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PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021
ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

SPOSÓB I FORMY REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN
REALIZACJI

1. Zapewnienie uczniom
bezpieczeństwa w szkole, w
czasie wyjść, wycieczek,
wyjazdów i zawodów
sportowych.

 Przeprowadzenie lekcji na temat zasad
bezpieczeństwa w szkole i poza nią.
 Przestrzeganie harmonogramu dyżurów przez
nauczycieli.
 Aktywny udział uczniów w przygotowywaniu
się do wycieczek i wyjazdów (wspólne
opracowanie celu i regulaminu wycieczki).
 Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas
dowozu autobusem.
 Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas
pobytu na świetlicy.
 Natychmiastowe zawiadamianie rodziców
(prawnych opiekunów) w przypadku złego
samopoczucia lub nagłej choroby dziecka,
urazów na lekcjach wychowania fizycznego.
 Zwrócenie uwagi rodziców na właściwy
sposób zwalniania dziecka z zajęć, w przypadku
dzieci młodszych osobiste odebranie dziecka ze
szkoły lub przez wskazaną osobę dorosłą.
 Udział w programie „Bezpieczny Puchatek”
dla kl I

wszyscy nauczyciele

cały rok
szkolny

 Przeprowadzenie pogadanek nt.
bezpieczeństwa i zagrożeń w ramach różnych
zajęć, zwrócenie uwagi na naukę prawidłowego
reagowania w przypadku bezpośredniego
zagrożenia życia.

wszyscy nauczyciele

BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW

CEL GŁÓWNY

2. Poznanie podstawowych
czynności ratujących
ludzkie życie.

opiekun dowozu
nauczyciele świetlic

wszyscy nauczyciele

wychowawcy,
nauczyciele świetlic

wychowawcy kl 1

cały rok
szkolny
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 Zapoznanie z numerami telefonów
alarmowych.

wszyscy nauczyciel

cały rok
szkolny

BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI ORAZ
WŁAŚCIWE WYKORZYSTANIE URZĄDZEŃ TIK

 Zorganizowanie zajęć warsztatowych z zakresu ………………..
udzielania pierwszej pomocy dla dzieci i
młodzieży- akcja „Fantom”
1. Kształtowanie
umiejętności
funkcjonowania
w środowisku cyfrowym.

2. Kształtowanie
umiejętności właściwego
wykorzystania urządzeń
TIK.

 Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych
poświęconych efektywnemu i właściwemu
korzystaniu z zasobów Internetu, zwrócenie
uwagi na respektowanie prawa autorskiego,
przestrzeganie netykiety.

nauczyciel
informatyki,
wychowawcy

 Przeprowadzenie zajęć poświęconych
właściwemu korzystaniu z portali
społecznościowych, prowadzeniu blogów,
udziale w forach, platform edukacyjnych.
 Wyposażenie uczniów i rodziców w wiedzę
dotyczącą zagrożeniom w sieci.
 Zorganizowanie Dni Bezpiecznego Internetu
w ramach ogólnopolskiej kampanii Dziecko
w sieci.

j.w.

 Przygotowanie gazetek poświęconych
urządzeniom TIK ze zwróceniem uwagi na ich
właściwe wykorzystanie.
 Prowadzenie zajęć aktywizujących z
wykorzystaniem urządzeń TIK.

nauczyciel
informatyki

cały rok
szkolny

nauczyciele
przedmiotowi

j.w.

wychowawcy,
pedagog, nauczyciel
informatyki

termin
zgodnie z
planem
nauczania
informatyki i
planem
wychowawcz
ym danej
klasy
cały rok
szkolny
styczeńmarzec 2021

PROFILA
KTYKA
UZALEŻNIEŃ

CHOROBY CYWILIZACYJNE, A ZDROWY STYL ŻYCIA
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1.Wyposażenie uczniów,
rodziców i nauczycieli
w wiedzę dotyczącą
właściwego żywienia
i higieny osobistej.

