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1. Podstawa prawna programu 

Art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). 

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

i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w narkomanii (Dz. U. 

poz. 1249). 

 

 

 

2. Wstęp 

Przez profilaktykę rozumiemy podejmowanie działań wzmacniających lub podtrzymujących pozytywne społecznie 

postawy uczniów. Działania te mają na celu zapobieganie występowaniu wśród uczniów niepożądanych zachowań. 

Program Wychowaczo-Profilaktyczny realizowany będzie podczas działań edukacyjnych szkoły, w ramach godzin 

wychowawczych, a także w postaci różnych działań i zajęć profilaktyczno-wychowawczych. 

Diagnozę środowiska szkolnego postawiono w oparciu o badania fokusowe wśród nauczycieli i wychowawców, analizę 

dokumentacji szkolnej i dokumentacji pedagoga szkolnego oraz rozmowy z uczniami i rodzicami. 
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3. Diagnoza środowiska szkolnego 

Nasza szkoła jest szkołą kameralną. Uczęszczają do niej dzieci nie tylko z rejonu, ale również spoza rejonu. Uczniowie 

spoza rejonu stanowią prawie połowę uczniów szkoły. Najwięcej dzieci wywodzi się z Turki i okolic. Uczniowie pochodzą  

z rodzin o zróżnicowanym statusie społecznym i ekonomicznym. Dzięki kameralności szkoły udaje się uniknąć anonimowości 

poszczególnych dzieci, dzięki czemu łatwiej jest zauważyć, rozpoznać i rozwiązać wiele problemów. 

Systematycznie, w porównaniu do lat ubiegłych zmniejsza się liczba uczniów z rodzin dysfunkcyjnych. Nadal jednak 

utrzymuje się podobny poziom jeżeli chodzi o uczniów z rodzin o niskim statusie materialnym, przeważnie z powodu bezrobocia 

rodziców. Nie występują szczególne problemy z powodu „eurosieroctwa”.  

Można więc stwierdzić, że w naszej szkole najpoważniejszymi czynnikami ryzyka są bieda i bezrobocie w rodzinach, a także  

w przypadku niektórych uzależnienie od alkoholu. Czynnikami chroniącymi są: kameralność szkoły, dostępność do różnego 

typu specjalistów (dzięki bardzo dobrej współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi instytucjami 

wspomagającymi), wykwalifikowana kadra pedagogiczna, zaangażowanie Rady Rodziców, która z własnej inicjatywy podejmuje 

wiele działań wspierających uczniów wywodzących się z rodzin problematycznych. 

Prawidłowo funkcjonuje system wsparcia finansowego i stypendia szkolne, bezpłatne posiłki we współpracy z Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i Urzędem Miasta Lublin, akcje charytatywne organizowane na terenie szkoły. 
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4. Diagnoza wychowawcza (najczęściej występujące problemy) 

Dzięki swej kameralności szkoła nasza postrzegana jest jako miejsce przyjazne i bezpieczne.  

Uczniowie wiedzą, u kogo w szkole mogą szukać pomocy w sytuacjach trudnych. Dotychczasowe działania przyczyniły się do 

zminimalizowania wielu problemów. Nadal jednak niepokój budzą zachowania agresywne wśród uczniów. Zdarzają się bójki, 

popychanie i zastraszanie młodszych przez starszych, nieostrożne zabawy (siłowe), izolowanie od grupy. Dzieci nie potrafią  

w sposób asertywny rozwiązywać swoich problemów i zdarza się, że jedynym sposobem rozstrzygnięcia konfliktów są 

rozwiązania siłowe. Nie są to jednak zachowania powszechne, raczej rzadkie. Niektórzy uczniowie posługują się wulgarnym 

słownictwem – przeważnie wobec siebie, marginalnie wobec osób dorosłych. Wyśmiewanie się z kolegów, dokuczanie im, 

przezywanie niestety występują dość często i to niezależnie od wieku. Kradzieże, wymuszenia, palenie i picie alkoholu 

praktycznie w szkole nie występują, a jeżeli to są to przypadki jednostkowe. 

Są jednak problemy z kulturalnym zachowaniem podczas imprez szkolnych i pozaszkolnych. Dlatego w programie tym szkoła 

chce postawić na wartości i podjąć działania likwidujące wymienione wyżej problemy.  

