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1. PODSTAWA PRAWNA  

 Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,  

poz. 2572 z późniejszymi zmianami); 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014, poz.191) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w 

sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977);  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i 

młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w 

przedszkolach, szkołach  

i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych; 

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (art. 48 ust. 1; art. 53 

ust. 3; art. 72 ust. 1); 

 Konwencja o Prawach Dziecka z 20 listopada 1989r.;  

 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka; 

 Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego; 

 Ramowy Statut Zespołu Szkół Publicznych w Mrokowie. 

2. ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNE, NA KTÓRYCH OPARTY 

ZOSTAŁ SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY 

 idee obszaru wychowania Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego; 

 założenia koncepcji trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych 

i kształcących: uczeń, szkoła, dom rodzinny; 

 tradycje narodowe i rodzinne; 

 tradycje szkoły i społeczności lokalnej; 

 zagrożenia współczesnego świata; 

 wymagania stawiane młodym ludziom przez życie w społeczeństwie 

informacyjnym; 

 rosnące aspiracje i oczekiwania młodych ludzi; 

 ciekawość poznawcza dzieci i młodzieży; 

 indywidualne tempo rozwoju i uczenia się dziecka. 
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3. WARTOŚCI WYCHOWAWCZE 

 autentyczność; 

 prawda, uczciwość, szczerość; 

 dobro; 

 odpowiedzialność za siebie i innych; 

 sprawiedliwość; 

 zaangażowanie w działalność szkolną i społeczną; 

 niezależność w podejmowaniu decyzji; 

 wrażliwość na piękno przyrody; 

 umiejętność życia w rodzinie i społeczeństwie; 

 uczestnictwo w kulturze; 

 szacunek do języka, historii, tradycji narodowej; 

 szacunek do języka, historii, tradycji innych kultur i społeczeństw; 

 poszanowanie wartości i godności ludzkiej; 

 wrażliwość na potrzeby innych; 

 pozytywny stosunek do nauki i kształcenia; 

 inicjatywa, kreatywność, przedsiębiorczość; 

 empatia; 

 wrażliwość czytelnicza, 

 zdrowie. 

 

4. STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH  

Dyrekcja:  

 dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole; 

 dba o kształtowanie twórczej atmosfery w szkole; 

 dba o motywację pracowników; 

 stwarza warunki do prawidłowej realizacji wymogów zawartych 

w rozporządzeniach MEN ; 

 dba o wzbogacanie księgozbioru bibliotecznego; 
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 czuwa nad propagowaniem zdrowego odżywiania; 

 nadzoruje realizację przez uczniów obowiązku szkolnego; 

 umożliwia kształceniem kadry pedagogicznej i czuwa nad nim; 

 współpracuje z Radą Rodziców; 

 współpracuje z Samorządem Uczniowskim; 

 dba o zapewnienie uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły 

bezpieczeństwa na terenie szkoły. 

 

Specjaliści szkolni:  

 udzielają uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle 

niepowodzeń szkolnych;  

 przeciwdziałają różnym formom niedostosowania społecznego dzieci; 

 udzielają porad rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych; 

 koordynują prace z zakresu profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej; 

 dokonują okresowych analiz sytuacji wychowawczej w szkole; 

 współpracują w realizacji swoich zadań z instytucjami świadczącymi pomoc 

terapeutyczną, psychologiczną i wychowawczą; 

 wspierają wychowawców klas; 

 wspierają nauczycieli; 

 prowadzą zajęcia indywidualne i grupowe, których celem jest nauka zasad 

panujących w szkole oraz w relacjach społecznych, zdobycie lub rozwój 

określonych umiejętności psychospołecznych; 

 diagnozują środowisko uczniów; 

 kontrolują systematyczność uczęszczania uczniów do szkoły; 

 organizują różne formy terapii dla uczniów z przejawami niedostosowania 

społecznego oraz wykazujących problemy wychowawcze. 

