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Forma realizacji 

 

Osoby 
odpowiedzialne 

 

Termin 
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Kształtowanie umiejętności 
skutecznego komunikowania 

się i dążenie do integracji 
zespołu klasowego i szkolnego 

Zajęcia integracyjne 

Opieka pedagoga, 

Organizowanie wycieczek 
klasowych, 

międzyklasowych, 

Organizowanie wspólnych 
imprez klasowych i 

szkolnych 

Wychowawcy klas 

Pedagog 

Nauczyciele 

Opiekun SU 

W ciągu roku 
szkolnego 

Rozwijanie wiedzy i 
umiejętności uczniów 

Obserwacje podczas 
bieżącej pracy, 

 

nauczyciele, 
wychowawcy 

pedagog 

w ciągu roku 
szkolnego 

Pomoc uczniom w 
odkrywaniu ich uzdolnień, 

rozwijanie kreatywności oraz 
umiejętności zespołowego 

działania 

Przygotowanie propozycji 
zajęć w zespołach 

nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej oraz 
nauczycieli klas 4-8, 

przygotowanie 
programów artystycznych 
na uroczystości szkolne, 
prezentowanie talentów 

na forum szkoły 

nauczyciele 

wychowawcy 

pedagog 

 

 

 

W ciągu roku 
szkolnego 

Wspieranie rozwoju  uczniów 
ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi , 

Wspieranie rozwoju uczniów 
zdolnych 

Opieka psychologiczno-
pedagogiczna, 

indywidualizacja procesu 
nauczania, dostosowanie 

wymagań edukacyjnych do 
indywidualnych 

możliwości uczniów 

zajęcia specjalistyczne, 
korekcyjno-

kompensacyjne,  
dydaktyczno-

wyrównawcze, 

wychowawcy, 
nauczyciele, 

pedagog, 

 

w ciągu całego 
roku szkolnego 

Kształtowanie umiejętności 
wyszukiwania, porządkowania 
i wykorzystywania informacji z 
różnych źródeł, korzystanie z 

Lekcje informatyki, 
wszystkie rodzaje lekcji 
prowadzone z użyciem 

technologii informacyjnej 

nauczyciele, 
w ciągu roku 

szkolnego 



 

technologii informacyjno-
komunikacyjnych, 

kształtowanie świadomości 
negatywnego wpływu pracy 

przy komputerze na zdrowie i 
kontakty społeczne, 

respektowanie ograniczeń 
dotyczących korzystania z 

komputera, Internetu i 
multimediów 

Szkolenia zewnętrzne i 
wewnętrzne- 

rozwijanie kompetencji 
cyfrowych nauczycieli 

(korzystanie z technologii 
informacyjno-

komunikacyjnych). 

nauczyciele IT, 
wszyscy nauczyciele, 

pedagog 
cały rok szkolny 

Kształtowanie wrażliwości 
estetycznej poprzez kontakt z 

dziełami literackimi i 
wytworami kultury, 

wyzwalanie potrzeby 
kontaktu z literaturą i sztuką 

dla dzieci - rozwijanie 
kompetencji czytelniczych. 

wyjścia do instytucji 
kulturalno- oświatowych 

wycieczki klasowe  
narodowe czytanie lekcje 

biblioteczne 

wychowawcy, 
nauczyciele 

nauczyciel 
bibliotekarz 

 

w ciągu roku 
szkolnego 

Uczenie planowania i dobrej 
organizacji własnej pracy 

 

podczas zajęć 
dydaktycznych oraz lekcji 

wychowawczych 

 

wychowawcy, 
nauczyciele 

 

w ciągu roku 
szkolnego 
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Rozwój poszanowania 
dziedzictwa narodowego i 

kształtowanie świadomości 
narodowej. Wskazywanie 

autorytetów i wzorców 
moralnych. 

