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Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017: 

 

1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. 

2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach. 

3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. 
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I ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

Nr Cele i zadania Forma realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne Uwagi 

1. 
Przydział 

obowiązków służbowych 
Arkusz organizacyjny szkoły do 01.09. Dyrekcja  

2. 

Analiza 

dokumentacji osobowej 

nauczycieli pod kątem 

zgodności przyznanych 

obowiązków posiadanego 

wykształcenia 

  Dyrekcja  

4. 
Opracowanie rocznego planu  

wychowawczo-profilaktyczny 
Plan wychowawczo-profilaktyczny wrzesień 

Dyrekcja, nauczyciele, 

pedagog szkolny, 

pielęgniarka 

 

5. 
Opracowanie Planu Nadzoru 

Pedagogicznego 
Plan Nadzoru Pedagogicznego wrzesień Dyrekcja 

Zgodnie 

 z planem 

nadzoru 

pedagogicznego 

6. 
Organizacja pracy 

zespołów przedmiotowych 
 wrzesień 

Przewodniczący 

zespołów 
 

7. Promocja szkoły w środowisku 

1. Propagowanie wydarzeń szkolnych w prasie lokalnej. 

2. Prowadzenie kroniki szkolnej. 

3. Aktualizacja strony internetowej. 

Cały rok 

Arleta Fryśna 

Ewa Tomys 

Mieczysław Błoszyk 

 

8. 
Praca 

zespołów przedmiotowych. 

1. Wszyscy nauczyciele pracują w zespołach 

przedmiotowych wg ustalonych planów 
Cały rok Nauczyciele  
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9. 

Realizacja zasad „Bezpiecznej 

szkoły”.  

Profilaktyka - zapewnienie 

uczniom bezpieczeństwa. 

1. Kontrola obiektów i sprzętu pod względem 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas zajęć szkolnych 

(dyżury nauczycieli). 

3. Realizowanie założeń programu profilaktycznego 

w zakresie prowadzenia działań wychowawczych 

i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej 

uzależnieniem. 

4. Współpraca z policją, strażą pożarną 

i innymi instytucjami odpowiedzialnymi za 

bezpieczeństwo oraz w zakresie profilaktyki uzależnień. 

5. Zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego 

poruszania się po drogach. 

6. Uwzględnienie tematyki z bezpieczeństwa 

i  profilaktyki uzależnień na godzinach wychowawczych, 

zajęciach dydaktycznych oraz podczas zajęć 

zintegrowanych i pozalekcyjnych. 

7. Realizowanie tematyki na technice i EDB. 

8. Zapoznanie z przepisami BHP. 

9. Uaktualnienie regulaminów postępowania podczas 

przerw międzylekcyjnych w szatni, stołówce, na boisku 

szkolnym, w budynku nauczania wczesnoszkolnego, 

placu zabaw, boiska „Orlik”, sali gimnastycznej, 

sali zabaw, procedur postępowania w przypadku 

sytuacji kryzysowych. 

10. Sprawdzanie celu przybycia oraz tożsamości osób 

obcych na terenie szkoły. 

11. „Czujmy się bezpiecznie” – blok tematyczny 

w klasach nauczania wczesnoszkolnego. 

12. Poznanie procedur postępowania w przypadku 

zagrożeń, np. pożaru. 

13. Poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy. 

14. Organizacja konkursu dla uczniów szkół Regionu 

Kozła „Bezpieczna droga do szkoły”. 

Cały rok 

Dyrekcja, pedagog 

szkolny, wychowawcy 

klas, nauczyciele, 

zaproszeni goście, 

pracownicy obsługi, 

pielęgniarka, M. 

Błoszyk, T.Krawczyk 
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15. Zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego 

użytkowania przyrządów i pomocy dydaktycznych 

podczas wykonywania ćwiczeń. 

16. Egzekwowanie od rodziców pisemnej zgody na 

udział dzieci w zajęciach pozalekcyjnych w szkole i poza 

nią oraz na zawody sportowe, konkursy. 

17. Wypracowanie celów, form, zasad zachowania 

podczas wycieczek szkolnych, opracowanie regulaminu. 

18. Pisemne zestawienie uczniów, którzy nie uczęszczają 

na zajęcia z języków obcych i religii oraz sprawdzanie 

listy obecności. 

