
PROGRAM  WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 

Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu na rok szkolny  2018/2019 
                                                                                 

 

 

I. PODSTAWY PRAWNE  

 

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - art. 10 ust. 1 pkt 5, art. 26 ust. 2, art. 78, art. 98-99. 

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

oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. poz. 1249). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 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 (Dz.U. z 2017 r. poz. 356). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych 

przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649) - § 4. 

 

II. PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY dotyczy następujących obszarów: 

I. Rozwoju osobistego (w tym: intelektualnego, psychicznego, moralnego, duchowego, zdrowotnego).  

II. Rozwoju społecznego. 

III. Analizy umiejętności i szczególnych predyspozycji edukacyjnych wychowanków. 

IV. Analizy zagrożeń oraz przeciwdziałaniu zagrożeniom wśród wychowanków Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu. 

 

Prawidłowy rozwój dziecka uzależniony jest od zaspokojenia jego potrzeb, a w szczególności: 

 poczucia bezpieczeństwa i dawania osobistego wsparcia, 

 potrzeby wzajemnego zaufania, 

 bycia zauważonym i docenionym, 

 potrzeby kontaktów z rówieśnikami, 

 potrzeby koleżeństwa, akceptacji w grupie rówieśniczej, 

 potrzeby tolerancji, 

 potrzeby wiedzy o dobrym i zdrowym życiu, 

 potrzeby ruchu, zabawy, aktywności, 

 potrzeby pozyskiwania podstawowej wiedzy o środkach uzależniających, 



 potrzeby identyfikowania podstawowych zagrożeń dla zdrowia, 

 potrzeby wypracowania sposobów radzenia sobie w sytuacjach stresowych, 

 potrzeby okazywania emocji pozytywnych oraz umiejętności radzenia sobie z emocjami negatywnymi, 

 potrzeby akceptacji i poczucia własnej wartości, 

 potrzeby rozwijania zainteresowań i kreowania siebie, 

 potrzeby rozwijania uzdolnień i talentów, 

 potrzeby odnoszenia sukcesów i zaspokojenia ciekawości świata. 

  

Realizacja wyznaczonych celów następuje przy pomocy metod aktywizujących: 

 twórczość artystyczna, 

 projekty edukacyjne, 

 konkursy, festiwale,  

 odgrywanie ról (symulacje, inscenizacje, dramy, scenki rodzajowe), 

 praca w terenie, wyjścia edukacyjne, 

 środki audiowizualne, komputer, 

 dyskusje, 

 praca z tekstem pisanym (czasopisma, literatura piękna i popularno – naukowa),  

 uczestnictwo w różnych aspektach życia kulturalnego, 

 ankiety, wywiady, 

 rozmowa kierowana, 

 wspólne rozwiązywanie problemów, 

 pokazy, wernisaże, wystawy, 

 plakaty, 

 autoprezentacje, 

 inne. 

 



CELE PROGRAMU PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEGO OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ NR 1 W SOSNOWCU: 

 

Głównym celem programu profilaktyczno-wychowawczego Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu jest kształtowanie w wychowankach 

najistotniejszych wartości ludzkiego życia. Zależy nam na wychowaniu człowieka: 

 zdrowego i sprawnego fizycznie,  

 kształtującego i reprezentującego postawę prozdrowotną, 

 świadomego praw i obowiązków ucznia i dziecka, 

 przestrzegającego wspólnie ustalonych norm zachowania, 

 reprezentującego wysoką kulturę osobistą, 

 znającego tradycję własnej rodziny, placówki, regionu i kraju, 

 tolerancyjnego wobec innych ras, religii, wyglądu zewnętrznego oraz dostrzegającego potrzeby i prawa własne i innych osób, 

 dostrzegającego własną wartość, dążącego do doskonalenia swoich umiejętności, obiektywnie oceniającego siebie i innych, 

 umiejącego właściwie zachować się w sytuacjach zagrożenia, rozpoznanie zagrożenia, przeciwdziałanie zagrożeniom /narkotyki, alkohol, nikotyna, 

niebezpieczne przedmioty, przemoc i inne, 

 umiejącego korzystać z dóbr kultury i mediów, 

 kształtującego postawy i nawyki proekologiczne, 

 umiejącego bezpiecznie korzystać z Internetu, 

 wyposażonego w umiejętności niezbędne do współdziałania w zespole, 

 przestrzegającego zasad bezpiecznego funkcjonowania w placówce i poza nią, 

 

