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Priorytety ze szkolnego programu wychowawczego- 

profilaktycznego uchwalone przez Radę Rodziców do realizacji w 

roku szkolnym 2022/2023 oraz wykaz programów realizowanych 

w szkole: 

 
1. Wychowanie przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych- poznawanie 

i poszanowanie historii, tradycji i kultury własnego narodu,  regionu, miejscowości 

oraz dziedzictwa cywilizacyjnego Europy. 

2. Jestem uczniem i kolegą: kształtowanie takich cech jak: odpowiedzialność, szacunek, 

uczciwość, wytrwałość, przyjaźń, życzliwość, szlachetność, dobro i piękno, 

uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji. Integracja i wspieranie uczniów 

przybyłych z zagranicy. 

3. Rozwijanie  postaw: szlachetności, samodzielności, kreatywności i zaangażowania 

społecznego uczniów, w tym świadomości ekologicznej. 

4. Uświadamianie niebezpieczeństw płynących z uzależnień (alkoholizm, nikotynizm, 

narkomania, lekomania, gry komputerowe). 

5. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod 

kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno - komunikacyjne. 

Bezpieczne, odpowiedzialne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych 

i zasobów dostępnych w sieci. Zwracanie uwagi na zagrożenia płynące z 

cyberprzestrzeni. Wzmacnianie kompetencji informatycznych dzieci oraz nauczycieli. 

6. W zdrowym ciele – zdrowy duch. Prawidłowe odżywianie i aktywny tryb życia. 

7. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu 

umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów,  

w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach 

programu „Laboratoria przyszłości” 

8. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w 

szczególności z Ukrainy, adekwatnie  

do zaistniałych potrzeb. 

9. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację 

zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia 

psychicznego dzieci i młodzieży. 

10. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego 

uczniom. 

 

Cele główne :    

 

• Kształtowanie postaw uczniów,  przygotowujących ich do dorosłego życia ze  

świadomością znaczenia dziedzictwa Europy, tradycji, historii kraju, miasta i regionu, 

naszej szkoły, jak również innych kultur 

• Wychowanie do wartości- przygotowanie uczniów do życia w warunkach 

współczesnego świata poprzez rozwijanie w nich zasad kultury osobistej, grzeczności 

w każdych warunkach oraz szacunku do drugiego człowieka, szlachetności 

• Uwrażliwienie na zagrożenia –kształtowanie zachowań  przewidujących zagrożenia 

• Uświadamianie roli i znaczenia roztropnego, odpowiedzialnego korzystania z narzędzi 

i zasobów cyfrowych  



• Profilaktyka chorób zakaźnych, przestrzeganie zasad higieny. Uświadamianie  

ważności dbałości o zdrowie, w tym prowadzenie aktywnego stylu życia oraz 

kreowanie postaw prospołecznych w sytuacji kryzysowej 

• Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne, kształtowanie  

postaw ekologicznych. 

 

Cele szczegółowe: 

   

• Dostarczenie uczniom wiedzy na temat historii naszego kraju, regionu, miasta, 

Europy; 

• Uwrażliwienie uczniów na edukację patriotyczną,  poznawanie polskiej kultury, 

osiągnięć duchowych i materialnych (wycieczki edukacyjne); 

• Kształtowanie postaw kulturalnego ucznia, człowieka i obywatela -odpowiedzialność, 

szacunek, szlachetność, uczciwość, wytrwałość, życzliwość; utrwalanie nawyku 

grzeczności na co dzień; kształtowanie postaw prozdrowotnych; 

• Dostarczanie informacji o  sposobach bezpiecznych zachowań  w różnych sytuacjach 

zagrożeń (szkoła, droga do i ze szkoły, place zabaw, drogi publiczne, bezpośredni i 

wirtualny kontakt z nieznajomymi osobami, internet, cyberprzemoc); tworzenie 

pozytywnego klimatu szkoły oraz budowanie poczucia bezpieczeństwa. 
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Programy profilaktyczne i wychowawcze do realizacji  

w roku szkolnym 2022/2023 
 

Lp. Tytuł programu Odbiorcy Termin 

realizacji 

Odpowiedzialni 

1. „Program siedmiu 

kroków- III elementarz” 

Uczniowie 

kl.6, 7 oraz 

ich rodzice 

X-XII I. Ignaczak 

2. „Od grosika do złotówki” Uczniowie  kl. 3 IX – VI M. Jama 

3. „Zachowaj Trzeźwy 

Umysł” 

Uczniowie  

kl. 1-8 

IX-VI K.Mateja-Pecyna 

K. Jagieniak 

4. „Nie jestem sam na 

drodze” 

Uczniowie  

kl. 1-3 

IX - VI wychowawcy klas 1-3 

5. 

 

„Bezpieczna droga do 

szkoły” 

Uczniowie  

kl. 4-8 

IX - VI A. Struzik 

 

6. „Trzymaj się prosto”- 

przeciw wadom postawy 

Uczniowie  

kl.1-3 

IX - VI R.Ignaczak - 

Mieszkalska 

A. Rychter 

G. Ziółkowski 

7. Ratujemy i uczymy 

ratować! 

Uczniowie  

kl. 1-8 

X-IV A.Wyrembak 

K. Jagieniak 

8. Klub Bezpiecznego 

Puchatka 

Uczniowie kl.1 X-V M.Krzemińska 

A.Kubacka - Barcz 

9. Akcja: Śniadanie daje 

moc 

Uczniowie kl. 1-8 X-V Wychowawcy 

klas 1-8 

10. Zdrowo jem, więcej 

wiem! 

Uczniowie  

klas    I - III 

X-V A.Kubacka –Barcz 

M. Krzemińska 

11. Trzymaj formę  Uczniowie klas 

V - VIII 

IX - VI A.Struzik 

12. Bieg po zdrowie  Uczniowie klas IV 

 

 

IX - VI M.Jama 

 


