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Aneks do Programu Wychowawczo - Profilaktycznego na lata 2018 – 2021  

Szkoły Podstawowej nr 2 im.  Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach z dnia 23.09.2019r. 

 

W związku z opuszczeniem szkoły przez ostatnie klasy gimnazjalne, w roku szkolonym 2018/19 z programu wykreślone zostały treści 

dotyczące diagnozy klas 8 i 3 gimnazjalnych oraz wprowadzone zostały korekty zapisów uwzględniające realizację zadań dla gimnazjalistów. 

Jednocześnie program został poszerzony o zapisy obejmujące działania wobec nowych, młodszych uczniów przyjętych do szkoły w roku szkolnym 

2019/2020. 

 

1. Z obszaru ANALIZA DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ wykreślony został punkt 5, skorygowana została kolejność dalszych 

punktów.  

2. Do działu ZADANIA dopisane zostały treści zaznaczone kursywą. Zapisy niewymagające korekty i modyfikacji zostały pominięte w tabeli. 

 

Cele Działania i obszary pracy. Możliwe formy realizacji Odpowiedzialni 

1.Kształtowanie postaw 

wzajemnej życzliwości, 

tolerancji i szacunku.   

 

Tworzenie katalogu norm i zasad klasowych, 

praca nad normami szkolnymi, tradycjami 

klasowymi.  

 

Zwracanie uwagi na kulturę osobistą i kulturę 

języka. 

 

Zajęcia z wychowawcami, dyskusje klasowe, 

zawieranie kontraktu klasowego. 

Przydzielanie zadań i obowiązków 

uczniom. 

 

Stosowanie zwrotów grzecznościowych. 

 

wychowawcy 

 

wszyscy pracownicy 

szkoły 

2.Rozwijanie 

zainteresowań i 

osobowości uczniów,  

stwarzanie 

optymalnych 

warunków do nauki, 

samopoznania w 

Przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym. 

 

 

 

 

 

 

Przeprowadzenie diagnozy uczniów. 

 

Realizacja zajęć z zakresu pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej dla 

uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. 

 

wychowawcy, psycholog, 

pedagog 

Nauczyciele, specjaliści 
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różnych kontekstach 

oraz określania 

własnego potencjału. 

Analiza indywidualnych przypadków 

uczniów, badania ankietowe, konsultacje z 

rodzicami, nauczycielami. 

Pedagog, psycholog, 

nauczyciele 

4.Dbanie o 

bezpieczeństwo, 

kształtowanie 

odpowiedzialności, 

poszanowania norm, 

praw i postaw społ.  

 

Zapoznawanie z zasadami, regułami 

obowiązującymi w środowisku szkolnym. 

 

Kształtowanie postaw poszanowania mienia, 

pracy innych. 

 

Zajęcia z nauczycielami, specjalistami, 

wykorzystywanie codziennych sytuacji do 

utrwalania poznanych zasad. 

 

Dbanie o sprzęt i materiały znajdujące się 

w szkole i klasie. 

 

nauczyciele, 

wychowawcy, pracownicy 

szkoły  

5.Rozwijanie postaw 

patriotycznych, 

kultywowanie tradycji. 

Wpajanie szacunku dla tradycji, historii i 

symboli narodowych. 

 

Poznawanie historii regionu, tradycji, legend 

polskich, znaczenia i istoty poszczególnych 

świąt. 

 

Udział w obchodach świąt państwowych. 

 

Organizacja święta „Pasowanie na ucznia 

klasy 1”. 

 

Lekcje tematyczne, zajęcia o patronie, 

zajęcia przybliżające życiorysy i dorobek 

znaczących dla świata osobowości. 

 

Koordynatorzy, 

organizatorzy imprez 

Wychowawcy, 

nauczyciele, bibliotekarz 

10.Promowanie 

alternatywnych form 

spędzania czasu 

wolnego, uczenie zasad 

właściwego odżywiania 

i dbania o siebie. 

Udział szkoły w programach prozdrowotnych. 

 

Wpływ hałasu na zdrowie człowieka. 

 

Dbanie o prawidłową postawę ciała, zdrowy 

kręgosłup. 

 

 

Uczestnictwo w programie „Szkoła 

Promująca Zdrowie”, „Owoce i  warzywa”, 

„Produkty mleczne w szkole”. 

 

Zorganizowanie akcji edukacyjnej 

dotyczącej hałasu. 

 

Udział szkoły w akcji ‘Lekki tornister”. 

koordynator programu, 

nauczyciele 

 

Pielęgniarka, nauczyciele, 

pedagog 
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Aneks opracowała: 

Justyna Nowak – pedagog szkolny 

Przyjęty uchwałą Rady Rodziców 11.09.2019 r. 

11.Życie w zgodzie z 

naturą. Troska o 

środowisko, najbliższe 

otoczenie, 

kształtowanie postaw 

ekologicznych. 

1. Kształtowanie wrażliwości na otaczający 

świat, naturę. 

 

2. Poznawanie najbliższego otoczenia, 

regionu, dbanie o najbliższe środowisko. 

1. Udział w wyjazdach i wycieczkach 

edukacyjno – przyrodniczych, 

konkursach. 

 

2. Wprowadzenie w szkole nawyku 

segregowania śmieci. 

 

3. Udział w akcjach ekologicznych 

„Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”. 

 

4. Przeprowadzenie zajęć tematycznych. 

 

5. Publikowanie informacji dotyczących 

akcji ekologicznych. 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele przedmiotowi 

 

Wszyscy pracownicy 

szkoły 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

 

Nauczyciele przyrody, 

biologii, wychowawcy 