Zadania Sposób realizacji 
Osoba 

odpowiedzialna 
Termin 

Do kogo 

skierowane 

(wychowankowie, 

rodzice, 

nauczyciele 

Sposób sprawdzenia 

skuteczności 

podejmowanych 

działań 

WYCHOWANEK ZDROWY I SPRAWNY FIZYCZNIE 

KSZTAŁTUJĄCY I REPREZENTUJĄCY POSTAWĘ PROZDROWOTNĄ 

Promocja zdrowia. Kształtowanie aktywnej i 

odpowiedzialnej postawy wobec zdrowia 

własnego i innych ludzi. Wyposażenie 

wychowanków w wiedzę i umiejętności 

niezbędne do podejmowania wyborów dla 

poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia 

zdrowego i bezpiecznego środowiska 

fizycznego. 

Włączenie edukacji zdrowotnej wychowanków do 

założeń programowych kół i planu pracy 

Samorządu Wychowanków .  

Nauczyciele 

Opiekun 

Samorządu 

Wychowanków 

Cały rok 

szkolny 

 

Wychowankowie Semestralne 

sprawozdania 

nauczycieli odnośnie 

realizacji programu  



Inicjowanie, organizacja i koordynowanie 

działaniami związanymi z promocją zdrowia 

w placówce (spotkania profilaktyczno – 

edukacyjne ze specjalistami z instytucji, 

fundacji,  stowarzyszeń, kampanie 

profilaktyczne). 

Zachęcanie do aktywnych działań na rzecz 

zdrowia całego społeczeństwa (jednostki, grupy, 

społeczności lokalnych). 

Nauczyciele  

Opiekun 

Samorządu 

Wychowanków 

Cały rok 

szkolny 

 

Wychowankowie Ankiety przeprowadzone 

wśród wychowanków –  

Karty obserwacji imprez 

o charakterze ruchowo-

tanecznym 

Umożliwienie udziału w zajęciach sportowych i 

ruchowych 

Dyrektor Cały rok 

szkolny 

Wychowankowie  Arkusz organizacji roku 

szkolnego w OPP nr 1 

Propagowanie aktywności sportowej,  

zachęcanie do udziału w czynnym 

uprawianiu sportu na zajęciach  

sportowych, organizowanie zajęć i imprez 

sportowych, gier i zabaw ruchowych i taneczno-

muzycznych. 

Nauczyciele zajęć 

sportowo-

tanecznych 

Zgodnie z 

harmonograme

m imprez  

Wychowankowie Sprawozdania z 

organizacji imprez 

okazjonalnych, arkusze 

obserwacji 

Zachęcanie wychowanków do rekreacji na 

świeżym powietrzu (organizowanie wycieczek) 

Nauczyciele Cały rok 

szkolny – w 

razie 

zapotrzebowani

a wśród 

wychowanków 

Wychowankowie Karty wycieczek 

Spotkanie z pielęgniarką na wybrany temat Katarzyna Kożuch kwiecień Wychowankowie 

Rodzice 

Sprawozdanie ze 

spotkania.  

Notatka na stronę 

internetową 

Spotkanie z dietetykiem na temat zdrowego 

odżywiania 

Katarzyna Kożuch kwiecień Wychowankowie 

Rodzice 

Sprawozdanie ze 

spotkania.  

Notatka na stronę 

internetową 

Spotkanie z ratownikiem Katarzyna Kożuch

  

kwiecień Wychowankowie 

 

Sprawozdanie ze 

spotkania.  

Notatka na stronę 

internetową 

 

 

 



WYCHOWANEK ŚWIADOMY PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA I DZIECKA,  

PRZESTRZEGAJĄCY WSPÓLNIE USTALONYCH NORM ZACHOWANIA 

Zapoznanie z prawami   i obowiązkami 

wychowanka. 

Zapoznanie ze statutem placówki, zasadami 

rekrutacji, warunkami uczestnictwa, zasadami 

bhp 

Nauczyciele Wrzesień Wychowankowie 

Rodzice 

Wpisy do dziennika 

kolorem czerwonym 

Wdrażanie, i respektowanie na terenie 

placówki ustalonych reguł. 