świętowanie rocznic i 
wydarzeń patriotycznych 

lekcje historii, wycieczki 
tematyczne 

 

nauczyciele historii, 
polskiego i 

wychowawcy 

w ciągu roku 
szkolnego zgodnie 

z 
harmonogramem 

zajęć 

 

Rozumienie i respektowanie 
norm i zasad obowiązujących 

w szkole i poza szkołą, 
wdrażanie ucznia do 

funkcjonowania w środowisku 
lokalnym 

zapoznanie z regulaminem 
szkolnym oraz zasadami 

życia społecznego 

wychowawcy, 
nauczyciele 

pedagog 

wrzesień oraz w 
ciągu całego roku 

szkolnego 

Wychowanie do wartości, 
kształtowanie postaw i 
respektowanie norm 

społecznych. 

lekcje wychowawcze, 
lekcje historii, wolontariat, 

PCK, SU 

 

opiekunowie 
samorządu 

szkolnego,  PCK 

pedagog, 
wychowawcy, 

nauczyciele, rodzice 

w ciągu roku 
szkolnego 

 



 

Kształtowanie szacunku do 
ludzi, tolerancji, wrażliwości 

na potrzeby drugiego 
człowieka, odwagi w 

reagowaniu na 
niesprawiedliwość, krzywdę 

drugiego człowieka i przemoc 

Dbanie o piękno języka 
polskiego. 

lekcje wychowawcze, 

wolontariat, 

pogadanki ze specjalistami 

 

 

opiekun samorządu 
szkolnego 

wychowawcy, 
wszyscy nauczyciele, 

pedagog, rodzice 

wszyscy nauczyciele 

w ciągu całego 
roku szkolnego 

 

Bezpieczne i odpowiedzialne 
korzystanie z zasobów  

dostępnych w sieci. Prawa 
autorskie (plagiat) 

 

lekcje informatyki, lekcje 
wychowawcze. 

Profilaktyka 
bezpieczeństwa w sieci, 

pogadanki ze specjalistami 

nauczyciele 
informatyki, 

wychowawcy, 
specjaliści 

w ciągu roku 
szkolnego 
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Przygotowanie do 
podejmowania i pełnienia ról 
społecznych i obywatelskich 
Kształtowanie umiejętności 

przestrzegania reguł. 
Kształtowanie umiejętności 

nawiązywania i 
podtrzymywania relacji z 

rówieśnikami, rozpoznawania 
ich potrzeb, zgodnej 

współpracy z innymi z 
zachowaniem obowiązujących 
norm i reguł kultury osobistej; 

 Znajomość zasad 
funkcjonowania szkoły: 

zapoznanie z podstawowymi 
prawami i obowiązkami 

wynikającymi z roli ucznia 
oraz członka szkolnej 

społeczności. 

omówienie zasad statutu 
szkoły i regulaminów 

szkolnych, 

lekcje wychowawcze 

zebrania z rodzicami – 
stacjonarne i online 
- wybory samorządu 
klasowego i szkolnego, 
- ślubowanie klas I. 

 

wychowawcy 

wrzesień 2021 
oraz w ciągu 
trwania roku 

szkolnego 

Znajomość i przestrzeganie 
norm współżycia 
społecznego: 
- promowanie zasad 
kulturalnego zachowania się 
w relacjach społecznych. 
- uczenia zasad savoir- Vivru 
  
Doskonalenie kompetencji 
emocjonalnych 
i społecznych: 
- wdrażanie do rozpoznawania 
emocji i uczuć, 
- rozwijanie wrażliwości 
społecznej i wrażliwości do 
empatii, 
- kształcenie umiejętności 
współpracy w zespole 

- zajęcia warsztatowe i 
integracyjne, 
- godziny z wychowawcą, 
- uczenie kulturalnego 
zachowania na 
wycieczkach szkolnych. 
- wychowanie do życia w 
rodzinie, 
- wycieczki, imprezy 
klasowe 
- działalność SU. 
- prowadzenie zajęć 
rozwijających 
kompetencje; 
emocjonalno-spoleczne. 
„Apteczka pierwszej 
pomocy emocjonalnej” 
  

  