Dbając o bezpieczeństwo dzieci, należy zwrócić szczególną uwagę na nauczenie ich sposobów pokojowego 

rozwiązywania konfliktów, kształtowanie umiejętności asertywnych i radzenia sobie ze stresem. Ważne jest również 

kształtowanie umiejętności samooceny i obiektywnej oceny innych. Należy zadbać o kształtowanie aktywnych postaw 

społecznych, umiejętności organizowania sobie czasu wolnego i wrażliwości w kontakcie z kultura i sztuką. Uczniowie powinni 

mieć wiedzę n/t zdrowego stylu życia, zagrożeń środowiskowych, które staną się podstawą kształtowania postaw 

prozdrowotnych i świadomości ekologicznej.  

Należy także zwrócić uwagę na zagrożenia w tzw. „sieci” komputerowej. Konieczne jest przeciwdziałanie 

cyberuzależnieniom i innym niebezpieczeństwom, wynikającym z korzystania z internetu. 
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5. Wartości jako podstawa działań wychowawczo-profilaktycznych 

 

 

Wartości, które są podstawą zaplanowanych działań wychowawczo-profilaktycznych w naszej szkole to: 

 Bezpieczeństwo 

 Uczciwość 

 Współdziałanie 

 Rzetelność 

 Inicjatywa 

 Kreatywność   
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6. Sylwetka absolwenta 
 

Absolwent naszej szkoły powinien być człowiekiem: 
 

 uczciwym i kulturalnym 

 dbającym o bezpieczeństwo swoje i innych 

 potrafiącym radzić sobie ze stresem 

 asertywnym, radzącym sobie w sytuacjach konfliktowych 

 okazującym szacunek innym ludziom 

 dbającym o środowisko, wrażliwym na zagrożenia środowiska i natury 

 prowadzącym zdrowy tryb życia, wolny od nałogów 

 odpowiedzialnym za siebie i innych, za swoją naukę i pracę, za podjęte zobowiązania 

 praworządnym 

 o postawie prospołecznej i obywatelskiej 

 szanującym ojczyznę, jej tradycje i kulturę 
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7. Główne cele wychowawcze 
 

1. Organizowanie działań włączających rodziców i uczniów w życie klasy, szkoły 

2. Wskazywanie dziecku dobrych autorytetów poprzez dobór treści nauczania 

3. Właściwa postawa uczniów podczas uroczystości szkolnych i państwowych 

4. Kulturalne zachowanie w stosunku do osób dorosłych i rówieśników 

5. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne słowa, czyny i stosunek do innych ludzi 

6. Przekazanie uczniom praktycznych umiejętności radzenia sobie z agresją 

7. Kształtowanie zachowań sprzyjającym zdrowiu 

8. Poszerzenie wiedzy n/t uzależnień od środków psychoaktywnych 

9. Kształtowanie umiejętności mówienia prawdy, uczciwości i odwagi 

10. Wzmocnienie bezpieczeństwa uczniów w Sieci 

11. Poszanowanie dla dziedzictwa narodowego i kształtowanie świadomości narodowej 
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              8.Strategia działań wychowawczo -profilaktycznych szkoły i oczekiwane efekty 

 

1 .Cel:   Organizowanie działań włączających rodziców i uczniów w życie klasy i szkoły 

Działanie Osoba 

odpowiedzialna 

Termin 

realizacji 

Kryterium sukcesu Niezbędne zasoby 

1. Współudział rodziców w 

organizowaniu 

uroczystości szkolnych  

 

Rada Rodziców 

Samorząd Szkolny 

nauczyciele 

cały rok odbyte uroczystości szkolne wg 

harmonogramu uroczystości 

szkolnych 

środki finansowe, 

nagrody 

2. Zorganizowanie 

warsztatów umiejętności 

wychowawczych 

 

 

pedagog szkolny raz w semestrze udział 30% rodziców w warsztatach akcja informacyjna 

dla rodziców,   

zaproszenia dla  

rodziców 

3.Organizowanie zebrań I 

konsultacji dla rodziców 

oraz Dni Otwartych    

 

Dyrektor 

wychowawcy  

nauczyciele 

 wg kalendarza 

zebrań oraz 

kalendarz 

imprez 

 60%frekwencja rodziców na 

zebraniach 

zainteresowanie 

rodziców   

4.Organizoweanie 

konkursów  

i kół przedmiotowych dla 

uczniów 

nauczyciele, 

biblioteka szkolna, 

 SU 

cały rok szkolny wysoka frekwencja  uczniów  na 

zajęciach, wzrost liczby uczniów 

biorących udział w konkursach 

akcja 

informacyjana , 

środki finansowe 

  