Konsekwentne egzekwowanie właściwych 

zachowań wśród wychowanków 

 

Dyrektor 

Nauczyciele 

Cały rok 

szkolny  

Wychowankowie Ankiety wśród 

wychowanków 

Respektowanie praw dziecka w placówce Upowszechnienie wiedzy o prawach 

przysługujących każdemu dziecku. 
Pogadanki z 

wychowankami – 

nauczyciele 

Samorząd 

Wychowanków 

Cały rok 

szkolny 

Wychowankowie 

Rodzice 

Ankiety, wpisy w 

dzienniku (kolor zielony) 

 Zamieszczenie informacji o prawach dziecka na 

FB Samorządu Wychowanków 

Upowszechnianie plakatów, prezentacji, ulotek 

itp. 

Listopad 

Konkurs związany z prawami dziecka  Konrad Bilski marzec 

Wyrabianie umiejętności korzystania z 

przysługujących praw oraz ich obrony. 

 

Nauczyciele  Cały rok 

szkolny 

Wychowankowie Ankiety wśród 

wychowanków 

WYCHOWANEK REPREZENTUJĄCY WYSOKA KULTURĘ OSOSBISTĄ 

Etykieta. Propagowanie zasad Savoir-

vivre’u. 

Ćwiczenie prawidłowych zachowań 

wychowanków w grupie rówieśniczej. Ćwiczenie 

z wychowankami prawidłowych reakcji w 

sytuacjach konfliktowych.  Wnikliwa obserwacja 

wychowanków i doraźne reagowanie w 

sytuacjach konfliktowych. 

Nauczyciele Cały rok 

szkolny. 

Wychowankowie  Ankiety 

Zapoznanie z regułami dobrego wychowania 

(savoir-vivre). 

Samorząd 

Wychowanków 

październik Wychowankowie 

 

Gazetka ścienna 

Wpisy na FB SW 

Zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad 

kultury wypowiedzi. Podnoszenie kultury 

języka. 

Zapoznanie wychowanków z podstawowymi 

zwrotami grzecznościowymi i egzekwowanie ich 

na co dzień;  

Nauczyciele  Cały rok 

szkolny. 

Wychowankowie 

Nauczyciele 

Ankiety 

WYCHOWANEK ZNAJĄCY TRADYCJĘ WLASNEJ RODZINY, PLACÓWKI, REGIONU I KRAJU 

Kultywowanie  tradycji patriotycznych, 

świątecznych, ludowych. Poznanie i 

budzenie szacunku wychowanków wobec 

symboli państwowych  i regionalnych. 

 

Nawiązanie do  tradycji świątecznych i ludowych 

oraz  uwzględnienie treści patriotycznych  w 

założeniach programowych kół.  

Nauczyciele  Według  

Założeń 

programowych 

kół 

Wychowankowie Wpisy w dzienniku – 

kolor zielony 



Wycieczki, spotkania, poznawanie miejsc 

symbolicznych/historycznych we własnym 

regionie. 

Iwona Ambroziak 

Łukasz Bukowczan 

Według  

Założeń 

programowych 

kół 

Wychowankowie Karty wycieczki 

Uczczenie 100 rocznicy odzyskania 

niepodległości przez Polskę, 
Przygotowanie koncertu z okazji 100 rocznicy 

Odzyskania Niepodległości przy współpracy z 

Zespołem Szkół Elektronicznych i 

Informatycznych 

Katarzyna Kożuch 

Aleksandra 

Jabłońska – 

Błokowska 

Łukasz Bukowczan 

Listopad  wychowankowie Semestralne 

sprawozdanie z 

działalności kół 

„Orzeł biały- nasze godło” – przygotowanie prac 

plastycznych inspirowanych wizerunkiem orła 

białego- konkurs wewnętrzny 

Konrad Bilski październik 

Przygotowanie prezentacji multimedialnych  Elżbieta Skiba-

Posikata 

Listopad 

Przygotowanie  prac plastycznych, plakatów 

związanych z tematyką 100 rocznicy odzyskania 

niepodległości. 

Grażyna 

Grabowska 

Marta Lachor-

Winiarska 

Grzegorz Skrzypek  

 

Październik/list

opad 

Patriotyczny Flash-mob w centrum handlowym Aleksandra 

Jabłońska – 

Błokowska 

Katarzyna Kożuch 

listopad Rodzice. 

