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MOTTO: 

  

 

 

 

 

„O ile powiększycie i polepszycie duszę waszą, o tyle polepszycie prawa wasze i powiększycie 

granice wasze.” 

 

 

 

  

            Adam Mickiewicz 
 

http://cytaty.eu/cytat/o/ile.html
http://cytaty.eu/cytat/o/ile.html
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I.    PODSTAWOWE  ZAŁOŻENIA 

 

I.1   Naczelny cel wychowania 

  

Naczelnym celem wychowania w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Dominikowicach jest kształtowanie osobowości ucznia 

na poziomie umożliwiającym mu pełnienie z powodzeniem ról życiowych w sposób aktywny, akceptowany społecznie i dający szansę na ciągły 

rozwój. 

 

I.2  Wartości wybrane przez społeczność szkolną 

Zadaniem programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły jest kształtowanie odpowiedzialnej osobowości ucznia w oparciu o: 

 szacunek wobec drugiego człowieka;  

 kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich; 

 dojrzałe i sprawne funkcjonowanie we współczesnym świecie; 

 wykorzystywanie wiadomości i umiejętności w rozwiązywaniu problemów; 

 samodzielność; 

 analizę swoich mocnych i słabych stron, zainteresowań oraz cech osobowościowych ważnych przy podejmowaniu decyzji; 

 dostarczenie młodzieży oraz ich rodzicom konkretnej wiedzy pozwalającej na świadomy wybór dalszego kształcenia oraz 

decyzji dotyczącej wyboru zawodu; 

 dbanie o zdrowie swoje i innych. 

 

I.3   Oczekiwane efekty działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły 

Efektem pracy wychowawczej i profilaktycznej Szkoły Podstawowej w Dominikowicach ma być absolwent, który: 
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W sferze zdrowie – edukacja zdrowotna: 

- ma przekonanie, że życie i zdrowie są wartościami o najwyższym znaczeniu, 

- dba o zdrowie własne i innych, 

- podejmuje działania mające na celu zdrowy styl życia w aspekcie fizycznym i psychicznym, 

- stosuje racjonalne zasady odżywiania, 

- zna zagrożenia płynące z uzależnień, 

- unika środków psychoaktywnych i używek, 

- dba o higienę osobistą i otocznia, 

- potrafi zaplanować czas wolny i racjonalnie go wykorzystać, 

- zarządza czasem spędzanym w internecie, 

- szanuje przyrodę i żyje z nią w zgodzie, 

- angażuje się w działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku, 

- ma świadomość swoich mocnych i słabych stron,  

- potrafi osiągnąć adekwatne i wymierne cele, który sobie postawił, 

- zna konsekwencje prawne swoich czynów, rozumie fakt odpowiedzialności za siebie i swoje postępowanie,  

- wie, czym jest hierarchia ustalania ważności i priorytetów, 

- wie, czym są cele krótko i długoterminowe umie zaplanować działania., 

- zna zasady bezpieczeństwa stosowane w czasie pandemii koronowirusa 

 

W sferze relacje - kształtowania postaw prospołecznych: 

- posiada umiejętności efektywnego komunikowania się,  

- zna i przestrzega obowiązujące reguły kultury osobistej, 
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- postępuje zgodnie z wartościami obowiązującymi w społeczeństwie, 

- nawiązuje i podtrzymuje relacje z rówieśnikami, 

- potrafi wyrazić własne potrzeby, 

- radzi sobie ze swoimi emocjami i stresem, 

- potrafi rozpoznać potrzeby innych ludzi, 

- wie, jak obiektywnie ocenić zachowanie własne i innych ludzi, 

- podejmuje właściwą decyzję, kiedy zawiadomić dorosłych o trudnościach, 

- zachowuje się w sposób akceptowalny w sytuacji porażki i sukcesu, 

- umie zachować się asertywnie wobec innych ludzi, 

- rozumie potrzebę szacunku dla społeczności szkolnej i lokalnej,  

- rozumie potrzebę posiadania autorytetów i szanuje je, 

- podejmuje działania mające na celu pomoc słabszym i potrzebującym,  

- ma poczucie związku ze społecznością lokalną, uczestniczy lub interesuje się Samorządem Szkolnym,  

- wie, że działania zespołowe są konieczne do osiągniecia złożonych celów, 

- pracuje w grupie, zna zasady zgodnej współpracy z innymi, 

- angażuje się w wolontariat, 

- zna i pełni różne role społeczne: ucznia, kolegi, członka rodziny, społeczeństwa oraz rozumie potrzebę samodoskonalenia się w tym kierunku. 

 

W sferze kultury – wartości, normy, wzory zachowań: 

- poprawnie posługuje się językiem ojczystym, 

- wie, jak wyrażać swoje zdanie w taki sposób, aby szanować zdanie innych, 

- potrafi komunikować się w różnych sytuacjach społecznych, 

- dba o język i kulturę wypowiadania się, 
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- wyraża szacunek do symboli, kultury i tradycji narodowych, potrafi godnie zachować się w miejscach pamięci narodowej, zna hymn narodowy, 

- wyraża szacunek do tradycji związanych z rodziną, 

- wyraża szacunek do wartości związanych z religią i Kościołem, 

- wyraża szacunek do innych kultur, narodów i tradycji, 

- zna historię, tradycję i kulturę swojego regionu, 

- ma kontakt z dziełami sztuki, zabytkami i wytworami kultury polskiej i europejskiej, 

- uczestniczy w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą 

społeczność, 

- podejmuje działania na rzecz lokalnej społeczności, 

- jest świadomy dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, 

- ma poczucie przynależności regionalnej, narodowej,  

- przyjmuje  postawę wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, zawodu, poziomu rozwoju 

intelektualnego i fizycznego oraz respektuje ich prawa, 

- podejmowanie działania w celu zapobiegania dyskryminacji, 

- przejawia wartości humanitaryzmu i pomocy, 

- rozumie wartości związane z działalnością naukową, 

- rozumie potrzebę nabywania wiedzy o sobie i ma podstawowy wgląd w swoją osobowość,   

