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II. Wstęp 

 

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej nr 3  

im. ks. Jana Twardowskiego w Koszalinie jest zintegrowany ze Statutem Szkoły  

i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.  

W tworzeniu Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego uczestniczyli: 

 uczniowie, wśród których przeprowadzono anonimowe ankiety,  

 wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy – poprzez anonimowe ankiety, 

 rodzice uczniów, którzy  podczas zebrań w dniu 10.09.2020 roku, wypełnili anonimowe 

ankiety (rodzice z klas IV – VIII) oraz zgłaszali swoje postulaty (klasy I – III). 

Opracowując niniejszy Program brano także pod uwagę: 

 wyniki ewaluacji wewnętrznej, 

 wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 

 ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczo – profilaktycznego realizowanego  

w roku szkolnym 2019/2020, 

 wniosków Rad Pedagogicznych w roku szkolnym 2019/2020. 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły tworzy także spójną całość ze szkolnym 

zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie 

programowej.   

Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności 

szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, 

która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne 

państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój 

każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest 

jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, 

intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez 

działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży (art. 1 pkt 3 ustawy Prawo 

oświatowe).  

 

 

 

 

 

 



III. Misja i wizja szkoły 

 

Misja Szkoły Podstawowej "Obudzić w dziecku niepohamowaną ciekawość życia, aby 

dorastająca istota chłonęła je ze zdumieniem i podziwem". 

Założeniem szkoły jest, że absolwent szkoły podstawowej będzie: 

 dobrze przygotowany do dalszego etapu nauki, 

 odróżniał dobro od zła, 

 szanował godność i odrębność innego człowieka, 

 właściwie się komunikował z otoczeniem, 

 umiał powiązac wiedzę z praktyką, probował samodzielnie zgłębiać interesujące Go rzeczy. 

Natomiast absolwent gimnazjum będzie: 

 przygotowany do dalszej nauki i funkcjonowania w społeczeństwie, 

 posiądzie umiejętność uczeniam się i twórczego rozwiązywania problemów, 

 człowiekiem odpowiedzialnym, samodzielnym i przedsiębiorczym. 

 

 

Cele programu wychowawczo – profilaktycznego 

 

Zgodnie ze wskazaniami działalność wychowawczo- profilaktyczna w naszej szkole polega 

na wyrównywaniu szans wszystkich uczniów poprzez dążenie do wszechstronnego rowoju 

osobowego wychowanka, prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu 

ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:  

a) fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności 

pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;  

b) psychicznej - ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie 

postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska 

sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci 

do życia i witalności;  

c) społecznej - ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej 

na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności 

wypełniania ról społecznych;  

d) aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości,  

w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.  

Nasza placówka prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, 



informacyjną i profilaktyczną wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Działalność ta odbywać się 

będzie w formie pogadanek, prelekcji,zajęć warsztatowych,  spektakli teatralych, festynów, szkoleń, 

a także w innych postaciach uwzględniających wykorzystywanie aktywnych metod pracy.  

Zaplanowane działania realizowane będą przez wychowawców, nauczycieli, pedagogów szkolnych  

a także dzięki współpracy z różnymi instytucjami środowiska lokalnego, m. in. Policją, Sądem Rejonowym 

III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich w Koszalinie, Miejską Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, 

Fundacją „ZASTOPUJ“, Stowrarzyszeniem Terapii i Profilaktyki „Młodzi – Młodym“, ośrodkami zdrowia, 

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie itp.  

Ze względu na panującą pandemię (COVID-19) formy współpracy z w/w placówkami będą 

zależne od aktualnej sytuacji pandemicznej. Natomiast niektóre zaplanowane na rok szkolny 

2020/2021 działania mogą zostać zmodyfikowane, bądź niezrealizowane. 

 

IV. Diagnoza 

 

Każde przedsięwzięcie wymaga zdiagnozowania problemu, ustalenia przyczyn jego 

powstawania, możliwości przeciwdziałania a następnie wyznaczenie zadań, by zapobiec bądź 

wyeliminować występujące zagrożenia. 

Do ustalenia pełnego obrazu zagrożeń i potrzeb szkoły w zakresie wychowania i profilaktyki, 

przeprowadzono ankiety wśród uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Wyniki pozwoliły na 

wyznaczenie kierunków i obszarów działań w tym zakresie. 

Charakterystyka badania: 

- podmiot diagnozy:  uczniowie kl. V - VIII SP nr 3 oraz ich rodzice, nauczyciele, uczniowie klas 

IV 

- termin diagnozy: wrzesień  2020 r. 

- badanie ankietowe z zachowaniem anonimowości. 

Cele: 

Głównym celem przeprowadzonego badania było dostarczenie informacji 

o stanie zagrożenia uczniów szkoły w zakresie przemocy i agresji, używania substancji 

psychoaktywnych, stopnia korzystania z Internetu, a także poznania ich oczekiwań w stosunku  

do działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły. Poprzez badania ankietowe chciano uzyskać 

także, informację związaną ze stanem emocjonalnym uczniów po okresie zdalnej nauki. 

Analiza wyników ankiet dotyczących zachowań ryzykownych wśród uczniów klas V  

– VIII SP. 

W badaniach udział wzięło ogółem 245 uczniów. 

Pyt. 1 



Zdecydowana większość uczniów (230) czuje się w szkole bezpiecznie, 13 uważa, że nie. 11 

uczniów twierdzi, że obawia się zarażenia COVID 19. 

Pyt. 2 

Zachowania występujące wśród uczniów: 

 

                             IX.19 r    IX.20 r 

Zachowanie Nigdy Nigdy Rzadko Rzadko Często Często B. cz. B. cz. 

Obrażanie  

i wyzywanie 

kolegów 

26 37 98 108 88 79 24 26 

Obrażanie  

i wyzywanie 

nauczycieli 

104 139 99 90 25 25 9 2 

Wulgaryzmy 27 34 79 66 67 83 61 61 

Zaczepianie  

i bójki  

88 72 89 121 46 38 7 13 

Zaczepianie 

innych i żarty na 

tle seksualnym 

143 161 63 69 22 11 10 2 

Niszczenie rzeczy 

należących do 

innych osób 

100 111 92 99 29 32 4 4 

Obraźliwe wpisy, 

zdjęcia na 

facebooku lub 

innych portalach 

społecznościowych 

178 156 45 70 8 13 2 2 

Groźby na 

facebooku lub 

innych portalach 

społecznościowych 

192 203 34 33 6 7 1 2 

Robienie zdjęć, 

kręcenie filmików 

telefonem lub 

innymi 

urządzeniami 

102 103 66 90 46 38 19 13 

Izolowanie  

z grupy 

równieśniczej 

77 48 93 84 48 56 21 28 

Samookaleczenia 163 194 51 39 16 6 4 2 

Palenie 

papierosów 

94 104 75 81 42 44 23 14 

Picie alkoholu 190 230 30 31 4 2 7 0 

 Zażywanie 

dopalaczy lub 

innych środków 

odurzających 

214 226 20 12 0 5 0 0 

Spożywanie 

napojów energet. 

