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WSTĘP 

Program wychowawczo – profilaktyczny powstał w oparciu o wizję i misję szkoły, diagnozę środowiska szkolnego oraz na 

podstawie oceny potrzeb i zasobów szkoły. 

Przedstawia w sposób całościowy treści i działania o charakterze wychowawczym i  profilaktycznym. Ujmuje ucznia zarówno  

w kontekście indywidualnym, jak i społecznym. Obejmuje pięć, ściśle powiązanych z sobą, sfer dotyczących rozwoju: intelektualnego, 

emocjonalnego, fizycznego, duchowego oraz społecznego. Każdej z powyższych sfer przypisane zostały cele szczegółowe, zadania oraz 

odpowiadające im formy realizacji, terminy i osoby odpowiedzialne. Cele wyznaczają uogólnione wartości stanowiące bazę  

dla skonkretyzowanych działań. Zadania są wyznacznikiem zasięgu działań, jaki dana sfera obejmuje. Formy realizacji dotyczą wkładu 

nauczycieli, rodziców i szkoły w proces wychowania. 

 

1. PODSTAWA PRAWNA 

➢ Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (zwłaszcza art. 72); 

➢ Powszechna Deklaracja Praw Człowieka; 

➢ Konwencja o Prawach Dziecka; 

➢ Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 

➢ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną                    w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły 

I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. 

➢ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach 

systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii, 

 z późniejszymi zmianami. 

➢ Statut Szkoły. 

 

2. MISJA SZKOŁY 

1)  Dobrze przygotowujemy absolwentów do dalszej nauki i funkcjonowania w środowisku, 

2)  Tworzymy szkołę atrakcyjną edukacyjnie, bezpieczną i otwartą na zmiany. 

3)  Utożsamiamy się ze środowiskiem, w którym żyjemy, efektywnie wykorzystujemy pozyskane środki zgodnie z potrzebami, 

https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-18-sierpnia-2015-r.-w-sprawie-zakresu-i-form-prowadzenia-w-szkolach-i-placowkach-systemu-oswiaty-dzialalnosci-wychowawczej-edukacyjnej-informacyjnej-i-profilaktycznej-w-celu-przeciwdzialania-narkomanii-dz.u.-z-2015-r.-poz.-1249-12024.html
https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-18-sierpnia-2015-r.-w-sprawie-zakresu-i-form-prowadzenia-w-szkolach-i-placowkach-systemu-oswiaty-dzialalnosci-wychowawczej-edukacyjnej-informacyjnej-i-profilaktycznej-w-celu-przeciwdzialania-narkomanii-dz.u.-z-2015-r.-poz.-1249-12024.html


 

 
 

4)  Wspieramy dobrą współpracę uczniów, nauczycieli, rodziców i dyrekcji. 

5)  Kształtujemy u uczniów właściwe postawy obywatelskie i patriotyczne w procesie nauczania i wychowania. 

 

3. WIZJA SZKOŁY 

1) Szkoła jest bezpieczna i przyjazna dla uczniów. 

2) Uczniowie dobrze się czują w szkole, odnoszą sukcesy na miarę swoich możliwości. Nabywają wiadomości i umiejętności, są aktywni. 

3) Rodzice są zadowoleni z realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

4) Nauczyciele posiadają kwalifikacje i predyspozycje do wykonywanych przez siebie obowiązków. Pracują zespołowo, wspólnie 

rozwiązują problemy. 

5) W szkole panuje odpowiedni klimat sprzyjający pracy. Promowana jest wartość edukacji. 

6) Rodzice chętnie współpracują z Radą Pedagogiczną, wspierają działania nauczycieli i dyrekcji. Czują się współodpowiedzialni  

za funkcjonowanie i rozwój placówek. Są partnerami szkoły. 

7) Wszystkie podmioty szkoły potrafią się skutecznie ze sobą komunikować. Respektują normy społeczne. 

 

4. MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PPOR. PIOTRA WYSOCKIEGO W ŚWIEDZIEBNI 

 

Dążeniem Szkoły Podstawowej im. ppor. Piotra Wysockiego jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu 

społecznym oraz podejmowanie samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój.  

Absolwenta naszej szkoły charakteryzuje: 

a)  stosowanie się do uniwersalnych zasad etyki i moralności; 

b)  znajomość historii i kultury własnego narodu i regionu, szacunek dla tradycji,  ważnych miejsc pamięci, symboli narodowych, 

postaci  

i wydarzeń z przeszłości; 

c)  wysoka kultura osobista; 

d)  umiejętność rozpoznawania własnych predyspozycji i określenia dalszej drogi rozwoju; 

e)  świadomość wartości nauki i konieczności samokształcenia; 

f)  odpowiedzialność, otwartość, tolerancyjność, ciekawość świata i innych ludzi, szacunek dla potrzeb innych, aktywność społeczna; 

g)  umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;  



 

 
 

h)  odpowiedzialność za powierzone zadania i swoje czyny; 

i) umiejętność pracy własnej i pracy zespołowej, kreatywność, przedsiębiorczość, innowacyjność, samodzielność, umiejętność 

logicznego  

i krytycznego myślenia; 

j) znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny; 

k)  umiejętność rozpoznawania i reagowania na współczesne zagrożenia społeczne i cywilizacyjne; 

l) umiejętność wyrażania emocji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych; 

      ł) właściwa postawa i odpowiednie zachowania ekologiczne; 

 

5. DIAGNOZA ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY 

Podstawą działań wychowawczo – profilaktycznych jest opracowywana w każdym roku szkolnym diagnoza środowiska szkolnego. 

 

Diagnoza dotyczy rozpoznania sytuacji wychowawczej w szkole, występujących zagrożeń i zachowań problemowych oraz ustalenie 

czynników chroniących i czynników ryzyka.  

 

Diagnozę przeprowadzono w oparciu o:  

a) analizę ankiet przeprowadzonych w szkole, 

b) wnioski z obserwacji dokonywanych przez nauczycieli podczas lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych, wycieczek oraz podczas różnego 

rodzaju imprez, 

c) przeprowadzone rozmowy z rodzicami, uczniami i nauczycielami, 

d) analizę warunków materialnych  i społecznych rodzin, w których wychowują się uczniowie naszej szkoły, 

e) analizę uzyskanych ocen zachowania, 

f) analizę frekwencji uczniów na zajęciach szkolnych, 

g) analizę frekwencji rodziców w czasie zebrań z rodzicami,  

h) analizę wyników w nauce, 

i) analizę ilościową i jakościową zajęć pozalekcyjnych,  

j) realizowane w szkole formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 



 

 
 

    Na podstawie przeprowadzonej analizy sytuacji wychowawczej w poszczególnych klasach członkowie zespołu ustalili, że w szkole 

występują następujące zachowania problemowe: 

➢ agresja  słowna: przezywanie, wyśmiewanie się, dokuczanie, używanie wulgarnego słownictwa,  

➢ popychanie, przepychanie, incydentalne bójki, 

➢ plotkowanie, 

➢ niska kultura osobista uczniów:  niegrzeczne odzywanie się do siebie, nieuprzejmość, brak szacunku dla innych, niewłaściwe 

zachowanie  w stosunku do pracowników obsługi, 

➢ nieodrabianie prac domowych,  

➢ spożywanie niezdrowej żywności, 

➢ izolacja wybranych osób z klasy, 

➢ nieumiejętne wykorzystanie czasu wolnego,  

➢ incydentalne przypadki spożywania alkoholu i palenia papierosów. 

 

    Mimo występujących wyżej wymienionych problemów, w wyniku diagnozy stwierdzono, że wszyscy uczniowie czują się w 

szkole bezpiecznie a prowadzone działania są właściwe, skuteczne i dobrze oceniane. 

 

  Ustalenie czynników chroniących i czynników ryzyka 

 

       Przez czynniki chroniące należy rozumieć indywidualne cechy i zachowania uczniów lub cechy środowiska społecznego i efekty 

 ich wzajemnego oddziaływania, których występowanie wzmacnia ogólny potencjał zdrowotny ucznia i zwiększa jego odporność 

 na działanie czynników ryzyka. 