5. Akcje Samorządu 

Uczniowskiego:Poczta 

Walentynkowa,Szkoła w 

barwach 

narodowych,akcja 

charytatywna  na rzecz 

schroniska dla zwierząt 

opiekun SU wg planu pracy 

SU 

udział wszystkich członków SU w 

realizacji zadań; włączenie się 70% 

uczniów szkoły w organizowane 

akcje; włączenie się 30% rodziców 

w organizowane akcje 

 

plan pracy SU, 

wsparcie 

wychowawców i 

nauczycieli, chętni 

rodzice 
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2.Cel: Wskazywanie dziecku właściwych autorytetów poprzez dobór treści nauczania 
 

Działanie Osoba 

odpowiedzialna 

Termin realizacji Kryterium sukcesu Niezbędne zasoby 

1. Uwzględnienie w planie 

wychowawczym klas 

zajęć  zapoznających 

uczniów z sylwetkami 

sławnych osób,których 

życie i postawa 

odznaczały się 

wyjątkowymi  

wartościami: poświęcenie 

odwaga ,mądrość, 

wytrwałość 

wychowawcy wg klasowych 

planów 

wychowawczych 

90% uczniów zapoznanych z 

sylwetkami osób godnymi 

naśladowania 

lista autorytetów do 

uwzględnienia w planie 

wychowawczym; 

ciekawa forma 

przedstawienia 

autorytetów 

 

2. Przeprowadzenie 

konkursu dotyczącego  

patrona szkoły 

 

nauczyciel historii; 

nauczyciele j. 

polskiego 

marzec  udział 30% uczniów w konkursach przygotowanie 

uczniów , 

akcja informacyjna, 

środki finansowe 

3. Przygotowania 

związane  z uroczystymi 

obchodami 100 lecia 

szkoły 

 

 

powołany zespół wg 

harmonogramu 

prac zespołu 

wszyscy uczniowie i nauczyciele  

zaangażowani w organizację 

uroczystości 

 

akcja informacyjna; 

sprawny przepływ 

informacji w zespole,  

środki finansowe 
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3.Cel: Właściwa postawa uczniów podczas uroczystości szkolnych i państwowych 

Działanie Osoba 

odpowiedzialna 

Termin realizacji Kryterium sukcesu Niezbędne zasoby 

1. Uatrakcyjnienie apeli i 

uroczystości szkolnych 

(dekoracje) 

treści dostosowane do 

wieku uczniów  

 

osoby 

odpowiedzialne za 

przygotowanie apeli 

wg kalendarza 

uroczystości 

szkolnych 

zainteresowanie uczniów 

uroczystością szkolną; 

atmosfera ciszy podczas apeli 

umożliwiająca przekazanie 

społeczności szkolnej prezentowane 

treści 

uzdolnieni artystycznie 

uczniowie, 

właściwe nagłośnienie, 

ciekawe scenariusze 

2. Przeprowadzenie w 

każdej klasie pogadanki 

na temat znaczenia 

odpowiedniego stroju i 

właściwego zachowania 

podczas uroczystości 

szkolnych 

 

wychowawcy wrzesień  90% uczniów ubranych w strój 

galowy podczas uroczystości 

szkolnych 

czas przeznaczony na 

godz. wychowawczych 

3. Egzekwowanie od 

uczniów właściwego stroju 

i postawy  podczas 

uroczystości szkolnych 

 

wychowawcy klas wg kalendarza 

uroczystości 

szkolnych 

90% uczniów ubranych w strój 

galowy 

system oceniania 

zachowania 
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4.Cel: Kulturalne zachowanie w stosunku do osób dorosłych i rówieśników 

Działanie Osoba 

odpowiedzialna 

Termin realizacji Kryterium sukcesu Niezbędne zasoby 

1. Gazetki promujące 

kulturę dobrego 

zachowania i wartości 

ogólnoludzkie 

 

biblioteka  

SU 

październik /  

listopad 

dwie gazetki ścienne dotyczące 

tematu 

materiały do wykonania 

gazetki 

 

2. Zasady  dobrego 

zachowania SAVOIR-

VIVRE 

konkurs 

opiekun SU październik /  

maj 

wybrana przez uczniów z każdej klasy 

osoba, która  znają SAVOIR-VIVRE 

ogłoszenie akcji, 

szczegółowe 

zapoznanie uczniów z 

jej  zasadami, nagrody  

 