19. Aktualizacja numerów kontaktowych 

rodziców/opiekunów prawnych koniecznych 

w przypadku nagłego zachorowania lub wypadku. 

20. Zapoznanie 

uczniów z regulaminami pracowni przedmiotowych. 

21. Egzekwowanie od rodziców zwalniania 

uczniów z zajęć tylko na pisemną prośbę lub osobiste 

poinformowanie osoby upoważnionej. 

22.Organizacja akcji „Odblaskowe Przedszkolaki”. 

23. Realizacja obowiązku doprowadzania 

oraz odbierania dziecka, które nie ukończyło 7 lat do 

szkoły przez osobę upoważnioną. 

24. Egzekwowanie od rodziców pisemnej zgody na 

wyjazd ucznia środkiem transportu nauczyciela, na 

zawody, konkursy odbywające się poza szkołą. 

25. Pogadanki i zajęcia z tematyki ruchu drogowego. 

26. Dostosowanie pomieszczeń i sprzętu dla 

uczniów wiekowo młodszych. 

27. Odnotowywanie wypadków uczniów podczas pobytu 

w szkole. 
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II PROCES NAUCZANIA 

Nr Cele i zadania Forma realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne Uwagi 

1. 

Umożliwienie uczniom 

zdobywanie wiedzy 

 i umiejętności. 

1. Realizacja podstawy programowej. 

2. Przeprowadzanie egzaminów próbnych – w kl. 

III GIM. 

3. Diagnozy wstępne w klasach IV SP i I Gim. 

4. Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień 

uczniów przez indywidualizowanie stawianych im zadań 

oraz przygotowanie do udziału w konkursach 

wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych, udział w kółkach 

przedmiotowych. 

5. Praca z uczniem mającym trudności w nauce. 

6. Systematyczne badanie przyrostu wiedzy 

z nauczanych przedmiotów. 

7. Przeprowadzenie akcji czytelniczej „Weź, przeczytaj, 

oddaj”. 

8. Udział w imprezie „Mikołajki jak z bajki” - SU czyta 

przedszkolakom. 

9. Lekcje biblioteczne. 

10. Konkurs „Szybki jak kalkulator”. 

11. Prowadzenie diagnozy „Sesja z plusem”. 

12. Dzień liczby pi. 

Cały rok Wszyscy nauczyciele  

2. 

Podniesienie 

efektywności kształcenia 

uczniów ze 

specjalnymi potrzebami eduka

cyjnymi 

1. Zajęcia dodatkowe, indywidualne, rewalidacyjne. 

2. Terapia logopedyczna, pedagogiczna, psychologiczna. 

3. Współpraca z PPPP w Wolsztynie. 

4. Rady szkoleniowe, samokształcenie, kursy 

doszkalające, konferencje szkoleniowe 

Cały rok 

Nauczyciele, pedagog 

szkolny, terapeuta 

pedagogiczny, 

psycholog szkolny, 

logopeda. 

 

3. 

Realizacja programu 

podniesienia 

efektywności nauczania 

1. Udział uczniów w zajęciach projektowych 

oraz dodatkowych. 

2. Wykorzystanie technologii komputerowej 

i informacyjnej. 

3. Szkolenie w zakresu obsługi tablicy interaktywnej 

w ramach WDNu. 

Cały rok 

Dyrekcja, Rada 

Rodziców, nauczyciele, 

wychowawcy. 
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III PROCES WYCHOWANIA 

Nr Cele i zadania Forma realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne Uwagi 

1. 

Realizowanie programu 

wychowawczego założeń 

profilaktycznych przy 

współudziale Rady 

Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego 

1. Konsultacja, opiniowanie i pomoc w realizacji zadań 

wynikających z programów obowiązujących w szkole. 

2. Realizowanie zadań wychowawczych w klasach. 

Cały rok. 

Dyrekcja, Rada 

Rodziców, nauczyciele, 

wychowawcy, pedagog 

szkolny, pielęgniarka 

szkolna. 

 

2. 

Diagnozowanie 

i monitorowanie zachowań 

uczniów 

1. Ankietowanie uczniów, rodziców, nauczycieli. 

2. Stałe monitorowanie zachowania – monitoring 

wizyjny. 