 

       Przez czynniki ryzyka należy rozumieć indywidualne cechy i zachowania uczniów, cechy środowiska społecznego i efekty 

 ich wzajemnego oddziaływania, które wiążą się z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia zachowań ryzykownych  

stanowiących zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, zdrowia, bezpieczeństwa lub funkcjonowania społecznego. 

 

Przeprowadzona analiza  umożliwiła określenie występujących  w środowisku szkolnym czynników chroniących i czynników ryzyka. 

 



 

 
 

Czynniki chroniące: 

➢ konsekwencja w działaniach wychowawczych, 

➢ systematyczne uczęszczanie do szkoły, 

➢ silne więzi rodzinne, dobra atmosfera w domu, dobre kontakty z rodzicami, 

➢ zainteresowania i zorganizowany czas wolny (zajęcia pozalekcyjne, pozaszkolne), 

➢ poszanowanie norm, wartości, autorytetów, tradycji, 

➢ promowanie zdrowego stylu życia, 

➢ więzi z kolegami i przyjaciółmi, którzy mogą pomóc – grupa rówieśnicza z dobrymi wzorcami, 

➢ osiąganie wyników w nauce zgodnych z możliwościami, atmosfera szkolna motywująca do nauki, 

➢ uczenie radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych, 

➢ świadomość zagrożeń i umiejętność odmawiania, 

➢ poczucie własnej wartości,  

➢ regularne praktyki religijne. 

 

Czynniki ryzyka: 

➢ niedostateczne zainteresowanie  rodziców problemami dzieci, dysfunkcje w rodzinie, w szczególności: złe warunki ekonomiczne, 

problem alkoholowy, zaburzone więzi, eurosieroctwo, samotne rodzicielstwo, nieudolność wychowawcza, 

➢ niepowodzenia szkolne i poczucie bezradności wobec problemów związanych z nauką, 

➢ niska samoocena, 

➢ niski poziom wytrwałości i konsekwencji w działaniu, 

➢ brak celów życiowych oraz wiary w sens podejmowanych działań, 

➢ zaburzone relacje rówieśnicze, 

➢ niskie kompetencje społeczne ( przestrzeganie norm, tolerancja, akceptacja, kontrola własnych emocji, umiejętność słuchania, 

traktowanie innych z szacunkiem), 

➢ brak nawyków konstruktywnego spędzania czasu wolnego, spędzanie wolnego czasu w domu głównie przed komputerem lub innymi 

urządzeniami elektronicznymi, 

➢ uleganie negatywnym wpływom i namowom rówieśników, 

➢ łatwy dostęp do napojów energetyzujących. 



 

 
 

5. CELE OGÓLNE 

Działalność wychowawcza w szkole ma na celu:  

 Wspomaganie ucznia w rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:  

a) duchowej – ukierunkowanej na ukształtowanie hierarchii systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz 

poczucia sensu istnienia. 

b) psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do 

świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, 

kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej; 

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

samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności 

wypełniania ról społecznych; 

d) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i 

podejmowania zachowań prozdrowotnych; 

 Prowadzenie działań  z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. 

 

6. CELE SZCZEGÓŁOWE 

Szczegółowe cele wychowawcze w odniesieniu do poszczególnych obszarów rozwoju dzieci i młodzieży: 

1. Obszar rozwoju moralnego: 

➢ Wychowanie ku wartościom. 

➢ Budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej. 

➢ Podniesienie poziomu  kultury osobistej wśród uczniów. 

➢ Propagowanie właściwych wzorców zachowań. 

 

2. Obszar rozwoju emocjonalnego: 

➢ Rozbudzanie poczucia własnej wartości, określanie swoich predyspozycji. 

➢ Rozpoznawanie i wyrażanie emocji. 

3. Obszar rozwoju intelektualnego. 

➢ Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów. 



 

 
 

➢ Przygotowanie do odbioru dóbr kultury. 

➢ Upowszechnianie czytelnictwa. 

4. Obszar rozwoju społecznego. 

➢ Podejmowanie działań na rzecz bezpieczeństwa.  

➢ Wdrażanie do konsekwentnego przestrzegania norm i zasad obowiązujących w szkole. 

➢ Przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie rówieśniczej i społeczności szkolnej.  

➢ Przeciwdziałanie przemocy i agresji, zapobieganie werbalnej agresji uczniów. 

➢ Promowanie postaw prospołecznych. 

➢ Promowanie postaw proekologicznych. 

5. Obszar rozwoju fizycznego. 

➢ Promowanie zdrowego stylu życia, 

➢ Profilaktyka uzależnień. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

CEREMONIAŁ SZKOLNY 
 

Szkoły Podstawowej 
im. ppor. Piotra Wysockiego 

 w Świedziebni 
      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Ceremoniał szkolny jest opisem ustanowionych i obowiązujących w szkole norm dotyczących 

zachowania się w czasie uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru. Ceremoniał nawiązuje do 

tradycji szkoły, dba o kształtowanie w uczniach postaw patriotycznych i uczy szacunku do tradycji 

narodu polskiego. 

 

 

W skład uroczystości tworzących ceremoniał szkolny wchodzą: 

a) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, 

b) ślubowanie uczniów klas pierwszych, 

c)  obchody Święta Niepodległości, 

d) uroczystości rocznicowe uchwalenia Konstytucji 3 – Maja, 

e) uroczyste przekazanie sztandaru i ślubowanie nowych pocztów sztandarowych, 

f) uroczyste zakończenie roku szkolnego z pożegnaniem absolwentów szkoły, 

g) inne uroczystości ( w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły). 

 

Podczas uroczystości szkolnych uczniowie występują w strojach galowych. 

 

Symbole narodowe 

1. Godło, flaga i hymn są symbolami naszego państwa, do których należy odnosić się z 

należnym szacunkiem. Symbole narodowe mają pierwszeństwo przed każdym innym 

znakiem. 

2. Hymn państwowy jest pieśnią patriotyczną, stanowiącą uzewnętrznienie poczucia 

wspólnoty i odrębności narodowej. Wykonuje się go w czasie uroczystości szkolnych z 

okazji świąt państwowych. Hymn powinien być śpiewany przez wszystkich 

zgromadzonych na uroczystości. Podczas śpiewania hymnu obowiązuje postawa 

zasadnicza, zachowanie powagi oraz zdjęcie nakrycia głowy. 

3. Godło umieszczone jest w salach lekcyjnych na ścianie, w miejscu widocznym od 

wejścia. 

4. Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi w: 

− święta państwowe, 

− wybory parlamentarne, prezydenckie, samorządowe, 

− inne uroczystości wynikające z ceremoniału szkolnego, 

− podczas żałoby narodowej. 

5. Na fladze nie wolno umieszczać żadnego znaku, symbolu, słowa. W przypadku żałoby 

narodowej do drzewca flagi państwowej przymocowuje się czarną wstęgę



 

 

Symbole szkoły 

 

Szkoła Podstawowa im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni posiada: 

− Patrona 

− Hymn szkoły 

− Sztandar 

 

1. Patronem szkoły jest ppor. Piotr Wysocki. Jego postawa życiowa jest ze wszech miar 

godna szacunku i stanowi wzór do naśladowania dla członków społeczności szkolnej. 

2. Hymn szkoły jest grany i śpiewany podczas uroczystości szkolnych. W trakcie śpiewania 

hymnu szkoły wszyscy przyjmują postawę zasadniczą. 

3. Sztandar, na którym widnieje nazwa szkoły, jej imię, zobowiązuje do przejmowania zasad 

postępowania Patrona szkoły. Dla społeczności szkolnej sztandar szkoły jest symbolem 

Polski, narodu oraz „Małej Ojczyzny”, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. 

4. Sztandar szkoły wprowadzany jest na uroczystości wynikające z ceremoniału szkolnego 

oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji. 

5. Sztandar szkoły przechowywany jest w gabinecie dyrektora szkoły wraz z insygniami 

Pocztu Sztandarowego. 

6. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania, a przechowywanie, 

transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania. 

 

 

Poczet sztandarowy 

1. Sztandarem szkoły opiekuje się poczet sztandarowy. Tworzą go: 

− chorąży – uczeń najstarszej klasy szkoły, 

− asysta – dwie uczennice najstarszej klasy szkoły. 

