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I. Wstęp 

Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej nr 9 im. 

Marii Skłodowskiej – Curie zgodnie z Prawem Oświatowym respektuje chrześcijański system wartości – 

za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki, służy rozwijaniu u uczniów poczucia 

odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy 

jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Treści Szkolnego Programu 

Wychowawczo – Profilaktycznego są spójne ze Statutem Szkoły i Wewnątrzszkolnym Systemem 

Oceniania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności 

szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w 

swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą 

szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów  

oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jako wspieranie uczniów w 

rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. 

Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania   z zakresu profilaktyki problemów 

dzieci i młodzieży. 

Program Wychowawczo – Profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem 

programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej. 

Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia 

oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając 

kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne 

skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli. 

Program Wychowawczo – Profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i 

problemów występujących w środowisku szkolnym z uwzględnieniem: 

• wyników ewaluacji wewnętrznej, 

• raportu z ewaluacji wewnętrznej z roku szkolnego 2016/2017, 

• wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 

• raportu z ewaluacji programu wychowawczego i programu profilaktyki realizowanych  

w roku szkolnym 2016/2017, 

• wniosków i analiz (np. wniosków z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, 

zespołów wychowawczych itp.), 



• analizy dokumentacji szkolnej (dzienniki, zeszyty spostrzeżeń na temat zachowania uczniów w 

szkole i poza nią), 

• rozmów z uczniami i rodzicami w czasie zebrań i spotkań indywidualnych, 

• oceny środowiska rodzinnego uczniów (analiza potrzeb), 

• raportów ogólnopolskich: 

Przeciwdziałanie e-uzależnieniu dzieci i młodzieży, NIK 

Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną, ESPAD 

Konsumpcja substancji psychoaktywnych przez młodzież – Młodzież 2016, Krajowe Biuro ds. 

Przeciwdziałania Narkomanii,  COBS. 

 

Podstawa prawna: 

• Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z  późn. zmianami)- 

art.54 ust.2 pkt 1. 

• Karta Nauczyciela 

• Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 48 ust. 1, art. 54 ust. 3-4, art. 70 ust. 1. 

• Program polityki prorodzinnej państwa z dnia 17.11.1998 r. 

• Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 

listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526, z późn. zm., art. 33 ) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów 

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. z 2001r., Nr 61 poz. 624 i Dz. U. z 2002r. Nr 10, 

poz. 96 oraz Dz. U. z 2003r. Nr 146, poz. 1416, z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu 

nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach 

świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz 

metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego 

(Dz. U. z 1999 r. Nr 67, z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie sposobu organizowania i 

prowadzenia działalności w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom 

psychicznym (Dz. U. Nr 112, poz. 537) 

• Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. 

U. Nr 35, poz. 230 i ost. zm. z 25 czerwca 2002 r. Dz. U. Nr 84, poz. 763) 

• Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie przeciwdziałania i zwalczania 

zjawisk patologicznych wśród nieletnich. 

• Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. w sprawie opracowania rządowego 

programu zapobiegania i eliminowania zjawiska wykorzystania seksualnego nieletnich (Monitor Polski Nr 

50 poz. 476) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczególnych 

form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych 

uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226) 

• Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535) 



• Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia  przed  następstwami używania tytoniu i wyrobów 

tytoniowych (Dz. U. Nr 10, poz. 55) 

• Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 

178, z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.z 2005r. nr 180, poz. 1493, z 

późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r., ze zmianami z 28 sierpnia 2017r. w 

sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r., ze zmianami z 14 maja 2014 oraz 

26 czerwca 2016 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 977) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U., poz. 1113) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 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. 

• Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 11 stycznia 2017 r., poz.59) 

• Ustawa z dn. 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego 

traktowania (Dz. U. 2010, nr 254, poz.1700) 

• Ustawa z dn. 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 

• Koncepcja Pracy Szkoły oraz Statut Szkoły (ewaluowane na bieżąco zgodnie z rozporządzeniami  MEN) 

• Szkolny Zestaw Programów Nauczania 

 

 

II. Misja szkoły 
 

Jesteśmy szkołą przyjazną, zapewniającą harmonijny i wszechstronny rozwój osobowości i 

uzdolnień ucznia, by przygotować go do życia w otaczającym świecie. Kształtujemy poczucie własnej 

wartości, propagujemy zdrowy styl życia oraz dbamy o bezpieczeństwo uczniów. 

Oferujemy naszym uczniom atrakcyjne zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, dzięki którym mogą oni 

zdobywać wiedzę oraz umiejętności umożliwiające im potencjalny sukces w dalszej edukacji. 

Inicjujemy działania służące integracji środowiska szkolnego i społeczności lokalnej. 