 

Nauczyciele: 

 wspierają rozwój psychofizyczny uczniów; ich zdolności oraz zainteresowania; 

 modelują swoją postawą i działaniami pedagogicznymi zachowania społeczne 

adekwatne; 
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  motywują uczniów do nauki i pracy nad sobą;  

  wskazują zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni;  

 reagują na przejawy u dzieci niedostosowania społecznego;  

 współpracują z instytucjami wspierającymi wychowawczą rolę szkoły;  

 udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu 

o rozpoznanie potrzeb uczniów;  

 kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji oraz szacunku 

dla każdego człowieka;  

 dbają o zachowanie higieny psychicznej; 

 tworzą atmosferę bezpieczeństwa; 

 odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej 

terenem (w czasie wycieczek, wyjść, itp.);  

 współpracują z rodzicami w sprawach kształcenia i wychowania uczniów; 

 współpracują ze społecznymi organami szkoły; 

 organizują konkursy oraz imprezy dla uczniów; 

 proponują wartościowe lektury uczniom i rodzicom. 

 

Wychowawcy:  

 otaczają indywidualną opieką każdego wychowanka; 

 dbają o bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza szkołą, 

w czasie wycieczek, wyjść; 

 rozbudzają ciekawość i zachęcają do aktywności badawczej oraz wyrażania 

własnych myśli i przeżyć; 

 udzielają uczniom wsparcia w sytuacjach kryzysów osobistych, rodzinnych 

lub szkolnych; 

 dbają o integrację zespołu klasowego;  

 dbają o kształtowanie prawidłowych relacji interpersonalnych; 

 tworzą warunki wspomagające wszechstronny rozwój uczniów – społeczny, 

emocjonalny, intelektualny; 

 dbają o przygotowanie uczniów do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

 motywują uczniów do aktywności społecznej; 
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 propagują wśród uczniów czytanie dla przyjemności; 

 zachęcają do zdrowego odżywiania; 

 uczą tolerancji i poszanowania godności drugiego człowieka; 

 współpracują z nauczycielami uzgadniając z nimi i koordynując działania 

wychowawcze, zwłaszcza wobec uczniów, którzy wymagają zapewnienia 

zindywidualizowanej opieki; 

 współpracują z rodzicami: organizują zebrania, prowadzą psychoedukację 

rodziców, dostosowują oddziaływania wychowawcze do indywidualnych 

potrzeb i możliwości dziecka przy współpracy z rodzicami 

 współpracują ze specjalistami szkolnymi; 

 rozwiązują bieżące problemy i zagadnienia mające miejsce w klasie; 

 zapoznają uczniów z ich prawami i obowiązkami; 

 uczą przestrzegania zasad szkolnych; 

 śledzą postępy swoich wychowanków w nauce; 

 organizują pomoc psychologiczno – pedagogiczną. 

 wskazują uczniom pozytywne formy wypoczynku. 

 

Samorząd Uczniowski: 

 włącza się w życie kulturalne oraz intelektualne na terenie szkoły; 

 rozwija demokratyczne formy współżycia, współdziałania uczniów 

i nauczycieli, wzajemnego wspierania się, przyjmowania 

współodpowiedzialności za jednostkę i grupę; 

 kształtuje umiejętności zespołowego działania;  

 stwarza warunki do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny  

i samodyscypliny; 

 organizuje społeczność uczniowską do jak najlepszego spełniania 

obowiązków szkolnych; 

 przedstawia władzom szkoły opinie i potrzeby uczniów, jest rzecznikiem 

interesów ogółu społeczności uczniowskiej; 
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 współdziała z władzami szkoły w celu zapewnienia uczniom należytych 

warunków do nauki oraz rozwijania zainteresowań w ramach różnych zajęć 

pozalekcyjnych; 

 dba o mienie szkolne; 

 organizuje pomoc koleżeńską uczniom napotykającym na trudności w nauce; 

 rozstrzyga spory między uczniami (np. sąd koleżeński); 

 zapobiega konfliktom między uczniami a nauczycielami, a w przypadku 

pojawienia się konfliktu zgłasza go poprzez opiekuna samorządu dyrektorowi 

szkoły lub Radzie Pedagogicznej; 

 dba o dobre imię i honor szkoły. 

