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Podstawa prawna:  

• Ustawia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59)  

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów 

nauczania dla publicznych szkół Dziennik Ustaw (Dz.U z 2020 r. poz. 1008) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz.U z 2017 r., poz. 1591) 

• Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (zwłaszcza art. 72)  

• Powszechna Deklaracja Praw Człowieka  

• Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych  

• Konwencja o Prawach Dziecka  

• Karta Nauczyciela  

• Programy narodowe i krajowe w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. 

 

  



Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, 

które powinno być wzmacniane i  uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. 

(art. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe) 

 

 

CHARAKTERYSTYKA SYLWETKI ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

  

Działania zawarte w programie zmierzają do ukształtowania takiego modelu absolwenta, którego cechować będzie, niezależnie od posiadanych 

indywidualnych cech osobowości, predyspozycji i uzdolnień, posiadanie uniwersalnych cech warunkujących odpowiednie funkcjonowanie we 

współczesnym świecie. 

 

Absolwent kończący szkołę: 

− dobrze funkcjonuje w swoim środowisku rówieśniczym, w szkole i w domu, 

− jest pogodny, pozytywnie nastawiony do otoczenia, jednak nie bezkrytycznie, 

− umiejętnie komunikuje się z innymi, dostosowuje się do zachodzących zmian, reguł i zasad, które wyznaczają kierunek jego działania, 

− umiejętnie szuka sposobów radzenia sobie z zagrożeniami związanymi z poszukiwaniem własnej tożsamości oraz wzorców do 

naśladowania, 

− jest twórczy, kreatywny i zdolny sterować swoim kształceniem w szkole i poza nią, 

− potrafi nawiązać serdeczne kontakty, odnosi się z szacunkiem do innych, jest sympatyczny, tolerancyjny, empatyczny i ciekawy świata, 

− jest otwarty na inne kultury, posiada umiejętności porozumiewania się w języku obcym, 

− jest samodzielny, potrafi współdziałać w zespole, poszukuje nowych rozwiązań, wymienia się doświadczeniami z innymi, potrafi 

porządkować i rozwiązywać problemy, 

− potrafi współdziałać z innymi, jest wrażliwy na los potrzebujących, bierze na siebie odpowiedzialność za własne życie i życie społeczne. 

 

 

ANALIZA DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH 

 

Plan wychowawczo- profilaktyczny szkoły został stworzony w oparciu o diagnozę  sytuacji  wychowawczej  szkoły, w tym diagnozę 

czynników ryzyka i czynników chroniących, dokonywaną regularnie poprzez: 

 



- analizę wniosków z obserwacji wychowawców, nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

- analizę frekwencji oraz sytuacji problemowych w szkole, 

- ankiety kierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli. 

 

Dokonano również tzw. bilansu otwarcia polegającego na stworzeniu listy zasobów szkoły, z podziałem na:  

• ludzkie zasoby szkoły:  

− kompetencje kadry kierowniczej – Dyrektor sprawnie zarządzająca pracą szkoły, dbająca o bezpieczeństwo uczniów i klimat społeczny 

szkoły, sprzyjająca podejmowanym działaniom wychowawczym i profilaktycznym,  

− kompetencje zawodowe nauczycieli, rozwijane poprzez dodatkowe doskonalenie się,  

− współpraca ze specjalistami spoza szkoły - zapewniającymi dostęp do poradni psychologiczno-pedagogicznej, innych placówek 

pomocowych, szkół średnich,  

− rodzice, którzy są partnerami w działaniach wychowawczych i profilaktycznych, zainteresowani sytuacją szkolną swoich dzieci. 

 

• materialne zasoby szkoły: 

− warunki lokalowe umożliwiające organizowanie zajęć wychowawczo-profilaktycznych, 

− środki finansowe na realizację np. profilaktyki w szkole, pozyskiwanie pomocy dydaktycznych, 

− doposażenie szkoły w sprzęt zakupiony w ramach realizowanych projektów, programów,  

− materiały dydaktyczne, np. wyposażenie biblioteki szkolnej, w tym literatura fachowa, poradniki. 

 

Ankieta dla uczniów- wyniki 

https://docs.google.com/forms/d/1vyYIYJv__4lWOS-LPx6tDfCqks7n5IEGi7CGB2t_mHg/viewanalytics 

Odpowiedzi na ankietę udzieliło 41 uczniów z klasy 3.4,5,6 i 8. 

1. Z wielu wartości jako najważniejszą dla nich 91% wybrało rodzinę a wielu z nich miłość i szczęście. Zauważa się, że bardzo ważna dla nich 

jest sprawiedliwość, prawda i szacunek. 

2. Nasi uczniowie najczęściej o wartościach rozmawiają z rodzicami i przyjaciółmi. Występuje jednak 10% odpowiedzi z nikim- może nie mają 

z kim porozmawiać- tutaj było by zadanie dla szkoły. 

3. Na pytanie Czym jest dla ciebie mądrość większość wymienia wiedzę naukę, rozum. Zauważa się szacunek dla ludzi mądrych. 

4. Na pytanie otwarte-  Co cenisz u swoich rodziców? Najbardziej cenią miłość , troskliwość i opiekuńczość. 

https://docs.google.com/forms/d/1vyYIYJv__4lWOS-LPx6tDfCqks7n5IEGi7CGB2t_mHg/viewanalytics


5. W tym pytaniu Kto jest człowiekiem wartościowym? padły dwie równorzędne odpowiedzi po 67%: ten, kto ma wiedzę i ten, który poświęca 

się dla innych, a 40% sumiennie wykonuje swoje obowiązki. 

6. Jakie cele są dla ciebie ważne: padły tutaj różnorodne odpowiedzi ale najczęściej było to zdobyć wykształcenie i rozwijać swoje talenty. Sporo 

dzieci nie potrafi jednak odpowiedzi na to pytanie. 