Wychowankowie, 

społeczność lokalna 

Przeprowadzenie na zajęciach  pogadanek, 

rozmów, dyskusji pod hasłem „100 lecie 

odzyskania niepodległości. Patriotyzm wczoraj i 

dziś.  

Nauczyciele listopad wychowankowie 

Przygotowanie przez wychowanków informacji o 

najważniejszych wydarzeniach dotyczących 

naszego miasta, regionu i Polski jakie miały 

miejsce w ciągu stu lat od odzyskania 

niepodległości i umieszczenie na stronie 

internetowej placówki i FB 

Łukasz Bukowczan Październik/list

opad 

wychowankowie 



Poznanie najbliższego środowiska i 

specyfiki swojego regionu. 

Wycieczki krajoznawczo - turystyczne i 

wycieczki muzealne. 
Iwona Ambroziak 

Łukasz Bukowczan 

Według  

Założeń 

programowych 

kół 

 Karta wycieczki 

WYCHOWANEK TOLERANCYJNY WOBEC INNYCH RAS, RELIGII, WYGLĄDU ZEWNĘTRZNEGO ORAZ DOSTRZEGAJĄCY  

POTRZEBY I PRAWA WŁASNE I INNYCH OSÓB 

Rozwijanie szacunku do wartości kultur 

Europy i świata. 

Prezentacje mające na celu promocję kultury 

wybranych państw europejskich oraz krajów z 

całego świata 

 

 

Nauczyciele  

języków obcych:  

Hanna Rędzińska, 

Paweł Cecha 

Cały rok 

szkolny 

Według założeń 

programowych 

kół 

Wychowankowie Umieszczenie prezentacji 

na stronie OPP 

Zorganizowanie dnia języka niemieckiego Paweł Cecha Wg 

harmonogramu 

imprez 

Wychowankowie Sprawozdanie 

semestralne z 

działalności kół 

Zorganizowanie dnia języka angielskiego Hanna Rędzińska Wg 

harmonogramu 

imprez 

Wychowankowie Sprawozdanie 

semestralne z 

działalności kół 

Wystawy tematyczne, prezentacja prac 

plastycznych 
Nauczyciele  zajęć 

plastycznych 

Cały rok 

szkolny 

Według założeń 

programowych  

Wychowankowie Karty obserwacji 

Zapoznanie z twórczością literacką światowej 

sławy pisarzy, poetów, eseistów itp. konkursy, 

plakaty, prezentacje. 

Nauczyciele Cały rok 

szkolny 

Wg założeń 

programowych  

Wychowankowie Zapisy w dziennikach – 

kolor zielony 

WYCHOWANEK DOSTRZEGAJĄCY WŁASNĄ WARTOŚĆ, DĄŻĄCY DO DOSKONALENIA SWOICH UMIEJĘTNOŚCI,  

OBIEKTYWNIE OCENIAJĄCY SIEBIE I INNYCH 

Rozwijanie inicjatywy  wyrabiania poczucia 

wartości i przydatności indywidualnego 

i grupowego działania na rzecz placówki  

i środowiska lokalnego.  

Współudział w organizowaniu różnych imprez 

w placówce. 

Nauczyciele 

Opiekun SW 

Cały rok 

szkolny  

 

Wychowankowie 

Rodzice 

Scenariusze imprez, 

karty obserwacji 

Ankiety 

Zorganizowanie Festynu Rodzinnego czerwiec 

Budowanie dobrej współpracy z  

wychowankami i pozyskiwanie ich jako 

sojuszników działań wychowawczych oraz 

profilaktycznych prowadzonych przez 

Współudział  wychowanków  w realizacji 

programu  wych - prof  

Nauczyciele 

 

Cały rok 

szkolny. 

 

Wychowankowie 

Nauczyciele 

Ankiety 



nauczycieli. 

Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań 

wychowanka oraz  jego aktywności 

intelektualnej 

Prezentowanie dorobku indywidualnego i 

zespołowego danego koła ( grupy). 
Nauczyciele Cały rok 

szkolny  

Według założeń 

programowych 

kół. 