- wie, jak poszukiwać kreatywnych i oryginalnych rozwiązań problemu,  

- posiada zainteresowania i aktywnie je rozwija, 

- ma pozytywny stosunek do samokształcenia się i jest zaangażowany w zdobywanie wiedzy i umiejętności, 

- rozumie potrzebę krytycznego spojrzenia na rzeczywistość i media, 

- korzysta z produktów przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej, 

- rozumie potrzebę korzystania z wiedzy i doświadczenia innych, w celu własnego rozwoju. 
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W sferze bezpieczeństwa: 

- zna zasady bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych,  

- wie, jak się  zachować się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych;  

- potrafi wyszukiwać, porządkować i wykorzystywać informacje z różnych źródeł,  

- korzysta z technologii informacyjno-komunikacyjnych, 

- zna negatywny wpływ pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne, 

- ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów, 

- respektuje ograniczenia dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów; 

- bezpiecznie i rozsądnie korzysta z narzędzi i urządzeń technicznych, 

- zna zasady ruchu drogowego i potrafi bezpiecznie poruszać się po drogach, 

- bezpiecznie korzystania ze środków komunikacji,  

- zapobiega i przeciwdziałania sytuacjom problemowym,  

- utrzymuje ład i porządek wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy, 

- zapobiega i przeciwdziała roznoszeniu się koronawirusa 

- respektuje wytyczne stosowane w czasie pandemii  

 

I.4   Skład szkolnego zespołu realizującego program wychowawczo – profilaktyczny 

 

            Program wychowawczo - profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Dominikowicach  realizują wszyscy członkowie 

społeczności szkolnej: 

 dyrektor , 

 nauczyciele, 
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  uczniowie, 

 pracownicy niepedagogiczni 

 rodzice. 

  

I.5   Ogólna koncepcja wychowania 

 

Wychowanie w Szkole Podstawowej w Dominikowicach odbywa się według następujących zasad: 

1. Za podstawę wychowania przyjmujemy uniwersalne zasady etyki oraz chrześcijański system wartości. 

2. Opowiadamy się za tolerancją i postawą otwartości. 

3. Nasze działania wychowawcze mają na celu wspierać wszechstronny, indywidualny rozwój każdego ucznia. 

4. Uznajemy nadrzędną rolę rodziców i rodziny w wychowaniu dziecka. 

5. Traktujemy pracę jako najrzetelniejszy sposób osiągnięcia sukcesu. 

6. Kształtujemy postawy patriotyczne w oparciu o tradycje szkoły, regionu i Ojczyzny. 

7. Wychowujemy różnymi sposobami w różnych sytuacjach wychowawczych: 

 przykład własny, 

 treści zajęć edukacyjnych, 

 wycieczki, 

 uroczystości szkolne, 

 imprezy szkolne, 

 uroczystości lokalne, 

 konsultacje indywidualne, 

 spotkania z pedagogiem szkolnym, 

 spotkania z ludźmi będącymi autorytetem dla młodych, 
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 wspólne obejrzenie filmu, sztuki teatralnej. 

 

 

 

I.6   Cele programu: 

 

1. Kształtowanie potencjału intelektualnego - dążenie do prawdy, poszukiwanie i rozwój zainteresowań, ciekawość poznawcza, 

kształtowanie zainteresowań czytelniczych, kreatywność. 

2. Rozwijanie uczuć i emocji - kształtowanie wrażliwości emocjonalnej, świadome dokonywanie wyborów, rozwój kultury osobistej 

 i kultury słowa, tolerancja). 

3. Rozwijanie komunikacji społecznej - poszanowanie dla drugiego człowieka, przestrzeganie  praw  człowieka i praw dziecka, 

asertywność, utrwalanie bezpiecznych zachowań, kształtowanie dyscypliny, umiejętność pracy w zespole, inicjowanie własnej aktywności, 

kształtowanie inicjatywności i przedsiębiorczości, poszanowanie dorobku własnego narodu i lokalnej społeczności, aktywne uczestnictwo 

w życiu kulturalnym klasy, szkoły, środowiska.  

4. Kształtowanie systemu wartości - obiektywna ocena własnego zachowania, przestrzeganie norm społeczno-moralnych, tworzenie 

hierarchii wartości, kształtowanie własnej odpowiedzialności, kształtowanie wrażliwości na walory estetyczne. 

5. Rozwijanie dojrzałości psychospołecznej - dbanie o własne ciało, profilaktyka zdrowia fizycznego i psychicznego, kształtowanie 

prawidłowych postaw wobec przyrody, umiejętność radzenia sobie z problemami, dojrzałość społeczna.  

6. Udostępnienie społeczności szkolnej informacji niezbędnych do skutecznego zapobiegania i radzenia sobie z zagrożeniami dla własnego 

zdrowia, jakości życia, zmniejszenie czynników ryzyka zachorowania na różne choroby. 

7. Kompetentne i szybkie reagowanie na pojawiające się w Szkole sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu ludzi. 
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ZAKRES DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW EDUKACYJNYCH 

(PODSTAWA PROGRAMOWA) 

OBSZAR KLASA 

Zdrowie – edukacja 

zdrowotna 

Edukacja wczesnoszkolna - klasy 1-3 

• zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i innych, kształtowanie umiejętności kreowania 

środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia; 

• zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej; 

• przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia w aspekcie fizycznym i psychicznym; 

• kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie; 

• rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w kształtowanie umiejętności analizy zjawisk 

przyrodniczych, rozumowania przyczynowo - skutkowych; 

• uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin; 

• kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach 

zwycięstwa i porażki. 