 Propagowanie wśród rodziców, nauczycieli
i uczniów artykułów poświęconych
właściwemu żywieniu dzieci i młodzieży.
 Przeprowadzenie zajęć prozdrowotnych na
lekcjach wychowania fizycznego, pracy
techniki, lekcjach do dyspozycji
wychowawcy.

pedagog- gazetki,
broszurki

2. Realizacja projektów
poświęconych właściwemu
żywieniu.
3. Propagowanie aktywnego
spędzania wolnego czasu.

 Realizacja programów poświęconych zdrowiu
i zdrowemu odżywianiu
 Projekt Śniadanie daje moc
 Przeprowadzenie akcji „Tydzień promocji
zdrowia”

wszyscy nauczyciele

 Udział w „Akademii małego turysty”profilaktyka i bezpieczeństwo w górach

wychowawcy klas 48

termin
uzależniony
od warunków
pogodowych

 Udział uczniów w programie profilaktycznym
„Archipelag skarbów”, „Debata”

pedagog szkolny,
dyrekcja

według
harmonogra
mu

1. Udział uczniów w
spektaklach bądź
programach poświęconych
profilaktyce.

cały rok
szkolny

nauczyciele
wychowania
fizycznego, zajęć
technicznych,
wychowawcy

nauczyciele klas 1-3
nauczyciele klas 1-3

cały rok
szkolny
listopad
cały rok
szkolny
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 Poruszanie problematyki uzależnień i
odpowiedniej profilaktyki na różnych
przedmiotach

2. Pogłębianie wiedzy
uczniów, nauczycieli i
rodziców dotyczącej
uzależnień od alkoholu,
nikotyny, środków
psychoaktywnych,
dostępnych bez recepty
leków oraz na temat
odpowiedniej profilaktyce.

wszyscy nauczyciele

cały rok
szkolny

nauczyciele

cały rok
szkolny

opiekunowie zajęć

wg.
harmonogra
mu

wychowawcy,
nauczyciele języka
polskiego

termin
zgodnie z
planem
nauczania j.
polskiego i
planem
wychowawcz
ym danej



3.Przygotowanie oferty
 Prowadzenie zajęć rozwijających: SKS, kółko
zajęć rozwijających
plastyczne, kółko teatralne, kółko językowe
zainteresowania
 Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych
i uzdolnienia, jako
oferowanych przez instytucje pozaszkolne
alternatywa pozytywnej 
„Już pływam”, nauka gry na gitarze, robotyka,
szkoła językowa, zajęcia sportowe
formy działalności
zaspakajającej ważne
3.
potrzeby, w szczególności
potrzebę podniesienia
samooceny, sukcesu.

PRZECIWDZIAŁ
ANIE ZJAWISKU
NIERESPEKTOW
ANIA NORM
SPOŁECZNYCH
W TYM AGRESJI
W SZKOLE

1.Dostarczenie wiadomości i
rozwijanie
umiejętności
dotyczących
przeciwdziałania agresji w
szkole
na
zajęciach
dydaktycznowychowawczych.

 Przeprowadzenie lekcji do dyspozycji
wychowawcy i języka polskiego dotyczących
przyczyn złości, agresji, przemocy oraz ich
przejawów i sposobów radzenia sobie z tymi
problemami.
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klasy

 Przeprowadzenie lekcji do dyspozycji
wychowawcy poświęconych prawom dziecka,
prawom i obowiązkom ucznia, powszechnie
obowiązującym normom społecznym,
zapoznanie z regulaminami.

wychowawcy

wrzesieńpaździernik

 Przygotowanie gazetek ściennych
poświęconych prawom dziecka.

nauczyciele

wrzesieńpaździernik

1. Systematyczna kontrola
spóźnień i nieobecności
uczniów przez
wychowawców.

 Kontrolowanie spóźnień i nieobecności
uczniów na poszczególnych zajęciach.

nauczyciele,
wychowawcy

cały rok
szkolny

2. Rozmowy z rodzicami nt.
nieuzasadnionego
pozostawiania dziecka
w domu, ciągłego
zwalniania z zajęć.

 Rozmowy z rodzicami nt. nieuzasadnionego
pozostawiania dziecka w domu, ciągłego
zwalniania z zajęć, kontakty także drogą
meilową

wychowawcy

cały rok
szkolny

OGRANICZENIE ZJAWISKA
NIEUZASADNIONEJ
ABSENCJI

2.Zapoznanie uczniów z
prawami dziecka, prawami
i obowiązkami ucznia.
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 Rozmowy wychowawcy, pedagoga, dyrekcji
z uczniem i rodzicami.
 Podejmowanie stanowczych kroków
(stosowanie kar np. zakaz udziału
w zawodach, wycieczkach itp.).

wychowawcy,
pedagog, dyrekcja

cały rok
szkolny

1.Integracja
środowiska
klasowego i szkolnego.