 

Rada Rodziców:  

 wspiera proces wychowawczy szkoły; 

 ukierunkowuje działania wychowawcze szkoły; 

 współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz o ich wypoczynku; 

 uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolny Program Profilaktyki 

oraz Program Wychowawczy;  

 organizuje formy aktywności na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań 

szkoły; 

 gromadzi środki finansowe w celu wspierania działalności szkoły. 

 

5. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KIERUNKÓW PRACY 

WYCHOWAWCZEJ, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU 

WYCHOWACZEGO SZKOŁY  

GŁÓWNE CELE WYCHOWAWCZE SZKOŁY: 

A. Wspomaganie naturalnego rozwoju w wymiarze intelektualnym, 

psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, duchowym   

B. Kształtowanie sposobu myślenia i postaw uznawanych za pożądane 

C. Integracja uczniów, nauczycieli, rodziców i społeczności lokalnej 

D. Podnoszenie dyscypliny i kultury osobistej 

E. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny 
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6. ZAMIERZONE EFEKTY DZIAŁANIA PROGRAMU 

Celem oddziaływań wychowawczych, środowiskowych, dydaktycznych 

podejmowanych w naszej szkole jest ukształtowanie sylwetki absolwenta Szkoły 

Podstawowej, który: 

 uczestniczy w wydarzeniach klasowych i szkolnych; 

 ma poczucie własnej godności i wartości; 

 zdobytą wiedzę i umiejętności potrafi zastosować w praktyce; 

 zna metody radzenia sobie ze stresem; 

 nie jest agresywny, nie stosuje przemocy; 

 przeciwdziała niewłaściwym zachowaniom; 

 aktywnie podejmuje różne zadania w szkole i w domu oraz w środowisku 

lokalnym; 

 zna i stosuje zasady zachowania obowiązujące w szkole i otoczeniu 

domowym; 

 jest sprawiedliwy; 

 rozwija umiejętności społeczne niezbędne do nawiązywania i 

utrzymywania relacji z innymi; 

 ma szacunek dla innych ludzi; 

 jest tolerancyjny; 

 jest rozważny; 

 jest uczciwy i lojalny; 

 jest chętny do pomocy; 

 uczy się podejmowania odpowiedzialności za siebie i innych; 

 odróżnia dobro od zła; 

 reaguje na niewłaściwe zachowanie innych; 

 uczy się szacunku do pracy w życiu człowieka; 

 jest ciekawy świata; 

 jest otwarty na innowacje, ale dokonuje krytycznej analizy; 

 odróżnia fikcję od rzeczywistości w przekazach medialnych; 

 rozwija umiejętność planowania i organizacji codziennej aktywności; 

 ma szacunek dla cudzego mienia; 
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 jest dobrym obywatelem, uczy się szacunku do symboli narodowych i 

religijnych; 

 poznaje zagrożenia ze strony ludzi oraz środowiska, w którym żyje; 

 zna podstawowe zasady zachowania się w przypadku wystąpienia 

zagrożeń  

ze strony środowiska lub człowieka; 

 dba o swój wygląd i higienę osobistą; 

 zna i przestrzega zasad zdrowego i bezpiecznego trybu życia. 

 

ZADANIA DO REALIZACJI w roku szk. 2016/2017 

Zadanie Sposoby realizacji: 
Odpowiedzialne 

osoby 
Termin Uwagi 

Kształtowanie 

odpowiednich 

nawyków 

żywieniowych. 