3.Wdrażanie  nowej metody 

pracy wspierającej ucznia w 

jego rozwoju TUTORING -

”Wychować człowieka 

mądrego” 

 tutorzy wrzesień/ 

czerwiec 

 30% uczniów deklaruje poprawę 

relacji między  

uczniem- nauczycielem ,  

uczniem - uczniem 

czas na realizację  

zajęć, materiały do 

przeprowadzenia zajęć 

zgodnie ze 

scenariuszem 

 

 

4. Wyjazdy do kina, 

muzeum, teatru, itp. 

wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotów 

 

cały rok szkolny dwa wyjazdy każdej klasy w ciągu 

roku szkolnego 

środki finansowe  
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5.Cel: Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za słowo, za czyny i drugiego człowieka 

Działanie Osoba 

odpowiedzialna 

Termin realizacji Kryterium sukcesu Niezbędne zasoby 

1.Przeprowadzenie lekcji 

wychowawczej dotyczącej 

krzywdzenia innych ludzi  

przez używanie 

wulgaryzmów 

wychowawcy październik/ 

listopad 

 100% udział uczniow w zajęciach scenariusz zajęć 

godziny 

wychowawczej 

2. Przygotowanie lekcji 

języka polskiego 

dotyczącej kultury słowa 

nauczyciele 

 j. polskiego 

grudzień  100% udział uczniow w zajęciach scenariusz zajęć 

języka polskiego, 

słowniki, prezentacja 

3. Systematyczne 

zwracanie uwagi 

pracowników szkoły na 

pojawiające się wśród 

uczniów wulgaryzmy 

wszyscy 

pracownicy szkoły 

cały rok szkolny brak zgłoszeń o używaniu 

wulgaryzmów przez uczniów 

podczas wszystkich lekcji oraz 

przerw 

sprecyzowana zasada 

przekazana wszystkim 

pracownikom szkoły 

4. Przeprowadzenie 

konkursu literackiego dla 

klas 4-8 oraz konkursu 

plastycznego dla klas 1-3 

 

nauczyciele 

j. polskiego, 

n-l plastyki 

styczeń- 

luty 

 udział 30% uczniów w konkursach regulamin konkursów, 

teksty literackie, 

nagrody 

5.Realizacja zadań  

wolontariatu poprzez 

zorganizowanie akcji  

„Zbiórka karmy dla 

schroniska  

„Pomóż dzieciom 

przetrwać zimę” 

”Pomoc koleżeńska” 

koordynatorzy  

opiekunowie 

SU 

 

październik – 

rozpoczęcie 

działalności, 

realizacja zadań 

– cały rok 

szkolny 

 

30% uczniów działających w 

wolontariacie I 20% rodziców  

  

scenariusze imprez i 

akcji, środki 

finansowe, 

czas wolny 

uczestników akcji 
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6.Cel: Przekazanie uczniom praktycznych umiejętności radzenia sobie z agresją 
 

Działanie Osoba 

odpowiedzialna 

Termin realizacji Kryterium sukcesu Niezbędne zasoby  

1. Szkolenie dla nauczycieli 

pod kątem poszerzania 

wiedzy na temat agresji i 

przemocy 

 

psycholog  z Poradni 

Psychologiczno 

Pedagogicznej 

 listopad  udział  wszystkich nauczycieli w 

szkoleniu 

 materiały szkoleniowe,  

środki finansowe   

 

2.Zajęcia wychowawcze dla 

uczniów n/t pokojowego 

rozwiązywania konfliktów, 

radzenia sobie ze 

stresem,uczenie zachowań 

asertywnych 

wychowawcy, 

pedagog 

wrzesień-maj 100% zapoznanych z problematyką  scenariusze zajęć 

dostosowane do wieku 

 

3. Przeprowadzenie lekcji 

wychowawczych z 

wykorzystaniem różnych 

środków audio-wizualnych w 

celu przedstawienia 

konkretnych sposobów 

reagowania na agresję 

wychowawcy  

  

wg planu 

wychowawczego 

klasy 

wszyscy uczniowie klas uczestniczyli 

w przekazywaniu treści 

scenariusz lekcji, środki 

dobrane do grupy 

wiekowej 

 

·0 5. Udzielanie szczególnej 

pomocy psychologiczno-

pedagogicznej uczniom z 

problemami dotyczącymi 

agresywnych zachowań 

pedagog, 

psycholog, 

wszyscy pracownicy 

szkoły 

cały rok szkolny zmniejszona liczba zachowań 

agresywnych do 30% 

pedagog, psycholog 

wszyscy nauczyciele 

 