 

rówieśniczym i z dorosłymi, 
Eliminowanie wulgaryzmów- 
uczenie kultury słowa w 
stosunku do kolegów i osób 
dorosłych 
- kształtowanie umiejętności 
właściwego komunikowania 
się w różnych sytuacjach 
społecznych, dbałość o język i 
kulturę wypowiadania 
- systematyczne zwracanie 
uwagi uczniom, którzy 
używają wulgaryzmów wobec 
siebie, 

 

- udział uczniów w 
warsztatach 
profilaktycznych, 
-stałe reagowanie 
nauczycieli i rodziców na 
agresywne zachowania i 
wulgaryzmy realizacja 

programu 

wychowawczego „Precz z 

wulgarnością – w stronę 

kultury słowa” 
  
  
- pogadanki wychowawcze 
- lekcje profilaktyczne z 
pedagogiem szkolnym 
  
  
  
  
  
  
  
 

Kształtowanie gotowości do 
uczestnictwa w kulturze, 
poszanowania tradycji i 

kultury własnego narodu, a 
także poszanowania innych 
kultur i tradycji, określanie 

swojej przynależności 
kulturowej uczestniczenie w 

życiu kulturalnym środowiska 
rodzinnego, lokalnego oraz 

wydarzeniach 
organizowanych przez 
najbliższą społeczność; 
Kształtowanie postaw 

patriotycznych i 
obywatelskich, dbałość o 

tradycje i tożsamość 
narodową. 

Rozpowszechnienie wiedzy o 
historii i kulturze własnego 
regionu i kraju: 
- wzbogacanie wiedzy o 
regionie i kraju, 
- zaznajamianie z tradycjami, 
historią i kulturą narodową. 
 
 
Rozwój poczucia tożsamości 
narodowej i więzi 
z tradycjami narodowymi: 
- kształtowanie przywiązania 
do kraju i jego kulturowego 

Zajęcia na godzinie 
wychowawczej, 

Lekcjach historii 

uroczystości szkolne i 
miejskie 

zajęcia edukacyjne 

 

 

 

organizacja szkolnych 
imprez 
okolicznościowych ( w 
zależności od sytuacji 
pandemicznej) 
- obchody świąt 
narodowych, ważnych 
wydarzeń 
historycznych, religijnych- 
( w zależności od sytuacji 
pandemicznej) 
- lekcje historii, 
języka polskiego, godziny 
z wychowawcą, 

 

Wychowawcy 

nauczyciele 

 

w ciągu roku 
szkolnego 



 

dziedzictwa, 
- wpajanie patriotyzmu 
lokalnego, 
- kształtowanie tożsamości 
narodowej przy jednoczesnym 
otwarciu na wartości kultury 
Europy, 
- wpajanie szacunku wobec 
symboli, tradycji i miejsc 
pamięci narodowej. 
Aktywizacja działań 
wynikających z postaw 
patriotycznych: 
- kształtowanie potrzeby 
celebrowania świąt 
narodowych 
i lokalnych oraz 
uczestniczenie w nich, 
- kształtowanie nawyku 
właściwych postaw podczas 
uroczystości i eksponowania 
symboli narodowych 
i państwowych, 
- wdrażanie do opieki nad 
miejscami pamięci narodowej. 

 

Kształtowanie postaw i 
nawyków proekologicznych 

Uwrażliwienie uczniów na 
tematy dotyczące problemów 

klimatycznych i ochrony 
środowiska 

Uświadomienie 
cywilizacyjnych zagrożeń dla 
człowieka i przyrody: 
- propagowanie wiedzy 
dotyczącej środowiska 
przyrodniczego, 
- ukazywanie celowości 
przeprowadzania akcji 
ekologicznych. 
  
