
Projekt Programu wychowawczy 2021/2022 opracowany na podstawie diagnozy przeprowadzonej wśród nauczycieli, uczniów oraz rodziców . 

 

Diagnozę przeprowadzono wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.  
WNIOSKI: 
 

▪ rosnąca liczba uczniów z deficytami funkcji poznawczych i opiniami z poradni; 
▪  wyniki egzaminów nieadekwatne do możliwości uczniów; 
▪ najważniejsze wartości ( zarówno dla uczniów, rodziców i nauczycieli ) to rodzina, szacunek, zaufanie; 
▪ rodzice i nauczyciele jako najważniejsze zadanie szkoły w zakresie profilaktyki wskazują promowanie zdrowego stylu życia, natomiast uczniowie – poruszanie 

zagadnień związanych ze zdrowiem psychicznym ; 
▪ rodzice, nauczyciele i uczniowie za najważniejsze zadanie w zakresie wychowania uważają umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach; 
▪ z ankiet wynika, iż zdecydowana większość uczniów niestety nie wie, czym jest pojęcie „ zachowania agresywne „, duża ilość odpowiedzi brzmi : „ nie wiem „  
▪ uczniowie uważają, że znają konsekwencje wynikające z uzależnień, rodzice i nauczyciele wskazują, że dzieci powinny być edukowane w tym zakresie; 
▪ dla  uczniów i rodziców - umiejętność przyjmowania porażki i i radzenia sobie w trudnych sytuacjach jest najważniejszą w dalszej nauce i pracy; według 

nauczycieli – odpowiedzialność za swoje postępowanie; 
▪ z  ankiet wynika, że należy większą część uczniów objąć pomocą  psychologiczno–pedagogiczną ze względu na emocjonalne konsekwencje pandemii, 

coraz  większa liczba uczniów niestety próbowała używek:  alkohol, papierosy. 
▪ Przeprowadzić zajęcia profilaktyczne związane z uzależnieniami ( w szczególności od internetu )  oraz pojawiającymi się trudnymi emocjami związanymi ze 

skutkami nauki zdalnej 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Cel Zadania Forma realizacji Osoby odpowiedzialne Termin 

Podniesienie  

jakości  

kształcenia. 

Praca nad motywacją uczniów 

do nauki. 

⮚ przeprowadzenie zajęć 

poświęconych motywacji 

do nauki oraz właściwej 

organizacji czasu;  

 

⮚ prezentowanie osiągnięć 

uczniów na stronie szkoły; 

 

wychowawcy 

 

 

 

wychowawcy 

 

rok szkolny 

2021/2022 

 



Rozwijanie zainteresowań 

i zdolności uczniów. 

⮚ prowadzenie  kół 

zainteresowań, udział w 

projektach edukacyjnych 

np. Uniwersytet Dzieci w 

klasie oraz warsztatach; 

⮚ zorganizowanie 

dzielnicowego konkursu 

dzielnicowego i udział w 

szkolnych oraz 

dzielnicowych konkursach 

⮚ przygotowanie uczniów do 

ślubowania klas pierwszych, 

⮚ rozwijanie kompetencji 

kluczowych – język angielski 

 wychowawcy, 

 

 

wychowawcy 

 

 

wychowawcy 

 

 

 

wychowawcy 

 

nauczyciel języka 

angielskiego 

rok szkolny 

2021/2022 

rok szkolny 

2021/2022 

 

rok szkolny 

2021/2022 

 

 

rok szkolny 

2021/2022 

rok szkolny 

2021/2022 

Dostosowanie form i metod 

pracy dla uczniów z opiniami i 

orzeczeniami z PPP. 

⮚ przygotowanie planów 

pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej oraz IPET – 

ów; 

⮚ otoczenie szczególną 

opieką uczniów z 

problemami, udział w 

zajęciach wyrównawczych i 

logopedycznych 

⮚ w miarę potrzeby udział w 

zajęciach  z terapii 

pedagogicznej; 

wychowawcy, pedagog, 

psycholog 

  

 

wychowawcy, logopeda 

 

 

terapeuta 

rok szkolny 

2021/2022 

 

 

 

rok szkolny 

2020/2021 

 

 



 

 

 

 

 

Wskazywanie 

wartości ważnych 

dla każdego 

człowieka – 

rodzina, zaufanie, 

szacunek, 

odpowiedzialność. 

 

 

 

. 

 

Kształtowanie odpowiednich 

postaw opierających się na 

wartości rodziny, zaufaniu. 

 

⮚ czytanie tekstów literackich 

i wypowiedzi uczniów na 

temat rodziny i przyjaźni 

  

wychowawcy i 

nauczyciele religii i etyki 

 

 

 

rok szkolny  

2021/2022 

 

 

 

Praca nad kształtowaniem 

odpowiedzialności. 