46 88 78 35 66 71 45 66 



 

Z powyższego zestawienia wynika, że największym problemem wśród młodzieży jest 

stosowanie wulgaryzmów, a następnie spożywanie napojów energetycznych oraz obrażanie  

i wyzywanie kolegów. Spory odsetek badanych twierdzi, że uczniowie często są izolowani z grupy 

rówieśniczej. Pojawił się także problem palenia papierosów. 

Nadmienić należy, że w ubiegłym roku szkolnym wulgaryzmy oraz  obrażanie  

i wyzywanie kolegów, to problemy, które pojawiły się także na pierwszym miejscu. 

Pyt. 3 

105 uczniów przyznało, że sami przejawiają wymienione zachowania. Najczęściej pojawiają 

się tutaj: stosowanie wulgaryzmów, spożywanie napojów energetycznych, obraźliwe wpisy  

na Facebooku. 11 uczniów twierdzi, że są izolowani z grupy rówieśniczej. 

Pyt. 4, 5 

140 uczniów korzysta z Internetu ponad 2 godziny dziennie, 89 godzinę – dwie. Mniej niż 

godzinę – 18 osób. 

Wśród tych uczniów większość korzysta z portali społecznościowych i gra w gry.  

Pozostali czytają  interesujące rzeczy, wyszukują informacji potrzebnych do szkoły, piszą bloga. 

Pyt. 6 

Uczniowie swoje problemy najczęściej powierzają rodzicom. W dalszej kolejności są 

rówieśnicy, wychowawcy, nauczyciele, pedagog. 32 uczniów nikomu nie mówi o swoich 

problemach. Twierdzą, że nie ufają nikomu, nie potrafią, nikt ich nie słucha, boją się plotek. 

 

Pytania 7, 8 i 9 związane były z okresem nauki zdalnej oraz powrotem do szkoły. Na te 

pytania odpowiadali również uczniowie klas IV, czyli w sumie 289 uczniów. 

Pyt. 7 

Podczas kwarantanny, nauki zdalnej większość uczniów czuła się zadawalająco (119), 73 

napisało, że dobrze, 49 - bardzo dobrze, 29 – źle, 20 – bardzo źle. Uczniom najbardziej brakowało 

kolegów, szkoły, nauczycieli, czuli się samotni.  Mieli problem z samodzielną nauką, przeszkadzały 

im różnice w sposobie pracy nauczycieli.  

Pyt. 8, 9 

Zdecydowana większość uczniów wraca do szkoły w dobrym nastroju. Raczej nie obawiają 

się powrotu do niej. Wśród uczniów, którzy czują jakieś obawy, najczęściej wymieniają, że są to 

obawy związane ze zdrowiem oraz nauką. Niewielu uczniów ma obawy przed odnowieniem relacji 

rówieśniczych. 

Pyt. 10 

Propozycje uczniów związane z bezpieczeństwem: 



- wygodniesze krzesła; 

- telefony na lekcji; 

- monitoring i więcej dyżurujących nauczycieli; 

- dłuższe przerwy; 

- zamki w toaletach; 

- wzajemna pomoc, większa relacja nauczyciel – dziecko (więcej rozmów z uczniami), nie 

ignorowanie problemów; 

- propozycje nowych przedmiotów, tematów zajęć (np. ochrona przed hejtem, nauka 

radzenia sobie z emocjami); 

- mniej sprawdzianów; 

- przestrzeganie procedur dotyczących pandemii przez wszystkich, więcej płynów do 

dezynfekcji, maseczki w automacie; 

- pomagać sobie, dbać o siebie nawzajem. 

 

 

 

Analiza wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców. 

W badaniach udział wzięło ogółem 185 rodziców. 

 

Pyt. 1 

Zdecydowana większość rodziców (177) uważa, że ich dziecko czuje się w szkole 

bezpiecznie. Rodzice, którzy uważają, że dziecko nie czuje się bezpieczne podaje następujące 

przyczyny: wyśmiewanie, wyzwiska, agresja, wulgaryzmy, palenie papierosów w toaletach, 

izolowanie z grupy, słaby kontakt nauczyciel – uczeń. 

 

 

 

 

Pyt. 2 

Zachowania występujące wśród uczniów: 

 

                       2019 r       2020 r 

Zachowanie Nigdy Nigdy Rzadko Rzadko Często Często B. 

cz. 
B. cz. 

Obrażanie  

i wyzywanie 

6 22 30 83 188 47 23 8 



kolegów 

Obrażanie  

i wyzywanie 

nauczycieli 

151 119 82 39 9 4 6 1 

Wulgaryzmy 34 23 96 79 92 47 33 14 

Zaczepianie  

i bójki  

92 47 111 91 39 27 3 1 

Zaczepianie 

innych i żarty na 

tle seksualnym 

146 118 85 35 18 9 2 3 

Niszczenie rzeczy 

należących do 

innych osób 

109 91 119 56 22 6 2 0 

Obraźliwe wpisy, 

zdjęcia  

na facebooku lub 

innych portalach 

społecznościowych 

118 99 69 50 53 9 8 9 

Groźby na 

facebooku  

lub innych 

portalach 

społecznościowych 

166 141 60 30 18 4 2 0 

Robienie zdjęć, 

kręcenie filmików 

telefonem lub 

innymi 

urządzeniami 

126 106 89 44 29 14 6 3 

Samookaleczenia 209 142 34 20 6 1 1 1 

Palenie 

papierosów 

122 98 79 36 34 8 10 5 

Picie alkoholu 183 139 115 27 8 9 1 0 

Izolowanie  

z grupy 

równieśniczej 

 97 100 58  8  5 

 Zażywanie 

dopalaczy lub 

innych środków 

odurzających 

217 152 20 25 3 5 0 0 

Spożywanie 

napojów 

energetycz. 

184 72 76 47 6 37 20 8 

 

Zdecydowana większość rodziców uważa, że największym problemem pojawiającym się 

wśród uczniów jest stosowanie wulgaryzmów, w dalszej kolejności rodzice wymieniają obrażanie  

i wyzywanie kolegów oraz spożywanie napojów energetycznych.   

Pyt. 3 

Zdecydowana większość rodziców uważa, że ich dziecko radzi sobie w sytuacjach trudnych. 

Pyt. 4 



Dzieci chętnie mówią rodzicom o swoich problemach, szukają u nich wsparcia. Tak twierdzi 

zdecydowana większość rodziców. 

Pyt. 5 

W sytuacji problemowej rodzice najczęściej zgłaszają się do wychowawcy, następnie do 

nauczyciela, pedagoga, dyrektora. Kilkoro rodziców wymieniło psychologa. 

Pyt.6,7 

Zdecydowana większość rodziców twierdzi, że posiada wiedzę na temat działania substancji 

psychoaktywnych oraz potrafiłaby rozpoznać, że dziecko jest pod wpływem takich substancji. 