·1 6.Organizowanie spotkań z 

zakresu bezpieczeństwa  w 

szkole i w drodze    
 

wychowawcy, 

pedagog, Straż 

Miejska,Policja 

Wrzesień-

pażdziernik 

maj-czerwiec 

Zapoznanie 100% uczniów ze 

sposobami radzenia sobie w 

sytuacjach niebezpiecznych 

scenariusze,materiały 

przygotowane przez 

specjalistów        
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7     Cel: Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu 

 Działanie Osoba 
odpowiedzialna 

Termin 
realizacji 

Kryterium sukcesu Niezbędne zasoby 

 1.Realizacja projektu 

,,Szkoła przygody” -

uczniowski klub sportowy  

koordynator-  cały rok szkolny udział 20%uczniów w zajęciach 

uczniowskiego klubu sportowego, 

sala gimnastyczna, 

boiska szkolne 

licencjonowani 

trenerzy  

 2. Zawody sportowe –       

szkolne i pozaszkolne 

 

nauczyciele w-f cały rok szkolny udział większości uczniów w 

zawodach 

Nagrody 

środki finansowe 

 

 3. Zadania dotyczące 

zachowań 

prozdrowotnych 

człowieka na zajęciach 

przedmiotowych: biologia, 

przyroda 

nauczyciele 

przedmiotów 

wg programów 

nauczania 

90 % udział uczniów w zajęciach  

 

 4. Nauka udzielania 

pierwszej pomocy 

osobom poszkodowanym 

 

 dyrektor II półrocze 

 

 

80% udział uczniów szkoły w 

zajęciach 

ratownik 

medyczny, środki 

finansowe 

 5.Diagnoza uczniów pod 

kątem   zdrowotnym. 

Badania przesiewowe 

wśród wszystkich uczniów 

– badanie wad postawy 

Pielęgniarka 

szkolna  

wg terminarzu 

badań 

 

90% udział uczniów szkoły  

 6.Fluoryzacja zębów. 

 

pielęgniarka 

szkolna  

 

wg terminarzu 

badań 

 udział 90% uczniów szkoły  
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 7.Uczestnictwo w 

 programach promujących 

zdrowy styl życia.-

,,Program dla szkół” 

(owoce,warzywa i mleko 

w szkole) 

w klasach I-IV   

wychowawcy klas  cały rok szkolny  udział 90% uczniów szkoły  

 8.Realizacja 

Wojewódzkiego  Projektu 

Szkół Promujących 

Zdrowie 

koordynatorzy cały rok szkolny 80%uczniów biorących udział ,45% 

rodziców,100% nauczycieli 

Scenariusze 

lekcji,materiały 

plastyczne gazetki, 

prezentacja 

multimedialna 
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8.Cel:  Poszerzenie wiedzy na temat uzależnień od substancji psychoaktywnych 

Działanie Osoba 
odpowiedzialna 

Termin 
realizacji 

Kryterium sukcesu Niezbędne zasoby 

1. Realizacja programów 

profilaktycznych („Czyste 

powietrze wokół nas”, 

„Nie pal przy mnie proszę”,    

„Spójrz Inaczej”  

wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog   

cały rok szkolny udział 70% uczniów wprogramach środki finansowe na 

materiały potrzebne 

do realizacji 

programów; 

  

2. Spotkanie z terapeutą 

uzależnień 

Koordynator – 

pedagog szkolny 

II półrocze Udział 100% uczniów klas VI- VII   przygotowanie 

zaproszenia i 

podziękowania   

3. Prelekcja filmów 

dotyczących problematyki 

uzależnień 

”Krótki film o 

uzależnieniu””Spotkajmy 

się w realu- o uzależnieniu 

od nowych technologii ” 

wychowawca, 

pedagog szkolny 

wg 

harmonogramu 

planów pracy 

wychowawców 

poszczególnych 

klas 

 

Udział 100% uczniów klas V –VII 

 w prelekcji  

 

Filmy 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                      16 
 



                                                                                                                                                                                                                         

 
9 Cel: Kształtowanie  umiejętności mówienia prawdy, uczciwości i odwagi 

 

Działanie Osoba 

odpowiedzialna 

Termin 

realizacji 

Kryterium sukcesu Niezbędne zasoby 

1.Szkolenia dla rodziców 

nt.budowania relacji z 

dzieckiem. 