Klasa 4 

• Nabycie podstawowej wiedzy na temat stresu. 



            

 

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza 
Dominikowice 50, 38-303 Kobylanka tel./fax (018)3531753 

e-mail: sp-dominikowice@gmina.gorlice.pl     www.dominikowice.pl 

• Inspirowanie młodzieży do myślenia o własnej motywacji do działania. 

• Nabywanie umiejętności gromadzenia i porządkowania wiedzy o sobie. 

• Kształtowanie postaw otwartych na poszukiwanie pomocy oraz porady, kiedy zaczynają się trudności i kiedy wybór 

 jest ważny i trudny. 

• Kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia. 

Klasa 5 

• Zachęcanie uczniów do pracy nad własną motywacją oraz analizą czynników, które ich demotywują. 

• Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych. 

• Prezentowanie sposobów pokonywania własnych słabości oraz akceptowania ograniczeń i niedoskonałości. 

Klasa 6 

• Kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych cech osobowości.  

• Rozwijanie właściwej postawy wobec zdrowia i życia jako najważniejszych wartości. 

• Kształtowanie konstruktywnego obrazu własnej osoby, np. świadomości mocnych i słabych stron. 

Klasa 7 

• Kształtowanie postawy proaktywnej, w której uczeń przejmuje inicjatywę, ale też odpowiedzialności za swoje działania, 

decyzje. 

• Kształtowanie umiejętności świadomego wyznaczania sobie konkretnych celów. 
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• Rozwijanie umiejętności hierarchizacji zadań. 

• Podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez określanie osobistego potencjału. 

• Kształtowanie świadomości własnego ciała z uwzględnieniem zmian fizycznych i psychicznych w okresie dojrzewania. 

Klasa 8 

• Kształtowanie postawy uczniów nastawionej na rozwiązania – charakteryzującej się samoświadomością, wyobraźnią, 

kreatywnością. 

• Kształtowanie umiejętności wyznaczania sobie celów krótko- i długoterminowych. 

• Rozwijanie umiejętności ustalania priorytetów, uwzględniając kryteria ważności i pilności. 

• Rozwijanie umiejętności oceny własnych możliwości. 

• Kształtowanie świadomości dotyczącej wykorzystania ruchu w życiu człowieka jako skutecznego sposobu dbania  

o zdrowie psychiczne. 

2. Relacje – 

kształtowanie 

postaw społecznych 

 

Edukacja wczesnoszkolna - klasy 1-3 

• Kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych. 

• Rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń. 

• Kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł. 

• Kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej 

współpracy z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej. 
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• Przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi. 

• Zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, 

rodziny i kraju. 

• Rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym, 

umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów. 

Klasa 4 

• Kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji, stanowiącej podstawę współdziałania. 

• Kształtowanie umiejętności asertywnego wyrażania własnych potrzeb. 

• Rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi. 

• Kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innych osób. 

• Rozwijanie zdolności do inicjowania i podtrzymywania znaczących głębszych relacji. 

• Budowanie atmosfery wzajemnego szacunku w społeczności szkolnej. 

Klasa 5 

• Rozwijanie umiejętności rozumienia innych, która sprzyja efektywnej współpracy. 

• Wyzwalanie chęci do działania na rzecz innych osób w celu poprawy ich sytuacji (wolontariat). 

• Rozwijanie poczucia przynależności do grupy (samorząd uczniowski, klub, drużyna, wspólnota). 

• Kształtowanie otwartości na doświadczenia innych ludzi, ich sposobów rozwiązywania problemów, na nową wiedzę. 
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• Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób znaczących i autorytetów. 

Klasa 6 

• Kształtowanie umiejętności współpracy w dążeniu do osiągnięcia celu. 

• Uwrażliwianie na różne obszary ludzkich problemów i potrzeb poprzez krzewienie potrzeby udzielania pomocy 

(wolontariat). 

• Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wyrażanie własnych opinii, przekonań i poglądów. 

• Rozwijanie świadomości roli i wartości rodziny w życiu człowieka. 

• Rozwijanie samorządności. 

Klasa 7 

• Kształtowanie umiejętności wchodzenia w interakcje z ludźmi w sposób zapewniający zadowolenie obydwu stron. 

• Kształtowanie umiejętności szukania inspiracji, rozwijanie własnej kreatywności. 

• Rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych (wolontariat). 

Klasa 8 

• Rozwijanie umiejętności poszukiwania takich rozwiązań, które stwarzają korzyści dla obydwu stron. 

• Rozwijanie umiejętności dostrzegania pozytywnych aspektów działania zespołowego poprzez docenienie różnic zdań i 

wiedzy, doświadczeń, specjalizacji, kompetencji. 

• Rozwijanie potrzeby ciągłego doskonalenia siebie jako jednostki, członka rodziny i społeczeństwa. 
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3. Kultura – 

wartości, normy, 

wzory zachowań 

 

Edukacja wczesnoszkolna - klasy 1-3 

• kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, dbałość o język i kulturę 

wypowiadania się; 

• kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji wychowawczych, odróżniania dobra od zła; 

• kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także 

poszanowania innych kultur i tradycji, określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami 

sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym, uczestniczenie w życiu kulturalnym 

środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność; 

• kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literackimi i wytworami kultury, zapoznanie  

z wybranymi dziełami architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, 

wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci; 

• kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, 

poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania 

dyskryminacji; 

• inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespołowej, wspomaganie działań służących 

kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia; 

• przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach codziennych wymagającymi umiejętności praktycznych, budzenie 

szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów; 

• przygotowanie do podejmowania działań mających na celu identyfikowanie i rozwijanie własnych zainteresowań; 
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• wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i tradycji narodowych oraz tradycji związanych z 

rodziną, szkołą i społecznością lokalną; 

• kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w różnych formach ekspresji; 

• kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, podtrzymywanie ciekawości poznawczej, rozwijanie kreatywności 

 i przedsiębiorczości oraz brania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania; 

• kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości wyznania, tradycji kulturowej  

oraz ich praw. 