3. Ocenianie zachowania zgodnie z WSO. 

4. Pełnienie dyżurów zgodnie z harmonogramem 

dyżurów nauczycieli. 

5. Dokumentowanie przez pedagoga szkolnego 

negatywnych zachowań uczniów. 

Cały rok 
Wszyscy nauczyciele, 

pedagog szkolny. 
 

3. 

Wdrażanie 

profilaktyki zdrowotnej. 

              Zdrowy styl życia 

1. Konkursy wiedzy o zdrowiu. 

2. Gazetki tematyczne z zakresu 

tematyki promocji zdrowia i walki z uzależnieniami. 

3. Wyposażenie uczniów w niezbędną wiedzę na 

godzinach wychowawczych, zajęciach do życia 

wychowania w rodzinie, zajęciach pedagogicznych o 

zdrowiu, higienie osobistej, zdrowym odżywianiu, trosce 

o zdrowie psychiczne i walki z uzależnieniami. 

4. Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno – 

Epidemiologiczną w Wolsztynie. 

5. Hartowanie organizmu w różnych warunkach 

pogodowych. 

6. Prowadzenie przesiewowych badań słuchu. 

7. Wskazanie uczniom różnych form organizacji i zajęć 

ruchowych z wykorzystaniem naturalnych 

warunków terenowych. 

8. Współpraca z rodzicami w zakresie 

promocji zdrowego stylu życia, promocji zdrowia 

Cały rok 

Dyrekcja, wszyscy 

nauczyciele, pedagog 

szkolny, Jadwiga Żak, 

pielęgniarka szkolna. 
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i walki z uzależnieniami i działań 

profilaktyki uzależnień. 

9. Organizacja spotkania z dietetykiem. 

10. Dostosowanie ławek i krzeseł do wzrostu uczniów. 

11. Wspólne układanie rozkładu dnia ucznia 

z uwzględnieniem czasu przeznaczonego na naukę, 

wypoczynek, zabawę i sen. 

13. Wyposażenie pomieszczeń sanitarnych. 

14. Sprawdzanie czystości przez pielęgniarkę szkolną. 

15. Prowadzenie gimnastyki korekcyjnej. 

16. Kontrolowanie prawidłowej postawy podczas pracy 

ucznia w szkole, a w szczególności dzieci wiekowo 

młodszych. 

17. Prezentacja filmów edukacyjnych promujących 

zdrowy styl życia oraz profilaktyki uzależnień 

i walki z uzależnieniami. 

18. Udział w ogólnopolskich akcjach z zakresu 

profilaktyki zdrowego stylu życia 

oraz profilaktyki uzależnień. 

19. Okresowe badania stomatologiczne dla 

uczniów nauczania wczesnoszkolnego. 

20. Fluoryzacja zębów połączona z nauką prawidłowego 

szczotkowania. 

21. Propagowanie aktywnego stylu życia w czasie 

wolnym od zajęć poprzez organizowanie: wycieczek 

rowerowych, wycieczek krajoznawczo – turystycznych, 

imprez sportowych, biegów charytatywnych, 

wypoczynków w czasie letnim i zimowym, zajęć 

pozalekcyjnych o charakterze sportowo – rekreacyjnym. 

4. 
Kształtowanie 

postaw proekologicznych 

1. Segregacja odpadów. 

2. Zbiórka surowców wtórnych. 

3. Wdrażanie do dbałości o środowisko. 

5. Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, Dzień Drzewa. 

6. Gazetki tematyczne, apele, nasadzenia. 

Cały rok 
Wszyscy nauczyciele 

Joanna Rostkowska 
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5. Edukacja patriotyczna 

1. Organizowanie uroczystości szkolnych o charakterze 

wychowawczym, kulturowym, realizacja planu 

Samorządu Uczniowskiego. 

2. Opieka nad pomnikami: 

pomordowanych przez hitlerowców (Stary Jaromierz), 

Anny Sewohl na cmentarzu w Kopanicy. 

Cały rok 
Wszyscy nauczyciele 

Samorząd Uczniowski 
 

6. 
Rozwijanie 

samorządności uczniowskiej 

1. Mobilizowanie uczniów do prac związanych 

z utrzymaniem ładu, estetyki i porządku w szkole. 