7. Większość chce być mądrym i dobrym człowiekiem. 

8. Na pytanie Czy twoja klasa jest zgranym zespołem padły różne odpowiedzi. Tylko 36 % potwierdziło, natomiast tyle samo  trudno 

powiedzieć, 5 nie wie a 4 mówi, że nie. Zauważa się więc potrzebę działań integrujących zespoły klasowe, zarówno podczas zajęć edukacyjnych, 

jak i poza nimi. 

9. W razie problemów najczęściej zwracają się o pomoc do rodziców 88 %,ale sporo z nich zwróci się do wychowawcy lub nauczycieli 48 i 56%, 

co świadczy o niezłym poziomie zaufania. 

10. 60% z nich umie sobie radzić w sytuacjach kryzysowych, a pozostali różnie. 

11. 90% uczniów potwierdziło, że imprezy w szkole były wolne od nałogów, a pozostali raczej tak, co nieźle świadczy o dotychczasowych 

działaniach profilaktycznych. 

12-16 . Prawie wszyscy są wolni od nałogu papierosów (1 nie), alkoholu (5 nie), narkotyków (1 nie)- myślę jednak, że zwłaszcza w tym ostatnim 

przypadku to fikcja. Ponad 15% nie jest wolna od nałogu internetu, a także mediów społecznościowych i gier komputerowych - te odpowiedzi są 

realne, a może nawet zaniżone i jest tu pole działania dla szkoły. 

17. 85% z nich potrafiło by się oprzeć namowom do używek, jednak 2 odpowiedziało, że nie. 

 

 

 

Ankieta dla nauczycieli- wyniki 

https://docs.google.com/forms/d/18DyNqmrnkgw90WlaiPSf-pJUoWeL5PQ40ZoB6VN5baI/viewanalytics 

Ankietę wypełniło 12 nauczycieli. 

https://docs.google.com/forms/d/18DyNqmrnkgw90WlaiPSf-pJUoWeL5PQ40ZoB6VN5baI/viewanalytics


1, 2. Wszyscy nauczyciele znają program wychowawczo profilaktyczny i poza jednym wszyscy  zrealizowali treści profilaktyczne. 

3 Większość nauczycieli nic lub niewiele zmieniłoby w obecnym planie, jeden chce pracy nad tworzeniem wzorców i pozytywnych wartości, a 

jeden więcej działań motywujących do nauki. 

4. Najważniejszym elementem programu jest dla większości z nich zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i właściwej atmosfery. 

5. Do najtrudniejszych zadań należy: zmiana hierarchii wartości, stosunku do norm społecznych  oraz kultury zachowania. Jednak jest to chyba 

syndrom współczesnego świata i jego odbicie w naszej społeczności. 

6. Według 10 respondentów działania wychowawczo profilaktyczne przynoszą efekty a według pozostałych: nie wiem lub trudno powiedzieć. 

7. Z zadań wypełnianych najlepiej najczęściej wymieniano bezpieczeństwo ale także wiele innych. 

8. Z wartości najczęściej przekazywanych dzieciom najliczniejsze są: szacunek, empatia, gotowość do pomocy, odpowiedzialność i tolerancja. 

9. Respondenci wymienili wiele pożądanych cech dobrego nauczyciela ale najczęściej umiejętność przekazywania wiedzy, cierpliwość, 

tolerancja i życzliwość. 

10. Najważniejsze wartości w życiu to rodzina, miłość, szacunek, sprawiedliwość  i tolerancja. Nauczyciele często lub bardzo często się nimi 

kierują. 

 

Ankieta dla rodziców- wyniki 

https://docs.google.com/forms/d/1fDc36GiTXaFN8O-eFwwIx7fbq9u7YWfluXqJB9Jx6uU/viewanalytics 

Ankietę wypełniło 54 rodziców. 

1.Według rodziców najważniejszym zadaniem szkoły w zakresie wychowania i profilaktyki powinno być Uczenie radzenia sobie w sytuacjach 

trudnych i kryzysowych- 76%                                                                                                       Kształtowanie dojrzałego postępowania- 65% oraz 

zapewnienie bezpieczeństwa w szkole. 

 

2. Jakie, Państwa zdaniem, szkoła powinna realizować działania dodatkowe/ inne niż dotychczas w zakresie profilaktyki i wychowania? 

Część rodziców chce zajęć kształtujących wzajemny szacunek i tolerancję, część luźnych integrujących, relaksacyjnych zajęć, a część z nich nie 

https://docs.google.com/forms/d/1fDc36GiTXaFN8O-eFwwIx7fbq9u7YWfluXqJB9Jx6uU/viewanalytics


oczekuje zmian. 

 

3. Na pytanie czy państwa dziecko czuje się w szkole bezpiecznie 68% odpowiedziało twierdząco, 28% trudno powiedzieć, jednak 2 

odpowiedziało negatywnie- trudno określić dlaczego tak odpowiedzieli i gdzie tkwi problem. 

 

4. Czy Państwa dziecko jest w klasie akceptowane i dowartościowane?- 63% tak, 26% nie wiem i 15% nie. Tutaj także zauważa się potrzebę 

większego integrowania zespołów klasowych i większą uwagę nauczycieli i wychowawców. 

 

5. Według 91% ich dziecko chętnie uczęszcza na zajęcia sportowe i pozalekcyjne. 

 

6. Czy Państwa dziecko ma świadomość zagrożeń wynikających z uzależnień? 

75% uważa, że tak, 15% nie wie, a 10% twierdzi, że ich dzieci nie mają tej świadomości. Myślę, że to trochę wynika z wieku części dzieci i jest 

to naturalne ale nie należy zaniedbywać tej sfery edukacji. 