Klasa 4 

• Zapoznanie z rolą zainteresowań w życiu człowieka 

• Uwrażliwianie na kwestie moralne, np. mówienia prawdy, sprawiedliwego traktowania. 

• Kształtowanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia. 

• Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze. 

Klasa 5 

• Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów. 

• Budowanie samoświadomości dotyczącej praw, wartości, wpływów oraz postaw. 

• Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji. 

• Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się z uwzględnieniem sytuacji i miejsca. 
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Klasa 6 

• Rozwój zainteresowań, poszerzenie autonomii i samodzielności. 

• Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w kontekście analizy wpływów rówieśników i mediów na zachowanie. 

• Dokonywanie analizy postaw, wartości, norm społecznych, przekonań i czynników które na nie wpływają. 

• Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowego 

Klasa 7 

• Popularyzowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego. 

• Rozwijanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia i samokształcenia, zaangażowania w zdobywanie wiedzy 

 i umiejętności. 

• Rozwijanie takich cech jak: pracowitość, odpowiedzialność, prawdomówność, rzetelność i wytrwałość. 

• Umacnianie więzi ze społecznością lokalną. 

Klasa 8 

• Popularyzowanie wiedzy o różnicach  kulturowych oraz rozwijanie umiejętności korzystania z niej w kontakcie z 

przedstawicielami innych narodowości. 

• Popularyzowanie wiedzy i rozwijanie świadomości na temat zasad humanitaryzmu. 

• Rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej poprzez podejmowanie działań na rzecz lokalnej społeczności. 
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4. Bezpieczeństwo – 

profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych 

(problemowych) 

 

Edukacja wczesnoszkolna - klasy 1-3 

• zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego 

zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych; 

• kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, korzystania  

z technologii informacyjno-komunikacyjnych, kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze 

na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów, respektowanie 

ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów; 

• przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z narzędzi i urządzeń technicznych, bezpiecznego 

organizowania zajęć ruchowych i poruszania się po drogach; 

• przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji, zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom 

problemowym; 

• kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy. 

 Klasa 4 

• Redukowanie agresywnych zachowań poprzez uczenie sposobów rozwiązywania problemów. 

• Budowanie atmosfery otwartości i przyzwolenia na dyskusję. 

• Uświadamianie zagrożeń wynikających z korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych. Zwiększanie wiedzy 

na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych. 

• Rozwijanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi. 



            

 

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza 
Dominikowice 50, 38-303 Kobylanka tel./fax (018)3531753 

e-mail: sp-dominikowice@gmina.gorlice.pl     www.dominikowice.pl 

 

 Klasa 5 

• Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji i mediacji. 

• Rozwijanie umiejętności identyfikowania przyczyn własnego postępowania. 

 Dokonywanie analizy wpływu nastawienia do siebie i innych na motywację do podejmowania różnorodnych zachowań. 

• Rozwijanie poczucia osobistej odpowiedzialności, zachęcanie do angażowania się w prawidłowe i zdrowe zachowania. 

• Doskonalenie umiejętności rozpoznawania symptomów uzależnienia od komputera i Internetu. 

Klasa 6 

• Dostarczanie wiedzy na temat osób i instytucji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach. 

• Budowanie atmosfery wsparcia i zrozumienia w sytuacji problemowej oraz promowanie rzetelnej wiedzy mającej na celu 

zredukowanie lęku. 

• Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własnymi negatywnymi emocjami oraz z zrachowaniami agresywnymi. 

• Kształtowanie przekonań dotyczących znaczenia posiadanych informacji, których wykorzystanie pomaga w 

redukowaniu lęku w sytuacjach kryzysowych. 

• Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych oraz ograniczonego 

zaufania do osób poznanych w sieci. 
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 Klasa 7 

• Rozwijanie postaw opartych na odpowiedzialności za dokonywane wybory i postępowanie. 

• Dostarczenie wiedzy z zakresu prawa dotyczącego postępowania w sprawach nieletnich. 

• Przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniem seksualnym. 

• Rozwijanie umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych, niesienia pomocy dotkniętym nimi osobom oraz 

minimalizowania ich negatywnych skutków. 

• Rozwijanie umiejętności lepszego rozumienia siebie poprzez poszukiwanie i udzielanie odpowiedzi na pytania: Kim 

jestem? Jakie są moje cele i zadania życiowe? 

 Klasa 8 

• Propagowanie wiedzy na temat prawnych i moralnych skutków posiadania, zażywania i rozprowadzania środków 

psychoaktywnych. 

• Rozwijanie umiejętności wykorzystywania elementów negocjacji i mediacji w sytuacji rozwiązywania konfliktów. 

• Rozwijanie umiejętności podejmowania działań zgodnych ze zweryfikowanymi źródłami wiedzy. 

• Utrwalanie umiejętności oceny konsekwencji podejmowanych działań dla siebie i dla innych – określanie 

alternatywnych  rozwiązań problemu. 

• Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji i mediacji. 
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HARMONOGRAMY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYCH 

Realizowany 

obszar 

Zadania Formy realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

Zdrowie – 

edukacja 

zdrowotna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowanie prawidłowej 

postawy prozdrowotnej, 

propagowanie higienicznego 

trybu życia i zasad 

racjonalnego odżywiania.  

Zapobieganie nadwagi 

 i otyłości wśród uczniów. 

Rozwijanie aktywności 

fizycznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pogadanki edukacyjne na lekcjach wychowawczych 

prawidłowej postawy prozdrowotnej, propagowanie 

higienicznego trybu życia i zasad racjonalnego 

odżywiania. 
 