Wychowankowie Karty obserwacji  imprez 

okazjonalnych 

WYCHOWANEK UMIEJĄCY WŁAŚCIWIE ZACHOWAĆ SIĘ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA/NARKOTYKI, ALKOHOL, NIKOTYNA, 

NIEBEZPIECZNE PRZEDMIOTY, PRZEMOC I INNE 

Dostarczenie wiedzy o szkodliwości 

substancji psychoaktywnych 

Prowadzenie działalności informacyjnej przez 

udostępnienie  materiałów edukacyjnych 

związanych z zapobieganiem alkoholizmowi, 

narkomanii i innym uzależnieniom.  

Dyrektor 

Nauczyciele 

Samorząd 

Wychowanków 

Cały rok 

szkolny.  

 

Wychowankowie  

Rodzice 

Nauczyciele 

Ankiety 

Kształtowanie krytycznego myślenia u 

uczniów w aspekcie substancji 

uzależniających,  

Pogadanki na zajęciach  Nauczyciele Cały rok 

szkolny. 

Wychowankowie Wpisy w dziennikach – 

kolor zielony 

Ankiety 

Działalność Samorządu Wychowanków 

propagująca pozytywne wzorce zachowań 

wśród dzieci i młodzieży 

Inicjowanie działań propagujących pozytywne 

wzorce zachowań wśród wychowanków 

Opiekun 

Samorządu 

Wychowanków  

Zgodnie z 

planem pracy 

Samorządu 

Wychowanków. 

Wychowankowie Sprawdzanie z planu 

pracy Samorządu 

Wychowanków 

Wyrabianie umiejętności właściwego 

reagowania na zagrożenia cywilizacyjne 

Prowadzenie zajęć profilaktycznych i  

wychowawczych  z  zakresu radzenia sobie z 

trudnymi emocjami, uczące asertywności i 

tolerancji, komunikowania się z innymi. 

Nauczyciele przy  

współpracy PPP 

 

Cały rok 

szkolny  

 

Wychowankowie 

Rodzice 

Sprawozdanie ze spotkań 

z przedstawicielami PPP 

Przekazywanie  wychowankom informacji 

na temat konsekwencji prawnych 

związanych 

z naruszeniem przepisów  ustawy  o 

przeciwdziałaniu narkomanii. 

Pogadanka z policjantem Katarzyna Kożuch styczeń Wychowankowie 

Nauczyciele 

Rodzice 

Sprawozdanie ze 

spotkania 

Pogłębianie wiedzy nauczycieli w zakresie 

rozpoznawania wczesnych objawów  

zażywania  środków 

- uzupełnianie wiadomości nt. skutków 

zdrowotnych i społecznych używek; 

- udział w dostępnych szkoleniach  

wewnętrznych i zewnętrznych 

- bieżące uzupełnianie teczki  

tematycznej ze scenariuszami zajęć 

profilaktycznych do wykorzystania  

Dyrektor 

Lider WDN 

Nauczyciele 

W razie potrzeb, 

w zależności od 

zainteresowania 

nauczycieli 

dokształcaniem 

w tej tematyce 

Nauczyciele Ankieta wśród 

nauczycieli 



przez nauczycieli  

WYCHOWANEK UMIEJĄCY KORZYSTAĆ Z DÓBR KULTURY I MEDIÓW, 

BEZPIECZNIE KORZYSTAJĄCY Z INTERNETU 

Kształtowanie umiejętności krytycznej 

oceny i selekcjonowania informacji 

Poznawanie różnych źródeł  zdobywania 

informacji i korzystania z nich (Korzystanie na 

zajęciach z prasy, filmów, programów 

edukacyjnych) 

Nauczyciele Zgodnie z 

założeniami kół 

Wychowankowie Wpisy w dziennikach 

kolorem zielonym 

Przeciwdziałanie nadużyciom powstałym w 

związku z rozwojem technologii 

informacyjnych i multimedialnych. 