Wspólne śniadania i obiady. wychowawcy  
klas 0–3,  

cały rok 

szkolny 

 

Przygotowywanie zdrowych przekąsek  

w kl.1–3 z wychowawcą. 

wychowawcy, 
rodzice 

cały rok 

szkolny 

 

Pogadanki podczas lekcji w klasach 1–3 

lub godzin wychowawczych w klasach 4 -6 

promujące zdrowy styl życia. 

wychowawcy, 

pielęgniarka 

szkolna 

cały rok 

szkolny 

 

Udział w akcjach: 

 „Owoce w szkole” (klasy 1-3) 

 „Szklanka mleka” (klasy 0–3)  

wychowawcy 
cały rok 

szkolny 

 

Prowadzenie gazetki szkolnej o tematyce: 

„Jak zdrowo żyć. Propagowanie zdrowego 

stylu życia”. 

nauczyciele w-f cały rok 

szkolny 

 

Kształtowanie 

gotowości do 

niesienia 

pomocy innym. 

Zbiórka artykułów szkolnych dla dzieci z domu 

dziecka. 

U. Samoraj wrzesień 

 

 
 

Zorganizowanie ogólnoszkolnej akcji 

„Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę”. 

A. Wroniszewska grudzień W ramach 
projektu: 
Świetlica 

szkolna – 

przestrzenią dla 

edukacji, 

rozwoju  

i zabawy. 
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Zbiórka karmy do schroniska dla zwierząt 

klasy 0–3 „ Kundel bury fajny pies”.  

E. Suchecka marzec, 

kwiecień 

 

Współorganizowanie kiermaszów 

przedświątecznych.  
B. Stygińska 

grudzień, 

marzec - 

kwiecień 

 

Działalność uczniów podejmowana 

w ramach Wolontariatu i koła PCK. p. A. Michalczyk 
p. M. Kowalczyk 

cały rok 

szkolny 

 

Udział w akcji „Góra Grosza.”  Samorząd 

Uczniowski 

cały rok 

szkolny 

 

Udział w akcji „Adopcja na odległość”. K. Waszczyk cały rok 

szkolny 

zbiórka - listopad, 

styczeń 

Udział w akcji zbierania korków. A. Michalczyk cały rok 

szkolny 

 

Zorganizowanie Finału WOŚP. K. Waszczyk styczeń  

Zorganizowanie konkursu „Kuchenne 

Rewolucje”. 

pedagodzy  grudzień  

Współpraca z Domem Seniora „Sekwoja”. M. Kowalczyk cały rok 

szkolny 

 

Kształtowanie 

postaw 

patriotycznych 

oraz 

kultywowanie 

tradycji. 

„Tradycje Świąt Wielkanocnych” – 

zapoznanie uczniów z tradycją i symboliką 

świąt, zwyczajów panujących  

w poszczególnych regionach. 

A. Wroniszewska marzec W ramach 
projektu: 
Świetlica 

szkolna – 

przestrzenią dla 

edukacji, 

rozwoju  

i zabawy. 

Poznawanie przez uczniów życiorysów 

i najważniejszych osiągnięć wybitnych 

Polaków (w ramach zajęć edukacyjnych  

i pozalekcyjnych). 

K. Waszczyk, 

nauczyciele  

j. polskiego, 

wychowawcy  

cały rok 

szkolny 

 

Uroczyste obchody ważnych świąt i rocznic. wszyscy 

nauczyciele 

cały rok 

szkolny 

 

Udział we mszy św. poświęconej pamięci 

rozstrzelanych więźniów Pawiaka. 

K. Waszczyk maj  

Działalność „Klubu Miłośników Historii”. K. Waszczyk cały rok 

szkolny 

 

Poznawanie  historii swojej okolicy „Mała 

ojczyzna”. 

K. Waszczyk, 

wychowawcy klas 

cały rok 

szkolny 
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1 - 3 

Wyjazdy do muzeów regionalnych. wychowawcy cały rok 

szkolny 

 

Kultywowanie i tworzenie tradycji szkolnych: 

 

wszyscy 
nauczyciele 
opiekunowie SU  

cały rok 
według 
harmonog
ramu 
imprez 

 

Integracja ze społecznością lokalną poprzez 

udział w gminnych konkursach, spotkaniach 

z ciekawymi ludźmi, kultywowanie tradycji 

szkolnych. 