 

7. Prawie wszyscy- 98% rodziców uważa, że imprezy w szkole są bezpieczne 1 rodzic twierdzi inaczej. 

 

 8, 9 i 10. Czy podczas zebrania rodziców został Pani/u przedstawiony Program Wychowawczo - Profilaktyczny? 72% potwierdza, 25% nie 

pamięta 2 rodziców mówi, że nie. Podobne odpowiedzi są na temat czy zaprezentowano im tematykę zajęć z wychowawcą, a także czy 

przedstawiono im prawa i obowiązki ucznia. 

 

 11. Czy pracownicy szkoły w miarę potrzeb i możliwości udzielają Pani/u pomocy w rozwiązywaniu problemów z dziećmi? 

70% tak, 18% nie korzysta a 11% nie. 

Myślę, że szkoła i jej pracownicy muszą częściej wychodzić do rodziców z ofertą pomocy w różnych sprawach. 

 

12. Jakie umiejętności Państwa zdaniem są najważniejsze dla Waszego dziecka w jego dalszej nauce i pracy? 

81,5%- umiejętność rozwiązywania problemów, 

65%- przyjmowanie odpowiedzialności za swoje postępowanie,  

67%- rozwijanie swoich umiejętności oraz współdziałanie w zespole. 

 

13. 78% bierze udział w pracach na rzecz szkoły, pozostali nie. 



 

14. 60% chętnie brało by udział w prelekcji na temat radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi. 

 

15. Najważniejsze wartości według rodziców to rodzina, prawda, sprawiedliwość, zaufanie  i szacunek. 

 

 

Wnioski ogólne: 

- Dzieci są w szkole  bezpieczne 

 

- Szkoła nieźle radzi sobie z działalnością wychowawczą i profilaktyczną (wielu rodziców i część nauczycieli nie oczekuje większych zmian) 

 

- Profilaktyka używek i nałogów jest raczej skuteczna ale nie wolno z niej rezygnować ale stosować różnorodne działania w tych dziedzinach. 

Niestety częstsze są zagrożenia związane ze zbyt częstym korzystaniem z komputera, internetu mediów społecznościowych- niestety jest to 

wpływ zdalnego nauczania i syndrom naszych czasów. 

 

- We wszystkich grupach respondentów za najważniejsze wartości uznano: rodzinę, miłość, szczęście, sprawiedliwość, szacunek  i prawdę. Te 

problemy i tematyka powinny się częściej pojawiać na zajęciach edukacyjnych, pozalekcyjnych i zajęciach z wychowawcą. 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE CELE I ZADANIA 

 

Celem pracy wychowawczej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zawadce Osieckiej jest wszechstronne rozwijanie ucznia, 

jego aktywności intelektualnej, społecznej oraz fizycznej poprzez swobodę praktycznego działania i krytycznego myślenia. 

Szkoła pragnie kształtować postawę patriotyczną wychowanków, uczyć szacunku dla narodowego oraz regionalnego dziedzictwa, 

a jednocześnie otwartości na wartości Europy i świata. Pragnie również przygotować ich do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich 

w oparciu o zasady tolerancji, demokracji, szacunku dla drugiego człowieka i wrażliwości na potrzeby innych. 

Szkoła dąży do zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju w atmosferze życzliwości i wzajemnej inspiracji. 

Promuje styl wychowania oparty na  indywidualizacji, podmiotowości  i samodzielności ucznia. 

 

 



Priorytety wychowawcze: 

• dbałość o bezpieczeństwo uczniów w szkole; 

• kreowanie klimatu współpracy, porozumienia, wzajemnego szacunku i dialogu; 

• kształtowanie umiejętności społecznych i emocjonalnych uczniów; 

• dostępność wszystkich zajęć, pomieszczeń i możliwości rozwoju dla dzieci niepełnosprawnych 

• doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców; 

• wzmacnianie wewnętrznej motywacji uczniów do nauki, rozwijanie ich zainteresowań; 

• uczenie dokonywania świadomych wyborów przez uczniów i odpowiedzialności za podejmowane decyzje; 

• realizację podstaw programowych w zakresie zagadnień związanych z wychowaniem w kontekście praw człowieka. 

 

W roku szkolnym 2021/20212 realizowane będą podstawowe kierunki polityki państwa ogłoszone przez Ministra Edukacji Narodowej. 

Są to: 

• Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia 

w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego. 

• Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o 

zdrowie. 

• Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji 

patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane 

wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych. 

• Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich 

uczniów(zwłaszcza uczniów niepełnosprawnych), zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji 

kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły 

oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia 

wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne. 

• Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

 

 

 

 

 



Zadania wychowawcze: 

 W związku z realizacją powyższych celów zakłada się następujące zadania wychowawcze wobec uczniów: 

 Kształtowanie postępowania zgodnego z uniwersalnymi zasadami etyczno - moralnymi i społeczno - obywatelskimi. 

 Rozwijanie poczucie tożsamości narodowej z jednoczesnym otwarciem na problemy Europy i świata. 

 Kształtowanie właściwych relacji międzyludzkich opartych na tolerancji, szacunku i zaufaniu. 

 Uczenie wrażliwości oraz dbałości o zdrowie własne i stan otaczającego nas środowiska. 

 Dążenie do rozwijania wśród uczniów samodzielności, systematyczności i inicjatywy 

 

Celem ogólnym podejmowanych działań profilaktycznych jest przygotowywanie młodego człowieka do dokonywania wyborów takich, 

aby nie szkodziły ani jemu samemu ani innym. Jest to pomoc w pracy nad samorozwojem i kształtowaniem systemu wartości młodzieży, w którym 

to zdrowie i życie jest nadrzędną wartością każdego człowieka. 