− Insygnia pocztu sztandarowego: 

− biało – czerwone szarfy założone przez prawe ramię zwrócone kolorem białym                          

w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze, 

− białe rękawiczki. 

− Poczet sztandarowy występuje w strojach galowych: 

− chorąży – biała koszula i ciemne spodnie, 

− asysta – białe bluzki i ciemne spódnice. 

4. Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun pocztu sztandarowego 

wyznaczony przez dyrektora spośród nauczycieli szkoły. Opiekun pocztu dba                          

o właściwą celebrację sztandaru i zgodny z ceremoniałem przebieg uroczystości na terenie 

szkoły i poza nią. 

5. Skład pocztu sztandarowego oraz pocztu rezerwowego zatwierdzany jest przez Radę 

Pedagogiczną na wniosek Samorządu Uczniowskiego spośród kandydatów – uczniów 

najstarszej klasy w szkole. Zatwierdzenie składu obu pocztów następuje w czerwcu  na 

zebraniu Rady Pedagogicznej. 



 

 

6. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska                  

w szkole, dlatego w jego składzie winni znajdować się uczniowie o nienagannej postawie                     

i godni takiego zaszczytu z oceną wzorową lub bardzo dobrą z zachowania i wysoką średnią 

ocen. 

7. Kadencja pocztów sztandarowych trwa 1 rok, począwszy od ślubowania na uroczystości 

przekazania sztandaru. Przekazanie sztandaru oraz ślubowanie nowych pocztów odbywa się 

podczas uroczystego apelu w ostatnim tygodniu nauki. 

8. Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu 

sztandarowego. W takim przypadku należy dokonać wyboru uzupełniającego. 

 

Postawa pocztu sztandarowego i chwyty sztandaru 

 

8) W trakcie uroczystości z udziałem sztandaru ustala się następujące postawy i chwyty: 

 

Postawa Opis chwytu sztandaru 
  

 Sztandar oparty na trzewiku drzewca przy prawej nodze. Drzewce 

„baczność” przytrzymywane prawą ręką chorążego powyżej pasa. Lewa ręka 

 opuszczona wzdłuż ciała. 

  

 Sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie „baczność”. 

„spocznij” Chorąży i asysta w postawie „spocznij”. 

  

 Chorąży kładzie drzewce prawą ręką (pomaga lewą) na prawe ramię 

„na ramię” i trzyma je pod kątem 45 stopni. Płat sztandaru powinien być 

 oddalony od barku przynajmniej na szerokość dłoni. 

  

„prezentuj” 

Z postawy „baczność” chorąży unosi prawą ręką sztandar do góryprzy 

prawym ramieniu (dłoń prawej ręki na wysokości barku), następnie lewą ręką 

chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawą, po czym opuszcza prawą rękę 

obejmując nią dolną część drzewca. 

„salutuj” 

Wykonuje się z postawy „prezentuj”. Chorąży robi zwrot w prawo 

skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej 

stopy i pochyla sztandar w przód do 45 stopni. Po zakończeniu salutowania 

sztandar wraca do postawy „prezentuj”. 

   



 

 

 

9. W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez 

podawania komend. W czasie wprowadzenia sztandaru wszyscy wstają. Poczet przechodzi 

przez kościół, trzymając sztandar pod kątem 45 stopni do przodu i staje po prawej lub 

lewej stronie, bokiem do ołtarza i zgromadzonych ludzi, podnosząc sztandar do góry. 

      W trakcie Mszy Św. lub innego nabożeństwa członkowie pocztu sztandarowego nie klękają, 

nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas                      

w pozycji „baczność” lub „spocznij”. 

      Salutowanie sztandaru następuje podczas każdego podniesienia Hostii. 

10. Salutowanie sztandaru następuje również w innych ważnych okolicznościach: 

− podczas grania i śpiewania hymnu narodowego, 

− podczas podnoszenia flagi państwowej na maszt, 

− podczas opuszczania trumny do grobu, 

− podczas minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci, 

− podczas składania wieńców, kwiatów i zapalania zniczy przez delegacje. 

11. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub 

ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien mieć umocowany czarny kir. Wstążkę kiru 

przywiesza się w miejscu zamocowania sztandaru na drzewcu od lewej górnej strony. 

 

 

Komendy dla pocztu sztandarowego oraz uczestników 

 podczas uroczystości, w których przewidziano  

udział sztandaru 
 

➢ Rozpoczęcie uroczystości i wprowadzenie sztandaru 

Komendy i ich 

kolejność 

Zachowania się 

uczestników 

po komendzie 

Poczet sztandarowy Sztandar 

„Proszę o powstanie” Uczestnicy wstają 
Przygotowanie do 

wejścia 
Postawa „na ramię” 

„Baczność, sztandar 

wprowadzić” 
Postawa „baczność” 

Wprowadzenie 

sztandaru 
Postawa „na ramię” 

  
Zajęcie ustalonego 

miejsca 

Postawa 

„prezentuj”,, „spocznij” 

„Do hymnu” Postawa „baczność” Postawa „baczność” Postawa „salutuj” 

„Do hymnu szkoły” 

(jeśli przewidziano 

jego odśpiewanie) 

Postawa „baczność” Postawa „baczność” Postawa „salutuj” 

„Po hymnie” Postawa „Spocznij” Postawa „spocznij” 
Postawa 

„prezentuj”,”spocznij” 

„Proszę usiąść” Uczestnicy siadają Postawa „spocznij” 
Postawa 

„prezentuj”,”spocznij” 



 

 

 

− Zakończenie uroczystości i wyprowadzenie sztandaru 

Komendy i ich Opis zachowania Poczet sztandarowy Sztandar 

kolejność się uczestników   

 po komendzie   
    

„Proszę o powstanie” Uczestnicy wstają Postawa ”spocznij” Postawa „Spocznij” 
    

„Baczność”, sztandar Postawa „baczność” Postawa „baczność”. Postawa „baczność”, 

wyprowadzić”  Wyprowadzenie „na ramię” 

  sztandaru  
    

„Spocznij, proszę Uczestnicy siadają   

usiąść”    
    

 

Ceremoniał przekazania sztandaru i ślubowania nowego  

pocztu sztandarowego 

 

➢ Uroczyste przekazanie sztandaru i ślubowanie nowego pocztu sztandarowego odbywa się w 

czasie uroczystości zorganizowanej w ostatnim tygodniu nauki.  

 

Komendy i ich 

kolejność 

Opis zachowania się 

uczestników po 

komendzie 

Poczet sztandarowy Sztandar 

„Proszę o powstanie” Uczestnicy wstają Postawa „spocznij” Postawa „spocznij” 

„ poczet sztandarowy 

oraz nowy skład 

pocztu wystąp” 

Uczestnicy stoją Postawa „baczność”. 

Nowy skład pocztu 

występuje i ustawia 

się:chorąży przodem  

do sztandaru,asysta 

przodem do 

bocznych płaszczyzn 

sztandaru w 

odległości ok. 1 m od 

sztandaru.  

Postawa „baczność”, 

„prezentuj” 

„Baczność, sztandar 

przekazać” 

Postawa „baczność” Postawa „baczność”. 

Nowy poczet 

w kolejności: 

uczennica, uczeń, 

uczennica, wykonuje 

krok do przodu, 

przyklęka na prawe 

kolano przed 

sztandarem, 

pochylając przy tym 

głowę(chorąży całuje 

sztandar), po czym 

wstaje. 

Postawa „prezentuj”, 

„salutuj” 



 

 

Dotychczasowy 

chorąży wygłasza 

tekst przekazania 

sztandaru wg pkt 2. 

Dotychczasowa 

asysta przekazuje 

insygnia nowej. 

Chorąży podaje 

sztandar jednej 

z uczennic asysty, 

przekazuje szarfę, a 

następnie rękawiczki 

nowemu chorążemu, 

następnie odbiera 

sztandar asyście. 

Postawa „prezentuj”, 

„spocznij” 

„Do ślubowania” Postawa „baczność” Postawa „baczność”. 

Nowy skład pocztu 

unosi prawe dłonie 

na sztandar 

i powtarza tekst 

ślubowania wg pkt 3. 

Skład rezerwowy 

również występuje na 

wyznaczone miejsce 

i składa ślubowanie. 