 

wychowawcy 
 

cały rok 

 

- przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego w związku z 

pandemią 

 

wszyscy 

nauczyciele 

 

cały rok 

- akcja informacyjna o szczepieniach przeciw COVD - 

19 

 

Dyrektor szkoły 

wychowawcy 

 

IX, X 2021 

 

- udział w pozalekcyjnych zajęciach sportowych, 

- zajęcia na basenie, lodowisku, 

- udział  uczniów  w zawodach sportowych, 

- udział uczniów w czynnym uprawianiu sportu na 

zajęciach ULKS „Błyskawica”, kołach sportowych, 

klubach sportowych. 
 

 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego  

 

 

cały rok 

- zapobieganie wadom  postawy u dzieci i młodzieży 

poprzez pedagogizację rodziców,  

- monitoring zawartości tornistrów, aby zapobiegać 

wychowawcy cały rok 
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zabieraniu przez uczniów zbędnych rzeczy, 

- umożliwienie uczniom pozostawienia w szkole 

podręczników i przyborów szkolnych. 
 

 

- udział uczniów klasy VII, VIII a i VIII b  w programie 

Trzymaj formę kształtującym prozdrowotne nawyki 

żywieniowe poprzez promocję aktywnego stylu życia i 

zbilansowanej diety. 
 

 

I. Mazur 

M. Szufa 

A. Ziemba 

 

cały rok 

 

- diagnoza nadwagi i otyłości wśród uczniów 
 

I. Mazur 

M. Szufa 
 

 

cały rok 

- udział uczniów klasy IV a i IV b  w programie Bieg po 

zdrowie. 

A. Ziemba 

E. Roman 

cały rok 

 

- udział uczniów klasy V w programie Znajdź właściwe 

rozwiązanie. 

 

E. Stępień 
 

cały rok 
 

 

- udział uczniów i rodziców klas I – III SP w programie 

Nie pal przy mnie proszę. 
 

 

wychowawcy 

klas I – III  

 

cały rok 

 

- udział uczniów klas I – III w programie Przygotujmy 

lepszy świat 

 

wychowawcy 

klas I – III 

 

IX 21 – IV 22 

 

- udział uczniów klas I – III w akcji  Zdrowe Śniadanie 
wychowawcy 

klas I – III 

 

XI 2021 

-  udział w programie Szkoły Promujące Zdrowie.  

 

A. Ziemba 
 

cały rok 

- udział uczniów klas I – V SP w Programie dla szkół: 

 

wychowawcy  
 

cały rok  
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zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez 

zwiększenie udziału owoców i warzyw oraz mleka 

 i przetworów mlecznych w ich codziennej diecie, 

 

 

 

-  organizacja wyjazdów na zielone, białe szkoły, rajdy, 

basen, obóz narciarski.   

 

zespół naucz. 

 

cały rok 

 

- kontynuowanie współpracy z instytucjami 

promującymi aktywny i zdrowy styl życia, np. 

Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Ligą 

Ochrony Przyrody, klubami sportowymi. 
 

  

I. Mazur 

 M. Szufa 

 A. Ziemba 

 

cały rok 

 

Przeciwdziałanie 

uzależnieniom od nikotyny, 

alkoholu, narkotyków i 

dopalaczy. 

 

 

 

 

 

 

- przekazanie uczniom i ich rodzicom najnowszej wiedzy 

o środkach uzależniających (alkohol, nikotyna, 

narkotyki),  psychoaktywnych określanych jako środki 

zastępcze (dopalacze) - sposobach ich oddziaływania, 

bezpośrednich zagrożeniach związanych z sięganiem po 

te substancje,  
 

 

wszyscy 

nauczyciele 

 

cały rok 

 

 

 

 

- informowanie o formach pomocy specjalistycznej  

dla uczniów i ich rodziców w przypadku stwierdzenia 

używania przez nich środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych lub nowych 

substancji psychoaktywnych, 
 

 

wszyscy 

nauczyciele 

 

cały rok 

 

 

 

 

- stałe podnoszenie kompetencji nauczycieli  

w dziedzinie profilaktyki uzależnień ze szczególnym 

 

wszyscy 

nauczyciele 

 

cały rok 
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uwzględnieniem uzależnień od środków zastępczych 

poprzez udział w konferencjach i szkoleniach, 
 

- udział uczniów klas VI w programie profilaktycznym 

Unplugged 
 

 

A. Ziemba 

 

X – XI 2021 

 

- udział uczniów klasy VII  w zajęciach  Nie Spal się na 

Starcie 
 

 

A. Ziemba 

 

cały rok 

 

- warsztaty dla uczniów z zakresu uzależnień 

prowadzonych przez pracowników Poradni  

Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorlicach 

 

A. Ziemba 

 

cały rok 

Dbanie o środowisko 

przyrodnicze 

 

- obchody Dnia Ziemi 
 

A. Ziemba 

 

IV 2022 
 

- udział w akcji Sprzątanie Świata 
 

A. Ziemba 

 

IX 2021 
 

- zbieranie zużytych baterii 
 

A. Ziemba 

 

cały rok 
 

- zbieranie nakrętek plastikowych 
wszyscy 

nauczyciele 

 

cały rok 
 

- segregowanie śmieci 
wszyscy 

nauczyciele 

 

cały rok 
 

- zapoznanie uczniów z problemami klimatycznymi 
wychowawcy, 

nauczyciel 

biologii, 

przyrody 

 

cały rok 
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- organizacja Gminnego Konkursu Ekologicznego, 
 

A. Ziemba 
 

IV 2022 
 

Relacje – 

kształtowanie 

postaw 

społecznych 

 

 

 

 

 

 

 

Wdrażanie  

do wywiązywania się z 

obowiązków szkolnych. 