 

Cele szczegółowe: 

• promowanie zdrowego stylu życia, 

• dostarczanie informacji nt. skutków zachowań ryzykownych i tym samym umożliwienie dokonania racjonalnego wyboru,  

• wspieranie rozwoju umiejętności psychologicznych i społecznych (umiejętności zaspokajania potrzeb np. przynależności, miłości, 

umiejętności nawiązywania kontaktów, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, opierania się naciskom ze strony otoczenia 

itp.),  

• stwarzanie możliwości zaangażowania się w działalność pozwalającą na realizowanie potrzeb, rozwijanie zainteresowań, aktywności, 

sukcesu, itp.- także dla uczniów o różnych rodzajach niepełnosprawności. 

• zwracanie uwagi na podejmowanie przez uczniów zachowań ryzykownych, 

• diagnozowanie uwarunkowań środowiskowych, 

• poznanie środowiska rodzinnego, w którym przebywa uczeń, 

• pomoc uczniom mającym trudności w nauce oraz sprawiającym problemy wychowawcze,  

• budowanie wśród uczniów motywacji do nauki,  

• budowanie pozytywnych relacji koleżeńskich, zapobieganie agresji, wulgaryzmom, przezwiskom, 

• propagowanie zdrowego stylu życia oraz wartości zdrowia jako wartości nadrzędnej w życiu człowieka, 

• uwrażliwianie młodzieży na zagrożenia współczesnego świata,  

• kształtowanie odpowiedzialności za własne życie i zdrowie,  

• uwrażliwienie uczniów na niesienie pomocy słabszym i pokrzywdzonym, przygotowanie uczniów do podejmowania pracy wolontariusza, 

• przygotowanie nauczycieli/ wychowawców do przeciwdziałania uzależnieniom, 



• współdziałanie z rodzicami w zakresie profilaktyki – wczesna interwencja, 

• zaangażowanie rodziców do udziału we wszelkich zebraniach, spotkaniach, pedagogizacjach, 

• praca zespołowa: współdziałanie z rodzicami/ opiekunami prawnymi, pedagogiem/ psychologiem szkolnym i/lub innym specjalistą. 

 

 

STRATEGIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNA SZKOŁY 

 

 

Program obejmuje wszystkich uczniów poprzez oddziaływania wychowawcze w trakcie realizacji zajęć, godzin do dyspozycji 

wychowawcy, szkolnych i środowiskowych imprez, zajęć pozalekcyjnych i innych form organizowanej aktywności uczniów. 

 Zakłada się ścisłą współpracę z instytucjami wspierającymi działalność wychowawczą: poradnią psychologiczno- pedagogiczną, policją, 

strażą pożarną, ośrodkami kultury, szkołami średnimi, fundacjami i stowarzyszeniami.  

Program Wychowawczo - Profilaktyczny został opracowany w oparciu o zadania wynikające  z  podstawowych   funkcji   szkoły, 

doświadczenia nauczycieli z obserwacji uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb, wnioski z Rad Pedagogicznych, zalecenia organów nadzorujących 

oraz oczekiwania rodziców i uczniów na podstawie przeprowadzonych ankiet.  
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ROZWOJU FIZYCZNEGO 
- zdrowie- edukacja zdrowotna 
- bezpieczeństwo- profilaktyka zachowań 

ryzykownych (problemowych) 

− Propagowanie wśród uczniów zdrowego 

stylu życia, w tym racjonalnego odżywiania 

i zdrowej aktywności sportowej. 

− Jak radzić sobie z manipulacją mediów 

dotyczącą urody, wyglądu, stylu życia? 

− Bezpieczeństwo udzielania pierwszej 

pomocy. 

− Stres jako problem społeczny. 

− Świadomość zagrożeń czyhających 

w świecie współczesnym-środowisku życia 

(nałogi-nikotynizm, alkoholizm, 

narkomania, lekomania, uzależnienie            

od komputera, Internetu), 

− Niebezpieczeństwa związane z używaniem 

środków psychoaktywnych, w tym 

dopalaczy. 

− promocja zdrowego stylu życia, 

− uświadomienie największych 

zagrożeń 

− umiejętność niesienia pomocy 

drugim, 

− uwrażliwienie na krzywdę,  

− znajomość sposobów radzenia 

sobie ze stresem, 

− racjonalne gospodarowanie 

wolnym czasem, 

− kontrola zapewniania 

bezpiecznych i higienicznych 

warunków korzystania z 

obiektów należących do szkoły 

lub placówki, w tym 

bezpiecznych i higienicznych 

 

− pogadanki, 

− prezentacje 

multimedialne, 

− ulotki, plakaty, 
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− Znajomość zasad BHP w szkole oraz 

warsztatach szkolnych/ podczas zajęć 

praktycznych. 

− Zapoznanie z podstawowymi zasadami 

dbałości o zdrowie w przypadku 

epidemii COVID-19, kreowanie 

środowiska sprzyjającego zdrowemu 

stylowi życia. 

warunków nauki – związanych 

z wytycznymi MZ i GIS. 
    

 

 

ROZWOJU EMOCJONALNEGO I 

SPOŁECZNEGO 
relacje- kształtowanie postaw społecznych 

− Integracja środowiska klasowego 

i szkolnego. 

− Kształtowanie umiejętności prawidłowej 

komunikacji. 

− Kształtowanie postawy asertywnej. 

− Wspieranie rozwoju osobistego, pomoc 

w rozwiązywaniu sytuacji trudnych, 

konfliktowych, kryzysowych. 

− Kształtowanie postawy empatycznej, 

bezinteresownej pomocy innym. 

− Niepełnosprawny też człowiek, 

kształtowanie pozytywnego stosunku 

do osób niepełnosprawnych 

− Pielęgnowanie stałych więzów między 

rodzicami, dziećmi, dziadkami. 

− Świadome uczestnictwo w życiu szkoły, 

pełnienie funkcji w samorządzie 

uczniowskim klasowym i szkolnym.  

− Włączanie się w akcje o charakterze 

charytatywnym organizowane przez różne 

instytucje społeczne i fundacje. 

− Kształtowanie postaw społecznych. 

− Rozwijanie postaw patriotycznych. 