Postawa „salutuj” 

„Po ślubowaniu” Postawa „spocznij” Dotychczasowy 

chorąży przekazuje 

sztandar nowemu 

chorążemu. 

Nowa asysta zajmuje 

miejsce obok 

nowego chorążego. 

Postawa „prezentuj”, 

„spocznij” 

„Baczność, 

ustępujący poczet 

odmaszerować”. 

Postawa „baczność” Nowy poczet 

postawa „baczność”. 

Ustępujący poczet 

w kolejności: 

uczennica, uczeń, 

uczennica wykonuje 

krok do przodu, 

przyklęka na prawe 

kolano przed 

sztandarem, 

pochylając przy tym 

głowę, po czym 

wstaje. 

Postawa „prezentuj”, 

„salutuj” 

„Spocznij” Nagrodzenie Ustępujący poczet Postawa „prezentuj”. 



 

 

brawami 

ustępującego pocztu. 

Wręczenie 

pamiątkowych 

dyplomów przez 

dyrektora szkoły. 

przechodzi na 

wyznaczone miejsce. 

 

2. Tekst wygłaszany przez ustępujący poczet przy przekazaniu sztandaru: 

 „ Przekazujemy Wam Sztandar – symbol Szkoły Podstawowej im. ppor. Piotra 

Wysockiego w Świedziebni. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę”. 

3. Rota ślubowania wygłaszana przez nowy poczet sztandarowy oraz poczet rezerwowy w 

czasie przekazania sztandaru: 

 

„W imieniu społeczności szkolnej przyjmujemy od Was Sztandar Szkoły. Będziemy o niego 

dbać, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i godnie reprezentować Szkołę Podstawową im. 

ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni.” 

 

Ceremoniał ślubowania uczniów klasy pierwszej 

Komendy i ich 

kolejność 

Zachowania się 

uczestników 

po komendzie 

Poczet sztandarowy Sztandar 

„Proszę o powstanie” Uczestnicy wstają Postawa „spocznij” Postawa „prezentuj” 

„Poczet sztandarowy 

do ślubowania 

wystąp” 

Uczestnicy stoją 

Poczet sztandarowy 

zatrzymuje się na 

ustalonym miejscu 

Postawa „spocznij”, 

„prezentuj” 

„Uczniowie klasy 

pierwszej do 

ślubowania wystąp”  

Uczestnicy stoją 

Postawa „spocznij” Postawa „prezentuj” 

„Do ślubowania” 

Uczestnicy postawa 

„baczność”, 

ślubujący uczniowie 

podnoszą prawą rękę 

do ślubowania 

i powtarzają „ślubuję” 

po odczytaniu roty 

ślubowania wg pkt 1 

Postawa „baczność” Postawa „salutuj” 

„Po ślubowaniu” 

Uczestnicy postawa 

„spocznij”, ślubujący 

opuszczają rękę, a 

następnie wracają na 

wyznaczone miejsce 

Postawa „spocznij” Postawa „prezentuj” 



 

 

 

Rota ślubowania uczniów klas pierwszych: 

 

„ Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Będę 

uczyć się w szkole jak kochać swoją Ojczyznę, jak dla niej pracować kiedy urosnę! 

Będę się starać być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość 

rodzicom                               i nauczycielom”. 

 

Uczniowie na zakończenie powtarzają: 

„Ślubujemy”. 

 

Po złożeniu przysięgi następuje pasowanie na ucznia. Dyrektor szkoły podchodzi 

kolejno do każdego ucznia i kładąc ołówek na prawym ramieniu mówi: Pasuję Cię na 

ucznia Szkoły Podstawowej im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni. 

 

Pierwszoklasiści otrzymują pamiątkowe dyplomy. 

 

 

 

      Ceremoniał Szkolny Szkoły Podstawowej im. ppor. Piotra Wysockiego w 

Świedziebni zatwierdzono do realizacji na zebraniu Rady Pedagogicznej 

 w dniu 12 października 2017 roku. 

 

 

Zatwierdzam do realizacji i przestrzegania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH SZCZEGÓLNYCH 

ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH ZE ŚRODKAMI ODURZAJĄCYMI                                       

I SUBSTANCJAMI PSYCHOTROPOWYMI, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ 

OSÓB PODEJMUJĄCYCH INTERWENCJĘ. 

 

Przez interwencje rozumiemy:  cykl działań i rozmów zmierzających do 

całkowitego wyeliminowania, przerwania zachowań ryzykownych podejmowanych 

przez ucznia. 

 

Sytuacje wymagające podjęcia działań interwencyjnych: 

 

I. Zachowanie ucznia lub jego wygląd wskazują, że jest pod wpływem środka 

odurzającego (alkoholu, narkotyków, papierosów). 

II. Uczeń ma przy sobie papierosy, alkohol. 

III. Uczeń posiada narkotyki lub substancję przypominającą wyglądem narkotyk; jest 

podejrzany o rozprowadzanie (częstowanie, sprzedaż)  bądź nakłanianie innych do 

używania tych środków. 

IV. Do szkoły dociera informacja, że uczeń używa alkoholu lub innych środków w celu 

wprowadzenia się w stan odurzenia. 

V. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły znajduje na terenie szkoły substancję 

przypominającą wyglądem narkotyk lub wiadomo mu, że inne osoby oferują, 

nakłaniają do używania lub rozprowadzania wśród uczniów środki odurzające. 

VI. Uczeń jest ofiarą lub sprawcą czynu karalnego. 

 

Ogólne zasady interwencji: 

1. Do reagowania w wyżej wymienionych sytuacjach zobowiązany jest każdy                          

z pracowników szkoły, zarówno pedagogicznych jak i niepedagogicznych. 

2. Każdy uczeń ponosi indywidualną odpowiedzialność za swoje czyny, dlatego też                     

z każdym uczniem należy prowadzić oddzielne rozmowy. 

3. Rozmowy powinny odbywać się cyklicznie – aż do momentu całkowitego 

wygaśnięcia negatywnego zachowania. 

4. W trakcie trwania całej interwencji należy uważnie obserwować – monitorować 

zachowanie ucznia oraz przekazywać informacje o wszelkich zmianach 

wychowawcy. Dotyczy to wszystkich nauczycieli, zwłaszcza uczących w danej klasie. 

Wychowawca zobowiązany jest do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami 

ucznia. 

5. Wychowawca, jak również inni nauczyciele, powinni przez cały czas nagradzać 

pozytywne zachowania ucznia (dostrzegać je, doceniać i chwalić), a negatywne 

konsekwentnie karać.  



 

 

6. Łamanie przez ucznia poczynionych na początku interwencji ustaleń powinno 

pociągać za sobą zapowiedziane w kontrakcie konsekwencje, kary za 

nieprzestrzeganie norm. 

    Kary stosowane wobec ucznia w szkole mają swoją hierarchię określoną  w Statucie 

Szkoły i powinny być stosowane zgodnie z postanowieniami. Uczeń powinien być 

zawsze informowany co będzie go czekać, jeśli negatywne zachowanie się powtórzy. 

7. Podejmowane w trakcie interwencji działania powinny być każdorazowo   odnotowane   

w dokumentacji szkolnej (dziennik, zeszyt uwag i spostrzeżeń). 

 

Obowiązki/ zadania pracowników niepedagogicznych: 

1. Zatrzymać ucznia używającego bądź będącego pod wpływem środków odurzających 

(papierosów, alkoholu, narkotyków) bądź też będącego w posiadaniu tych środków                  

i przekazać go pod opiekę dyrektora szkoły, wychowawcy, pedagoga szkolnego. 

2. Zabezpieczyć miejsce, w którym znaleziono ewentualne środki uzależniające bądź 

związane z nimi przedmioty (tj. uniemożliwić do niego dostęp osobom 

niepowołanym) oraz niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły. 

3. Niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły o obecności na terenie szkoły osób, 

które oferują, nakłaniają do używania lub rozprowadzają wśród uczniów środki 

odurzające. 

4. Każdorazowo i niezwłocznie informować dyrektora o wszelkich niepokojących, 

mogących zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów zdarzeniach,                                 

w szczególności mogących mieć związek z łamaniem prawa typu: bójki, niszczenie 

mienia prywatnego uczniów lub mienia szkoły, włamania, niszczenia zamknięć do 

pomieszczeń szkolnych, kradzieże. 