Pyt. 8 

Działania wspierające rodziców w zakresie wychowania: 

- spotkania z pedagogiem, porady, zajęcia dla rodziców, 

- wzmacniać dobre storny dziecka, 

- na bieżąco informować osukcesach oraz problemach dziecka, 

- bliższy kontakt z pedagogiem w sytuacjach kryzysowych, możliwość kontaktu z psychologiem, 

- większa współpraca, 

- wiedząc o problemach od rodziców obserwować dziecko. 

Pyt. 9 

Propozycje rodziców dotyczące funkcjonowania szkoły: 

- osobisty kontakt rodzica z nauczycielem, 

- dzieci siedzą zbyt długo w szkole, 

- informowanie rodziców o sprawach szkoły, zachowaniu dziecka, 

- lekcje religii powinny być na pierwszej lub ostatniej godzinie, 

- zapewnienie większej ilości pedagogów lub nauczycielipodczas przerw, 

- wsparcie psychologiczne dla dzieci, 

- bezpieczeństwo w sieci, uzależnienie od korzystania z technologii, 

- edukacja seksualna, 

- zajęcia z I pomocy 

- reagowanie w sytuacjach zagrożenia, 

- znieść maseczki, 

- dłuższa przerwa śniadaniowa. 

Niektórzy rodzice pisali, że nie mają zastrzeżeń do funkcjonowania szkoły. Jeden z rodziców 

napisał "Nie dać się zwariować w tym dziwnym czasie, zachować rozsądek i zdrowe myślenie". 

 

Analiza wyników ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli. 

W badaniach udział wzięło ogółem 14 nauczycieli. 



 

Pyt. 1 

Zachowania występujące wśród uczniów: 

                                2019 r       2020 r 

Zachowanie Nigdy Nigdy Rzadko Rzadko Często Często B. 

cz. 
B. cz. 

Obrażanie  

i wyzywanie 

kolegów 

0 0 4 3 16 7 5 4 

Obrażanie  

i wyzywanie 

nauczycieli 

6 4 14 10 2 0 1 0 

Wulgaryzmy 0 0 5 2 10 7 10 5 

Zaczepianie  

i bójki  

3 1 16 5 3 6 0 2 

Zaczepianie 

innych i żarty na 

tle seksualnym 

9 5 13 7 1 1 0 0 

Niszczenie rzeczy 

należących do 

innych osób 

5 1 15 12 4 1 1 0 

Obraźliwe wpisy, 

zdjęcia  

na facebooku lub 

innych portalach 

społecznościowych 

9 2 11 7 2 0 1 0 

Groźby na 

facebooku  

lub innych 

portalach 

społecznościowych 

12 2 8 6 2 5 0 0 

Robienie zdjęć, 

kręcenie filmików 

telefonem lub 

innymi 

urządzeniami 

6 3 14 6 3 5 0 0 

Samookaleczenia 15 6 9 6 0 2 0 0 

Palenie 

papierosów 

2 2 13 8 8 4 1 0 

Picie alkoholu 15 12 7 0 2 1 0 0 

Izolowanie  

z grupy 

równieśniczej 

2 0 17 8 6 6 1 0 

 Zażywanie 

dopalaczy lub 

innych środków 

odurzających 

20 8 3 4 0 0 0 0 

Spożywanie 

napojów 

energetycz. 

2 1 12 1 1 7 4 5 



 

Nauczyciele uważają, że największym problemem pojawiającym się wśrod uczniów jest  

stosowanie wulgaryzmów oraz spożywanie napojów energetycznych. Zaraz za tym pojawia się 

problem obrażania i zaczepiania kolegów. Nauczyciele twierdzą, że często zachodzi zjawisko 

izolowania z grupy rówieśniczej. 

Pyt. 2 

Zdecydowana większość nauczycieli uważa, że uczniowie nie potrafią sobie poradzić  

w sytuacjach trudnych. 

Pyt. 3 

Najważniejsze problemy występujące w szkole w zakresie: 

a) wychowania – brak dyscypliny i zasad, brak kultury słowa, brak szacunku, empatii, agresja 

fizyczna, nieumiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, izolacja; 

b) profilaktyki – nieprawidłowe nawyki żywieniowe – energetyki, e – papierosy, otyłość, 

nieprzestrzeganie norm społecznych, zdrowie psychiczne, nadużywanie Internetu; 

c) dydaktyki – przeładowany plan lekcji, brak ochoty do wysiłku umysłowego, brak motywacji do 

pracy, schematyczne myślenie, brak kreatywności. 

Pyt. 4 

Nauczyciele raczej mają pozytywny stosunek do współpracy z rodzicami. Piszą,  

że współpraca układa się dobrze. Rodzice są zaangażowani w życie klasy i szkoły. Są jednak 

nauczyciele, którzy wypowiadają się negatywnie na temat relacji z rodzicami. Piszą, że rodzice nie 

wspierają nauczycieli, są roszczeniowi, nie reagują na problemy zgłaszane przez nauczyciela. 

Pyt. 5 

Propozycje nauczycieli do Programu Wychowawczo – Profilaktycznego: 

- spotkanie dla rodziców na temat wyznaczania granic, konsekwencji; 

- rola wykształcenia i nabytych umiejętności; 

- profilaktyka w kierunku zdrowego żywienia, uzależnień dopalaczy i innych środków 

psychoaktywnych, napojów energetycznych, 

- profilaktyka chorób zakźnych; 

- depresja dzieci i młodzieży; 

- relacje rówieśnicze, a także uczeń nauczyciel. 

 

Przeprowadzona diagnoza pozwoliła na określenie w środowisku szkolnym czynników 

chroniących i czynników ryzyka wystąpienia zachowań ryzykownych wśród uczniów.  

Czynniki chroniące (cechy, warunki, sytuacje zwiększające odporność jednostki na działanie 

czynników ryzyka):  



- duży poziom bezpieczeństwa w szkole, 

- niski poziom występowania agresji fizycznej, 

- dobre, bezpieczne warunki nauki i pobytu,  

- wsparcie rodziców w oddziaływaniach wychowawczo – profilaktycznych,  

- dobra atmosfera w szkole, 

- zaufanie dzieci do rodziców, dzielenie się swoimi problemami, 

- zadawalająca wiedza rodziców na temat działania substancji psychoaktywnych. 

 

Czynniki ryzyka (cechy, warunki, sytuacje sprzyjające powstawaniu zachowań ryzykownych, 

zaburzeń wśród uczniów)  

- występowanie niewłaściwych relacji wśród uczniów – obrażanie, wyzywanie,  

- niewystarczające respektowanie norm społecznych wśród uczniów w postaci wulgaryzmów, 

niszczenia mienia szkolnego, 

- spożywanie przez uczniów napojów energetycznych. 

- nadmierne korzystanie z Internetu (także poza szkołą). 