 Integrowanie zespołów klasowych.
 Organizowanie uroczystości klasowych i
szkolnych.
 Organizowanie wycieczek, wyjazdów do
kina, teatru, ognisk klasowych, dyskotek,
akcji, wystaw.
 Przeprowadzenie lekcji do dyspozycji
wychowawcy nt. komunikacji
interpersonalnej.

wychowawcy

cały rok
szkolny

WDRAŻANIE UCZNIÓW
DO BUDOWANIA
SPOŁECZNOŚCI
SZKOLNEJ I
OGRANICZENIE
ZJAWISKA ALIENACJI
I SAMOTNOŚCI

3. Zapobieganie zjawisku
wagarowania.

2.Ograniczenie zjawiska
alienacji, samotności i
zagrożenia wykluczeniem
społecznym.

3.Wspieranie uczniów w
przeciwdziałaniu
zrachowaniom
niebezpiecznym. Próby
samobójcze.

 Włączanie
uczniów
do
organizacji wychowawcy
różnorodnych przedsięwzięć.
 Organizowanie pracy w grupach na nauczyciele
zajęciach dydaktycznych i wychowawczych. przedmiotowi,
wychowawcy
 Przeprowadzenie lekcji do dyspozycji wychowawcy
wychowawcy nt. samotności, wykluczenia pedagog
społecznego, przyjaźni, wzajemnej pomocy.
 Szkolenie dla nauczycieli prowadzone przez
profesjonalistów.

cały rok
szkolny

pedagog, dyrektor
październik
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 Wybieranie samorządów klasowych
i Szkolnej Rady Uczniowskiej.
 Organizowanie uroczystości szkolnych
i podejmowanie przedsięwzięć takich jak
wolontariat, akcje charytatywne (zbieranie
nakrętek, zorganizowanie dnia
Samorządności Szkolnej itp.)

WSZECHSTRONNE
ROZWIJANIE
OSOBOWOŚCI
I ZAINTERESOWAŃ
UCZNIA

4. Samorządność szkolna.

wychowawcy
i opiekunowie
samorządu
szkolnego
wszyscy nauczyciele

wrzesień
cały rok
szkolny

5. Szkoła miejscem pracy
i zabawy- dbałość o jej
mienie.

wszyscy nauczyciele
 Urządzanie sal lekcyjnych.
 Dbanie o wystój klas i korytarzy szkolnych.
 Dbanie o wszystkie pomoce i urządzenia
w szkole.

cały rok
szkolny

1. Dbałość o podnoszenie
wyników nauczania.

 Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem metod wszyscy nauczyciele
aktywizujących oraz nowoczesnych środków
technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

cały rok
szkolny

2. Wspieranie uczniów
 Organizowanie konkursów i zawodów nauczyciele
przedmiotów
zdolnych w rozwijaniu ich
sportowych.
zainteresowań.
 Organizowanie wyjazdów na filmy, spektakle
teatralne.
 Korzystanie z oferty małych form teatralnych.
 Zorganizowanie
bibliotecznych.

3. Rozwijanie czytelnictwa
wśród uczniów.
4.

konkursów

szkolnych, nauczyciele,
bibliotekarze

cały rok
szkolny

cały rok
szkolny
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 Organizowanie pomocy koleżeńskiej.
 Zapoznanie uczniów i ich rodziców z
formami pomocy psychologicznipedagogicznej oferowanej przez szkołę.
 Organizowanie zajęć dydaktycznowyrównawczych.
 Nadzór wychowawców klas nad
systematycznym korzystaniem przez
uczniów z oferowanych im form pomocy,
przekazywanie bieżącej informacji
pedagogowi szkolnemu, rodzicom, dyrekcji.

nauczyciele,
pedagog

cały rok
szkolny

5. Kształtowanie u uczniów
odpowiedzialności za
własny rozwój i wybór
przyszłej kariery
zawodowej.

 Przeprowadzenie zajęć z zakresu orientacji
zawodowej.
 Prezentacje szkół ponadpodstawowych.
 Udział uczniów w targach edukacyjnych.

wychowawcy,
doradca zawodowy,
pedagog

drugie
półrocze

6. Promowanie osiągnięć
uczniów

 Bieżące informacje o sukcesach uczniów na
stronie szkolnej, gazetkach ściennych, apelach.
 Informowanie rodziców o sukcesach dzieci.

wychowawcy

cały rok
szkolny

4. Pomoc uczniom ze
specjalnymi, specyficznymi
potrzebami edukacyjnymi
oraz uczniom z
niepowodzeniami
szkolnymi.

JESTEM POLAKIEM,
PATRIOTĄ I OBYWATE LEMKSZTAŁTO WANIE TOŻSAMO
ŚCI NARODOWEJ I KULTURO
WEJ UCZNIA
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1. Kształtowanie poczucia
więzi z krajem ojczystym,
jego przeszłością i
kulturą.