 

 

 

 

 



 

 

7. Harmonogram realizacji działań w roku szkolnym 2019/2020 

 

Sfera rozwoju moralnego 

Zadania Formy realizacji Termin Osoby odpowiedzialne 

1. Kształtowanie  

u uczniów prawidłowego 

systemu wartości. 

 

− prowadzenie zajęć z wychowawcą, zajęć wychowania  

do życia w rodzinie, religii, języka polskiego na temat: 

relacji międzyludzkich, kształtowania poczucia własnej 

wartości, szacunku do drugiego człowieka, tolerancji, 

ofiarności, integracji z osobami niepełnosprawnymi;  

 

− udział w akcjach charytatywnych „Góra Grosza”, zbiórka 

nakrętek, żywności, karmy dla zwierząt; 

 

 

− działalność szkolnego wolontariatu; 

 

− umożliwienie uczniom udziału w uroczystościach 

kościelnych; 

IX – VI 

 

 

 

 

 

IX – VI 

 

 

 

IX – VI 

 

IX – VI 

 

wychowawcy, nauczyciele 

 

 

 

 

 

p. K. Kamińska,  

p. M. Lewandowska 

p. J. Jackiewicz 

 

p. J. Jackiewicz 

 

dyrektor 

2. Podniesienie poziomu 

kultury osobistej wśród 

uczniów. 

− zapoznanie uczniów z normami dobrego zachowania 

i zwrotami grzecznościowymi oraz eliminowanie 

wulgaryzmów; 

 

− poznawanie i przestrzeganie norm dobrego zachowania się 

w miejscach publicznych; 

 

 

IX – VI 

 

 

 

IX – VI 

 
 

 

wychowawcy  

nauczyciele  

pedagog 

 

wychowawcy, nauczyciele, 

pedagog 

 

 
 



 

 

3. Naśladowanie 

pozytywnych cech 

autorytetów. 

− rozmowy z uczniami na temat mocnych stron ich 

osobowości; 

 

− przeprowadzanie dyskusji na zajęciach z wychowawcą, 

zajęciach z pedagogiem, lekcjach języka polskiego, religii, 

historii i wiedzy o społeczeństwie na temat współczesnych 

autorytetów; 

 

− eksponowanie pozytywnych wzorców osobowych; 

 

IX – VI 

 

 

 

IX – VI 

 

 

 

IX – VI 

 

wychowawcy, nauczyciele,  

pedagog 

 

wychowawcy,  nauczyciele,  

pedagog 

 

 

 

wychowawcy, nauczyciele,  

pedagog 

4. Kształtowanie postaw 

warunkujących 

odpowiednie 

funkcjonowanie w 

społeczności klasowej 

i szkolnej. 

− omówienie Statutu Szkoły oraz obowiązujących  

w szkole regulaminów szkolnych; 

 

− wdrażanie uczniów w normy i zasady funkcjonowania 

szkoły; 

 

− zajęcia z wychowawcą poświęcone tej tematyce; 

IX, XI-VI 

 

 

IX – VI 

 

 

IX – VI 

 

wychowawcy 

 

 

wychowawcy, pedagog 

 

 

wychowawcy, pedagog 

5. Kształtowanie postaw 

patriotycznych  

i obywatelskich. 

− udział uczniów w uroczystościach szkolnych  

i środowiskowych; 

 

− poznawanie symboli narodowych; 

 

 

 

 

− obchody  Dnia Patrona Szkoły; 

 

− zapoznanie z dokumentacją szkolną; 

 

 

− udział w konkursach o tematyce patriotycznej; 

według 

harmonogramu 

 

IX – VI 

 

 

 

 

           XI 

 

IX, XI - VI 

 

 

Zgodnie z  

wychowawcy, nauczyciele 

 

 

nauczyciele języka polskiego, 

historii, wiedzy  o 

społeczeństwie, muzyki i 

edukacji wczesnoszkolnej 

 

wyznaczeni nauczyciele 

 

wychowawcy 

 

 

wyznaczeni nauczyciele 



 

 

 

 

 

− organizacja wycieczek klasowych i szkolnych; 

 

− udział w wyborach do samorządów klasowych i RSU; 

 

 

 

− uczenie zasad samorządności i demokracji poprzez 

działalność samorządu; 

 

 

− dbanie o lokalne miejsca pamięci narodowej; 

 

 

− przestrzeganie ceremoniału szkolnego; 

 

 

 

 napływającymi 

ofertami  

 

IX – VI 

 

IX, VI 

 

 

 

IX – VI 

 

 

 

IX – VI 

 

 

IX - VI 

 

 

 

wychowawcy, nauczyciele 

 

wychowawcy  

p. M. Lewandowska 

p. K. Kamińska  

 

p. M. Lewandowska 

p. K. Kamińska  

i członkowie RSU 

 

nauczyciele historii, członkowie 

koła historycznego 

 

wychowawcy, nauczyciele  

p. M. Lewandowska 

p. K. Kamińska  

Sfera rozwoju emocjonalnego 

Zadania Formy realizacji Termin Osoby odpowiedzialne 

6. Budowanie poczucia 

własnej wartości. 

 

 

− przeprowadzanie zajęć z wychowawcą na temat 

budowania poczucia własnej wartości; 

 

− prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje 

emocjonalno– społeczne; 

 

− mobilizowanie uczniów do udziału w konkursach, 

zawodach sportowych, w imprezach i uroczystościach 

IX –VI 

 

 

IX - VI 

 

 

IX - VI 

 

wychowawcy, pedagog 

 

 

pedagog 

 

 

wychowawcy, nauczyciele 

 



 

 

 

 

 

 

szkolnych; 

 

− prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania  

i uzdolnienia; 

− promowanie osiągnięć uczniów (informacje na stronie 

internetowej szkoły, lokalnej prasie, eksponowanie 

dyplomów i pucharów);   

 

 

IX – VI 

 

IX - VI 

 

 

 

 

nauczyciele 

 

p. M. Ostrowska 

p. A. Ostrowska  

p. R. Cieciórska, 

p. A. Manelska 

nauczyciele 

7. Kształtowanie 

umiejętności 

rozpoznawania  

i wyrażania emocji, 

radzenia sobie ze 

stresem, samokontroli. 

− prowadzenie zajęć z wychowawcą, z pedagogiem; 

 

− prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje 

emocjonalno – społeczne; 

 

− indywidualne rozmowy z uczniami, rodzicami; 

 

 

− prowadzenie zajęć Świetlicy Środowiskowej; 

IX – VI 

 

IX – VI 

 

 

IX - VI 

 

 

IX – VI  

wychowawcy, pedagog 

 

pedagog 

 

 

wychowawcy, pedagog, 

nauczyciele 

 

p. M. Opaluch 

Sfera rozwoju intelektualnego 

Zadania Formy realizacji Termin Osoby odpowiedzialne 

8. Rozwijanie 

aktywności,  

kreatywności  

uczniów. 

 

 

 

 

 

 

− zapoznanie uczniów z ofertą zajęć pozalekcyjnych; 

 

− udział uczniów w zajęciach rozwijających zainteresowania 

i uzdolnienia; 

− prowadzenie zajęć z wychowawcą na temat kreatywności  

i  twórczego myślenia; 

 

− działalność w Radzie Samorządu Uczniowskiego; 

 

 

IX 

 

IX – VI 

 

IX – VI 

 

 

IX – VI 

 

 

dyrektor, wychowawcy, 

nauczyciele 

nauczyciele 

 

wychowawcy 

 

 

p. K. Kamińska  

p. M. Lewandowska 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

− udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, 

zawodach sportowych; 

 

 

− udział w uroczystościach klasowych, szkolnych, 

wycieczkach i biwakach; 

 

− pełnienie funkcji w klasach i organizacjach szkolnych; 

wg harmonogramu  

i napływających ofert  

 

 

IX – VI 

 

 

IX – VI 

nauczyciele 

 

 

 

wychowawcy, nauczyciele 

 

 

wychowawcy , nauczyciele 

9. Rozpoznawanie  

i rozwijanie 

możliwości, uzdolnień, 

zainteresowań  

i predyspozycji. 