⮚ rozliczanie z  

przydzielonych zadań- 

obowiązki dyżurnego 

⮚ uświadamianie 

konsekwencji 

niebezpiecznych i 

ryzykownych zachowań - 

udział w projekcie 

”Akademia Bezpiecznego 

Puchatka” i warsztaty 

prowadzone przez  Policję 

wychowawcy, nauczyciele 

 

 

 

spotkania z Policją i Strażą 

Miejską; 

 

 

 

rok szkolny 

2021/2022 

Kształtowanie postawy 

tolerancji i akceptacji wobec 

drugiego człowieka. 

 

⮚ pogadanka na temat osób 

niepełnosprawnych i 

uwrażliwienie na ich 

potrzeby 

wychowawcy i nauczyciel 

etyki 

 rok szkolny 

2021/2022 

Promowanie 

zdrowego stylu 

życia. 

Kształtowanie właściwych 

nawyków poświęconych 

zdrowemu odżywianiu. 

⮚ zajęcia poświęcone 

zdrowemu odżywianiu- 

warsztaty z dietetykiem 

⮚ lekcje poświęcone 

piramidzie żywienia 

 

wychowawcy 

rok szkolny 

2021/2022 



Propagowanie aktywnego 

spędzania czasu wolnego. 

 

⮚ zabawy na świeżym 

powietrzu -spędzanie 

przerw 

⮚ udział w zajęciach 

lekkoatletyki 

wychowawcy 

 

 

nauczyciel w-f 

 

rok szkolny 

2021/2022 

 

rok szkolny 

2021/2022 

Kształtowanie właściwych 

nawyków w związku z 

pandemią Covid -19 

 

⮚ zapoznanie uczniów z 

zasadami zachowania w 

szkole w związku z 

pandemią ; 

⮚ przestrzeganie ustalonych  

zasad, nauka mycia rąk 

 

wychowawcy 

 

 

wychowawcy 

wrzesień 

 

rok szkolny 

2021/2022 

Dbałość o 

bezpieczeństwo 

fizyczne i 

psychiczne 

uczniów 

Niwelowanie wszelkich 

przejawów agresji fizycznej i 

psychicznej w szkole. 

 

⮚ kształcenie umiejętności 

rozwiązywania konfliktów 

bez użycia siły- integracja 

zespołów klasowych 

⮚ zajęcia poświęcone 

umiejętności 

rozpoznawania i nazywania 

emocji oraz radzenia sobie 

z negatywnymi emocjami – 

udział w Projekcie ”Emocja” 

 

wychowawcy 

 

 

 

 

 

wychowawcy 

rok szkolny 

2021/2022 

 

 

 

rok szkolny 

2021/2022 



Prowadzenie działań z 

zakresu profilaktyki zdrowia 

psychicznego, ze szczególnym 

uwzględnieniem budowanie 

poczucia własnej wartości  i 

radzenia sobie w trudnych 

sytuacjach. 

 

⮚ budowanie poczucia 

własnej wartości - 

indywidualizacja pracy i 

docenianie wysiłku ucznia 

⮚ zajęcia na temat : Jak radzić 

sobie ze złością?; 

⮚ zajęcia integrujące grupę 

klasową- przygotowanie 

ślubowania, budowanie 

klasowych tradycji, 

⮚ sposoby radzenia sobie w 

trudnych sytuacjach- 

drama, pogadanka 

⮚ wskazanie uczniom osób, 

do których mogą się 

zwrócić z prośbą o pomoc; 

 

 

wychowawcy 

 

 

wychowawcy, pedagog 

 

wychowawcy 

 

 

 

wychowawcy 

 

 

 

wychowawcy 

 

 

rok szkolny 

2021/2022 

 

rok szkolny 

2021/2022 

 

wrzesień, 

październik 

rok szkolny 

2021/2022 

 

rok szkolny 

2021/2022 

 

rok szkolny 

2021/2022 

 

Zaangażowanie 

uczniów do działań 

na rzecz szkoły i 

drugiego człowieka. 

 

Kształtowanie postaw 

prospołecznych. 

 

⮚ wdrażanie uczniów do pracy 

w Małym Samorządzie 

Uczniowskim; 

⮚ udział w szkolnych akcjach 

charytatywnych; 

 

⮚ Mój kolega, koleżanka 

potrzebuje pomocy- 

 

wychowawcy, opiekun SU 

 

wychowawcy 

  

 

rok szkolny 

2021/2022 

rok szkolny 

2021/2022 

 



uwrażliwienie dzieci na 

osoby potrzebujące pomocy 

⮚ poznawanie miejsc 

związanych z historią 

najbliższej okolicy – 

wycieczka piesza do miejsc 

pamięci w Falenicy 

wychowawcy 

 

 

wychowawcy 

rok szkolny 

2021/2022 

 

rok szkolny 

2021/2022 

Kształtowanie 

tożsamości 

narodowej i 

współuczestnictwo 

w pielęgnowaniu 

tradycji. 

Kształtowanie postaw 

patriotycznych, poszerzanie 

wiedzy  o historii regionu i 

miasta, jego kulturze i sztuce 

 

⮚ udział w  uroczystościach 

szkolnych 

⮚ poznawanie symboli 

narodowych 

 

wychowawcy  

 

wychowawcy 

 

rok szkolny 

2021/2022 

 