Wypracowanie 
poszanowania dla 
środowiska przyrodniczego: 
- kształtowanie poczucia 
odpowiedzialności za stan 
przyrody; troski o jej 
przyszłość, 
- motywowanie do 
uczestniczenia w ochronie 
środowiska 
naturalnego. 
Osobiste zaangażowanie w 
działania proekologiczne: 

lekcje wychowawcze, 
lekcje geografii, biologii, 

przyrody 

 

- godziny z wychowawcą, 
- lekcje, 
- lekcje biologii, geografii, 
chemii, 
- akcje ekologiczne  
 online) 
  
  
  
  
-Sprzątanie Świata,- 
wspólne działanie uczniów 
,wychowawców i 
społeczności lokalnej(( w 
zależności od sytuacji 
pandemicznej) 
- Akcja zbieramy baterie, 
zużytych telefonów, 
- Akcja zbierania zakrętek 
- wycieczki. 
  
  
Prezentacje, referaty 
  

wychowawcy, 
nauczyciele 

przedmiotowi 

w ciągu całego 
roku szkolnego 



 

- wdrażanie do samodzielnego 
poszukiwania informacji 
o zagrożeniach środowiska w 
najbliższej okolicy, 
- promowanie i kształtowanie 
nawyków proekologicznych. 

Woda daje życie – 
wypracowanie umiejętności 

oszczędzania wody. 

 

projekcje filmów 
dotyczących wody, 
- wycieczka do 
oczyszczalni ścieków- ( w 
zależności od sytuacji 
pandemicznej) 
 

Kształtowanie u uczniów 
prawidłowego 

gospodarowania środkami 
finansowymi oraz 

zaznajomienie ze sposobami 
oszczędzania 

lekcje wychowawcze, 
wychowawcy, 
opiekun SKO 

w ciągu całego 
roku szkolnego 

 

Organizowanie i realizowanie 
zajęć z zakresu doradztwa 

zawodowego 
przygotowujących do wyboru 
szkoły ponadpodstawowej i 

zawodu 

Przygotowanie do 
podejmowania optymalnych 

decyzji życiowych 

 

Przygotowanie uczniów do 
świadomego wyboru 

dalszej drogi edukacyjnej, 
zawodowej 

Współpraca z instytucjami 
wspierającymi 

wewnątrzszkolny system 
doradztwa zawodowego 

Udzielanie indywidulanych 
porad edukacyjnych i 

zawodowych uczniom i ich 
rodzicom (prawnym 

opiekunom) 

Dostarczenie informacji 
niezbędnych w 
podejmowaniu decyzji: 
- pomoc uczniom w 
pogłębianiu wiedzy o 
interesujących 
ich zawodach, 
- zapoznanie ze strukturą 
szkolnictwa 
ponadpodstawowego, 
kryteriami przyjęć i ofertą 
edukacyjną miasta i 
regionu, 
zasadami naboru do szkół 
w systemie 
elektronicznym. 
Stworzenie podstaw 
świadomego wyboru 
kierunku kształcenia i 
drogi zawodowej: 
- wskazywanie czynników 
istotnych przy wyborze 
zawodu, 

Wychowawcy klas VII 
i VIII, 

Nauczyciel 
doradztwa 
zawodowego 

nauczyciele, 

pedagog 

- spotkania z 
przedstawicielami 
szkół, wycieczki do 
szkół ( indywidualnie) 
ponadpodstawowych 
w ramach „dni 
otwartych”, 
- udział w targach 
Zawodoznawczych-  
( II sem. w zależności 
od sytuacji 
pandemicznej) 
- zajęcia 
warsztatowe, 
- poradnictwo 
zawodowe, 
- konsultacje z 
doradcą 
zawodowym, 
pedagogiem, 
  
- spotkania z 
rodzicami, 
  
  
  
  
  

w ciągu roku 
szkolnego 

 



 

profilu kształcenia, takich 
jak: zdrowie, 
zainteresowania, 
zdolności, umiejętności, 
cechy charakteru i 
temperamentu, 
uwarunkowania 
ekonomiczne, 
zapotrzebowanie na rynku 
pracy, 
- wspomaganie ucznia w 
rozpoznawaniu własnych 
predyspozycji 
zawodowych, w 
dokonywaniu samooceny- 
ustaleniu mocnych stron-
osiągnięć, sukcesów, zalet 
osobistych. 
  