 

 

 

V. Cele programu wychowawczo – profilaktycznego 

 

Zgodnie ze wskazaniami działalność wychowawczo- profilaktyczna w naszej szkole polega 

na wyrównywaniu szans wszystkich uczniów poprzez dążenie do wszechstronnego rowoju 

osobowego wychowanka, prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu 

ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:  

a) fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności 

pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;  

b) psychicznej - ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie 

postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska 

sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci 

do życia i witalności;  

c) społecznej - ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej 

na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności 

wypełniania ról społecznych;  

d) aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości,  



w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.  

Nasza placówka prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, 

informacyjną i profilaktyczną wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Działalność ta odbywać się 

będzie w formie pogadanek, prelekcji,zajęć warsztatowych,  spektakli teatralych, festynów, szkoleń, 

a także w innych postaciach uwzględniających wykorzystywanie aktywnych metod pracy.  

Zaplanowane działania realizowane będą przez wychowawców, nauczycieli, pedagogów szkolnych  

a także dzięki współpracy z różnymi instytucjami środowiska lokalnego, m. in. Policją, Sądem Rejonowym 

III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich w Koszalinie, Miejską Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, 

Fundacją „ZASTOPUJ“, SANEPID-em, ośrodkami zdrowia, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, 

Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną, klubami sportowymi, stowarzyszeniami zajmującymi się 

pomocą dzieciom i rodzinie itp. 

 

PROFILAKTYKA SELEKTYWNA  

Działania profilaktyczne:  

- rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów narażonych na rozwój zachowań 

ryzykownych, 

- obejmowanie uczniów oraz rodziców pomocą psychologiczno-pedagogiczną,   

- kierowanie do instytucji pomocowych.  

 

         

PROFILAKTYKA WSKAZUJĄCA  

    Działania profilaktyczne:  

- diagnozowanie przyczyn występujących zachowań ryzykownych uczniów,  

- organizowanie posiedzeń Zespołu Wychowawczego Szkoły w sprawach uczniów,   

- rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów wykazujących trudności,  

- kwalifikowanie uczniów do wskazanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  

- kierowanie uczniów do poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalistycznych,  

- udzielanie pomocy rodzicom uczniów z trudnościami, objęcie pomocą 

psychologicznopedagogiczną, kierowanie do instytucji pomocowych,  

- współpraca z instytucjami pomocowymi, 

- realizacja rekomendowanego prgoramu "Unplugged" w klasach VII. 

 

Priorytety 

Wiodącymi priorytetami w pracy wychowawczo – profilaktycznej Szkoły Podstawowej nr 3 

na rok szkolny 2020/2021 będą: 



a) podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na bieżący rok szkolny: 

 Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów. 

 Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego 

wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych. 

 Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod 

kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. 

 Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw  

i respektowanie norm społecznych. 

b) priorytety wypracowane przez społeczność szkolną, wynikające z diagnozy: 

 zwiększenie samoświadomości względem kultury osobistej (stosowanie kulturalnego 

wypowiadania się, bez wulgaryzmów; szacunek i tolerancja względem drugiej osoby – 

empatia), 

 kształtowanie u uczniów postaw zdrowego odżywiania – wyeliminowanie spożywania 

napojów energetycznych oraz innych produktów, które wpływają na układ nerwowy 

młodego człowieka. 

 

VI. Ewaluacja programu 

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat 

prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu 

wychowawczo-profilaktycznego. Wyniki będą ważnym wskaźnikiem do pracy w następnym roku 

szkolnym. 

Podstawą do przeprowadzenia ewaluacji będą: 

 obserwacje dokonywane przez wychowawców, nauczycieli, pedagoga szkolnego; 

 roczne sprawozdanie z realizacji Programu Wychowawczo – Profilaktycznego. 

 

 

 
 

 

 



VII. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNYCH 

ROK SZKOLNY 2020/2021 

 

OBSZAR ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI 

(DZIAŁANIA) 

REALIZATOR TERMIN EWALUACJA 

Diagnoza 1. Rozpoznanie czynników 

ryzyka i czynników 

chroniących.  

2. Poznanie oczekiwań uczniów, 

rodziców i nauczycieli wobec 

działań wychowawczo  

– profilaktycznych szkoły. 

3. Rozpoznanie stanu 

emocjonalnego uczniów po 

powrocie do szkoły (zdalne 

nauczanie). 

Uczniowie  i rodzice klas V  

– VIII – ankiety, 

nauczyciele – ankiety. 

Pozostali uczniowie i rodzice 

– wypracowane współnie  

z wychowawcami działania. 

 

Ankiety wśród uczniów klas 

IV-VIII.  

Obserwacja uczniów przez 

wychowawców klas I-III. 

pedagodzy, 

wychowawcy 

 

 

 

 

 

pedagodzy, 

wychowawcy 

wrzesień 2020 r 

 

 

 

 

 

 

wrzesień 2020 r 

analiza ankiet, 

materiały wypracowane 

podczas zebrań  

z rodzicami 

 

 

 

analiza ankiet 

I. 

ROZWÓJ 

 

I 

N 

T 

E 

L 

E 

K 

T 

U 

A 

L 

N 

Y 

1. Rozwijanie talentów  

i zainteresowań. 

Szkolne i pozaszkolne 

konkursy przedmiotowe. 

 

nauczyciele 

przedmiotów 

wg regulaminu 

organizowania 

konkursów w woj. 

zachodniopom. 

w roku szkolnym 

2020/2021 

sprawozdania, 

dyplomy, 

podziękowania 

Międzyszkolny Konkurs 

"Olimpiada Malucha" pod 

patronatem prezydenta Miasta 

Koszalina. 

J. Dąbrowska maj  

2021 r 

sprawozdanie, notatki 

prasowe, zdjęcia 

Konkurs "Mam talent". D. Krawiecki styczeń 2021 r scenariusz, 

sprawozdanie, dyplomy 

Obchody Dnia Pluszowego 

Misia. 

J. Krychta – Czerniak, 

wychowawcy klas I-

III 

25 listopad 2020 r scenariusz, 

sprawozdanie 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Szkolne eliminacje konkursu 

"Ptaki, ptaszki, ptaszęta 

polne" kl. I – III SP. 

D. Anders, J. Krychta  

– Czerniak 

kwiecień/maj  

2021 r 

sprawozdanie 

Pasowanie na czytelnika. J. Krychta – Czerniak, 

wychowawcy klas I 

październik  2020 r sprawozdanie 

Konkurs"Co wiemy o Polsce. 

Cudze chwalicie ..." 

A. Przybylak,  

J. Dąbrowska 

listopad 2020 r sprawozdanie 

 

Lekcje na temat organizacji 

uczenia się. 

nauczyciele, 

wychowawcy 

wg potrzeb zapis w dzienniku 

2. Odkrywanie indywidualnych 

uzdolnień i zainteresowań 

uczniów. 