− kształtowanie umiejętności 

podejmowania decyzji i brania 

odpowiedzialności za podjęte 

decyzje, 

− szacunek dla innych ludzi i 

tolerancja 

− umiejętność definiowania 

wartości i kultywowanie ich w 

życiu codziennym 

− -wzorce rodziny i wartości 

rodzinne na zajęciach wdż 

− umiejętność okazywania uczuć 

i kształtowania własnego losu 

w poczuciu odpowiedzialności 

− uczestniczenie  w życiu 

społecznym, 

− znajomość i przestrzeganie 

ustalonych i przyjętych zasad, 
− rozpoznanie sytuacji 

wychowawczej w klasie po 

powrocie do nauki stacjonarnej, 

uczeń w sytuacji kryzysowej. 

 

 

− dyskusja, 

− pogadanki, 

− referaty, 

− wybory do samorządu 

uczniowskiego, 

− praca w grupach, 

− wolontariat, 

− udział 

w uroczystościach 

szkolnych 

i państwowych. 
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ROZWOJU INTELEKTUALNEGO 

− Przeciwdziałanie niepowodzeniom 

szkolnym. 

− Wstępne rozpoznawanie uczniów 

z problemami. 

− Kształtowanie umiejętności efektywnej 

pracy umysłowej. 

− Wspieranie rozwoju osobistego, pomoc 

w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych. 

− Znajomość szkolnego systemu oceniania 

i przestrzeganie go. 

− Znajomość technik szybszego 

i efektywnego uczenia się. 

− Rozwijanie swych zainteresowań –udział 

w kółkach przedmiotowych, 

artystycznych, sportowych. 

− Budzenie motywacji do uczenia się. 

− Rozbudzanie ambicji i aspiracji uczniów. 

− Wdrażanie do samodyscypliny. 

− Kształtowanie właściwej samooceny, 

kultury osobistej. 

− Rozwijanie samodzielnego i twórczego 

myślenia oraz dociekliwości poznawczej. 

− umiejętność stałej 

i systematycznej pracy nad sobą, 

− bycie człowiekiem 

odpowiedzialnym, 

− kształtowanie postawy szacunku 

wobec regulaminu szkoły i osób 

reprezentujących szkolny 

porządek, 

− znajomość praw i obowiązków 

oraz umiejętność korzystania z 

nich, 

− zdolność efektywnego uczenia się 

i rozwijania swoich horyzontów, 

− umiejętność radzenia sobie 

z problemami, 

− udział w turniejach, olimpiadach 

i konkursach, 

− budzenie poczucia własnej 

wartości, 

− znajomość drogi i możliwości 

dalszego kształcenia. 

− indywidualne 

poradnictwo, 

− diagnoza wstępna, 

− analiza dokumentacji 

uczniów 

nowoprzyjętych, 

− warsztaty, 

− dyskusje, 

− referaty, 

− udział w konkursach, 

olimpiadach, 

zawodach, 

− aktywizujące metody 

nauczania, 

− właściwie opracowany 

przedmiotowy system 

oceniania, 

− wyjścia dydaktyczne 

ROZWOJU PSYCHICZNEGO 

 

− Budowanie systemu wartości – integracja 

działań wychowawczych i 

profilaktycznych szkoły i rodziców. 

− Kształtowanie prawidłowego stosunku do 

wartości i norm oraz kultury zachowania. 

− Kształtowanie postaw proekologicznych. 

− Pomoc uczniom przeżywającym kryzys 

wywołany pandemią koronawirusa. 

− Nauka dobrych manier. 

− Kształtowanie gotowości do 

uczestnictwa w kulturze, 

poszanowania tradycji i kultury 

własnego narodu, a także 

poszanowania innych kultur i 

tradycji; 

− znajomość odnawialnych źródeł 

energii, 

− drama, 

− ankieta, 

− dyskusje, 

− wystawy prac 

− wycieczki, 

− udział w rekolekcjach, 

spotkaniach 

z „ciekawymi” ludźmi. 
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− Kształtowanie wrażliwości estetycznej 

poprzez kontakt z dziełami literackimi,  

z wytworami kultury, z dziełami 

architektury i sztuk plastycznych, 

należącymi do polskiego i europejskiego 

dziedzictwa kultury. 

− Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów 

– popularyzacja aktywnych form 

spędzania wolnego czasu. 

− Rozwijanie szacunku dla kultury, historii 

narodu i dorobku narodowego. 

− Wzbudzanie szacunku do szkoły jako 

miejsca rozwijania własnych uzdolnień 

i umiejętności. 

− znajomość znaczenia wpływu 

zanieczyszczeń środowiska 

na zdrowie człowieka, 

− znajomość zasad kultury i etyki, 

− nauka dobrej organizacji pracy 

i odpowiedzialność za jej 

rezultaty, 

 

 

 

Za realizację strategii wychowawczo-profilaktycznej szkoły odpowiedzialni są: 

• dyrektor szkoły, 

• wychowawcy, 

• nauczyciele przedmiotowi, 

• pielęgniarka, 

• pracownicy niepedagogiczni szkoły. 

 

 

 

 

 

 

EWALUACJA PROGRAMU 

Przebieg pracy wychowawczo-profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji i ocenie. Informacje zwrotne pochodzące od 

uczniów, rodziców i nauczycieli służą doskonaleniu pracy i wyciąganiu wniosków na przyszłość. Najlepszych efektów można spodziewać się, 

gdy ewaluacji dokonuje się na podstawie obserwacji procesu wychowania. 



 

Sposoby i środki ewaluacji: 

- obserwacja i analiza zachowań uczniów, 

- obserwacja postępów w nauce, 

- frekwencja na zajęciach dydaktycznych, 

- udział w konkursach. 