 Organizowanie i udział w uroczystościach z
okazji świąt państwowych.
 Kształtowanie właściwych postaw podczas
uroczystości o charakterze patriotycznym.
 Kształtowanie szacunku do symboli
narodowych.

wszyscy nauczyciele

termin
według
kalendarza
imprez

1. Wzmacnianie więzi z
najbliższym regionem,
jego kulturą
i mieszkańcami.

 Zorganizowanie gminnego konkursu wiedzy o
regionie (Potyczki Szkolne Podhale- moja
mała ojczyzna.)

2. Kształtowanie postaw
proekologicznych

Zorganizowanie Dnia Ziemi i ochronie
środowiska.
Omawianie problematyki ochrony i
kształtowania środowiska na lekcjach

1. Kształtowanie postaw
tolerancji wobec osób
innych odmian,
narodowości, kultury,
wyznania.

KSZTAŁTO WANIE
POSTAW TOLERANCJI
WOBEC OSÓB
ODMIENNEJ KULTURY,
WYZNANIA,
NARODOWOŚCI ORAZ
OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POZNANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
I PRZYRODNICZEGO REGIONU
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nauczyciele

drugie
półrocze

wszyscy nauczyciele

kwiecień
rok szkolny

 Przeprowadzenie godziny do dyspozycji
wychowawcy poświęconej tolerancji.
 Podejmowanie tematyki nietolerancji na
wszystkich zajęciach.

wychowawcy

 Przeprowadzenie lekcji poświęconej
zróżnicowaniu narodowościowemu,
kulturowemu i religijnemu.

nauczyciel geografii

termin
zgodnie
z planem
nauczania j.
polskiego i
planem
wychowawcz
ym danej
klasy
termin
zgodnie
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z planem
nauczania
geografii
2. Kształtowanie
postaw
proeuropejskich.

 Przeprowadzenie lekcji o tematyce
europejskiej.
 Zorganizowanie i przeprowadzenie Dnia
Europejskiego połączonego z Dniem Języków
Obcych.

nauczyciel geografii
nauczyciele języków
obcych,

Termin
zgodnie z
planem
nauczania
geografii

3.Kształtowanie postaw
tolerancji wobec osób
niepełnosprawnych,
wrażliwości na potrzeby
innych ludzi

 Przeprowadzenie lekcji poświęconej osobom
niepełnosprawnym i ich roli w
społeczeństwie.

Wychowawcy



wychowawcy

Termin
zgodnie z
planem
wychowawcz
ym danej
klasy

UŚWIADO MIENIE ROLI
RODZINY W PRAWIDŁO
WYM ROZWOJU MŁODEGO
CZŁOWIEKA

3.

Organizowanie akcji charytatywnych

1. Kształtowanie
właściwego stosunku do
dziadków, rodziców
i innych członków rodziny,
umacnianie naturalnych
więzi uczuciowych w
rodzinie.

 Organizacja imprez, uroczystości z udziałem
członków rodziny (Dzień Matki, Ojca, Dzień
Babci, Dziadka, festyn rodzinny).

2. Dostrzeganie
piękna
tradycji
świątecznych
i rodzinnych.

 Organizowanie uroczystości klasowych i wychowawcy
szkolnych.

nauczyciele klas 0-3

Termin
zgodnie z
kalendarzem
imprez

Termin
zgodnie z
kalendarzem
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WŁĄCZANIE RODZICÓW DO ŻYCIA
SZKOŁY I DZIAŁANIA NA RZECZ
SRODOWI SKA LOKALNEGO

imprez
1. Udział rodziców w życiu
szkoły

2.Współpraca szkoły
instytucjami
pozaszkolnymi.

z


 Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w dyrekcja,
wychowawcy
szkole dokumentami.
 Zaproszenie rodziców do współtworzenia
programu wychowawczo-profilaktycznego.
 Udział i pomoc rodziców w organizacji
różnorodnych przedsięwzięć

wrzesień

 Kontynuacja współpracy z instytucjami:
poradnią PP w Nowym Targu, parafią, GOPSem, TPN, policją, innymi instytucjami w
zależności od potrzeb szkoły

cały rok

dyrekcja

wrzesień
cały rok

Plan opracował zespół w składzie:

Plan zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 15 września 2020r.

Ewa Bielak

Plan zaopiniowany przez Radę Rodziców w dniu 15 września 2020r.

Monika Czapla
Teresa Domin
Małgorzata Zielińska