pedagog szkolny marzec udział 75% rodziców zaproszony 

specjalista 

2. Zajęcia wychowawcze 

na temat  skutków 

kradzieży   

wychowawcy wg klasowego 

planu 

wychowawczeg

o 

 

treści przekazane 90% uczniów scenariusz zajęć, 

opowiadanie 

3.Rada szkoleniowa dla 

nauczycieli Uczeń-rodzic-

nauczyciel,współpraca 

drogą  sukcesu ukcesu” 

 

 

 

pedagog szkolny styczeń udział 80% nauczycieli w szkoleniu zaproszony 

specjalista 
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10.Cel: Wzmocnienie bezpieczeństwa uczniów w Sieci 

Działanie Osoba 

odpowiedzialna 

Termin realizacji Kryterium sukcesu Niezbędne 

zasoby 

1. Szkolenia dla rodziców 

na temat zagrożeń dzieci 

w Sieci i sposobów ich 

kontrolowania 

 

pedagog szkolny 

nauczyciel 

informatyki 

wychowawcy 

świetlicy 

wdniu wybranego 

zebrania z 

rodzicami 

udział 30% rodziców w szkoleniu zaproszony 

specjalista  

2. Zajęcia edukacyjne na 

temat zagrożeń na 

zajęciach informatyki 

nauczyciele 

informatyki; 

klasy młodsze – 

wychowawcy 

 

wg programu 

nauczania 

treści przekazane 90% uczniów przygotowane 

treści 

3. Spotkanie uczniów klas 

V, VI i VII z 

przedstawicielami Policji 

dotyczące 

odpowiedzialności karnej 

nieletnich za stosowanie 

cyberprzemocy i 

sposobów reagowania na 

jej przejawy 

nauczyciele 

informatyki 

wrzesień-

październik 

przekazanie informacji 90% uczniów 

klas V, VI i VII 

zaproszeni 

specjalista 

4. Rada szkoleniowa dla 

nauczycieli 

„Cyberprzemoc i cyber 

bezpieczeństwo – jak 

sobie radzić z agresją 

elektroniczną i zapewnić 

bezpieczeństwo uczniom 

pedagog szkolny 

wychowawcy 

świetlicy 

termin w 

uzgodnieniu ze 

specjalistą 

udział 100% nauczycieli w szkoleniu zaproszony 

specjalista 
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11.Cel: Rozwój poszanowania dziedzictwa narodowego i kształtowanie świadomości narodowej 
 

Działanie Osoba 

odpowiedzialna 

Termin 

realizacji 

Kryterium sukcesu Niezbędne zasoby 

1.Wykonanie 

okolicznościowych 

gazetek ściennych na 

holu szkolnym I w 

poszczególnych salach 

opiekun SU 

nauczyciele 

plastyki , 

wychowawcy 

stosownie do 

terminów 

uroczystości 

przekazanie treści całej 

społeczności szkolnej 

materiały plastyczne  

2.Zorganizowanie  

uroczystych apeli z okazji  

Święta Niepodległości, 

Konstytucji 3 Maja  

nauczyciel muzyki, 

języka  polskiego 

świetlicy, 

wychowawcy 

listopad 

maj 

zaprezentowanie programów całej 

społeczności szkolnej 

scenariusze  

2. Lekcje wychowawcze 

na temat postaw 

patriotycznych w życiu 

codziennym 

wychowawcy wg   planu wych  treści przekazane 90% uczniów scenariusz zajęć 

3. Wycieczki klasowe 

zorganizowane pod 

kątem styczności uczniów 

z miejscami dziedzictwa 

narodowego i miejscami 

historycznymi  

np. Zamek Lubelski , 

Majdanek,cmentarz na 

ul.Kleeberga,Lipowej,   

wychowawcy wg planu wych  udział 80% uczniów w 

zorganizowanych wycieczkach 

środki finansowe 

4.Zorganizowanie 

szkolnego konkursu 

plastycznego i 

literackiego promującego 

piękno i symbolikę kraju. 

nauczyciele 

plastyki,świetlicy 

języka polskiego 

maj udział 30% uczniów w konkursie regulamin ,środki 

finansowe 



                                                                                                                                                                                                                         

 
 
 
 

9. Ewaluacja programu 
 

Informacje o skuteczności realizacji programu zbierane będą raz na rok poprzez: obserwacje, ankiety, wywiady (w tym badania 

fokusowe), rozmowy, analizę dokumentacji pedagoga oraz dokumentacji szkolnej. 

Uzyskane dane pomogą sprawdzić realizację celów i zadań oraz efektów osiągniętych w trakcie realizacji. 

W zależności od wyników posłużą one do  weryfikacji programu. 
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