Kształtowanie właściwej 
motywacji do pracy i 
decyzji związanych z 
planowaniem przyszłości 
zawodowej oraz poczucia 
odpowiedzialności za tę 
przyszłość: 
- kształtowanie właściwej 
postawy wobec pracy, 
długofalowego 
planowania i realizacji 
celów, 
Wyzwalanie aktywności w 
podejmowaniu decyzji: 
- wspomaganie rozwoju 
umiejętności 
samodzielnego 
poszukiwania informacji, 
gromadzenia koniecznej 
dokumentacji, 
- wspieranie osobistej 
aktywności ucznia w 
obszarze 
samopoznania i trafnej 
oceny posiadanych 
predyspozycji 
i ograniczeń, 
- uświadomienie rodzicom 
potrzeby ich aktywnego 
udziału w decyzjach o 
dalszej drodze kształcenia 
dzieci i motywowania ich 
do współpracy w 
poszukiwaniu informacji 

 

- Zajęcia z doradcą 
zawodowym 
- lekcje 
wychowawcze 
 



 

Uczenie działania 
zespołowego, tworzenia 

klimatu dialogu i efektywnej 
współpracy, umiejętności 

słuchania innych i rozumienia 
ich poglądów. 

 

 

Lekcje z zakresu 
komunikacji społecznej, 

pracy w zespole, 
funkcjonowania wśród 
innych, analizy sytuacji 

problemowych i 
możliwości ich 

konstruktywnego 
rozwiązywania. 

 

Wychowawcy, 
nauczyciele, 

pedagog 

 

w ciągu roku 
szkolnego według 

potrzeb 

 

Wybory do samorządu 
uczniowskiego/wybory 

samorządów klasowych, 
bieżąca kontrola ich 
działalności, wybory 
opiekuna samorządu 

uczniowskiego. 

Przewodniczący 
samorządu 

uczniowskiego/ 
opiekun  samorządu 

uczniowskiego 

Wrzesień 2020 

Systematyczne 
monitorowanie frekwencji 

uczniów na lekcjach. 
 
 

Analiza frekwencji 
uczniów, 

systematyczne 
informowanie rodziców o 

absencji uczniów, 
wywiadówki, 

indywidualne spotkania z 
rodzicami, kontrakty 

uczniami 
 

dyrekcja, 
wychowawcy, 
nauczyciele,  

pedagog 

w ciągu roku 
szkolnego oraz 

podczas zebrań z 
rodzicami, stała 

dostępność 
danych w 
dzienniku 

elektronicznym 
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Wsparcie uczniów i rodziców 
w zakresie pomocy 

psychologiczno pedagogicznej 

Stała współpraca z 
nauczycielami i rodzicami 

w zakresie pomocy p-p 
udzielanej ucznieom 

zgodnie ze 
zdiagnozowanymi 

potrzebami 

Przekazywanie rodzicom 
materiałów dotyczących 
spraw wychowawczych, 
stanów emocjonalnych,  

Diagnoza sytuacji 
wychowawczej w klasach  

dyrekcja, 
wychowawcy, 
nauczyciele,  

pedagog 

współpraca z 
Poradnią 

Psychologiczno 
Pedagogiczną 

w ciągu roku 
szkolnego 

Nauka nabywania 
świadomości własnych 

słabych i mocnych stron, 
kształtowanie samoakceptacji, 
budowanie poczucia własnej 

wartości 

warsztaty dla uczniów 
prowadzone przez 

specjalistów, 

lekcje wychowawcze, 
podczas bieżącej pracy z 

uczniem 

specjaliści, pedagog, 
wychowawcy 

w ciągu roku 
szkolnego 



 

Przygotowanie do 
sprawiedliwego i uczciwego 

oceniania zachowania 
własnego i innych ludzi; 

Rozwijanie empatii, 
umiejętności podejmowania 

działań mających na celu 
pomoc słabszym i 

potrzebującym oraz 
umiejętności rozwiązywania 

konfliktów i sporów. 
Kształcenie umiejętności 

rozwiązywania problemów 
bez użycia siły. Stop mowie 

nienawiści 
 

zajęcia integracyjne w 
klasach pierwszych, 

lekcje wychowawcze, 
warsztaty ze specjalistami 

pogadanki 
filmy edukacyjne spektakle 
profilaktyczne pogadanki 

pedagog szkolny i 
wychowawcy, 

specjaliści 

 