 

- zapoznanie uczniów z dokumentami określającymi 

pracę Szkoły: statutem, regulaminami szkoły, 

procedurami określającymi sytuacje zagrożenia w 

szkole, zasadami postępowania w sytuacjach 

kryzysowych, 
 

 

wychowawcy, 

M. Szufa 

 

IX 2021 

 

 

 

- warsztaty dla uczniów na tematy zgłoszone przez 

wychowawcę. 

pedagog 

szkolny 

 

cały rok 

 

Zapoznanie z prawami 

człowieka. 

 

- przypomnienie uczniom praw dziecka i człowieka, 

analiza odpowiednich dokumentów: Deklaracji Praw 

Człowieka, Konwencji o Prawach Dziecka, 

- udział w Ogólnopolskim Dniu Praw Dziecka 
 

 

wychowawcy, 

 

 

XI 2021 

 

Wyrabianie nawyku 

obowiązkowości. 

 

- bieżące monitorowanie frekwencji i systematyczne 

informowanie rodziców o absencji ucznia,  

- konsekwentne egzekwowanie terminowości 

 i zasadności  usprawiedliwiania nieobecności ucznia 

przez rodzica,  

- systematyczne sprawdzanie prac domowych, 

- sprawdzanie obuwia zastępczego, 
 

 

wychowawcy, 

wszyscy 

nauczyciele 

 

 

 

cały rok 

 

 

Przygotowanie do pełnienia 

ról społecznych w klasie i w 

 

- wdrażanie do obowiązków wynikających z pełnionej 

funkcji w klasie: przewodniczącego klasy, skarbnika, 

dyżurnego itp. 

 

wychowawcy, 

opiekunowie  

Samorządu 

 

IX 2021 
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szkole. Budowanie 

samorządności w klasie i 

szkole. 

 

 

 

 

 

- opracowanie obowiązujących w klasie norm i reguł 

zachowania, 

- wybór samorządu klasowego i szkolnego, 

- poznanie zasad współpracy z Samorządem 

Uczniowskim,  

- uświadomienie uczniom obowiązków wynikających  

z przydzielonych im zadań.  

Uczniowskiego, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie umiejętności 

komunikacji i współpracy  

w zespole. 

 

- udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych, 
 

opiekunowie kół 

zainteresowań,  

 

cały rok 

 
 

- stosowanie na lekcjach pracy w grupach, praca 

metodami projektu edukacyjnego 

 

wszyscy 

nauczyciele 

 

cały rok 

 
 

- organizowanie wspólnych wyjazdów, ognisk, 

wycieczek – integracja zespołów klasowych po zdalnym 

nauczaniu 

 

wszyscy 

nauczyciele 

 

cały rok 

 

- rozwijanie techniki asertywnej odmowy środków 

uzależniających  

 

wychowawcy 

klas VI - VIII 

 

cały rok 

 

- podjęcie działań w ramach pracy Samorządu 

Uczniowskiego: organizacja imprez, uroczystości. 

 

opiekunowie SU  
 

 

cały rok 
 

 

Kształtowanie umiejętność 

komunikacji międzyludzkiej  

oraz kultura języka. 

 

- dbanie o  kulturalne zachowania się uczniów  

w towarzystwie, umiejętności właściwej komunikacji 

oraz kultury języka i reagowanie na każde złe 

wszyscy 

nauczyciele, 

pedagog 

szkolny 

 

cały rok 
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zachowanie 
 

- udział w konkursach literackich, recytatorskich, 

ortograficznych, czytelniczych, lekcjach bibliotecznych 

 

nauczyciele 

języka polskiego, 

bibliotekarz 

 

cały rok 

 

 

- organizacja wyjazdów do kina, teatru, muzeów. 
 

 

 

wychowawcy 
 

cały rok 

 

Rozwiązywanie problemów 

i trudnych sytuacji. 

 

- w trosce o dobry klimat szkoły kształtowanie 

prawidłowych relacji pomiędzy uczniami, nauczycielami 

i z pracownikami niepedagogicznymi.  

 

wszyscy 

nauczyciele 

 

cały rok 

 

- przeprowadzenie diagnozy wsparcia psychologiczno - 

pedagogicznego w klasie po okresie nauczania zdalnego 

 

wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog 

 

IX 2021 

 

- przeprowadzenie dla rodziców warsztatów  Jak rodzic 

może wspierać dziecko w przeżywaniu trudnych emocji? 
 

pedagog 

szkolny 

 

według 

harmonogramu 

 

- udział klasy 4b w zajęciach Emocjonalna apteczka 
A. Wszołek 

 

I półrocze 
 

- pielęgnowanie relacji koleżeństwa i współpracy  

w klasie, zwrócenie uwagi na dobre relacje w grupie, 

przypominanie  o zasadach współżycia w klasie  

i poszanowanie drugiego człowieka, przeciwdziałanie 

wykluczeniu. 

 

wszyscy 

nauczyciele 

 

 

cały rok 

 

- często rozmawiać z uczniami o bieżącej sytuacji, w 

razie niepokojących sygnałów szybko interweniować, 

 

wszyscy 

nauczyciele 

 

 

cały rok 
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- podejmowanie działań związanych z emocjonalnym 

radzenie sobie z sytuacjami kryzysowymi i 

stresogennymi (np. techniki radzenia sobie ze stresem i 

izolacją społeczną), przeciwdziałanie depresji  

wszyscy 

nauczyciele 

 

cały rok 

 

- motywowanie uczniów do działań – odpowiedzi 

zwrotne na podejmowane działania, dostrzeganie starań, 

nagradzanie aktywności i pracy 

 

wszyscy 

nauczyciele 
 

 

 

cały rok 

 

- wyrozumiałość w stosunku do uczniów mających 

szczególna sytuację życiową – zwrócenie uwagi, jakie 

warunki do nauki ma uczeń, sytuację rodzinną, 

emocjonalną 
 

 