Wszyscy 

nauczyciele 

cały rok 

szkolny 

 

Rozwijanie 

zainteresowań 

uczniów. 

Organizowanie zajęć pozalekcyjnych. 
wszyscy 

nauczyciele 

cały rok 

szkolny 

 

SKS nauczyciele w-f cały rok 

szkolny 

 

Działalność gromady zuchowej. E. Suchecka,  

M. Bogusz 

cały rok 

szkolny 

 

Elementy języka migowego w społeczności 

szkolnej. 

B. Gajak cały rok 

szkolny 

 

Organizowanie konkursów przedmiotowych, 

artystycznych i czytelniczych. 

wszyscy 

nauczyciele 

cały rok 

szkolny 

 

Organizacja i udział w imprezach 

sportowych. 

nauczyciele w-f cały rok 

szkolny 

 

Kształtowanie 

kultury 

osobistej. 

Savoir vivre w szkole – kultura osobista jest 

wizytówką każdego z nas. Opracowanie 

Kodeksu Dobrych Manier Ucznia. 

A. Wroniszewska listopad W ramach 
projektu: 
Świetlica 

szkolna – 

przestrzenią dla 

edukacji, 

rozwoju  

i zabawy. 

Omawianie zasad dobrego wychowania 

i prawidłowego wysławiania się (godziny 

wychowawcze, pogadanki z wychowawcą).  

wszyscy 

nauczyciele 

cały rok 

szkolny 
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Dbałość wszystkich pracowników szkoły 

o wysoką kulturę w codziennych kontaktach 

z uczniami. 

wszyscy 

pracownicy 

cały rok 

szkolny 

 

Uczenie szacunku do pracy swojej i innych 

ludzi, rozwijanie współodpowiedzialności 

za wygląd szkoły i jej otoczenie. 

wszyscy 

nauczyciele 

cały rok 

szkolny 

 

Rozmowy w klasach nt. dyscypliny i kultury 

osobistej. 
wychowawcy 

cały rok 

szkolny 

 

Organizowanie wyjazdów do teatrów  

i muzeów. 
wychowawcy 

cały rok 

szkolny 

 

Współpraca  

z rodzicami  

i instytucjami 

wspomagający

mi szkołę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współpraca z instytucjami wspierającymi 

pracę szkoły (Poradnia Psychologiczno – 

Pedagogiczna, GOPS, ZOPO,GKRPA, Sąd, 

Policja).  

pedagodzy, 

psycholodzy 

cały rok 

szkolny 

 

Diagnozowanie potrzeb rodzin (sytuacji 

materialnej, problemów wychowawczych, 

patologii, uzależnień, itp.). 

pedagodzy, 

psycholodzy 

cały rok 

szkolny 

 

Pomoc materialna dzieciom z rodzin 

najuboższych (dożywianie, organizowanie 

paczek świątecznych i wyprawek szkolnych, 

zakup potrzebnych ubrań). 

pedagodzy 

cały rok 

szkolny 

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

uczniom i ich rodzicom w procesie 

wychowania. 

specjaliści szkolni 
cały rok 

szkolny 

 

Psychoedukacja rodziców – spotkania 

prowadzone przez wewnętrznych 

i zewnętrznych specjalistów. 

pedagodzy, 

psycholodzy 

cały rok 

szkolny 

 

Organizowanie zebrań i dni otwartych  

w szkole. 
dyrekcja 

cały rok 

według 

harmonog

ramu 

 

Praca świetlicy szkolnej. 
A. Wroniszewska 

cały rok 

szkolny 

 

Uczestnictwo rodziców w życiu szkoły, 

poprzez opiniowanie pracy nauczycieli  

kończących staż na kolejny stopień awansu  

zawodowego. 

dyrekcja 

maj  
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Pełnienie przez rodziców funkcji opiekunów 

podczas imprez klasowych i szkolnych 

(wieczorki klasowe, dyskoteki, ognisko, 

wycieczki). 

wychowawcy 

cały rok 

szkolny 

 

Rozwój 

czytelnictwa 

Przeprowadzenie pogadanek w wybranych 

klasach na temat pozytywnego wpływu 

czytania na rozwój potencjału 

intelektualnego oraz poznawczego ucznia. 

