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1. Treści i działania o charakterze  wychowawczo –profilaktycznym dla uczniów klas  I- III. 

 

Zadania o charakterze 

wychowawczo- 

profilaktycznym 

Sposoby realizacji zadań 

Osoby 

odpowiedzialne/ 

termin 

Wzajemne poznanie się. 1. Uczniowie biorą udział w zabawach 

integrujących grupę lub zespół klasowy. 

2. Udział w uroczystościach klasowych i 

szkolnych. 

Wychowawcy / cały 

rok 

Tworzenie warunków rozwoju 

indywidualnych  

zainteresowań. 

 

1. Udział uczniów w konkursach 

plastycznych, na najładniejszą szopkę 

bożonarodzeniową, palmę wielkanocną, 

wianek. 

2.Indywidualna praca z uczniem wybitnie 

uzdolnionym - przygotowanie go do 

konkursu, olimpiady. Organizacja i 

uczestnictwo w różnego rodzaju 

konkursach. 

 

Nauczyciele klas I - 

III, organizatorzy 

konkursów/ cały rok 

Poznanie reguł zachowania w  

miejscach publicznych. 

 

1.Uczniowie stosują formy dobrego 

zachowania. 

2. Biorą udział w imprezach kulturalnych z 

zachowaniem zasad bezpieczeństwa i 

dobrego zachowania. 

Wychowawcy / cały 

rok 

Przeciwdziałanie agresji i  

przemocy utrudniające życie 

we współczesnym świecie, 

przeciwdziałanie hałasowi. 

 

1. Praca nad doskonalenie swojego 

charakteru i wyzbyciu się słabości. 

2. Uczestnictwo w zajęciach mających na 

celu wyeliminowania  niepożądanych 

zachowań. 

Wychowawcy / cały 

rok 

Bezpieczeństwo. 

 

1.Nauczyciele zapoznają uczniów z 

regulaminami. 

2. Organizacja pogadanek, zajęć 

warsztatowych dotyczących 

bezpieczeństwa. 

3.Realizacja programu „ Bezpieczny Uczeń 

” przy współpracy z Policją. 

4. Zapoznanie uczniów z telefonami 

alarmowymi, z zasadami pierwszej pomocy.  

5. Zapoznanie z zasadami BHP na lekcjach. 

 

Wychowawcy / cały 

rok 

Wdrażanie ucznia do 

samodzielności. 

 

1. Uczestnictwo w pogadankach 

dotyczących samodzielności w 

wykonywaniu czynności samoobsługowych 

i pracy na lekcji. 

2. Samodzielne korzystanie z biblioteki 

szkolnej - uczniowie poznają zasoby i 

zachęcani są do czytelnictwa. 

3. Samodzielnie korzystają ze stołówki 

szkolnej.  

Wychowawcy / cały 

rok 
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Tolerancja dla inności. Prawa 

dziecka. 

1.Zapoznanie z prawami dziecka 

wynikającymi z Konwencji o Prawach 

Dziecka. 

2. Poznanie obowiązków ucznia. 

3.  Nauczyciele uświadamiają dzieciom, do 

kogo mogą się zwrócić  z prośbą o pomoc. 

4. Uczestniczą w pogadankach na temat 

tolerancji i szacunku dla drugiego 

człowieka. 

5. Zorganizowanie zajęć w klasach 0 - III 

"Dzień Praw Dziecka" 

Wychowawcy / cały 

rok 

Dbałość o dobry klimat  

w szkole. 

1.Badanie samopoczucia ucznia w szkole. 

2. Obserwacja zachowań na tle 

rówieśników. 

3. Współpraca z Samorządem 

Uczniowskim. 

Wychowawcy / cały 

rok 

Kształtowanie postaw  

obywatelsko – patriotycznych. 

 

1.Uczniowie kultywują tradycje związane z 

najbliższą okolicą, krajem. 

2. Poznają symbole narodowe i europejskie. 

3. Uczestniczą w uroczystościach o 

charakterze szkolnym i państwowym.  

4.Uczniowie kultywują tradycje związane z 

najbliższą okolicą, krajem. 

5. Poznają symbole narodowe i europejskie. 

6. Uczestniczą w uroczystościach o 

charakterze szkolnym i  państwowym. 

Wychowawcy / cały 

rok 

Przygotowanie uczniów do 

praktycznego wykorzystania  

wiedzy. 

 

 

 

1.Uczniowie kultywują tradycje związane z 

najbliższą okolicą, krajem. 

2. Poznają symbole narodowe i europejskie. 

3. Uczestniczą w uroczystościach o 

charakterze szkolnym i  państwowym. 

4.Nauczanie informatyki od I klasy. 

5.Uczestniczenie w spektaklach teatralnych. 

6.Korzystanie z różnorodnych źródeł 

informacji - 

wykonywanie projektów. 

 

Propagowanie zdrowego stylu 

życia. 

 

1.Praca na zajęciach lekcyjnych i 

pozalekcyjnych, w organizacjach 

działających w szkole. 

2.Uczestnictwo w konkursach 

profilaktycznych. 

3. Kontynuacja programu „Szkoła 

Promująca Zdrowie”. 

4. Kształcenie i wzmacnianie norm 

przeciwnych używaniu substancji 

psychoaktywnych wśród najmłodszych 

poprzez pogadanki. 

Wychowawcy / cały 

rok 

Eliminowanie napięć 

psychicznych spowodowanych  

niepowodzeniami szkolnymi 

1.Organizacja zajęć: dydaktyczno – 

wyrównawczych, 

zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, 

Wychowawcy, 

pedagog szkolny / 

cały rok 



Program wychowawczo - profilaktyczny dla Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie Strona 3 z 3 

 

oraz trudnościami  

w kontaktach z rówieśnikami. 

 

logopedycznych,  

socjoterapeutycznych, terapia integracji 

sensorycznej. 

2. Indywidualne rozmowy z pedagogiem. 

3. Współpraca z poradnią psychologiczno – 

pedagogiczną. 

Pomoc rodzicom, 

nauczycielom w 

rozwiązywaniu problemów  

wychowawczych. 

 

1.Bieżące informowanie rodziców o sytuacji 

dziecka w szkole i poza nią. 

2. Dostarczenie aktualnych informacji 

rodzicom, nauczycielom, opiekunom na 

temat skutecznych sposobów prowadzenia 

działań wychowawczych i profilaktycznych 

poprzez spotkania ze specjalistami. 

3.Indywidualne rozmowy z uczniem i 

rodzicem.  

4.Konsultacje dla rodziców. 

5. Podejmowanie wspólnych inicjatyw  

w zakresie rozwiązywania trudności lub 

eliminowania zagrożeń. 

6.Zapoznanie rodziców z  Konwencją  

o Prawach Dziecka, Statutem Szkoły i 

regulaminami, programami. 

7. Udostępnianie wykazu instytucji, gdzie 

można uzyskać pomoc specjalistyczną. 

8. Doskonalenie kompetencji nauczycieli  

i wychowawców w zakresie profilaktyki 

używania niebezpiecznych środków  

i substancji, a także norm rozwojowych 

 i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku 

rozwojowego poprzez uczestnictwo np.  

w radach szkoleniowych, kursach i 

szkoleniach. 

Pedagog szkolny/ 

cały rok 

Przeciwdziałanie przemocy w 

rodzinie. 

Ochrona ofiar przemocy: rozmowa  

z uczniem, konsultacje z rodzicami, w razie 

konieczności wszczęcie procedury 

„Niebieskiej karty”. 

 

Pedagog szkolny/ 

cały rok 

 