 

wszyscy 

nauczyciele 
 

 

 

cały rok 

 

- zadbanie o kontakty uczniów – rozmowy z uczniami 

sprawiającymi trudności wychowawcze 

 

 

wszyscy 

nauczyciele 
 

 

 

cały rok 

 

- dbanie o systematyczne kontakty uczniów w swojej 

klasie, 

- szybko reagować na wykluczenie z grupy wirtualnej, 

- uświadamiać uczniów na temat różnych, zwłaszcza 

nowych kontaktów wirtualnych 

- kształtowanie wrażliwości wobec cyberprzemocy 

 

 

wychowawcy 

 

 

cały rok 

 

- zajęcia dotyczące zagadnień agresji ze szczególnym 

uwzględnieniem agresji słownej, poniżania i 

ośmieszania. Radzenie sobie w sytuacjach 

konfliktowych oraz  reagowanie wobec  zachowań 

 

 

wychowawcy 

 

 

cały rok 



            

 

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza 
Dominikowice 50, 38-303 Kobylanka tel./fax (018)3531753 

e-mail: sp-dominikowice@gmina.gorlice.pl     www.dominikowice.pl 

agresywnych 
 

 

- przeciwdziałanie agresji i przemocy rówieśniczej,  

w tym cyberprzemocy: 

- zapobieganie aktom przemocy słownej - lepszy 

nadzór nad uczniami podczas przerw, 

- obserwowanie relacji uczniów w klasie, a w razie 

widocznych konfliktów reagowanie, służenie 

pomocą, 

- kształtowanie prawidłowych relacji pomiędzy 

członkami społeczności szkolnej, 

- w razie narastających konfliktów współpraca  

z pedagogiem szkolnym, 

- systematyczne i zgodne z procedurami 

reagowanie wszystkich pracowników szkoły  

na wszelkie formy i przejawy agresji, 

- wykorzystanie zapisów monitoringu do 

zminimalizowania wszelkich przejawów agresji,  

 

wszyscy 

nauczyciele, 

pedagog 

szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Oleszkowicz 

 

 

cały rok 

 

Wychowanie do życia  

w społeczeństwie. 

Kształtowanie postaw 

prospołecznych. 

 

 

 

 

- integracja zespołu klasowego i środowiska szkolnego: 

- udział w imprezach i uroczystościach szkolnych, 

- wyjścia, wycieczki, rajdy, ogniska integrujące klasę, 

- udział w konkursach 

 

wychowawcy 

 

 

 

cały rok 

 

- udział uczniów w wolontariacie 
 

I. Mazur   

ks. R. Pniok 

ks. J. Dudek 

 

cały rok 
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- prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje 

emocjonalno – społeczne 
 

wszyscy 

nauczyciele 

cały rok 

 

 

- udział w projekcie Tydzień Uczniowskiej SuperMocy 

 

Wychowawcy 

A. Wszołek 

 

18 – 23 X 2021 

 

- dokonanie oceny zachowania swojego i innych 

uczniów z klasy 

 

 wychowawcy 
 

na zakończenie I 

s. i zakończenie 

roku szkolnego 
 

- realizacja na zajęciach Szkolnego programu doradztwa 

zawodowego 

wszyscy 

nauczyciele, 

 

cały rok 

 

- spotkania uczniów klasy VIII  

z przedstawicielami szkół średnich.  

 

wychowawca 

 

IV – VI 2022 

Kultura – 

wartości, 

normy, wzory 

zachowań  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowanie do wartości 

 

 

- kształtowanie właściwych wartości: ofiarność, 

współpraca, solidarność, altruizm, prawda, miłość, 

wolność 

 

wszyscy 

nauczyciele,  

 

cały rok 

 

 

Kształtowanie postaw 

patriotycznych. 

 

- udział w uroczystościach szkolnych i 

okolicznościowych  z okazji świąt państwowych, 

- zapoznanie z ważnymi miejsc pamięci narodowej  

w regionie  

 

wszyscy   

nauczyciele 

 

 

cały rok 

 

- poznanie i kultywowanie piękna polskich zwyczajów, 

obrzędów i tradycji: 

- andrzejkowe wróżby i zabawy, 

- szkolne spotkanie opłatkowe, 

 

wszyscy 

nauczyciele, 

 

 

 

cały rok 
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- tradycje Świąt Wielkanocnych. 
 

 

- poznanie swojego regionu, małej Ojczyzny 
 

 

wychowawcy 
 

cały rok 

 

Współpraca  

z rodzicami  

i instytucjami 

wspomagającymi szkołę. 

 

- współpraca z rodzicami w organizowaniu imprez 

klasowych  i  szkolnych.  

 

Dyrektor szkoły, 

wychowawcy,  

 

cały rok 

 

 
 

- modyfikacja postaw rodzicielskich - pedagogizacja: 

- przygotowanie rodziców do efektywnego 

wspierania dzieci  w podejmowaniu decyzji 

edukacyjnych i zawodowych,  

- prelekcje na zebraniach zgodnie z potrzebami 

zespołu klasowego. 

 

Dyrektor szkoły, 

pedagog 

szkolny, 

wychowawcy 

 

 

wg 

planu/potrzeb 

 

- wspieranie rodziców we wszystkich problemach 

związanych z nauczaniem  

- na bieżąco informowanie rodziców o postępach 

edukacyjnych uczniów, a w razie jakichkolwiek 

problemów starać się je rozwiązywać 

 

wszyscy 

nauczyciele 

 

 

cały rok 

 

- tworzenie opieki i pomocy materialnej dla 

potrzebujących uczniów, 

 

wychowawcy 
 

cały rok 

 

- współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, 

w Gorlicach. 

