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ROK SZKOLNY 2014/ 2015  
 

 



I. IDENTYFIKACJA  PROBLEMÓW 
 

 

 

     Punktem wyjścia do projektowania działań profilaktycznych jest analiza zachowań 

uczniów zwiększających prawdopodobieństwo pojawienia się niekorzystnych 

psychologicznych, społecznych i zdrowotnych konsekwencji. Szkoła ma za zadanie chronić 

dzieci przed zakłóceniami rozwoju i podejmować interwencje w sytuacjach pojawiających się 

zagrożeń.  

     Na podstawie wniosków z ewaluacji wewnętrznej, obserwacji środowiska szkolnego, 

ankiet, rozmów przeprowadzonych wśród nauczycieli wynika, że najpoważniejszymi 

problemami wychowawczymi w naszej szkole są:  

trudności w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych wśród uczniów w sposób konstruktywny, 

bez agresji słownej, 

niską kulturę języka codziennego uczniów i brak życzliwości w stosunku do niektórych 

rówieśników, 

trudności materialno-bytowe rodzin (brak śniadań, podręczników, środków finansowych na 

opłaty wycieczek i wyjazdów edukacyjnych), 

występowanie zakłóceń emocjonalnych uczniów utrudniających funkcjonowanie dziecka w 

szkole, 

brak motywacji i zainteresowania nauką, 

przypadki braku poszanowania mienia szkolnego i cudzej własności, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. ODPOWIEDZIALNI  ZA  REALIZACJĘ  PROGRAMU 

 

1. Odpowiedzialnymi za realizację poszczególnych celów i zadań są wszyscy nauczyciele 

pracujący w Zespole Szkolno - Przedszkolnym. 

 

2.   Powołanie zespołu ds. profilaktyki środowiska szkolnego w składzie: 

 pedagog szkolny  -  J. Gawrońska 

nauczyciel przedszkola -   G. Krakowczyk, H.Langer 

      nauczyciel nauczania zintegrowanego – M. Mrozek 

      wychowawca świetlicy   – A. Chowaniec 

      pielęgniarka szkolna – B. Bierza 

 

III. PSYCHOSPOŁECZNA  DIAGNOZA  ŚRODOWISKA  SZKOLNEGO    

 

1. Przeprowadzenie diagnozy przez powołany zespół ds. profilaktyki środowiska 

placówki poprzez: 

analizy wniosków z ewaluacji wewnętrznej, 

analizy informacji zawartych w postulatach dla dyrektorów szkół, 

rozmów z uczniami, nauczycielami, pracownikami szkoły, rodzicami,  

obserwacji zachowań uczniów, 

 analizy frekwencji w dziennikach lekcyjnych, 

analizy ilości i jakości kontaktów rodziców ze szkołą, 

analizy dokumentacji wychowawców klas, wychowawcy świetlicy i pedagoga szkolnego, 

protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej, 

analiza klasowych zeszytów uwag i spostrzeżeń 

analiza arkusza diagnostycznego klas „0” - VI 

2.Analiza wyników diagnozy wyłoniła obszary zagrożeń występujących w naszej szkole.  

      Są  to: 

trudności materialne rodzin, 

występujące dość często zjawisko agresji słownej oraz zdarzające się przypadki agresji 

fizycznej wśród uczniów, zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych, 

brak nawyków poprawnego zachowania i komunikowania się w grupie, 

niska kultura słowa, 



występowanie przypadków zakłóceń emocjonalnych utrudniających uczniom funkcjonowanie 

w szkole i poza szkołą, 

zdarzające się przypadki braku poszanowania mienia szkolnego i cudzej własności, 

zagrożenia związane z wiekiem dorastania 

brak zaangażowania się niektórych uczniów w proces edukacyjny, 

Diagnoza potwierdziła wstępnie założone obszary zagrożeń. 

 

IV. INSTYTUCJE WSPOMAGAJĄCE (MERYTORYCZNIE I FINANSOWO) 

REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI SZKOŁY   

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,  

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Czerwionce 

Świetlica Profilaktyczno – Integracyjna w  Gaszowicach,  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 

Parafia Szczerbice,  

Policja (Posterunek Policji w Gaszowicach, Komenda Policji w Rybniku)  

Sąd Rodzinny 

Rada Sołecka 

Rada Gminy 

 

V. EWALUACJA PROGRAMU  i PRZEWIDYWANE EFEKTY PROGRAMU 

PROFILAKTYKI 

 

1. Ewaluacja:  

a) obserwacja 

b) rozmowy z nauczycielami, wychowawcami, rodzicami, uczniami 

c) analiza dokumentacji szkolnej, 

d) monitorowanie realizowana obowiązku szkolnego (analiza kart obecności uczniów na 

zajęciach szkolnych raz w semestrze) 

 

Przewidywane efekty podjętych działań. 