 

Narzędzia ewaluacji: 

- ankieta dla uczniów, rodziców i nauczycieli, 

- obserwacja zachowania uczniów, 

- analiza dokumentacji wychowawców, 

- analiza sukcesów i osiągnięć uczniów, 

- rozmowy indywidualne z rodzicami, uczniami i pracownikami szkoły, 

- wytwory uczniów. 

 

 

 

 



Harmonogram działań w poszczególnych obszarach:  

Kultura - wartości, normy, wzory zachowań 
Adresaci 

programu 

Cele szczegółowe 

 

Zadania i tematyka zajęć Realizatorzy Termin 

Uczniowie  Uczeń ma wykształconą postawę 

patriotyczną i obywatelską. 

1. Organizacja i udział w wydarzeniach oraz 

uroczystościach szkolnych: 

 

 

 

 

 

 

 

• Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego  wrzesień 

2021 

• Wybory do samorządu uczniowskiego Samorząd 

szkolny wraz 

z opiekunami, 

wrzesień 

2021 

 

• Pasowanie na ucznia klasy I Wychowawca 

klasy I,  

październik 

2021 

• Dzień Edukacji Narodowej Samorząd 

szkolny 

październik 

2021 

 

• Wigilie klasowe Wychowawcy 

klas 

grudzień 

2021 

 

• Dzień Patrona Szkoły Samorząd 

uczniowski 

Maj 2022 

 

• Tydzień Kodowania 

 

Nauczyciele  

 

 

 

Od 9 do 24 

października 

2021 

2. Pamiętamy o ważnych wydarzeniach historycznych:  

 

 

 

 

 

• Rocznica wybuchu II wojny światowej;  01. 09. 2021   



• Rocznica odzyskania przez Polskę 

niepodległości; 

Nauczyciel 

historii 

listopad 2021 

• Uchwalenie Konstytucji 3 Maja- akademia Nauczyciel 

historii 

kwiecień 

2022 

• Udział pocztu sztandarowego w uroczystościach 

szkolnych 

Elżbieta Rączka Cały rok 

szkolny 

 

3. Zajęcia programowe z historii, WOS, języka 

polskiego oraz wszelkie pozostałe, podczas których 

nauczyciele zapoznają uczniów z historią Polski, 

tradycją, obrzędowością oraz miejscami pamięci 

narodowej. 

Wychowawcy 

klas, nauczyciele 

Cały rok 

szkolny 

 

 

 

Uczeń ma nawyk etycznego, 

kulturalnego i pozbawionego 

agresji zachowania w szkole 

i poza nią, przestrzega zasad 

savoir – vivre i mówi pięknie 

po polsku. 

1. Lekcje wychowawcze dotyczące etycznego, 

kulturalnego i pozbawionego agresji zachowania 

ucznia oraz poprawnego wysławiania się.  

Wychowawcy 

klas 

Cały rok 

szkolny 

2. Zajęcia na temat dobrych manier. Wychowawcy 

klas, nauczyciel 

wdż, doradca 

zawodowy.  

Cały rok 

szkolny 

3. Organizowanie wycieczek, wyjść np.: do muzeum, 

kina, teatru. 

Wychowawcy 

klas, nauczyciele 

w miarę potrzeb 

i możliwości 

Cały rok 

szkolny 

4. Podejmowanie tematyki wartości na zajęciach 

wychowawczych, zajęciach wdż,  

odpowiedzialności, ponoszenia konsekwencji za 

własne działanie, stosowania przemocy werbalnej 

(znieważenia słowne, wulgaryzmy). Zwrócenie 

uwagi uczniów na język stosowany 

w wypowiedziach w stosunku do rówieśników oraz 

osób dorosłych.  

Wychowawcy 

klas 

Cały rok 

szkolny 



Uczeń ma motywację do uczenia 

się, podnoszenia swoich 

kompetencji. Bierze udział 

w różnych formach 

rozwijających zainteresowania 

i w życiu kulturalnym, 

społecznym środowiska 

lokalnego. Dba o ekologię. 

1. Organizacja na terenie szkoły różnorodnych kół 

zainteresowań, zajęć pozalekcyjnych dla uczniów 

zgodnie z prezentowanymi potrzebami 

rozwojowymi. 

Dyrekcja szkoły, 

nauczyciele 

Cały rok 

szkolny 

 

 

2. Organizacja zajęć sportowych SKS  Cały rok 

szkolny 

3. Udział w Akcji Sprzątania Świata, Dniu Ziemi   Wrzesień 

2021 

4. Stwarzanie sytuacji dydaktyczno – wychowawczych 

wdrażających uczniów do samokształcenia i pracy 

zespołowej, a także do kreatywności, 

innowacyjności, przedsiębiorczości i aktywności. 

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok 

szkolny 

 

 

 

5. Tydzień Eukacji Globalnej nauczyciele Listopad 

2021 

6. Prowadzenie obserwacji mającej na celu 

rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się, 

zainteresowań, szczególnych uzdolnień.  

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok 

szkolny 

 

 

7. Udział uczniów w konkursach szkolnych i 

pozaszkolnych. 

nauczyciele Cały rok 

szkolny 

 

 

8. Przeprowadzanie rozmów z uczniami mających 

na celu właściwe zmotywowanie do podejmowania 

wysiłku. 

Wychowawcy 

klas, 

nauczyciele,  

Cały rok 

szkolny 

9. Udział w „Narodowym czytaniu” 

 

Nauczyciel 

bibliotekarz 

Wrzesień 

2021  

10. Promowanie czytelnictwa wśród uczniów Nauczyciel 

bibliotekarz 

Cały rok 

szkolny 

11. Organizacja konkursów szkolnych, gminnych. Nauczyciele Cały rok 

szkolny 



Nauczyciele Nauczyciele prezentują 

prawidłowe wzorce zachowań. 

1. Nauczyciele stanowią przykład swoją osobą zgodnie 

z przyjętymi zasadami i normami społecznymi. 

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok 

szkolny 

Rodzice Rodzice rozwijają kompetencje 

społeczne swoich dzieci. 