Inspirowanie uczniów  

do udziału w konkursach 

szkolnych i pozaszkolnych, 

olimpiadach, zawodach 

sportowych. 

nauczyciele, pedagog na bieżąco  

Lekcje wychowawcze  

na temat hobby, pasji. 

wychowawcy  wg potrzeb zapis w dzienniku 

Indywidualna praca  

z uczniem zdolnym. 

nauczyciele 

przedmiotów 

wg potrzeb sprawozdanie  

3. Ukierunkowanie ucznia 

zgodnie z jego predyspozycjami 

w wyborze dalszego kierunku 

kształcenia, doradztwo 

zawodowe 

Lekcje i wycieczki 

zawodoznawcze. 

wychowawcy, 

pedagog, MPPP 

II semestr wpis do dziennika 

Udział klas VIII  

w Targach Szkół 

Ponadpodstawowych. 

wychowawcy, 

pedagog 

II semestr wpis do dziennika 

Spotkania z uczniami szkół 

ponadpodstawowych. 

pedagog II semestr wpis do dziennika 

Spotkania z przedstwicielami 

różnych zawodów. 

wychowawcy na bieżąco wpis do dziennika 

Opracowanie programu 

realizacji wewnątrzszkolnego 

systemu dordztwa 

M. Forębska wrzesień/październ

ik 2020 

Program  



zawodowego 

4. Realizacja zadań z zakresu 

pomocy psychologiczno  

- pedagogicznej. 

Zapoznanie z opiniami, 

orzeczeniami oraz diagnoza 

uczniów uprawnionych  

do pomocy. 

zespoły oddziałowe, 

pedagog, dyrekcja 

wrzesień 2020 r,  

wg potrzeb 

dokumentacja 

Opracowanie IPET – ów, 

WOPFU 

 

zespoły oddziałowe, 

pedagog, rodzice 

wg potrzeb IPET, WOPFU 

Organizacja zajęć 

specjalistycznych  

oraz innych form pomocy. 

pedagog, 

wychowawcy, 

dyrektor, nauczyciele 

prowadzący zajęcia 

na bieżąco przydział godzin 

Bieżąca obserwacja uczniów 

w celu objęcia pomocą 

psychologiczno  

- pedagogiczną. 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

pedagog, dyrektor, 

rodzice 

na bieżąco dokumentacja 

Zwrócenie większej uwagi  

na uczniów zdolnych.  

nauczyciele na bieżąco dokumentacja 

5. Podnoszenie efektów 

kształcenia poprzez 

uświadamianie wagi edukacji  

i wyników egzaminów 

zewnętrznych. 

Lekcje wychowawcze, 

bieżące rozmowy  

z uczniami. 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

pedagog 

na bieżąco zapis w dzienniku 

6. Rozwijanie kreatywności, 

przedsiębiorczości i kompetencji 

cyfrowych uczniów. 

Międzynarodowy Dzień 

Kodowania. 

J. Jakubczyk, 

J. Jagiełowicz 

1.10.2020 sprawozdanie 

Wykorzystywanie technologii 

informacyjno-

komunikacyjnych podczas 

procesu edukacji. 

wszyscy nauczyciele na bieżąco  

Program ogólnopolski J.Jakubczyk cały rok  fotorelacja na fapage 



"Uczymy dzieci 

programować" 

7. Rozwijanie kompetencji 

matematycznych uczniów. 

Rozwijanie i 

wykorzystywanie 

myślenia matematycznego 

w celu rozwiązywania 

problemów wynikających 

z codziennych sytuacji, a 

stosowania 

matematycznych 

sposobów myślenia 

(myślenie logiczne i 

przestrzenne) na każdym 

przedmiocie. 

wszyscy nauczyciele na bieżąco  

II.  

ROZWÓJ  

 

E 

M 

O 

C 

J 

O 

N 

A 

L 

N 

Y 

 

 

1. Kształtowanie postaw 

życzliwości i tolerancji. 

Lekcje na temat tolerancji, 

dyskusje. 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagodzy 

na bieżąco zapis w dzienniku 

Działalność Szkolnego Koła 

Wolontariatu. 

A. Hamera, 

Koszalińskie Centrum 

Wolontariatu 

wg kalendarza 

KCW 

sprawozdanie, notatki 

prasowe 

Działalność Szkolnego Koła 

CARITAS. 

A. Zajączkowska  

- Żyszkiewicz 

na bieżąco sprawozdanie, notatki 

prasowe 

Akcje pomocowe (zbiórka 

karmy, nakrętek, żywności, 

Szlachetna Paczka itp.) 

pedagog, nauczyciele wg potrzeb sprawozdanie 

Pogadnki na temat 

wykluczenia ze względu  

na wygląd, status materialny. 

pedagog, nauczyciele, 

wychowawcy. 

wg potrzeb wpis do dziennika 

2. Wartości moralne w życiu 

młodego człowieka. 

Pogadanki podczas lekcji. katecheci, ksiądz, 

nauczyciel etyki 

na bieżąco wpis do dziennika 

3. Nauka nabywania Lekcje wychowawcze, Wychowawcy, wg potrzeb zapis w dzienniku 



świadomości własnych słabych  

i mocnych stron, kształtowanie 

samoakceptacji, budowanie 

poczucia własnej wartości. 

warsztaty.  pedagog, specjaliści  

z MPPP 

 Zajęcia integracyjne  

w klasach I, IV. 

pedagog, 

wychowawcy 

październik  zapis w dzienniku 

4. Kształcenie umiejętności 

rozwiązywania problemów  

bez użycia siły. 

Zajęcia warsztatowe. pedagog, 

wychowawcy, MPPP 

wg potrzeb zapis w dzienniku 

Zajęcia warsztatowe na temat 

radzenia sobie ze stresem. 

wychowawcy wg potrzeb zapis w dzienniku 

Spotkania z Policją, Sądem, 

Strażą Miejską 

pedagog, 

przedstawiciele 

instytucji  

wg potrzeb zapis w dzienniku 

Bieżące rozmowy pedagoga  

i nauczycieli z uczniami. 

pedagog, nauczyciele na bieżąco zapis w dzienniku 

Program "Mediacje 

rówieśnicze – rozwiązywanie 

konfliktów bez przemocy". 

przeszkoleni 

nauczyciele 

na bieżąco dokumentacja 

5. Wspieranie dzieci z rodzin 

niepełnych, wielodzietnych, 

dysfunkcyjnych. 

Rozpoznanie środowiska 

rodzinnego, diagnoza 

problemów. 

pedagog, nauczyciele, 

wychowawcy, 

świetlica 

na bieżąco dokumentacja 

Wnikliwe opiekowanie się 

uczniami z rodzin 

niewydolnych wychowawczo 

– pomoc psychologiczno  

- pedagogiczna. 

pedagog, nauczyciele, 

świetlica 

na bieżąco dokumentacja 

Kierowanie rodzin  

do odpowiednich form 

pomocy. 

pedagog wg potrzeb dokumentacja 

Współpraca z MOPR, Caritas, 

GOPS, Sądem, MPPP. 

pedagog wg potrzeb dokumentacja 

III. 1. Kształtowanie przekonania  Zapoznanie rodziców wychowawcy wrzesień 2019 rok teczka wychowawcy 



ROZWÓJ 

SPOŁE 

- CZNY 
a) funkcjonowa 

- nie w klasie, 

szkole 

o społecznym wymiarze 

istnienia osoby ludzkiej, a także 

o społecznym aspekcie bycia 

uczniem szkoły. 

i uczniów z dokumentami 

szkoły (Statut Szkoły, 

Procedury, Regulaminy 

Szkolne). 