2. Wspieranie inicjatyw Samorządu Uczniowskiego. 

Cały rok 
Wszyscy nauczyciele 

Samorząd Uczniowski 
 

7. Edukacja kulturalna 

1. Organizowanie wyjazdów do teatru, kina i In. 

2. Udział w szkolnych koncertach filharmonii. 

3. Wdrażanie do kulturalnego spędzania czasu wolnego 

poprzez organizację dyskotek, imprez o charakterze 

kulturalno – rozrywkowym. 

Cały rok 
Wszyscy 

nauczyciele 
 

8. 
Profilaktyka agresji i przemocy 

w szkole 

1. Warsztaty szkoleniowe. 

2. Spotkania z przedstawicielami policji. 

3. Pogadanki, rozmowy indywidualne. 

4. Prezentacja filmów edukacyjnych. 

5. Wdrażanie do rozwiązywania konfliktów bez użycia 

siły. 

6. Zajęcia z cyklu „Stop przemocy”. 

 

Cały rok 

Wychowawcy klas, 

pedagog szkolny, 

psycholog szkolny 

 

9. 

Integracja zespołu klasowego. 

Wdrażanie do tolerancji, 

wzajemnego szacunku 

oraz empatii 

1. Prowadzenie zajęć integracyjnych, mających na celu 

walkę z wykluczeniem społecznym np. osób 

niepełnosprawnych. 

2. Prowadzenie zajęć edukacyjno – integracyjnych dla 

dzieci i młodzieży z zakresie promocji zdrowia 

i profilaktyki uzależnień dostosowanych do potrzeb 

młodzieży  

3. Prowadzenie zajęć dotyczących 

tolerancji oraz wyciągania zbyt pochopnych opinii. 

Cały rok 

Wychowawcy klas, 

wszyscy nauczyciele, 

pedagog szkolny, 

psycholog szkolny 
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4. Organizowanie imprez klasowych, szkolnych 

z udziałem dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. 

5. Współpraca z Fundacją Dar Szpiku. Działalność 

Wolontariatu – Drużyna Szpiku. 
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IV PROCES PRACY OPIEKUŃCZEJ 
Nr Cele i zadania Forma realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne Uwagi 

1. 
Organizacja 

opieki pedagogicznej 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom na terenie szkoły 

poprzez organizowanie dyżurów nauczycieli zgodnie 

z przepisami BHP 

Cały rok 
Dyrekcja, wszyscy 

nauczyciele 
 

2. 

Objęcie opieką świetlicy 

wszystkich 

dzieci potrzebujących 

1. Prowadzenie zajęć w ramach świetlicy szkolnej dla 

uczniów potrzebujących. 
Cały rok 

Nauczyciel zajęć 

świetlicowych 
 

3. 
Zapewnienie obiadów 

 w szkole 

1. Prowadzenie dożywiania uczniów rodzin potrzebujących. 

2. Urozmaicenie jadłospisu obiadowych.  
Cały rok Dyrekcja  

4. 
Współdziałanie szkoły  

i rodziny 

1. Przypomnienie kryteriów ocen z nauczania i zachowania. 

2. Wspieranie rodziny poprzez zapewnienie uczniom 

opieki świetlicowej, dożywiania oraz pomocy materialnej 

w formie dofinansowań. 

3. Spotkania z rodzicami (wywiadówki, spotkania 

wychowawców z rodzicami, imprezy szkolne). Promowanie 

zdrowego stylu życia, propagowanie informacji i działań 

z zakresu profilaktyki uzależnień. 

4. Działalność Rady Rodziców. 

5. Uświadamianie rodziców w kwestii radzenia 

z problemami wychowawczymi, edukacyjnymi swoich 

dzieci oraz zagrożeniami z zakresu uzależnień wśród 

dzieci i młodzieży. 

6. Zapobieganie niepowodzeniom wychowawczym 

oraz edukacyjnym poprzez współpracę z instytucjami tj. 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Policja, Ośrodek 

Pomocy Społecznej. Wskazywanie zakresu pomocy 

w zależności od zaistniałych problemów edukacyjnych 

i wychowawczych (np. wagary, środki odurzające - 

dopalacze, papierosy, alkohol, patologia). 