1. Rodzice uczestniczą w zebraniach szkolnych 

i klasowych.  

Rodzice uczniów Cały rok 

szkolny 

2. Współdziałają przy rozwiązywaniu konfliktów i 

sporów szkolnych.  

 

Rodzice uczniów Cały rok 

szkolny 

3. Aktywnie działają w Radzie Rodziców.  

 

Wybrani rodzice 

uczniów 

Cały rok 

szkolny 

4. Udział rodziców w tworzeniu Programu 

Wychowawczo – Profilaktycznego i Statutu Szkoły, 

w uroczystościach szkolnych. 

Rodzice uczniów Wrzesień 

2021  

Cały rok 

szkolny 

5. Uwzględnienie potrzeb i oczekiwań rodziców 

w prowadzonych działaniach wychowawczo – 

profilaktycznych oraz w podejmowaniu decyzji 

dotyczących dalszych etapów edukacyjnych 

uczniów poprzez różne formy wsparcia. 

Rodzice uczniów Cały rok 

szkolny 

6. Rodzice ściśle współpracują ze szkołą. Rodzice uczniów Cały rok 

szkolny 

7. Rodzice wpajają swoim dzieciom normy i zasady 

pożądane społecznie. 

Rodzice uczniów Cały rok 

szkolny 

 

 

Relacje - kształtowanie postaw społecznych 
 

Adresaci 

programu 

Cele szczegółowe 

 

Zadania i tematyka zajęć Realizatorzy Termin 

Uczniowie Uczeń chętnie pomaga 

potrzebującym. 

1. Udział w akcjach charytatywnych:  

 

 

 



• Góra Grosza Szkolne Koło 

Wolontariatu 

Grudzień 2021/ 

styczeń 2022 

• Zbiórka nakrętek. Samorząd 

uczniowski 

Cały rok szkolny 

• Dzień Dobrych uczynków Nauczyciele maj 

2. Pomoc koleżeńska wśród uczniów 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

uczący 

Cały rok szkolny 

3. Zorganizowanie Międzynarodowego Dnia 

Wolontariusza w szkole. 

 05.12.2021 

4. Realizacja na zajęciach wychowawczych tematyki 

z zakresu komunikacji interpersonalnej, tolerancji, 

itp.  

Wychowawcy 

klas,  

Cały rok szkolny 

5. Spotkania Zespołu w ramach Indywidualnego 

Programu Terapeutycznego. Pomoc wychowawcy, 

nauczycieli dla uczniów posiadających opinie z PPP. 

Zespół 

nauczycieli, 

nauczyciele  

 

Cały rok szkolny 

6. Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do 

potrzeb i możliwości ucznia.  

Nauczyciele  

 

Cały rok szkolny 

Uczeń posiada  

umiejętność radzenia  

sobie w sytuacji trudnej  

oraz nawiązania  

pozytywnych relacji  

1. Dostarczanie wiedzy i umiejętności z zakresu 

rozwiązywania konfliktów, asertywności.  

 

Wychowawcy,  Cały rok szkolny 

 



międzyludzkich. 2. Przeprowadzenie zajęć integracyjnych w klasach I, 

ustalenie norm i zasad klasowych. 

 

Wychowawca 

klasy I,  

Wrzesień 2021 

 

 

3. Reintegracja zespołów klasowych w związku z 

powrotem do szkoły po nauczaniu zdalnym 

spowodowanym czasowym ograniczeniem 

funkcjonowania placówek oświatowych 

spowodowanych zapobieganiu Covid-19. 

Wychowawcy,  

 

Wrzesień 2021 

Cały rok szkolny 

 

4. Praca na rzecz Samorządu Uczniowskiego. Opiekunowie 

samorządu 

uczniowskiego 

Cały rok szkolny 

 

Uczeń uczy się w szkole, 

w której chronione są 

prawa  

ucznia w kontekście praw 

człowieka i praw dziecka. 

1. Prowadzenie rozmów z uczniami, analizy własnych 

zachowań w różnych sytuacjach 

Wychowawcy 

klas, 

nauczyciele 

Cały rok szkolny 

2.  Dyżury nauczycieli podczas przerw. 

 

wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok szkolny 

3. Przedstawienie społeczności uczniowskiej prawnych 

i szkolnych skutków zachowań sprzecznych z normami 

społecznymi. 

Wychowawcy 

klas, 

nauczyciele 

Cały rok szkolny 

 

3. Współpraca ze służbami odpowiedzialnymi za 

bezpieczeństwo /Policja, Straż Pożarna/.  

Wychowawcy 

klas,  

Cały rok szkolny 

4. Zapoznawanie uczniów z przepisami BHP mającymi 

bezpośredni związek z bezpiecznym 

funkcjonowaniem w szkole i poza nią. 

wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok szkolny 

Nauczyciele Nauczyciele tworzą  

przyjazne środowisko  

szkolne 

1. Szczególna opieka i zainteresowanie sytuacją 

uczniów niepełnosprawnych.  

Wychowawcy, 

wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok szkolny 

2. Przestrzeganie regulaminów szkoły. wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok szkolny 



3. Realizacja zajęć wspomagających funkcjonowanie 

wychowawcze zespołów klasowych. 

Wychowawcy,  Wg potrzeb 

 

4. Wspieranie uczniów w budowaniu pozytywnych 

relacji w klasie i w szkole poprzez działania 

integracyjne. 

Wychowawcy,  Cały rok  

Rodzice Rodzice wspierają  

szkołę w tworzeniu  

przyjaznego środowiska  

szkolnego. 