 

Dyrektor szkoły, 

wychowawcy, 

pedagog 

szkolny 

 

 

 

cały rok 

  

- współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Gorlicach 
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- współpraca z Parafią Rzymsko –Katolicką  

w Kobylance 
 

- współpraca z SKOWD 
 

- współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną  

w Dominikowicach 
 

- współpraca z Ośrodkiem Kultury Gminy Gorlice 
 

- współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno – 

Epidemiologiczną w Gorlicach 
  

Rozwijanie zainteresowań 

uczniów.  

 

 

 

 

 

 

- diagnoza, poznanie i rozwijanie zainteresowań oraz 

uzdolnień uczniów. 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog 

szkolny 

 

cały rok 

 

 

- organizowanie zajęć rozwijających uzdolnienia, 

zainteresowania i pasje uczniów: koła przedmiotowe, 

artystyczne, sportowe. 
 

 

wszyscy 

nauczyciele 

 

 

cały rok 

 

 

- przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach 

przedmiotowych, tematycznych, artystycznych 

 i sportowych. 

 

wszyscy 

nauczyciele 
 

 

cały rok 

 

- dbanie o wszechstronny rozwój ucznia – wykorzystanie 

pracowni komputerowej i przedmiotowych. Prowadzenie 

zajęć z wykorzystaniem pomocy multimedialnych. 

 

wszyscy 

nauczyciele 

 

cały rok 

 

- promowanie i nagradzanie osiągnięć uczniów  
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w konkursach przedmiotowych, artystycznych, 

sportowych.  

wszyscy 

nauczyciele 
 

cały rok 

 

 

Bezpieczeństwo 

– profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych 

(problemowych)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznanie zasad ruchu 

drogowego 

 

- bezpieczna droga do i ze szkoły, 

- przygotowanie uczniów do egzaminu na kartę 

rowerową 
 

 

wychowawcy  

B. Oleszkowicz 

A. Pabisz 

 

IX – X 2021 

VI 2022 

Zapewnienie bezpieczeństwa 

w szkole. 

 

- zapoznanie uczniów z przepisami BHP, regulaminami: 

sali gimnastycznej, pracowni fizycznej, pracowni 

chemicznej, pracowni komputerowej. 

 

wychowawcy  

nauczyciele 

przedmiotów 

 

IX 2021 

 

 

- zapoznanie uczniów z procedurami sanitarnymi 

obowiązującymi w szkole w czasie pandemii 

 

wychowawcy 
 

IX 2021 

- prowadzenie we wszystkich klasach programu 

edukacyjno – profilaktycznego Loguj się z głową. 

wychowawcy, 

nauczyciele 

informatyki 

 

cały rok 

- zajęcia wychowawcze o tematyce bezpiecznego 

korzystania z Internetu, przeciwdziałaniu 

cyberprzemocy. Radzenie sobie z zaskakującymi lub 

niebezpiecznymi zachowaniami osób spotkanych w 

sieci, ochrona prywatności i danych osobowych, 

kształtowanie wrażliwości wobec zjawiska 

cyberprzemocy, samokontrola i kontrola rodzicielska 

nad czasem spędzonym w sieci.  

 

wychowawcy 

 

cały rok 

- informowanie o formach pomocy specjalistycznej – 

organizacje, serwisy internetowe (uzależnienia, 

problemy przemocy, cyberprzemocy) 

 

wychowawcy 

 

cały rok 
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- omówienie bezpiecznych zachowań w czasie 

wycieczek  i wszelkich wyjść klasowych - zapoznanie  

z regulaminami oraz omówienie bezpiecznych zachowań 

w czasie przerw. 

 

kierownicy 

wycieczek, 

wychowawcy 

 

cały rok 

 

- poznanie zasad bezpiecznego zachowania się  

w różnych  sytuacjach: numery telefonów alarmowych, 

droga ewakuacyjna w szkole, podstawowe zasady 

udzielania pierwszej pomocy, zasady postępowania  

w sytuacjach zagrażających życiu. 

 

wychowawcy, 

nauczyciele 

techniki,  

M. Szufa,  

R. Grzanka  

 

cały rok 

 

- aktualizacja oprogramowania chroniąca przed 

dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie  

dla prawidłowego rozwoju uczniów. 

 

B. Oleszkowicz 

 

cały rok 

 

- przypomnienie uczniom o zdrowym i bezpiecznym 

spędzaniu ferii świątecznych, ferii zimowych, wakacji. 

Uwrażliwienie na: bezpieczne zachowanie na akwenach 

wodnych, zagrożenia wynikające z zażywania środków 

psychoaktywnych, bezpieczeństwo w Internecie. 

 

wychowawcy 

 

 

wg planu wych. 
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III. POWINNOŚCI WYCHOWAWCZE 

  

1. Wszyscy starają się dokładnie poznać i zrozumieć Program Wychowawczo- Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Dominikowicach. 

2. Nauczyciele i uczniowie przestrzegają przepisów dotyczących oceniania zawartych w Statucie szkoły. 

3. Wszyscy pracownicy wykonują swoje obowiązki w sposób umożliwiający jednoczesne realizowanie zadań i dążenie do spełnienia celów 

programu. 

4. Nauczyciele dobierają treści, metody i formy pracy z uczniem tak, aby móc na zajęciach realizować także cele wychowawcze. 

5. Każde spotkanie z rodzicami nauczyciele traktują jako okazję do współpracy w ramach programu. 

6. Wychowawcy dobierają tematykę godzin wychowawczych i innych spotkań z wychowankami ze szczególną starannością, pod kątem 

przydatności dla programu. 

7. Rodzice chętnie współpracują ze Szkołą, zdając sobie sprawę ze swojej nadrzędnej roli w procesie wychowawczym. 

8. Wszyscy uczniowie traktują z powagą i zrozumieniem działania wychowawcze szkoły, stając się podmiotem działań środowiska 

wychowawczego.  

 