7. Bieżące informowanie rodziców o problemach 

Cały rok 

Dyrekcja, wszyscy 

nauczyciele, 

wychowawcy, Pedagog 

szkolny, psycholog 

szkolny, rodzice. 
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wychowawczych, edukacyjnych dzieci. 

8. Konsultacje z psychologiem szkolnym, pedagogiem 

szkolnym, logopedą – działania profilaktyczne z zakresu 

zagrożeń dzieci i młodzieży. 

9. Organizowanie zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno – 

kompensacyjnych, dydaktyczno – wyrównawczych, 

logopedycznych, indywidualnych. 

5. Profilaktyka uzależnień 

1. Zajęcia dotyczące zapobiegania używaniu alkoholu, 

nikotyny, narkotyków, dopalaczy. 

2. Gazetki tematyczne z zakresie promocji zdrowego stylu 

życia, zdrowia psychicznego, profilaktyki uzależnień. 

3. Filmy edukacyjne, profilaktyczne, promujące zdrowy styl 

życia. 

4. Konkursy, teatry profilaktyczne. 

5. Uświadamianie rodziców dotycząca skutków używania 

przez dzieci substancji psychoaktywnych. 

6. Współorganizowanie wypoczynku dla dzieci zagrożonych 

problemem uzależnień, aktywizowanie dzieci i młodzieży, 

wzmacnianie ich poczucia własnej wartości. 

7. Spotkania z przedstawicielami policji w zakresie działań 

profilaktycznych, programów profilaktycznych oraz działań 

doraźnych. 

8. Udział w akcjach ogólnopolskich promujących zdrowy 

styl życia, z zakresu walki z narkotykami, dopalaczami, 

papierosami i alkoholem. 

9. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla 

dzieci i młodzieży i ich rodziców w zakresie 

profilaktyki uzależnień, zagrożenia niedostosowaniem 

społecznym w zależności od potrzeb i zachowań 

dzieci i młodzieży. 

Cały rok 

Wychowawcy klas, 

pedagog szkolny, 

psycholog szkolny, 

wszyscy nauczyciele, 

pielęgniarka szkolna. 
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V PRACE GOSPODARCZE 

 

Nr Cele i zadania Forma realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne Uwagi 

1. 
Rozwijanie bazy 

dydaktycznej w szkole 

1. Doposażenie klas w pomoce dydaktyczne i sprzęty. 

2. Unowocześnienie pracowni szkolnych. 

3. Wzbogacenie księgozbioru biblioteki. 

4. Tworzenie lepszych warunków pracy. 

5. Wprowadzenie dziennika elektronicznego. 

Cały rok 

Rada Rodziców, 

Dyrekcja, wszyscy 

nauczyciele 

 

2. 
Monitorowanie stanu bazy 

w szkole 

1. Malowanie pomieszczeń wg potrzeb. 

2. Wymiana wykładzin wg potrzeb. 

3. Prace bieżące (np. naprawa sprzętu). 

Cały rok 
Dyrekcja, nauczyciele, 

konserwator. 
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VI UWAGI DO REALIZACJI PROGRAMU 

 

1. Program jest realizowany na lekcjach wychowawczych, lekcjach przedmiotowych, przedmiotowych czasie uroczystości szkolnych, zabaw, 

wycieczek klasowych z wychowawcą i szkolnych, przerw międzylekcyjnych, spotkań klasowych z rodzicami, indywidualnych 

rozmów z uczniami                      i rodzicami. 

2. W jego realizacji przewidziana jest współpraca z osobami instytucjami wspomagającymi szkołę (m.in. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna                     

w Wolsztynie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlce, Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie, pedagog szkolny, psycholog szkolny). 

3. Ewaluacja i ocena podjętych działań wychowawczych i profilaktycznych będzie prowadzona, co najmniej 2 razy w roku na podsumowujących RP. 

4. Zadania wynikające z programu Wychowawczego i Profilaktycznego szkoły są realizowane we współpracy uczniów, rodziców, 

nauczycieli                               i pracowników szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Wychowawczy i Profilaktyczny Szkoły został uchwalony przez Rade Rodziców ZPSPiG w Kopanicy w porozumieniu z Radą Pedagogiczną  

w dniu 15.09.2016 roku. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Rodziców  Przewodniczący Rady Pedagogicznej 