A. Kostyra wrzesień - 

marzec 

W ramach 
projektu: 
Biblioteka 

przyjazna 

uczniowi. 

Dzień wspólnego czytania „Czytanie łączy 

pokolenia”.  

A. Kostyra wrzesień W ramach 
projektu: 
Biblioteka 

przyjazna 

uczniowi. 

Promowanie 

patrona szkoły 

Marii 

Konopnickiej.  

Akademia z okazji Dnia Patrona. I. Sankowska 
maj  

Przybliżenie sylwetki patrona szkoły – Maria 

Konopnicka. 

wychowawcy, 

nauczyciele 

języka polskiego 

cały rok 

szkolny 

 

Konsekwentne 

przestrzeganie 

zasad 

obowiązujących                         

w szkole. 

Zwrócenie uwagi 

na 

bezpieczeństwo 

uczniów. 

 

Dbanie o bezpieczeństwo uczniów w szkole 

poprzez aktywne pełnienie dyżurów na 

korytarzu/terenie szkolnym. 

wicedyrektor 

wszyscy 

nauczyciele 

cały rok 

szkolny 

 

Zachęcanie uczniów do wykorzystywania 
przerw na integrację rówieśniczą. 

wszyscy 
nauczyciele 

cały rok 

szkolny 

 

Pogadanki na lekcjach uświadamiające 
uczniom zagrożenia płynące z Internetu  
i zachęcanie ich do spędzania przerw bez 
gadżetów elektronicznych. 

wychowawcy  
 

cały rok 

szkolny 

 

Wychowywanie uczniów w poczuciu 
bezpieczeństwa 
i odpowiedzialności prawnej. 

wszyscy 
nauczyciele 

cały rok 

szkolny 

 

Pogadanki poświęcone rozwiązywaniu 
konfliktów oraz profilaktyce agresji. 

wychowawcy 
cały rok 

szkolny 
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Zapoznanie uczniów z regulaminami 

pracowni i zasadami prawidłowego 

zachowania w szkole. 

nauczyciele 

przedmiotów, 

wychowawcy 

wrzesień  

Promowanie zasad dobrego zachowania  

i przestrzegania norm  życia społecznego. 

wszyscy 

pracownicy 

szkoły 

cały rok 

szkolny 

 

 Zapoznanie uczniów z planem 

ewakuacyjnym i przeprowadzenie próbnej 

ewakuacji.  

wychowawcy, 

dyrektor 

wrzesień 

wg 

zaleceń 

dyrektora 

 

 Pogadanka "Bezpieczna zabawy zimowe"  

-  kształtowanie umiejętności wyboru 

ciekawego i bezpiecznego sposobu 

spędzania wolnego czasu w zimie. 

A.Wroniszewska luty Projekt 

"Świetlica 

szkolna - 

przestrzenią dla 

edukacji, 

rozwoju  

i zabawy" (SPE) 

 Warsztaty „Niebezpieczny przyjaciel na 

czacie” - poszerzenie wiedzy i świadomości 

uczniów na temat zagrożeń w Internecie 

(kl. 2 – 3 SP). 

pedagog listopad  

 Zajęcia „Starsi dla młodszych” – działania 

profilaktyczno – zdrowotne szkolnego koła 

PCK. Temat spotkania „Bezpieczne 

zachowanie w szkole i poza nią”. 

A. Michalczyk październi

k 

 

Zajęcia z przedstawicielami policji, podczas 

których podejmowana będzie tematyka 

bezpiecznego zachowania  

pedagog październi

k -listopad  

(0-3 SP); 

listopad-

grudzień 

(4-6 SP) 

 