Zajęcia warsztatowe 

dotyczące wzmocnienia 

autorytetu szkoły  

i nauczycieli w świadomości 

uczniów. 

wychowawcy, 

pedagog 

na bieżąco wpis do dziennika 

2. Uczenie działania 

zespołowego, tworzenia klimatu 

dialogu i efektywnej 

współpracy, umiejętności 

słuchania innych i rozumienia 

ich poglądów. Uczenie zasad 

samorządności i demokracji. 

Stworzenie Klasowego 

Kodeksu, troska o jego 

przestrzeganie. 

wychowawcy  wrzesień 2019 r teczka wychowawcy 

Wybory do Samorządu 

Szkolnego. 

SU, dyrekcja wrzesień/paździer 

- nik 2019 r 

sprawozdanie  

Pełnienie przez uczniów 

funkcji społecznych 

(Samorząd klasowy). 

wychowawcy na bieżąco  teczka wychowawcy 

3.Integracja grupy rówieśniczej. 1. Zwrócenie szczególnej 

uwagi na dzieci odrzucone 

z grupy rówieśniczej. 

Otoczenie ich opieką. 

wszyscy nauczyciele, 

pedagodzy 

na bieżąco wpisy do dziennika 

2. Zajęcia w klasach nt. 

wzajemnych relacji, 

szacunku. 

wychowawcy, 

pedagodzy 

na bieżąco wpisy do dziennika 

b) funkcjonowa 

- nie  

w społeczeń 

- stwie 

1. Kształtowanie postawy 

szacunku wobec środowiska 

naturalnego. 

Współpraca z PGK- Sianów 

„Sprzątanie świata 2020” - kl. 

II - III 

D. Anders,  

 

październik 2020 r  sprawozdanie 

Wycieczki do PGK. wychowawcy kl. I  

- III 

wg kalendarza  wpis do dziennika  

Zmiany klimatu i ich wpływ wychowawcy, na bieżąco wpis do dziennika 



na środowisko w którym 

mieszkamy. Co możemy 

zrobić, by zmniejszyć 

nagatywny wpływ człowieka 

na środowisko - pogadanki 

nauczyciele biologii, 

geografii 

 

Zbiórka nakrętek, baterii, 

tarych telefonów 

komórkowych. 

D. Anders, pedagog  na bieżąco  sprawozdanie  

2. Współpraca z rodzicami  

i środowiskiem lokalnym. 

Pomoc rodziców  

w organizowaniu imprez 

szkolnych (wpólne wycieczki, 

Jasełak, wigilia, kiermasze) 

wychowawcy wg potrzeb  sprawozdanie 

Kiermasz Bożonarodzeniowy K. Derlatka, K. 

Górny, D. Krawiecki, 

K. Kołacz - Kempa 

XII 20120 sprawozdanie 

Akcje charytatywne 

(współpraca ze Schroniskiem 

dla Zwierząt, Wigilia dla 

dzieci z Osiedla Rokosowo, 

sponsorowanie dożywiania) 

PCK, SU, pedagodzy, 

Rada Osiedla 

"Rokosowo", Parafia 

pod wezwaniem Św. 

Wojciecha, SKW, 

Caritas 

wg potrzeb sprawozdanie 

3. Kształtowanie postaw 

antydyskryminacyjnych. 

Pogadanki na temat roli 

rodziny i podziału ról  

w rodzinie, równości płci, 

szacunku do osób starszych 

oraz słabszych, tolerancji 

inności, praw dziecka. 

wychowawcy, 

pedagog  

na bieżąco  wpis do dziennika  

Organizacja spotkań z 

osobami z 

niepełnosprawnością, 

przedstawicielem mniejszości 

Wychowawcy klas I II półrocze  sprawozdanie 



4. Kształtowanie kompetencji 

przedsiębiorczości. 

Zajęcia na temat 

gospodarowania pieniędzmi, 

oszczędzania. 

wychowawcy na bieżąco wpis do dziennika 

Wykorzystanie gier 

edukacyjnych "Planuję, 

zyskuję", "Bezpieczna 

kasa.Ekonomia na co dzień", 

"Ekonomiczne inspiracje". 

wychowawcy, 

zainteresowani 

nauczyciele  

na bieżąco wpis do dziennika 

 

 

IV. 

 

ROZWÓJ  
 

E 

S 

T 

E 

T 

Y 

C 

Z 

N 

Y 

- 

U 

C 

Z 

E 

S 

T 

N 

I 

 

 

 

 

 

1. Rozwijanie wrażliwości 

estetycznej i kształtowanie 

poczucia piękna. 

Uczestnictwo 

w koncertach. 

D. Krawiecki,  

M. Kozłowska 

wg terminarza sprawozdanie 

Wycieczki  

do muzeum. 

wychowawcy  wg potrzeb karty wycieczek, 

sprawozdania 

Organizowanie wyjść  

do teatru, kina. 

K. Derlatka, 

M. Reinert 

M. Kozłowska 

wg terminarza karty wycieczek, 

sprawozdania 

Organizowanie wystaw. K.Kołacz- Kempa na bieżąco ekspozycje 

Organizowanie przedstawień 

szkolnych. 

nauczyciele  

j. polskiego, SU 

wg terminarza sprawozdania, notatki 

prasowe 

2. Szerzenie piękna wokół nas. Organizowanie wycieczek 

krajoznawczych. 

nauczyciele przyrody wg terminarza 

 

karta wycieczki, zdjęcia 

Zwracanie uwagi na czysty, 

schludny strój szkolny. 

wychowawcy, 

nauczyciele 

na bieżąco ocena z zachowania 

Dbanie o estetykę klasy, 

szkoły i najbliższego 

otoczenia. 

wychowawcy, 

nauczyciele 

na bieżąco ocena z zachowania 

Nadawanie uroczystej oprawy 

spotkaniom klasowym (strój 

galowy, pięknie nakryty stół 

wigilijny, itp.) 

wychowawcy na bieżąco ocena z zachowania 

Upiększanie terenu wokół J. Stryczek jesień 2020,  wygląd terenów 



C 

T 

W 

O 

 

W 

 

KULTURZE 
 

 

 

 

szkoły (ukwiecanie, 

nasadzenia). 

wiosna 2021 r zielonych wokół szkoły 

4. Przybliżenie życia 

kulturalnego Koszalina. 

Udział w obchodach Dni 

Koszalina. 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy, rodzice 1.06.2021 karty wycieczek  

VI. 