Promujemy sport, rekreację i zdrowy styl życia. 

Uczymy szanować naszą kulturę i tradycję oraz kulturę innych narodów. Kładziemy nacisk na 

patriotyzm lokalny i tolerancję. 

 

 



Misja szkoły realizowana jest w oparciu o następujące wartości wychowawcze: 

• poszanowanie godności własnej i praw każdego człowieka 

• poszanowanie wspólnego dobra 

• wrażliwość i odróżnianie dobra od zła 

• komunikatywność i umiejętność słuchania innych 

• samodzielność w pełnieniu ról społecznych 

• poczucie więzi z krajem i regionem oraz szacunek dla innych kultur i narodowości 

• umiejętność dbania o rozwój swoich talentów i zainteresowań 

• dbałość o swoje zdrowie. 

 

III. Sylwetka absolwenta 
 

Dążeniem Szkoły Podstawowej Nr 9 w Pruszkowie jest przygotowanie uczniów do efektywnego 

funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu 

odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę posiada następujące cechy:  

• zna i stosuje zasady życia społecznego 

• potrafi się uczyć i dostrzega w nauce swoje szanse życiowe 

• posiada wiedzę i umiejętnie ją wykorzystuje do rozwiązywania problemów 

• jest otwarty, komunikatywny i kreatywny 

• rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania 

• szanuje tradycje, kulturę własnego narodu, a także innych kultur 

• jest aktywny społecznie, tolerancyjny, uczciwy, wrażliwy na potrzeby innego człowieka 

• cechuje go wysoka kultura osobista. 

• dba o swój rozwój fizyczny, promuje zdrowy styl życia 

• jest przygotowany do nauki na dalszym etapie edukacyjnym 

• konstruktywnie wyraża swoje emocje 

• jest odpowiedzialny za siebie i innych 

• posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje 

odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych 

• korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia  

i technologie komunikacyjno - informacyjne 

• kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności. 



IV. Cele i zasady realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego 
 

Cele ogólne: 

Podstawowym celem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego jest 

wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym  i ryzykownym. 

Głównym założeniem programu jest kreowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie zachowaniom 

agresywnym, profilaktyka uzależnień oraz szeroko rozumiana edukacja niezbędna do wyrobienia 

właściwych postaw i zachowań. 

Działalność wychowawczo - profilaktyczna w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu 

promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na 

osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferach: 

1. Fizycznej- ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na 

prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych. 

2. Psychicznej (intelektualnej i emocjonalnej) – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i 

harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, ukształtowanie postaw 

sprzyjających rozwojowi własnego potencjału. 

3. Społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, 

opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania 

wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych. 

4. Aksjologiczej (duchowej) – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego 

systemu wartości. 

Cele szczegółowe: 

• Rozwijanie osobowości  ucznia,  uwzględniając jego  predyspozycje  psychiczne, 

emocjonalne i intelektualne, środowisko rodzinne i kulturowe. 

• Kształtowanie świadomości i tożsamości państwowej, narodowej i regionalnej. 

• Rozpoznawanie wartości moralnych, dokonywanie wyborów etycznych. 

• Przejmowanie odpowiedzialności za własne wybory, działania i zachowania. 

• Propagowanie zdrowego stylu życia. 

• Eliminowanie zachowań agresywnych  wśród uczniów. 

• Przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych. 



• Troska o bezpieczeństwo uczniów, w tym w zakresie korzystania z technologii informacyjno – 

komunikacyjnej. 

Zasady realizacji: 

Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego obejmują: 

• powszechną znajomość programu - przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników 

szkoły 

• zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań 

określonych w programie 

• respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów 

szkoły (Dyrektor, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski) 

• współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji wspierających 

działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły) 

• współodpowiedzialność za efekty realizacji programu. 

 

V. Zasady ewaluacji programu wychowawczo – profilaktycznego 

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych 

działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo – profilaktycznego. 

Podczas dokonywania ewaluacji mogą być wykorzystane następujące metody (w zależności od 

potrzeb): 

• ankiety 

• rozmowy z nauczycielami, uczniami, rodzicami 

• wymiana spostrzeżeń w zespołach przedmiotowych i wychowawczych 

• analizy przypadków 

• analiza dokumentacji (dokumentacja pedagoga i psychologa szkolnego, Klasowe Plany 

Wychowawczo – Profilaktyczne, dzienniki lekcyjne, zeszyty spostrzeżeń, punktowy system 

oceny zachowania, sprawozdania z realizacji zadań, informacje    o uczestniczeniu w różnych 

formach doskonalenia zawodowego) 

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie przez Zespół d.s. ewaluacji Programu Wychowawczo – 

Profilaktycznego powołany przez Dyrektora Szkoły. Dokonywana w każdym roku szkolnym ewaluacja 

będzie w szczególności uwzględniała priorytety obowiązujące w danym roku szkolnym. Z wynikami prac 

zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców. 