1. Aktywna działalność w Radzie Rodziców. 

 

Rodzice Cały rok szkolny 

 

2. Udział rodziców w tworzeniu Programu 

Wychowawczo – Profilaktycznego i Statutu Szkoły, 

w uroczystościach szkolnych, pomoc w 

organizowaniu imprez dla uczniów  np. zabawy, 

mikołajki. 

rodzice  

3. Uwzględnienie potrzeb i oczekiwań rodziców 

w prowadzonych działaniach wychowawczo – 

profilaktycznych. 

rodzice  

 

Zdrowie i edukacja zdrowotna, bezpieczeństwo- profilaktyka zachowań ryzykownych 

 
Adresaci 

programu 

Cele szczegółowe 

 

Zadania i tematyka zajęć Realizatorzy Termin 

Uczniowie 

 

Uczeń zna i stosuje zasady 

zdrowego i bezpiecznego 

stylu życia ze szczególnym 

uwzględnieniem 

1. Omówienie tematyki na zajęciach przedmiotowych 

i lekcjach wychowawczych, zgodnie z podstawą 

programową. 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

 

Cały rok 

 

 



bezpieczeństwa 

epidemiologicznego. 

Uczeń zna zagrożenia 

płynące 

z zażywania środków  

psychoaktywnych. 

2. Omówienie w klasach procedury bezpieczeństwa 

dotyczącej zapobiegania i przeciwdziałania 

rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych, a w 

szczególności COVID-19 wśród uczniów, 

opiekunów prawnych uczniów i pracowników 

Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w 

Zawadce Osieckiej. 

     Przestrzeganie ww. procedury 

Dyrektor, 

Wychowawcy 

klas 

 

 

Wrzesień 2021 

Cały rok szkolny 

 

 

 

3. Gminna Spartakiada Sportowa  Dyrektor, 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

 

4. Rajd Turystyczno- Krajoznawczy 

 

 październik 2021 

5. Wprowadzenie działań mających na celu zachęcenia 

do podejmowania aktywności ruchowej w czasie 

wolnym od nauki np. rajd rowerowy, piesze 

wycieczki. 

Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

Cały rok szkolny 

6. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych (w ramach 

SKS - piłka siatkowa, piłka nożna, które 

umożliwiają uczniom rozwijanie swoich 

zainteresowań sportowych oraz kształtowanie 

nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu z 

korzyścią dla zdrowia fizycznego i psychicznego. 

Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

Cały rok szkolny 

7. Realizacja zajęć dotyczących profilaktyki 

uzależnień. 

 

 Cały rok szkolny 

8. Bezpieczeństwo w sieci - działania na terenie 

szkoły. 

Nauczyciele 

informatyki 

Cały rok szkolny 



 

Nauczyciele  Nauczyciele rozwijają swoje 

kompetencje w zakresie 

edukacji zdrowotnej uczniów 

1. Wykorzystanie w praktyce wiedzy o problemach 

psychofizycznych.  

Wszyscy 

nauczyciele  

Cały rok szkolny 

2. Wzbogacanie wiedzy w zakresie odpowiednich form 

opieki nad uczniami mającymi problemy zdrowotne 

i wspieranie ich w pokonywaniu trudności w nauce. 

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok szkolny 

 

3. Udział w szkoleniach zewnętrznych 

i wewnętrznych, samokształcenie się. 

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok szkolny 

Rodzice  Rodzice znają zasady  

zdrowego stylu życia 

1. Rodzice biorą udział w tworzeniu programu 

wychowawczo- profilaktycznego.  

dyrektor, 

wychowawcy  

Cały rok szkolny 

2. Rodzice, podczas badań ankietowych wskazują jakie 

obszary z zakresu zdrowia są w kręg 

zainteresowania, wymagają  poszerzenia ich wiedzy.  

Dyrektor, 

wychowawcy  

 

Cały rok szkolny 

 

3. Rodzice wzbogacają swoją wiedzę na temat 

zdrowego stylu życia, uzależnień itp. (pedagogizacja 

rodziców) 

dyrektor, 

wychowawcy  

Cały rok szkolny 

 

 

4.  Rodzice mają świadomość roli dbania i 

motywowania dzieci do zdrowego odżywiania i 

aktywnego trybu życia. 

dyrektor, 

wychowawcy  

Cały rok szkolny 

5. Rodzice stwarzają możliwości do uczestnictwa 

dzieci w zajęciach sportowych organizowanych na 

terenie  szkoły i poza nią. 

dyrektor, 

wychowawcy  

Cały rok szkolny 

 

  

 

 

 

 



Dni wolne w roku szkolnym 2021/2022: 

12 listopada (piątek) 

7 styczna (piątek) 

2 maja 

24,25,26 maja (egzamin) 

Dzień Dziecka 

17 czerwca 

 

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

Lp. Nazwa uroczystości Termin Odpowiedzialny 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego wrzesień Samorząd Uczniowski 

2. Sprzątanie świata/ działania w terenie wrzesień Elżbieta Rączka 

B. Ćwik 

3. Ślubowanie klas I 

Ślubowanie przedszkolaków 

październik   Weronika Żychowska 

Anetta Owczarska 

4.  Dzień Edukacji Narodowej październik Samorząd Uczniowski 

5. Święto Niepodległości listopad Paweł Wnęk, Sylwia 

Toropiła 

6. Andrzejki listopad SU, Wychowawcy klas 

8. Jasełka – jeżeli warunki sanitarne pozwolą styczeń  Elżbieta Rączka 

Beata Gumienna 

 Stanisława Opałka 



9. Choinka szkolna styczeń Wychowawcy klas 

11. Walentynki luty SU 

13. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 maja  maj Paweł Wnęk, Sylwia 

Toropiła 

15. Dzień Matki - jeżeli warunki sanitarne 

pozwolą 

maj Wychowawcy klas 

 I -VIII 

+ Rada Rodziców 

16. Dzień Patrona maj Samorząd Uczniowski 

17. Dzień Dziecka czerwiec Dyrektor  Nauczyciele wych. 

Fizycznego 

18. Zakończenie roku szkolnego czerwiec  Klasa VIII 
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