ŻYCIE  

 

W  

 

R 

O 

D 

Z 

I 

N 

I 

E 

1. Ukazywanie roli rodziny. Uczenie szanowania 

i kultywowania tradycji 

rodzinnych. 

wychowawcy, 

nauczyciel WdŻwR 

na bieżąco wpis do dziennika 

Omawianie relacji rodzinnych 

podczas godzin 

wychowawczych. 

wychowawcy wg potrzeb  wpis do dziennika 

Prezentowanie zawodów 

rodziców. 

rodzice wg potrzeb  wpis do dziennika 

Dzień Babci  i Dziadka – kl. I E.Sokołowska 1.01.2021 zdjęcia, sprawozdanie 

Dzień Rodziny  E.Raczkowska, 

M.Mańczuk 

1.05.2021 zdjęcia, sprawozdanie 

VII. 
 

W 

Y 

C 

H 

O 

1. Budowanie miłości  

do Ojczyzny. 

Udział w apelach, 

uroczystościach szkolnych, 

lokalnych. 

K. Derlatka, 

D.Krawiecki 

wg kalendarza 

 

sprawozdanie  

Uroczystości pod pomnikiem 

gen. J. Piłsudskiego. 

Wychowawcy,  

A. Hamera 

A. Zaganiacz 

11 listopad 2020 r sprawozdanie  

Współpraca z IPN J. Jagiełowicz na bieżąco sprawozdanie 



W 

N 

I 

E 

 

P 

A 

T 

R 

I 

O 

- 

T 

Y 

C 

Z 

N 

E 

 

I 

 

O 

B 

Y 

W 

A 

T 

E 

L 

S 

K 

I 

E 

 

2. Rozwijanie postaw 

patriotycznych. 

 

Uczenie szacunku do symboli 

narodowych i miejsc pamięci. 

nauczyciele języka 

polskiego, historii, 

wychowawcy 

na bieżąco  

Uczenie rozumienia 

problematyki tożsamości 

narodowej. 

nauczyciele języka 

polskiego, historii, 

wychowawcy 

na bieżąco  

Nauka hymnu narodowego. D. Krawiecki wg programu  wpis do dziennika 

Nauka pieśni i wierszy 

patriotycznych - konkurs 

K. Derlatka, 

D.Krawiecki 

1.11.2020 występ  

3. Pielęgnowanie tradycji 

szkoły. 

Inauguracja roku szkolnego 

2020/2021 

K. Derlatka, D. 

Krawiecki. 

1 wrzesień 2020 r sprawozdanie  

Pasowanie na 

pierwszoklasistę. 

wychowawcy klas I 

SP 

13 październik 

2020r 

sprawozdanie  

Apel z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej 

K. Derlatka,  

L. Rudnik 

13 październik 

2020r 

Sprawozdanie, zdjęcia   

Dzień Otwartych Drzwi. K. Derlatka, SU 25 marzca 2020 

rok 

sprawozdanie  

Uroczyste zakończenie roku 

szkolnego 2020/2021 

 

wychowawcy, n-le 

K. Derlatka,  

D. Krawiecki,  

K. Kołacz - Kempa 

25 czerwiec 2019 r 

  

sprawozdanie  

 

4. Poznanie dorobku 

kulturalnego Europy, świata, 

wykształcenie postawy 

tolerancji i szacunku dla innych 

narodów, kultur, religii. 

Międzynarodowe wymiany 

młodzieży. 

K. Górny 

A. Morka 

wg terminarza  sprawozdanie  

Lekcje wychowawcze 

poświęcone tej tematyce. 

wychowawcy  wg  potrzeb  wpis do dziennika  



VIII. 

EDUKACJA  

Z 

D 

R 

O 

W 

O 

T 

N 

A 
 

1. Promowanie zdrowego stylu 

życia. 

Lekcje wychowawcze na 

temat zdrowia kl. I  

- III SP, IV - VIII SP, ze 

szczególnym zwróceniem 

uwagi na zdrową dietę 

wychowawcy  wg  potrzeb  wpis do dziennika  

Ogólnopolski Program 

"Szkoła Promująca zdrowie". 

K. Szul cały rok sprawozdanie  

Program "Między nami 

kobietkami" – dz. kl. VI a, b, 

c, d 

pedagog, 

Procter&Gamble 

październik 2020 r  broszurki, 

sprawozdanie  

Ogólnopolski Program 

"Trzymaj formę" kl. IV -VIII,  

D. Krajewski cały rok  sprawozdanie  

"Program dla Szkół"  

– warzywa, owoce, mleko  

dla uczniów klas I – V. 

Agencja Modernizacji 

i Restrukturyzacji 

Rynku 

cały rok dokumentacja 

Program "Śniadanie daje 

moc", klasy III SP. 

 D. Anders, K. Szul listopad 2020 r sprawozdanie 

 

Program "Zdrowo jesz, lepiej 

żyjesz" kl. III 

K. Szul cały rok sprawozdanie  

"Akademia dojrzewania 

Lactacyd" lekcje WdŻwR 

R.Grzelak wg terminarza wpis do dziennika 

Jedno zdrowie mam zawsze o 

nie dbam  - pogadanka, 

plakaty kl. V a, b 

K. Szul listopad 2020 r wystawa plakatów 

Wykonanie zdrowych 

kanapek, sałatek 

wychowawcy klas na bieżąco wpis w dzienniku 

Olimpiada promocji zdrowia 

kl.VII - VIII 

J. Dąbrowska grudzień  2020 r sprawozdanie 

2. Propagowanie aktywnych 

form spędzania czasu wolnego 

XII Turniej Minikoszykówki 

Dziewcząt i Chłopców  

B. Suszyńska,  

D. Krajewski 

 październik  

2020 r 

sprawozdanie,  

notatki prasowe 



o Puchar Dyrektora SP nr 3  

w Koszalinie. 

XIV Amatorskie Zawody 

Pływackie "Umiem pływać". 

D. Krajewski  kwiecień 2021 r sprawozdanie,  

notatki prasowe 

Sportowy Dzień "Trójki". S. Tałaj 1 czerwiec 2021 r sprawozdanie,  

notatki prasowe 

 Turniej Trójek Koszykarskich 

"Żaczki 2020". 

D. Krajewski  maj 2021 r sprawozdanie,  

notatki prasowe 

Wycieczki klasowe. wychowawcy  wg potrzeb karty wycieczek  

Pogadanki na godzinach 

wychowawczych – właściwe 

wykorzystanie czasu 

wolnego. 

wychowawcy  wg potrzeb wpis do dziennika 

Pogadanki na godzinach 

wychowawczych. 

wychowawcy  na bieżąco wpis do dziennika 

Lekcje tematyczne  

– przyroda, biologia. 

nauczyciele 

przedmiotów 

wg programu  wpis do dziennika 

Zagrożenia epidemiologiczne 

(pandemia) 

Omówienie procedur 

zapewnienia bezpieczeństwa 

w związku z wystąpieniem 

epidemii 

wychowawcy  wrzesień 2020 rok wpis do dziennika 

IX. 

BEZPIE 

- CZEŃSTWO- 

P 

R 

O 

F 

I 

L 

1. Bezpieczne zachowania  

w szkole, na boisku, w drodze 

do szkoły i w drodze powrotnej. 