 

− zapoznanie uczniów z ofertą zajęć pozalekcyjnych; 

 

 

− udział uczniów w zajęciach rozwijających zainteresowania 

i uzdolnienia; 

 

− prowadzenie zajęć z wychowawcą na temat 

rozpoznawania swoich słabych i mocnych stron, 

zainteresowań, predyspozycji; 

 

− prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego; 

 

 

− działalność szkolnego wolontariatu; 

 

− udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, 

zawodach sportowych; 

 

− udział w uroczystościach klasowych, szkolnych, 

wycieczkach i biwakach; 

 

− pełnienie funkcji w klasach i organizacjach szkolnych; 

 

IX 

 

 

IX – VI 

 

 

IX – VI 

 

 

 

IX – VI 

 

 

IX – VI 

 

wg harmonogramu 

 i napływających ofert  

 

IX – VI 

 

 

IX - VI 

 

dyrektor, wychowawcy, 

nauczyciele 

 

nauczyciele 

 

 

wychowawcy, pedagog 

 

 

 

p. A. Ornowska- Bartnicka 

wychowawcy 

 

p. J. Jackiewicz 

 

nauczyciele 

 

 

wychowawcy, nauczyciele 

 

 

wychowawcy, opiekunowie 

organizacji szkolnych 



 

 

10. Przygotowanie 

uczniów do życia 

kulturalnego. 

 

 

− organizacja imprez i uroczystości szkolnych; 

 

− wyjazdy do kina i teatru; 

 

− organizowanie wycieczek szkolnych; 

 

− udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych; 

 

− organizacja festynów rodzinnych w szkołach filialnych; 

 

− udział w dożynkach gminnych; 

 

− współpraca z Domem Kultury w Brodnicy, Gminną 

Biblioteką Publiczną; 

IX - VI 

 

IX - VI 

 

IX - VI 

 

IX - VI 

 

VI 

 

IX 

 

IX – VI 

 

dyrektor, nauczyciele 

 

nauczyciele 

 

wychowawcy, nauczyciele 

 

nauczyciele 

 

kierownicy szkół filialnych 

 

wyznaczeni nauczyciele 

 

wyznaczeni nauczyciele 

11. Rozwijanie 

zainteresowań 

czytelniczych. 

− współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną; 

 

− udział w konkursach czytelniczych; 

 

 

− udział w lekcjach bibliotecznych; 

 

− udział w akcji Cała Polska Czyta Dzieciom; 

 

 

 

− udział w akcji Narodowe Czytanie; 

 

− udział w projekcie Czytam z klasą 

 

− udział w akcji Jak nie czytam, jak czytam? 

IX – VI 

 

IX – VI 

 

 

IX – VI 

 

IX – VI 

 

 

 

IX 

 

X - IV 

 

VI 

 

p. R. Cieciórska 

nauczyciele języka polskiego 

p. R. Cieciórska 

nauczyciele języka polskiego 

 

p. R. Cieciórska 

 

p. R. Cieciórska  

nauczyciele języka polskiego 

i edukacji wczesnoszkolnej 

 

nauczyciele języka polskiego 

 

wychowawcy klas 1 - 3 

 

p. J. E. Libert - Sternicka 



 

 

Sfera rozwoju społecznego 

Zadania Formy realizacji Termin Osoby odpowiedzialne 

12. Podejmowanie działań 

na rzecz 

bezpieczeństwa 

uczniów, 

kształtowanie 

właściwych postaw 

wobec zagrożeń  

i sytuacji 

nadzwyczajnych. 

− pogadanki na zajęciach z wychowawcą na temat 

bezpiecznej drogi do i ze szkoły, bezpiecznego 

wypoczynku podczas ferii zimowych i letnich; 

 

− spotkanie z przedstawicielem policji na temat bezpiecznej 

drogi do i ze szkoły oraz zachowań w sytuacjach 

zagrożenia; 

 

 

− spotkanie z przedstawicielem policji na temat 

bezpiecznego wypoczynku podczas ferii zimowych  

i letnich;  

 

− przeprowadzenie warsztatów dla uczniów klas 1-3   

z zakresu udzielania pierwszej pomocy przez 

przeszkolonego nauczyciela;  

 

− przeprowadzenie warsztatów dla uczniów klas 4 i 5   

z zakresu udzielania pierwszej pomocy przez 

przeszkolonego nauczyciela;  

 

 

− zapoznanie uczniów z przepisami i regulaminami 

obowiązującymi w szkole i podczas wyjazdów; 

 

− przygotowanie uczniów klasy czwartej do zdobycia karty 

rowerowej; 

 

IX, I, VI 

 

 

 

 

IX 

 

 

 

I, VI 

 
 

 

IV - V 

 

 

 

IV- V 

 

 

 

 

IX-VI 

 

 . 

IX- V 

 

 

 

wychowawcy 

 

 

 

wicedyrektor, kierownicy szkół 

filialnych 

 

 

 

wicedyrektor 

 

 

 

p. M. Opaluch 

p. J. Jackiewicz  

kierownicy szkół filialnych 

 

 

p. K. Kamińska 

 

 

 

wychowawcy 

nauczyciele 

 

p. B. Grąbczewska 

 

 

 



 

 

− przeprowadzanie próbnej ewakuacji we współpracy  

z Państwową Strażą Pożarną;   

 

 

 

− udział uczniów w konkursach strażackich; 

 

 

 

 

− przygotowanie gazetki ściennej na temat bezpieczeństwa;  

 

− pozyskiwanie informacji na temat poczucia 

bezpieczeństwa w szkole (ankiety, obserwacja, analiza 

dokumentacji);  

 

 

 

IX 

 

 

 

według 

napływających 

ofert 

 

 

IX 

 

 

IX- VI 

p. K. Kamińska 

p. B. Maciejewska 

kierownicy szkół filialnych 

 

p. M. Lewandowska 

p. E. Frankowska 

 

 

 

p. E. Frankowska 

 

 

zespół wychowawczy 

pedagog 

13. Kształcenie 

umiejętności 

rozwiązywania 

sytuacji  

konfliktowych. 

− zajęcia integracyjne z wychowawcą, pedagogiem; 

 

− analiza sytuacji problemowych; 

 

 

 

 

− rozmowy z uczniami; 

 

 

 

 

− prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje 

emocjonalno– społeczne; 

IX-VI 

 

IX-VI 

 

 

 

 

IX-VI 

 

 

 

 

IX-VI 

wychowawcy, pedagog 

 

pedagog 

zespół wychowawczy 

wychowawcy 

nauczyciele 

 

pedagog 

zespół wychowawczy 

wychowawcy 

nauczyciele 

 

p. T. Niedośpiał 



 

 

14. Podejmowanie działań 

w celu zapobiegania 

agresji  

i przemocy. 

− współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych; 

 

− współpraca z kuratorami sądowymi i asystentem rodziny; 

 

− monitorowanie zagrożeń i agresji; 

 

 

− działalność Świetlicy Środowiskowej; 

 

− rozmowy z pedagogiem;  

 

− zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – 

społeczne; 

 

− rozmowy indywidualne oraz konsekwentne zwracanie 

uwagi na zachowanie uczniów; 

 

− systematyczne ocenianie zachowania uczniów; 

 

− przygotowanie gazetek ściennych; 

 

− zajęcia z wychowawcą na temat rozwiązywania 

konfliktów, radzenia sobie ze stresem, reagowania  

w sytuacjach trudnych; 

według potrzeb 

 

 

według potrzeb 

 

IX – VI 

 

 

IX – VI 

 

IX – VI 

 

IX – VI 

 

 

 

IX – VI 

 

 

IX – VI 

 

IX – VI 

 

 

IX – VI 

wicedyrektor, kierownicy szkół 

filialnych, pedagog,  

 

pedagog 

 

dyrektor, zespół wychowawczy 

 

 

p. M. Opaluch 

 

p. T. Niedośpiał 

 

p. T. Niedośpiał 

 

 

 

wychowawcy 

 

 

wychowawcy 

 

wychowawcy 

 

 

wychowawcy 

15. Uczenie  zasad 

samorządności  

i demokracji 

− wybory do samorządów klasowych; 