1. Zapewni się wszystkim potrzebującym bezpłatne śniadania, uczniowie z rodzin ubogich 

otrzymają dofinansowanie do wycieczek i wyjazdów edukacyjnych, rodzice tych uczniów 



będą poinformowani o możliwościach pomocy. 

2. Nauczyciele będą dobrze zorientowani co do trudności materialnych poszczególnych 

rodzin i możliwości udzielania im pomocy. 

3. Większość uczniów będzie potrafiła w sposób konstruktywny rozwiązywać sytuacje 

sporne i konflikty. 

4. Rzadziej będą występować przejawy agresji słownej, wyeliminuje się przejawy agresji 

fizycznej. 

5. Zmniejszy się liczba przypadków występowania zakłóceń emocjonalnych 

utrudniających funkcjonowanie ucznia w szkole oraz wzmocni się współpracę z 

rodzicami tych uczniów.  

6. Uczniowie w większym stopniu zadbają o poszanowanie mienia szkolnego i cudzej 

własności. 

7. Uczniowie z większym zaangażowaniem będą realizować założenia programowe i 

aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły 

8. Uczniowie i ich rodzice za pośrednictwem szkoły będą w większym stopniu korzystać 

ze wsparcia i pomocy specjalistycznych i profesjonalnych instytucji. 

9. Uczniowie będą aktywnie uczestniczyć w promocji zdrowego i aktywnego stylu życia. 

10. Uczniowie w większym stopniu będą się czuć współgospodarzami szkoły i aktywnie 

uczestniczyć w jej życiu. 

11. W bibliotece znajdą się publikacje i materiały dotyczące profilaktyki uzależnień. 

12. Rodzice chętnie będą uczestniczyć w proponowanych imprezach szkolnych. 

13. Uczniowie wykażą się zachowaniami bezpiecznymi dla siebie i otoczenia.  

14. Zespół ds. profilaktyki kontroluje prowadzone działania zawarte w niniejszym 

programie.      

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 



HARMONOGRAM   DZIAŁAŃ   W   WYBRANYCH    OBSZARACH    ZAGROŻŃ 



OBSZAR I : Agresja wśród uczniów, trudności w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych       

                      w  sposób konstruktywny. 

L.

p. 

Działania Odpowiedzialni Termin 

realizacji 

1.  Diagnozowanie zjawiska agresji i 

przemocy wśród uczniów klas 0-VI: 

-rejestr zachowań agresywnych w 

zeszytach uwag i spostrzeżeń, dzienniku 

pedagoga, 

- tworzenie norm klasowych dotyczących 

zasad zachowania uczniów, ich 

bezpieczeństwa, poszanowania 

rówieśników i dorosłych. 

- zawieranie z uczniami sprawiającymi 

problemy wychowawcze kontraktów. 

Egzekwowanie zasad zawartych w 

kontrakcie we współpracy z rodzicem, 

 

-dyrektor, 

wychowawcy klas, 

grup przedszkolnych, 

nauczyciele 
 

 

- dyrektor, pedagog, 

wychowawcy klas 

 

cały rok 
 

 

 

 

w miarę potrzeb 

2.  Zapobieganie niepożądanym postawom 

uczniów: 

praca z rodziną w środowisku 

lokalnym; 

przeprowadzenie w klasach zajęć 

profilaktycznych poruszających 

problem agresji wśród uczniów, 

poszanowania cudzej własności i 

mienia szkolnego, poprawa relacji 

wewnątrzklasowych, 

organizacja imprezy profilaktycznej, 

 

praca z dzieckiem młodszym (realizacja 

programu profilaktycznego, zajęcia 

świetlicowe, praca z pedagogiem, 

zajęcia korekcyjno – 

kompensacyjne, pogadanki, pomoc 

w nauce) 

 

 

 

-   wychowawcy klas i 

pedagog szkolny 

-  wychowawcy klas i 

pedagog szkolny 

 

 

 

 

- pedagog, 

wychowawca  

świetlicy, chętni 

nauczyciele 

- pedagog, 

wychowawcy  

świetlicy, chętni n-

ciele 

 
 

cały rok 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

III  2015 

 