Przygotowanie do świadomego korzystania ze 

środków multimedialnych oraz inicjowanie 

działań mających na celu  przeciwdziałanie 

nadużyciom powstałym w związku z rozwojem 

technologii informacyjnych i multimedialnych: 

- przyłączenie placówki do Dnia Bezpiecznego 

Internetu 

Elżbieta Skiba-

Posikata 

 

Luty 

 

Wychowankowie 

Rodzice 

Nauczyciele 

Wpisy w dzienniku 

Sprawozdania z 

przeprowadzonych 

działań 

Zaświadczenie o 

przyłączeniu się do Dnia 

Bezpiecznego Internetu 

Konkurs dla wychowanków na temat 

bezpieczeństwa w Internecie 

Konrad Bilski 

 

Styczeń - luty Wychowankowie Sprawozdanie z 

działalności kół 

Przygotowanie prac plastycznych   

 

Nauczyciele 

plastyki 

Styczeń Wychowankowie 

Rodzice 

Wystawa, sprawozdanie 

z działalności kół 

Promocja materiałów związanych z 

bezpieczeństwem na stronie SW  

Opiekun SW 

 

luty 

 

Wychowankowie 

Rodzice 

Nauczyciele 

Materiały na stronie, 

sprawozdanie z 

działalności SW 

Przygotowanie prezentacji multimedialnej 

 

Elżbieta Skiba-

Posikata 

luty 

 

Wychowankowie 

Rodzice 

Nauczyciele 

Materiały na stronie, 

sprawozdanie z 

działalności kół 

Ukończenie kursów e-learningowych przez 

chętnych wychowanków, rodziców, nauczycieli 

Elżbieta Skiba-

Posikata 

styczeń-luty 

 

Wychowankowie 

Rodzice 

Nauczyciele 

Zaświadczenie/certyfikat 

Opracowanie artykułów na temat bezpieczeństwa 

w Internecie i ich publikacje 

Konrad Bilski styczeń – luty 

 

Wychowankowie 

Rodzice 

Nauczyciele 

Materiały na stronie, 

sprawozdanie z 

działalności kół 

Stworzenie krótkich animacji (filmików) na temat 

bezpieczeństwa w Internecie 

 

Iwona Ambroziak luty Wychowankowie 

Rodzice 

Nauczyciele 

Materiały na stronie, 

sprawozdanie z 

działalności kół 



- poznanie słówek dotyczących Internetu na 

zajęciach kół językowych 

 

Hanna Rędzińska 

Paweł Cecha 

styczeń Wychowankowie Sprawozdanie z 

działalności kół 

WYCHOWANEK REPREZENTUJĄCY POSTAWY I NAWYKI PROEKOLOGICZNE 

Kształtowanie postaw proekologicznych 

wobec siebie, ludzi, bliższego i dalszego 

otoczenia. Rozwijanie wrażliwości na 

problemy środowiska. 

Obserwacje środowiska naturalnego (np. 

wycieczki terenowe), 

Aktywny udział w akcjach ekologicznych, 

Wystawy, konkursy, inscenizacje tematyczne, 

Współpraca z instytucjami zajmującymi się 

ochroną środowiska. 

Nauczyciele 

Samorząd 

Wychowanków 

Cały rok 

szkolny  

Według założeń 

programowych 

kół 

Wychowankowie 

Rodzice 

Nauczyciele 

Sprawozdania z 

wycieczek, akcji, 

Podziękowania za udział 

w akcjach,  

 

Kształtowanie właściwej postawy wobec 

zwierząt 

Aktywny udział w akcjach na rzecz zwierząt, 

współpraca ze schroniskami, 

 

Zorganizowanie  zbiórki na rzecz sosnowieckiego 

schroniska  

 

Wystawy, konkursy, koncerty, inscenizacje. 

Nauczyciele 

 

 

Samorząd 

Wychowanków 

 

Samorząd 

Wychowanków 

Cały rok 

szkolny  

 

 

 

pażdziernik 

 

Wychowankowie 

Rodzice 

Nauczyciele 

Podziękowania, 

sprawozdanie, 

regulaminy akcji 

WYCHOWANEK WYPOSAŻONY W UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNE DO WSPÓŁDZIAŁANIA W ZESPOLE 

Znajomość i przestrzeganie norm współżycia 

społecznego 

 

 

Promowanie zasad kulturalnego zachowania się w 

relacjach społecznych 

Nauczyciele Cały rok szkolny 

według założeń 

programowych 

kół 

Wychowankowie Ankieta dla 

wychowanków 

Kształtowanie poszanowania cudzych praw i 

potrzeb, wzbogacanie wiedzy dotyczącej ról 

społecznych,  hierarchii i powszechnie 

akceptowanych wartości. 