 

 

w ciągu roku 
szkolnego 

 

Zapobieganie niskiej 
samoocenie uczniów, 

zastosowanie w praktyce 
umiejętności ustalania 

priorytetów, uwzględniając 
kryteria ważności i pilności 

Zajęcia na godzinie 
wychowawczej, 

konsultacje z pedagogiem, 

Rozmowy indywidualne 

 

Wychowawcy 

Pedagog 

nauczyciele 

 

w ciągu roku 
szkolnego 
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Promowanie i kształtowanie 
umiejętności podejmowania i 

realizacji zachowań 
prozdrowotnych oraz 

pogłębianie świadomości 
zależności pomiędzy 

odpowiednim stylem życia a 
zdrowiem 

zajęcia o zdrowym stylu 
życia oraz znaczeniu ruchu 
w życiu człowieka, filmy, 

prezentacje 

pogadanki i dyskusje na 
lekcjach wychowawczych, 

przedmiotowych 
dotyczące postaw 
prozdrowotnych 

nauczyciele przyrody, 
biologii i wychowania 

fizycznego, 
wychowawcy klas, 

pedagog 

 

zgodnie z 
harmonogramem 

Podejmowanie działań 
mających na celu 

eliminowanie przejawów 
agresji 

Agresja i przemoc 
rówieśnicza. Instrukcja 

obsługi złości- jak radzić 
sobie z negatywnymi 

emocjami. Poszkodowany, 
sprawca przemocy. 
Edukacja prawna 

młodzieży jako element 
programu zapobiegania 

przestępczości . Bajki 
terapeutyczne jako pomoc 

dzieciom z problemami; 
agresja, odrzucenie, stres. 

Wychowawcy 

Pedagog  

nauczyciele 

W ciągu roku 
szkolnego 



 

Wyrabianie nawyków 
właściwego spędzania czasu 

wolnego 

Przeciwdziałanie 
cyberprzemocy i 

uzależnieniom od komputera 
i komórki 

Zajęcia tematyczne na 
lekcjach wychowawczych, 

Spotkania indywidualne z 
pedagogiem nt. 

zarządzania czasem 
wolnym 

Edukacja dzieci, rodziców 
i nauczycieli w zakresie 
zasad bezpiecznego 
posługiwania się siecią 
internetową. 
  
- promocja bezpiecznych, 
certyfikowanych stron i 
serwisów internetowych 
- Systematyczne uczenie 
higieny pracy przy 
komputerze 
uczenie kultury używania 
telefonu 
komórkowego. 
- Konsekwentne 
egzekwowanie zapisów 
statutowych 
dotyczących używania 
telefonu komórkowego w 
szkole. 
- Uczenie krytycznego 
stosunku do mediów. 
- Wczesne reagowanie w 
przypadku rozpoznania 
pierwszych objawów 
uzależnienia: współpraca z 
rodzicami, współpraca ze 
specjalistami uzależnień. 
  
Przeciwdziałanie 
cyberprzemocy 
-  

 

Wychowawcy 

 

Pedagog 

-Udział uczniów w 
konkursach 
informatycznych, 
szkolnych 
  
- Zapoznanie uczniów 
z programami 
komputerowymi jako 
narzędziami rozwoju 
swoich umiejętności i 
zainteresowań. 
  
- dzień bezpiecznego 
Internetu 
  
  
  
- Zapraszanie Policji 
na pogadanki o 
prawnych 
konsekwencjach 
związanych z 
niewłaściwym 
używaniem 
Internetu. 