 

cały rok 

3.   Organizowanie szkolnych  konkursów i 

imprez z zakresu szeroko pojętej 

profilaktyki, udział w konkursach 

międzyszkolnych (konkursy: 

ekologiczny, plastyczny, muzyczny, 

recytatorski,  konkursy przedmiotowe) 

oraz przedszkolnych  (przedszkoliada, 

konkurs ekologiczny) 

- dyrektor szkoły 

- nauczyciele    

 odpowiedzialni za   

 organizację   

 konkursów i  

 imprez  ujętych w  

 planie pracy  

 szkoły 

 

cały rok zgodnie  

z Planem Pracy 

Szkoły  

4.  Podejmowanie działań informacyjno-

profilaktycznych na rzecz środowiska 

szkolnego (aktualizacja ulotek 

informacyjnych zawierających wykaz 

Zespół ds. profilaktyki  cały rok 



instytucji, telefonów zaufania do 

których można się zwrócić w przypadku 

spotkania się z przemocą i innymi 

trudnościami). 

 
 

 

 

5.  Prowadzenie rozmów profilaktycznych 

z uczniami przejawiającymi agresję 

słowną lub fizyczną – ukazywanie 

pozytywnych wzorców naśladowania, 

napiętnowanie agresywnych zachowań.  

Wzmacnianie pozytywnych zachowań 

(uwagi pozytywne, wyczytanie podczas 

apelu, pochwały, dyplomy, nagrody 

rzeczowe) 

- dyrektor szkoły 

- wychowawcy 

 - pedagog szkolny 

 - nauczyciele 

 

cały rok 

6.  Pełnienie dyżurów nauczycielskich na 

korytarzu szkolnym 

Wyznaczeni 

nauczyciele wg 

harmonogramu 

cały rok 

7.  Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom 

przebywającym  w szkole i w 

przedszkolu poprzez: 

właściwe reagowanie wszystkich 

pracowników w szkoły na łamanie 

przyjętych w szkole zasad i reguł, 

akty wandalizmu, wyciąganie 

konsekwencji wobec uczniów, 

którzy swoim zachowaniem 

stanowią zagrożenie dla innych 

przestrzeganie przepisów BHP i 

regulaminów pracy szkoły, 

współpracę z instytucjami 

wspomagającymi działania szkoły w 

tym zakresie: policja, sąd rodzinny, 

PPP, straż pożarna  

dyrektor, nauczyciele 

i wychowawcy klas, - 

pedagog 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

OBSZAR II. Brak nawyków poprawnego zachowania i komunikowania się w grupie.                                        

                          Niska kultura słowa. 

 

 

L.

p. 

Działania Odpowiedzialni Termin 

realizacji 



1.  Zaznajamianie z Programem 

Profilaktyki, Programem 

Wychowawczym, Obowiązkami i 

Prawami ucznia, Konwencją Praw 

Dziecka 

 wychowawcy klas Wrzesień/cały 

rok 

2.  Zapoznanie z normami 

współdziałania 

w grupie, przypominanie o zasadach 

dobrego zachowania (stosowanie 

zwrotów grzecznościowych, 

komunikacja interpersonalna), 

opracowanie klasowych kontraktów 

zachowania. 

 

 wychowawcy klas i 

grup przedszkolnych 

 wrzesień/cały 

rok 

3.  Stała kontrola zachowań pozytywnych 

i negatywnych uczniów  i dzieci 

przedszkolnych poprzez analizę 

wpisów do zeszytów klasowych  

i obserwacje uczniów.  

 

pedagog szkolny, 

wychowawcy klas i 

grup przedszkolnych 
   

cały rok 

4.  Obserwacja zachowań uczniów  

na przerwach i interwencja w każdym 

zauważonym przypadku złego 

zachowania. 

 

- nauczyciele 

dyżurujący 

- wychowawcy klas 

cały rok 

5.  Organizowanie w ramach czasu 

wolnego klasowych zajęć 

wychowawczo -  profilaktycznych o 

charakterze integracyjnym, 

artystycznym, sportowym, 

turystycznym (wyjazdy śródroczne, 

dyskoteki, półkolonie zimowe i letnie, 

ogniska, wyjazdy na basen,  wycieczki 

klasowe)  

- dyrektor szkoły 

- Rada Rodziców 

- wychowawcy klas 

- opiekun Samorządu  

- chętni nauczyciele 

- Rada Sołecka, Rada 

Gminy 

cały rok 

zgodnie z 

Planem Pracy 

Szkoły 

 

 

 

OBSZAR III:  Trudności materialno – bytowe rodzin uczniów. 