Nauczyciele Cały rok szkolny 

według założeń 

programowych 

kół 

Wychowankowie Ankieta dla 

wychowanków 

Doskonalenie kompetencji emocjonalnych  

i społecznych 

 

Rozwijanie wrażliwości społecznej i wrażliwości 

do empatii 

Nauczyciele 

 

Cały rok szkolny 

według założeń 

programowych 

kół 

Wychowankowie Ankieta dla 

wychowanków 

Kształtowanie umiejętności efektywnego 

zachowania się w sytuacjach trudnych, 

ryzykownych i konfliktowych. 

Nauczyciele 

 

Cały rok szkolny 

według założeń 

programowych 

kół 

Wychowankowie Ankieta dla 

wychowanków 

WYCHOWANEK PRZESTRZEGAJĄCY ZASAD BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA W PLACÓWCE I POZA NIĄ 

Przeciwdziałanie przejawom agresji i 

niewłaściwym relacjom między 

Zapewnienie opieki i ochrony przed wszelkimi 

formami przemocy. 

Nauczyciele  

Dyrektor placówki 
Cały rok szkolny  Wychowankowie Ankieta dla 

wychowanków i rodziców 



wychowankami. 

 

Kształtowanie postawy asertywnej 

u wychowanków. 

Nauczyciele  Cały rok szkolny  Wychowankowie Ankieta dla 

wychowanków 

Bieżące reagowanie na przejawy agresji w 

placówce. 

Nauczyciele  Cały rok szkolny  Wychowankowie Ankieta dla 

wychowanków 

Przeciwdziałanie przejawom agresji i 

niewłaściwym relacjom wśród dzieci i 

młodzieży poza placówką. 

 

 

Uświadamianie przejawów agresji oraz sposobów 

jej zwalczania w życiu codziennym. 

Nauczyciele  Cały rok szkolny  Wychowankowie Ankieta dla 

wychowanków 

Poruszanie tematyki związanej z agresją i 

przemocą,  poprzez wykorzystanie różnych 

technik i metod dydaktycznych 

Nauczyciele  Cały rok szkolny  Wychowankowie Wpisy w dziennikach, 

semestralne sprawozdanie 

nauczycieli z realizacji 

programu profilaktyczno-

wychowawczego 

Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie 

placówki. 

Zapewnienie sprzyjającego zdrowiu środowiska 

fizycznego do  pracy i nauki. 
Dyrektor placówki, 

nauczyciele 

Cały rok 

szkolny  

Wychowankowie Ankieta dla 

wychowanków 

Zapoznanie z przepisami bezpiecznej 

i higienicznej pracy i przestrzeganie ich. 

Nauczyciele Wrzesień  

 

Wychowankowie Wpisy w dzienniku 

kolorem czerwonym 

Zapoznanie uczestników kół z regulaminem 

pracowni oraz z zasadami bezpiecznego 

użytkowania sprzętu i narzędzi pracy. 

Nauczyciele Wrzesień Wychowankowie  Wpisy w dzienniku 

kolorem czerwonym 

Zapewnienie opieki podczas wyjść i wycieczek - 

zapoznanie z regulaminem wycieczek. 

Nauczyciele Cały rok 

szkolny 

Nauczyciele Sprawozdania w wyjść 

wycieczek 

 

UWAGI KOŃCOWE:  

Program   może ulec modyfikacji.  Nauczyciele na dany rok szkolny opracowują założenia programowe koła  z uwzględnieniem  

zagadnień Programu Wychowawczego  biorąc pod uwagę specyfikę zajęć, planowane , imprezy okazjonalne, realizację programów profilaktycznych 

lub ich elementów. Na koniec roku szkolnego przedstawią sprawozdanie z  realizacji  założeń programowych koła  z uwzględnieniem działań 

profilaktycznych.  

 

EWALUACJA :  

1. Program będzie poddany ewaluacji pod koniec roku szkolnego (sprawozdania nauczycieli z realizacji programu profilaktyczno - wychowawczego).  

2. Sprawdzenie wartości i efektów, jakie przyniósł program nastąpi poprzez  badanie ankietowe  przeprowadzone  wśród wychowanków, rodziców i 

nauczycieli. 

 
 
 
 