 

Według planu 

 

Według potrzeb 

 

Zapobieganie podejmowaniu 
przez młodzież zachowań 

ryzykownych Przeciwdziałanie 
niepożądanym zachowaniom 

uczniów w sieci – 
cyberprzemoc 

Profilaktyka uzależnień 
dostarczanie uczniom, 

rodzicom i nauczycielom 
rzetelnej wiedzy o 

zagrożeniach korzystania z 
Internetu, ich przyczynach i 

skutkach. 

Diagnozowanie problemu 
zachowań ryzykownych 
wśród uczniów. Zajęcia 
warsztatowe na temat 

uzależnień dla uczniów i 
rodziców. Udział w 

lokalnych i ogólnopolskich 
kampaniach i programach. 

Gazetki tematyczne, 
ulotki, broszury 

wychowawcy, 

pedagog, 

nauczyciele 

w ciągu roku 
szkolnego 

według potrzeb 



 

 
Kształtowanie umiejętności 

wyrażania własnych emocji w 
różnych formach ekspresji; 

branie odpowiedzialności za 
swoje decyzje i działania. 

zajęcia edukacyjne -filmy 
edukacyjne -spektakle 

teatralne 

Wychowawcy, 
pedagog,  

nauczyciele  

w ciągu roku 
szkolnego 

 

Rozwijanie postaw 
asertywnych, doskonalenie 
umiejętności rozpoznawania 
zagrożeń cywilizacyjnych 
(uzależnienia, substancje 
psychoaktywne 
Przeciwdziałanie używania 
narkotyków, 
dopalaczy 
alkoholu i tytoniu 
Uczenie podejmowania 
racjonalnych decyzji 
związanych z używaniem 
alkoholu i innymi używkami, 
uczenie sztuki odmawiania i 
umiejętności obrony przed 
naciskiem otoczenia, 
  
- uświadomienie uczniom 
zagrożeń związanych ze 
spożywaniem alkoholu, 
paleniem tytoniu, środków 
psychotropowych, dopalaczy 
-Kształtowanie właściwych 
postaw u rodziców, 
uwrażliwienie ich na problem 
uzależnienia. 
Uczenie zachowań 
asertywnych 
  
- uczenie umiejętności 
odmowy i mówienia „Nie”. 
- uczenie radzenia sobie z 
presją grupy. 

 

Lekcje wychowawcze. 
Zajęcia z pedagogiem 
- warsztaty profilaktyczne 
dla uczniów klas IV-VIII 
lekcje wychowawcze 
- pogadanki dla uczniów 
- spotkania 
pedagogizujące dla 
rodziców, 
- realizacja programów 
profilaktycznych PSSE: „ 
Nie pal przy mnie proszę” 
„Znajdź właściwe 
rozwiązanie” w kl. VI, „ 
Bieg po zdrowie” w kl. IV. 
 „Trzymaj formę” 
Znamię, znam je” 
Treningi interpersonalne 
wśród młodzieży. 
 

 
 

Wychowawcy, 
pedagog,  

Nauczyciel biologii 

w ciągu roku 
szkolnego 

 

Przeciwdziałanie , 
zapobieganie i kształtowanie 
umiejętności przestrzegania 

procedur związanych z 
bezpieczeństwem w szkole w 
czasie  epidemii w związku z 

COVID-19 
 

- zapoznanie nauczycieli, 
uczniów, rodziców z nowymi 
procedurami organizacji i 
zachowania bezpieczeństwa w 
szkole podczas pandemii, 
- stałe przypominanie i 
zwracanie uwagi na 
przestrzeganie ustalonych 

- ustalenie procedury 
organizacji i zachowania 
bezpieczeństwa w szkole 
podczas zwalczania i 
przeciwdziałania Covi-19 
- lekcje z wychowawcą, 
- zamieszczenie procedur 
na stronie internetowej 
szkoły 
- monitorowanie 
przestrzegania procedur, 
 

dyrekcja, 
wychowawcy, 
nauczyciele, 

specjaliści, pedagog 

w ciągu całego 
roku szkolnego 

 



 

procedur, 
- systematyczne mycie i 
dezynfekowanie rąk, 
- zachowanie społecznego 
dystansu na lekcjach i 
przerwach, 

 

 