 

 

L.p. Działania Odpowiedzialni Termin 

realizacji 

1.  Diagnoza indywidualnych potrzeb 

uczniów w zespole klasowym  i w 

przedszkolu (arkusz diagnostyczny). 

wychowawcy klas i 

grup przedszkolnych 

cały rok 

2.  Spotkania i rozmowy wychowawców  

z pedagogiem szkolnym.  

 

- wychowawcy klas i 

grup przedszkolnych 

- pedagog szkolny  

   

cały rok 



 

3.  Organizowanie indywidualnych form 

pomocy  uczniom m.in. poprzez: 

- opiekę w świetlicy szkolnej(w tym 

objęcie godzinami opieki świetlicowej 

dzieci przedszkolnych z grup 

pięcioletnich) i Świetlicy 

Profilaktyczno – Integracyjnej, 

dożywianie, 

akcja „Szklanka mleka”,  

kierowanie na bezpłatne półkolonie, 

dofinansowanie do wyjazdów 

śródrocznych i wycieczek klasowych 

- dyrektor szkoły, 

pedagog szkolny  

- wychowawcy 

świetlicy, pedagog 

 

- wychowawcy klas, 

grup przedszkolnych, 

pedagog, 

wychowawca 

świetlicy 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

4.  Spotkania z Radą Rodziców w celu 

ustalenia możliwości, zakresu i form 

pomocy potrzebującym uczniom. 

 

- dyrektor szkoły 

- Rada Rodziców 

cały rok 

5.  Opracowanie i rozwieszenie w 

widocznych dla ucznia miejscach 

informacji na temat ważnych instytucji 

i ich telefonów, które mogą pomóc w 

rozwiązaniu problemu. 

- pedagog 

 

Wrzesień/ 

październik 

6.  Współpraca ze specjalistycznymi 

instytucjami wspomagającymi: OPS w 

Gaszowicach i OPS w Jejkowicach, 

GKRPA. 

- dyrektor szkoły 

- pedagog szkolny 

- wychowawcy klas i 

grup przedszkolnych 

cały rok 

 

 

OBSZAR IV:  Zakłócenia utrudniające funkcjonowanie ucznia w szkole (zaburzenia 

zachowania, zakłócenia emocjonalne, niedostosowanie społeczne, zakłócenia funkcji 

percepcyjno – motorycznych) 

 

 

L.p. Działania Odpowiedzialni Termin 

realizacji 

 



1.  Wspieranie wychowawczej funkcji 

rodziny poprzez: 

rozpoznawanie środowiska rodzinnego 

uczniów, rozmowy indywidualne z 

rodzicami, kwalifikowanie uczniów 

do różnych form pomocy,  

propagowanie i budowanie partnerskich 

relacji w stosunkach nauczyciel – 

rodzic poprzez organizowanie 

spotkań z rodzicami. Informowanie 

rodziców o osiągnięciach i 

zachowaniu dziecka podczas 

indywidualnych konsultacji i 

zaplanowanych zebrań, wskazywanie 

sposobów pomocy, wspólne 

rozwiązywanie problemów 

wychowawczych.  

 

wychowawcy klas, 

pedagog szkolny, 

wychowawca 

świetlicy 

 

dyrektor, 

wychowawcy klas, 

pedagog szkolny, 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

cały rok 

2.  

 

 

 

 

Diagnozowanie środowiska rodzinnego, 

grupy klasowej oraz indywidualnych 

potrzeb ucznia pod kątem zagrożenia 

wystąpieniem różnych zakłóceń. 

 

Pedagog szkolny  

we współpracy 

 z wychowawcami 

klas 

Cały rok 

3.  Współpraca nauczycieli, wychowawców 

klas, grup przedszkolnych, organów 

szkolnych i pozaszkolnych w zakresie 

wspólnego oddziaływania na uczniów i 

dzieci  wymagających szczególnej opieki 

i  pomocy wychowawczej.  

 

- dyrektor szkoły 

-pedagog  

- wychowawcy 

klas, grup 

przedszkolnych 

- nauczyciele 

cały rok 

3.  Kierowanie uczniów z zaburzeniami do 

specjalistycznych instytucji (PPP, 

specjaliści) 

Wychowawcy i 

pedagog szkolny 

cały rok 

4.  Objęcie szczególną opieką uczniów 

mających trudności w realizowaniu 

wymagań edukacyjnych tj. opracowanie 

dostosowań wymagań edukacyjnych lub 

Indywidualnych Programów Edukacyjno 

– Terapeutycznych w celu podniesienia 

efektywności pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej 

dyrektor szkoły 

nauczyciele, 

poszczególnych 

przedmiotów, 

wychowawcy grup 

przedszkolnych, 

pedagog szkolny, 

zespół ds. 

niepełnosprawności 

 

 

cały rok 



5.  