 

− wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego; 

 

 

− wybory opiekuna Rady Samorządu Uczniowskiego; 

IX 

 

VI 

 

 

VI 

 

wychowawcy 

 

p. M. Lewandowska 

p. K. Kamińska  

 

p. M. Lewandowska 

p. K. Kamińska  



 

 

 

 

− działalność Samorządu Uczniowskiego; 

 

 

IX - VI 

 

opiekunowie RSU 

członkowie RSU 

16. Kształtowanie 

postawy szacunku 

wobec środowiska 

naturalnego 

-  współpraca z Kołem Łowieckim „Sokół”; 

 

-  współpraca z Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Rudzie  

 

 

 

− zbiórka makulatury; 

 

 

 

− przygotowanie gazetek ściennych; 

 

− realizacja tematyki ekologicznej na przedmiotach  

i zajęciach z wychowawcą; 

 

−  udział w akcji Sprzątanie Świata; 

 

 

− udział w akcji ekologicznej Wszystkie dzieci zbierają 

elektrośmieci; 

 

 

− organizacja cyklicznych imprez z okazji Powitania 

Wiosny i Dnia Ziemi; 

 

 

− opieka nad roślinami w salach lekcyjnych, dokarmianie 

ptaków; 

IX – VI 

 

IX – VI 

 

 

 

IX – V 

 

 

 

IX – VI 

 

IX – VI  

 

 

20 - 22  IX 2019r. 

 

 

IX 

 

 

 

III – IV 

 

 

 

IX- VI 

 

p. M. Opaluch 

p. T. Durszlwicz 

wicedyrektor, wychowawcy, 

nauczyciele , kierownicy szkół 

filialnych 

 

p. K. Kamińska 

p. U. Alichniwicz  

p. M. Brun 

 

wychowawcy 

 

wychowawcy, nauczyciele 

przedmiotów 

 

dyrektor, kierownicy szkół 

filialnych 

 

p. M. Lewandowska 

p. K. Kamińska 

 

 

wyznaczeni nauczyciele 

 

 

 

nauczyciele klas 1 - 3 

p. B. Wojtarowicz 



 

 

 

 

− udział w konkursach ekologicznych; 

 

 

według 

napływających 

ofert 

uczniowie 

 

wyznaczeni nauczyciele 

17. Podejmowanie działań 

na rzecz środowiska 

szkolnego i lokalnego 

− działalność szkolnego wolontariatu; 

 

− organizacja festynów rodzinnych w szkołach filialnych; 

 

 

− organizacja uroczystości i imprez; 

 

 

 

− redagowanie gazetki szkolnej; 

 

− wystawienie przedstawienia świątecznego dla członków 

Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Katolik  

w Świedziebni; 

 

 

− przygotowanie kartki bożonarodzeniowej dla członków 

Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Katolik  

w Świedziebni;. 

 

 

− udział w dożynkach gminnych; 

 

− prezentacja dorobku kulturalnego szkoły; 

 

IX – VI 

 

VI 

 

 

według 

harmonogramu 

 

 

IX - VI 

 

XII. 

 

 

 

 

XII 

 

 

 

IX  

 

 

IX - VI 

 

 

 

p. J. Jackiewicz 

 

p. B. Bryszkiewicz 

p. T. Durszlewicz 

 

wyznaczeni nauczyciele 

 

 

 

p. A. Manelska 

 

p. J. Jackiewicz,  

p. I. Wąsicka 

p. E. Frankowska 

 

 

p. J. Jackiewicz 

p. U. Alichniewicz 

p. M. Brun 

 

 

wyznaczeni nauczyciele 

 

dyrektor, 

kierownicy szkół filialnych  

wyznaczeni nauczyciele 

 



 

 

Sfera rozwoju fizycznego 

Zadania Formy realizacji Termin Osoby odpowiedzialne 

18. Wdrażanie uczniów 

do dbałości o zdrowie  

i rozwój sprawności 

fizycznej. 

 

 

 

− udział w programie Program dla szkół; 

 

 

 

− przygotowywanie gazetek o tematyce prozdrowotnej; 

 

− udział w akcjach organizowanych przez szkolny 

wolontariat; 

 

− udział uczniów w zawodach i imprezach sportowych; 

 

 

 

− udział w programie Umiem Pływać; 

 

 

− udział w programie SKS; 

 

 

− organizowanie wyjazdów na basen; 

 

 

− realizacja tematyki prozdrowotnej na poszczególnych 

przedmiotach; 

 

− udział w profilaktyce próchnicy - fluoryzacja; 

 

− udostępnienie informacji o ofercie pomocy 

 

IX – VI 

 

 

 

IX – VI 

 

IX – VI 

 

 

IX – VI 

 

 

 

IX- XI 

 

 

IX- XI 

 

 

IX – VI 

 

 

 

IX – VI 

 

IX - VI 

 

IX - VI 

 

dyrektor, kierownicy szkół 

filialnych, nauczyciele klas 

1 – 3, p. K. Brodowska 

 

p. B. Grąbczewska 

 

p. J. Jackiewicz 

 

 

nauczyciele wychowania 

fizycznego 

 

 

wicedyrektor  

p. K. Kamińska 

 

p. K. Kamińska 

 

 

p. K. Kamińska, 

p. B. Maciejewska 

 

 

wychowawcy, nauczyciele 

 

pielęgniarka szkolna 

 

dyrektor, 



 

 

specjalistycznej (np. broszurki informacyjne, tablica 

informacyjna); 

 

− informowanie rodziców o obowiązujących w szkole 

procedurach postępowania w sytuacjach zagrożenia; 

 

 

 

IX - VI 

 

 pedagog 

 

 

wychowawcy 

pedagog 

19. Dostarczanie 

uczniom i rodzicom 

wiedzy na temat 

różnych aspektów 

zdrowia. 

− wykorzystywanie przez uczniów literatury, broszur  

i czasopism o zdrowiu w czytelni szkolnej; 

 

− projekcja filmów o tematyce zdrowotnej (właściwe 

odżywianie, profilaktyka chorób, pierwsza pomoc, nałogi) 

 

− redagowanie tematycznych gazetek 

 o zdrowiu i higienie na tablicy informacyjnej; 

 

− udział uczniów w konkursach wiedzy  i konkursach 

plastycznych o tematyce zdrowotnej; 

 

− prowadzenie zajęć z wychowawcą poświęconych 

tematyce zdrowia w różnych aspektach; 

 

− zorganizowanie zajęć z wychowawcą poświęconych 

higienie osobistej; 

 

− rozmowy z rodzicami o stanie czystości uczniów w 

trakcie indywidualnych rozmów; 

− realizacja tematyki chorób zakaźnych na lekcjach 

przyrody i biologii; 

 

 

− współpraca z Ośrodkami Zdrowia dotycząca szczepień 

ochronnych; 

 

IX – VI 

 

 

IX – VI 

 

 

IX – VI 

 

 

IX – VI 

 

 

IX – VI 

 
 
 

 

IX – VI 

 

 

IX – VI 

 

IX – VI 

 

 

wg kalendarza 

szczepień 

 

p. R. Cieciórska 

 

 

wychowawcy 

nauczyciele przedmiotów 

 

p. B. Grąbczewska 

 

 

wyznaczeni nauczyciele 

 

 

wychowawcy 

 

 

 

wychowawcy 

 

 

wychowawcy 

 

nauczyciele przedmiotów 

 

 

dyrektor 

wychowawcy 

 



 

 

 

− przygotowanie gazetki ściennej poświęconej profilaktyce 

chorób zakaźnych; 

 

− współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno – 

Epidemiologiczną w Brodnicy; 

 

IX – VI 

 

 

IX - VI 

 

p. B. Grąbczewska 

 

 

dyrektor 

kierownicy szkół filialnych 

pedagog 

20. Promowanie wśród 

uczniów zasad 

racjonalnego 

odżywiania. 