Zapoznaie uczniów  

z regulaminem pracowni 

szkolnych, zasadami BHP  

na lekcjach.  

nauczyciele, 

opiekunowie sal 

lekcyjnych  

wrzesień 2020 r wpis do dziennika 

Alarmy próbne 

przeciwpożarowe. 

Straż Pożarna październik 2020 r,  

maj 2021 r 

protokół 

Wypracowanie klasowych wychowawcy  wrzesień 2020 r teczka wychowawcy 
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C 

H 

O 

W 

A 

Ń 

 

RYZYKOWNYC

H 
 

 

 

kodeksów postępowania. 

Zajęcia warsztatowe. wychowawcy, 

nauczyciele, pedagog  

na bieżąco  wpis do dziennika 

Rzetelne pełnienie dyżurów 

przez nauczycieli. 

nauczyciele  na bieżąco  sprawozdanie z nadzoru  

Edukacja dla bezpieczeństwa 

kl. VIII. 

J. Dąbrowska wg programu  wpis do dziennika 

2. Bezpieczeństwo podczas 

wypoczynku: 

- przerwy świąteczne 

- ferie zimowe 

- wakacje letnie 

Godziny wychowawcze 

poświęcone tym 

zagadnieniom. 

wychowawcy  wg programu  wpis do dziennika 

3. Bezpieczne i odpowiedzialne 

korzystanie z zasobów 

dostępnych w sieci. 

Pogadanki, zajęcia 

warsztatowe na godzinach 

wychowawczych. 

wychowawcy, 

pedagog  

na bieżąco wpis do dziennika 

Dzień Bezpiecznego Internetu B. Bukowska, J. 

Jagiełowicz, G. 

Myszko 

1.02.2021 sprawozdanie 

Opracowanie Kodeksu 

Młodego Internauty 

M.Mańczuk 1.01.2021 kodeks 

4.  Poznawanie zagrożeń  

i negatywnych skutków jakie 

niesie zażywanie dopalaczy, 

narkotyków, innych środków 

odurzających oraz palenie 

paierosów i picie alkoholu. 

Program Antytytoniowej 

Edukacji Zdrowotnej "Bieg 

po zdrowie" klasa IV. 

M. Forębska, 

Państwowy 

Powiatowy Inspektor 

Sanitarny  

w Koszalinie 

II semestr wpis do dziennika, 

sprawozdanie  

Realizacja szkolnego 

programu profilaktyki 

uniwersalnej  "Unplugged" 

klasy VII. Program 

rekomendowany. 

I. Stachera,  

M. Forębska 

II semestr wpis do dziennika, 

sprawozdanie  



Zajęcia warsztatowe nt. 

ryzykownych zachowań 

wśród młodzieży – kl. VI a, 

VII - VIII 

pedagog, Ośrodek 

Metodyczny 

Krajowego Komitetu 

Wychowania 

Resocjalizującego  

wg potrzeb  wpis do dziennika, 

sprawozdanie  

 Stowarzyszenie 

Terapii i Profilaktyki 

"Młodzi - Młodym" 

 wpis do dziennika, 

sprawozdanie  

Udział  

w Międzynarodowym Dniu 

Zapobiegania Narkomanii  

kl. VIII. 

pedagodzy, 

wychowawcy  

czerwiec 2021 r karty wycieczek, 

sprawozdanie  

Rozmowy podczas godzin 

wychowawczych, prelekcje 

filmów profilaktycznych. 

wychowawcy, 

pedagodzy 

wg terminarza  wpis do dziennika 

 
 

 

Lekcje tematyczne 

 – przyroda, biologia. 

nauczyciele 

przedmiotowcy  

wg programu  wpis do dziennika 

Doskonalenie kompetencji 

nauczycieli  

i wychowawców  

w zakresie profilaktyki 

uzależnień.  

specjaliści  wg potrzeb  zaświadczenia  

5. Kształcenie umiejętności 

rozwiązywania problemów bez 

użycia siły. 

Zajęcia warsztatowe. pedagodzy, MPPP wg potrzeb  wpis do dziennika 

Mediacje i negocjacje. pedagog, nauczyciele wg potrzeb wpis do dziennika, 

kontrakty 

Praca nad doskonaleniem 

swojego charakteru i wyzbyciu 

się słabości.  

pedagog, nauczyciele wg potrzeb wpis do dziennika 

Uczestnictwo  

w zajęciach mających  

na celu wyeliminowanie 

pedagog, nauczyciele wg potrzeb wpis do dziennika 



niepożądanych zachowań  

6. Uczenie zachowań 

asertywnych. 

Zajęcia warsztatowe. wychowawcy, 

pedagodzy, MPPP 

wg potrzeb  wpis do dziennika 

7. Samookaleczenia jako nowy 

problem wśród młodzieży. 

Wywiadówka profilaktyczna 

dla rodziców. 

pedagodzy, MPPP II semestr  sprawozdanie  

Lekcje wychowawcze. wychowawcy, 

pedagogdzy  

na bieżąco wpis do dziennika 

8. Pomoc rodzicom, 

nauczycielom w rozwiązywaniu 

problemów wychowawczych.  

 

1.Bieżące informowanie 

rodziców o sytuacji dziecka  

w szkole i poza nią.  

wychowawcy, 

pedagog, nauczyciele 

na bieżąco wpis do dziennika, 

notatki służbowe 

 2. Dostarczenie aktualnych 

informacji rodzicom, 

nauczycielom, opiekunom  

na temat skutecznych 

sposobów prowadzenia 

działań wychowawczych  

i profilaktycznych poprzez 

spotkania ze specjalistami.  

 

pedagog wg potrzeb  wpis do dziennika, 

sprawozdanie 

3.Indywidualne rozmowy  

z uczniem i rodzicem. 

Konsultacje dla rodziców.  

pedagog, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

na bieżąco  wpis do dziennika, 

notatki służbowe 

4. Podejmowanie wspólnych 

inicjatyw  

w zakresie rozwiązywania 

trudności lub eliminowania 

zagrożeń.  

pedagog, 

wychowawcy, 

nauczyciele, rodzice 

wg potrzeb wpis do dziennika, 

notatki służbowe 

6. Udostępnianie wykazu 

instytucji, gdzie można 

uzyskać pomoc 

specjalistyczną.  

pedagog  październik  szkolna strona 

internetowa 



8. Dyżury pedagogów  

z MPPP w Koszalinie. 

pedagodzy szkolni, 

pedagogdzy z MPPP 

wg kalendarza 

zebrań  

i konsultacji  

wpis do dziennika  

9. Doskonalenie kompetencji 

nauczycieli i wychowawców  

w zakresie profilaktyki 

używania niebezpiecznych 

środków i substancji,  

a także norm rozwojowych 

i zaburzeń zdrowia 

psychicznego wieku 

rozwojowego poprzez 

uczestnictwo 

np. w radach szkoleniowych, 

kursach i szkoleniach.  

koordynator WDN, 

dyrektor  

wg potrzeb sprawozdanie, 

zaświadczenia  

 

 

 

 