  

Wspieranie i stwarzanie możliwości 

eliminowania braków programowych 

oraz niepowodzeń szkolnych poprzez 

organizowanie pomocy specjalistycznej 

w formie zajęć rewalidacyjnych, 

korekcyjno – kompensacyjnych, 

dydaktyczno – wyrównawczych, 

indywidualnego nauczania.  

 

- dyrektor szkoły 

- pedagog szkolny 

- nauczyciele 

  prowadzący ww. 

zajęcia 

cały rok 

 

6.  Wspieranie i stwarzanie możliwości 

eliminowania oraz łagodzenia skutków 

zaburzeń w grupie rówieśniczej (zajęcia 

świetlicowe, zajęcia w bibliotece, 

dyskoteki szkolne, wycieczki, półkolonie, 

basen, Świetlica Profilaktyczno – 

Integracyjna, godzina wychowawcza)  

 

- wychowawcy i 

pedagog szkolny 

- opiekun biblioteki   

- opiekunowie 

świetlicy szkolnej 

cały rok 

7.  Kształtowanie i rozwijanie u uczniów 

postawy prozdrowotnej rozumienie i 

stosowanie zasady „zdrowego stylu 

życia”). Uświadomienie zagrożeń 

wynikających z życia we współczesnym 

świecie: realizacja projektów i tematów z 

profilaktyki uzależnień – nikotyna, 

alkohol, komputer („Listopad miesiącem 

trzeźwości”, 18 Listopad Dzień Rzucania 

Palenia, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, 

„Nie pal przy mnie, proszę”, „ Czyste 

powietrze wokół nas” - programy 

antynikotynowe) oraz zapobieganiu 

próchnicy – fluoryzacja „Radosny 

uśmiech, radosna przyszłość”. 

wychowawcy klas, 

nauczyciel w-f, 

nauczyciel 

wychowania do 

życia w rodzinie, 

nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów, 

pielęgniarka 

szkolna, 

pedagog szkolny 

cały rok 

 

 

OBSZAR V: Zagrożenia związane z wiekiem dorastania 

 

L.p. Działania Odpowiedzialni Termin 

realizacji 

 

1.  

 

 

 

 

pokazanie zagrożeń i konsekwencji 

zażywania narkotyków, alkoholu 

dopalaczy, palenia papierosów; 

 - pogłębianie wiedzy i świadomości na 

temat uzależnień (pogadanki, gazetki, 

projekcje filmów, przedstawienia 

profilaktyczne, realizacja programu 

profilaktyczno-terapeutycznego 

- pedagog szkolny, 

- wychowawcy klas 

- wychowawcy 

świetlicy  

Cały rok 



„Odczuwaj, ufaj, mów” (kl.IV-VI) 

 - pokazanie, czym jest agresja, jak ją 

rozpoznawać i jakie niesie zagrożenia 

 - pogłębianie wiedzy na temat chorób: 

bulimia, anoreksja i innych zaburzeń 

psychicznych 

2.  - pokazanie zagrożeń i konsekwencji 

nadmiernego korzystania z Internetu oraz 

oglądania programów telewizyjnych 

 nieodpowiednich dla danego wieku 

dziecka 

-   Organizacja konkursu  dla kl. I – III  

Kodeks bezpiecznego korzystania z 

Internetu (praca indywidualna); 

 dla kl. IV –VI  Przewodnik właściwego 

poruszania się w sieci(praca 

indywidualna). 