− realizacja na lekcjach tematyki racjonalnego odżywiania; 

 

− realizacja tematyki zatruć grzybami  na lekcjach biologii i 

przyrody; 

 
 

− realizacja tematyki związanej z higieną odżywiania się 

 i chorobami układu pokarmowego na lekcjach biologii  

 i przyrody; 

 

− zapewnienie uczniom możliwości spożywania drugiego 

śniadania, herbaty  i obiadów (kl. I – VIII), mleka białego/ 

przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw              

(kl. I – V)  w świetlicy; 

IX - VI 

 

          IX - VI 

 

 

 

IX - VI 

 

 

 

IX - VI 

nauczyciele  
 

p. B. Kopańska  

p. B. Wojtarowicz 

 

 

p. W. Zalewska  

p. L. Kopańska 

p. B. Wojtarowicz 

 

dyrektor, 

kierownicy szkół filialnych 



 

 

21. Szerzenie wiedzy  

na temat wpływu 

środowiska  

na zdrowie i życie 

człowieka. 

− realizacja tematyki szkodliwego wpływu czynników 

środowiska na człowieka; 

 

− udział uczniów w akcji Sprzątania Świata; 

 

 

− udział uczniów w konkursach o tematyce ekologicznej; 

 

 

 

 

− współpraca szkoły z Ośrodkami Edukacji Ekologicznej 

w Brodnicy, Rudzie, Górznie; 

IX – VI 

 

 

20 - 22 IX 2019r. 

 

 

według 

harmonogramu 

 i napływających 

ofert 

 

IX – VI 

 

 

wychowawcy 

 nauczyciele 

 

dyrektor, wychowawcy,  

nauczyciele 

 

wyznaczeni nauczyciele 

 

 

 

 

wicedyrektor, kierownicy szkół 

filialnych,  

wychowawcy klas 1 – 3 



 

 

22. Dostarczanie 

uczniom wiedzy             

na temat zachowań 

ryzykownych 

(m. in. palenia 

papierosów, 

spożywania alkoholu, 

napojów 

energetyzujących, 

używania narkotyków, 

dopalaczy, 

uzależnienia                     

od komputera                      

i Internetu)                    

oraz mechanizmów 

uzależnienia                  

i ich konsekwencji. 

Zapobieganie 

zachowaniom 

ryzykownym. 

Rozwijanie u uczniów 

asertywności. 

 

 

− realizacja programu antytytoniowego Bieg po zdrowie dla 

klas IV; 

 

− realizacja tematyki uzależnień na zajęciach z 

wychowawcą, lekcjach przyrody oraz podczas spotkań z 

pedagogiem;  

 

− pogadanki z uczniami i rodzicami  na temat krytycznej 

analizy informacji, nawiązywania i utrzymywania relacji  

z innymi użytkownikami sieci, zasad netykiety, 

świadomego wybierania programów telewizyjnych  

i racjonalnego korzystania z komputera, Internetu  

i telefonów komórkowych; 

 

 

− organizacja Dnia Bezpiecznego Internetu; 

 

 

−  uświadomienie uczniom konieczności kształtowania w 

sobie postaw asertywnych; 

 

− udział w zajęciach rozwijających kompetencje 

emocjonalno- społeczne; 

 

 

 

IX - V 

 

 

IX - VI  

 

 

 

IX - VI 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

 

IX - VI 

 

 

IX - VI 

 

p. T. Niedośpiał 

 

 

wychowawcy 

p. B. Wojtarowicz 

pedagog 

 

wychowawcy 

p. M. Lewandowska 

p. B. Siudzińska 

 

 

 

 

 

p. M. Lewandowska 

p. B. Siudzińska  

 

wychowawcy  

nauczyciele 

 

p. T. Niedośpiał 



 

 

Wspomaganie rodziców w ich podstawowym zadaniu jakim jest wychowanie dziecka. 

Zadania Formy realizacji Termin Osoby odpowiedzialne 

23. Wspieranie 

rodziców w dziedzinie 

wychowania. 

 

− zapoznanie rodziców z obowiązującą dokumentacją 

szkolną; 

 

− zebrania z rodzicami, prelekcje dla rodziców z zakresu 

kompetencji wychowawczych, profilaktyki zagrożeń; 

 

− indywidualne rozmowy; 

 

 

 

− współpraca z rodzicami w czasie organizacji imprez 

klasowych, szkolnych, wycieczek; 

 

− dyżury nauczycieli dla rodziców; 

 

 

 

− udzielanie rodzicom informacji na temat  możliwości 

uzyskania pomocy w trudnych sytuacjach; 

 

− szkolenie na temat: Jak zapobiegać uzależnieniom dzieci 

od komputera i telefonu komórkowego, jak je rozpoznać i 

pomóc dziecku. 

 

 

− szkolenie na temat: Jak pomóc dzieciom w planowaniu 

ich przyszłości; 

IX - VI 

 

 

wg harmonogramu 

zebrań 

 

według potrzeb 

 

 

 

     IX – VI 

 

 

wg harmonogramu 

dyżurów 

 i wg  potrzeb 

 

 

IX – VI 

 

 

XI 

 

 

I 

 

 

 

 

wychowawcy 

 

 

dyrektor, kierownicy szkół 

filialnych, wychowawcy 

 

nauczyciele,  pedagog  

 

 

 

wychowawcy 

nauczyciele  

 

nauczyciele 

 

 

 

 

pedagog 

wychowawcy 

 

p. T. Durszlewicz 

p. B. Bryszkiewicz 

p. T. Niedośpiał 

 

p. T. Durszlewicz 

p. B. Bryszkiewicz 

p. T. Niedośpiał 



 

 

24. Doskonalenie 

umiejętności 

nauczycieli  

i wychowawców  

w zakresie budowania 

dobrych relacji  

z uczniami oraz ich 

rodzicami lub 

opiekunami. 

− dzielenie się wiedzą, wymiana doświadczeń między 

nauczycielami; 

 

− udział nauczycieli w szkoleniach doskonalących 

kompetencje wychowawcze; 

 

 

− organizacja imprez klasowych, szkolnych, 

środowiskowych; 

 

IX - VI 

 

 

IX - VI 

 

 

 

wg harmonogramu 

dyrektor 

nauczyciele 

 

dyrektor 

nauczyciele 

 

 

wychowawcy 

wyznaczeni nauczyciele 

Wczesne rozpoznawanie zagrożeń i dysfunkcji; budowanie sieci wsparcia i pomocy 

Zadania Formy realizacji Termin Osoby odpowiedzialne 

25. Współpraca  

z organizacjami  

i instytucjami 

wspomagającymi 

uczniów znajdujących 

się w trudnej sytuacji 

dydaktycznej, 

wychowawczej 

i materialnej. 

− analiza środowiska rodzinnego uczniów i ich sytuacji 

materialnej; 

 

− diagnozowanie zagrożeń; 

 

 

− analiza opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej; 

 

− indywidualizacja procesu nauczania i oceniania; 

 

− dostosowanie wymagań do możliwości dziecka; 

 

− pomoc w odrabianiu prac domowych w świetlicy;  

 

− udział uczniów w zajęciach specjalistycznych; 

 

− organizacja dożywiania w szkole; 

IX – VI 

 

 

IX – VI 

 

 

IX – VI 

 

 

IX – VI 

 

IX – VI 

 

IX – VI 

 

 

IX – VI 

 

IX - VI 

wychowawcy 

pedagog 

 

zespół wychowawczy 

pedagog 

 

wychowawcy 

pedagog, nauczyciele 

 

nauczyciele 

 

nauczyciele 

 

p. K. Brodowska 

 

 

wyznaczeni nauczyciele 

 

dyrektor,  



 

 

 

 

− współpraca z GOPS- em, Poradnią Psychologiczno- 

Pedagogiczną, Gminną Komisją Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, kuratorem, asystentem 

rodziny i policją; 

 

− działalność Świetlicy Środowiskowej; 

 

. 

 

IX – VI 

 

 

 

 

IX - VI 

kierownicy szkół filialnych 

p. K. Brodowska 

 

dyrektor, wicedyrektor, 

kierownicy szkół filialnych, 

pedagog, wychowawcy 

 

 

p. M. Opaluch 

 

 

8. Ewaluacja 

 Program wychowawczy podlega corocznej ewaluacji. Dokonywana będzie ona  na podstawie: 

a) analizy ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, 

b) obserwacji zachowań uczniów;  

c) analizę dokumentacji;  

d) rozmów z rodzicami;  

e) spostrzeżeń i uwag nauczycieli oraz pracowników szkoły. 


