

X. MONITORING I EWALUACJA PROGRAMU 

Program wychowawczo-profilaktyczny tworzony jest na rok szkolny oraz będzie podlegać 

ewaluacji, a wyciągnięte wnioski pomogą w sprecyzowaniu zmian. 

Ewaluacja będzie przeprowadzana na podstawie 

1. Obserwacji zgodności treści z stanem faktycznym 

2. Analizy dokumentacji szkolnej 

3. Badań sytuacji wychowawczej i profilaktycznej w szkole 

4. Wniosków z pracy zespołów wychowawczych i przedmiotowych. 

5. Rozmów z rodzicami i uczniami 

 

 

 

 