- wychowawcy klas 

-  pedagog szkolny 

 

 

 

- wychowawca 

świetlicy 

(Agnieszka 

Chowaniec), 

- pedagog szkolny 

Cały rok 

3.  Podejmowanie przez nauczycieli w 

trakcie zajęć tematyki związanej z 

bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni (gry 

komputerowe, Internet, telefony)  

 

- nauczyciel 

informatyki  w kl. I 

– VI 

 

cały rok 

4. -wzmacnianie poczucia własnej wartości; 

 - rozwijanie postawy asertywnej ; 

 - kształtowanie umiejętności 

bezpiecznych zachowań;  

 - ukazanie, jak wiele wychowankowie 

mogą dać i jak wiele otrzymać: 

zrozumienie, wzajemne wsparcie, pomoc, 

życzliwość; 

- pedagog szkolny, 

- wychowawcy klas 

- wychowawcy 

świetlicy 

Cały rok 

5.  Podejmowanie działań informacyjno – 

profilaktycznych na rzecz rodziców 

(ulotki, telefony zaufania, instytucje 

pomocowe) 

Zespół ds. 

profilaktyki 

cały rok 

 

 

 

 

 

OBSZAR VI: Brak motywacji i zainteresowania nauką 

 

 

L.p. Działania Odpowiedzialni Termin 

realizacji 

 

1.  

 

 

 

 

Prowadzenie zajęć dodatkowych 

wynikających z zaangażowania 

pozalekcyjnego nauczycieli oraz w czasie 

ferii zimowych i wakacji (ogniska, 

wycieczka klasowa, dyskoteki, wycieczki 

Nauczyciele, 

wychowawcy 

przedszkola 

cały rok 



do kina, teatru, wyjazdy na basen, itp.) 

2.  Pomoc przy odrabianiu zadań 

domowych. 

Wychowawcy 

świetlicy  

cały rok 

3.  Stosowanie aktywizujących metod 

nauczania (gry dydaktyczne, burza 

mózgów, dyskusja, metody 

audiowizualne, rozwiązywanie 

problemów, odgrywanie ról, mapa 

pojęciowa, praca w grupach  itp.) 

nauczyciele 

nauczania 

zintegrowanego, 

nauczyciele 

przedmiotu,  

nauczyciel 

bibliotekarz, 

wychowawcy 

świetlicy 

cały rok 

4.  

  

Organizowanie i prowadzenie kółek 

zainteresowań i zajęć sportowych. 

 

 

 

 

- dyrektor szkoły 

- nauczyciele 

  prowadzący 

zajęcia 

cały rok 

 

5.  Selektywne korzystanie ze środków 

masowego przekazu i Internetu 

(programy popularnonaukowe, 

edukacyjne strony internetowe, 

pogadanki) 

nauczyciel 

informatyki, 

bibliotekarz,  

wychowawcy 

świetlicy,   

wychowawcy klas 

cały rok 

 

 

 

OBSZAR VII:  Brak poszanowania mienia szkolnego i cudzej własności. 

 

 

L.

p. 

Działania Odpowiedzialni Termin 

realizacji 

 

1.  Uwzględnienie zagadnień związanych 

 z poszanowaniem cudzej własności 

 w planie pracy wychowawcy . 

 

- dyrektor 

- wychowawcy klas 

i grup 

przedszkolnych 

wrzesień 

 

2.  Omawianie problematyki kradzieży, 

zagadnienia poszanowania cudzej 

własności na różnych lekcjach i 

zajęciach w przedszkolu. 

- dyrektor szkoły 

- wychowawcy  

- nauczyciele  

  przedmiotów, 

wychowawcy 

przedszkola 

- p. katechetki 

 

cały rok 

3.  Podejmowanie działań interwencyjnych 

 w przypadku wystąpienia kradzieży  

lub wymuszenia (w razie potrzeby 

- dyrektor 

- pedagog szkolny 

- wychowawcy klas 

cały rok 

 wg. potrzeb 



zgłaszanie na policję) 

 

 

 

 

 

 

OBSZAR VII: Praca z uczniem zdolnym. 

 

 

L.p. Działania Odpowiedzialni Termin 

realizacji 

1. Uwzględnienie zdolności uczniów w 

planie pracy wychowawcy 

klasowego.  

 

- wychowawcy  wrzesień 

2.  Diagnoza i kwalifikowanie uczniów 

zdolnych pod względem uzdolnień w 

grupach klasowych (sport, 

zainteresowania przedmiotowe, 

artystyczne itp.), proponowanie i 

zachęcanie do rozwijania uzdolnień. 

 

wychowawcy klas 

pedagog 

nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

 

 cały rok 

3.  Organizowanie konkursów 

przedmiotowych, artystycznych, 

sportowych na terenie szkoły i poza 

szkołą 

-    dyrektor 

wychowawcy 

katecheci 

wychowawcy 

świetlicy 

opiekun biblioteki 

 

cały rok   

4.  Podejmowanie działań 

umożliwiających uczniom zdolnym 

zaprezentowanie swoich zdolności w 

wybranej dziedzinie. 

  

Wychowawcy 

nauczyciele 

cały rok 

 