ODDZIAŁYWANIA WYCHOWAWCZE –  

Wspieranie uczniów w prawidłowym rozwoju 

SFERA ZADANIA  FORMA REALIZACJI OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

 

TERMINY 

li
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Promowanie 

zdrowego stylu 

życia. 

Dzień Sportu, zajęcia 

sportowe i akcje sportowe, 

zajęcia o zdrowym stylu 

odżywiania się, 

o znaczeniu ruchu w życiu 

człowieka oraz 

efektywnymi sposobami 

spędzania czasu wolnego, 

pogadanki pielęgniarki 

szkolnej, 

udział w projektach 

organizowanych przez 

poradnie specjalistyczne 

np. Program badań 

przesiewowych słuchu dla 

uczniów klas pierwszych, 

Profilaktyczny projekt 

zdrowotny dotyczący 

profilaktyki wad postawy 

ciała (klasy IV) 

 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego, biologii, 

przyrody, wychowawcy 

klas, pielęgniarka 

szkolna.  

cały rok 

szkolny 

Kształtowanie 

świadomości 

własnego ciała 

z 

uwzględnienie

m zmian 

fizycznych 

i psychicznych.  

lekcje wychowawcze, 

pogadanki pielęgniarki 

szkolnej 

(m.in. „Między nami 

kobietkami” (klasy VI), 

„Śnieżnobiały uśmiech” 

(klasy I), „A ja rosnę           

i rosnę…” (klasy II-III) 

 

wychowawcy, 

pielęgniarka szkolna 

cały rok 

szkolny 
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Rozwijanie 

zainteresowań, 

pasji i zdolności 

uczniów. 

 

prowadzenie zajęć 

pozalekcyjnych, kół 

zainteresowań, 

warsztatów, konkursów, 

wyjścia do muzeum, 

teatru, na wystawy; udział 

w życiu kulturalnym 

miasta, 

 

przygotowanie programów 

artystycznych 

na uroczystości szkolne, 

prezentowanie talentów 

na forum szkoły 

 

nauczyciele, 

wychowawcy 

 

zgodnie 

z 

harmonograme

m zajęć 

prowadzonych 

przez konkretne 

osoby 

 

 

zgodnie z 

kalendarzem 

szkolnych 

uroczystości, 

przedsięwzięć, 

wydarzeń 



artystycznych 

 

Rozwijanie 

umiejętności 

rozpoznawania 

własnych 

uzdolnień.  

 

zajęcia z orientacji 

zawodowej 

 

koordynator do spraw 

doradztwa zawodowego 

 

zgodnie 

z 

harmonograme

m zajęć 

w 

poszczególnych 

klasach 

 

Kształtowanie 

postawy 

twórczej. 

Festiwal Młodych 

Talentów; konkursy 

literackie, językowe, 

plastyczne, muzyczne, 

spotkania z twórcami  

 

organizatorzy 

konkursów 

 

cały rok 

szkolny 
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Rozwijanie 

kompetencji 

czytelniczych 

oraz 

upowszechniani

a czytelnictwa 

wśród uczniów. 

spotkania z autorami 

książek, konkursy 

czytelnicze i recytatorskie, 

literacko – plastyczne, 

koła zainteresowań, zajęcia 

czytelnicze, organizacja 

Święta Biblioteki Szkolnej, 

akcja „Starszy czyta 

młodszemu”, projekt 

„Wędrówki z baśnią przez 

świat”, spacer postaci 

literackich,  

czytanie książek dzieciom 

przez nauczycieli, reklama 

książki (tablica) 

 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

nauczyciele 

bibliotekarze, 

opiekunowie 

Samorządu 

Uczniowskiego 

cały rok 

szkolny 

Kształcenie 

samodzielnego 

formułowania         

i wyrażania 

sądów. 

 

debaty tematyczne  

„za  i przeciw” na temat 

między innymi:  

- Czy prawa dziecka są 

potrzebne? (klasy III – V) 

- Wartości i zasady 

wolontariatu? (klasy III – 

V) 

- Czy wielokulturowość 

nas wzbogaca? (klasy VI – 

VIII) 

 

 

wychowawcy 

 

zgodnie 

z 

harmonograme

m tematyki 

godzin 

wychowawczyc

h 

 

Podnoszenie 

efektów 

kształcenia 

poprzez 

uświadamianie 

lekcje wychowawcze 

poświęcone tej tematyce, 

systematyczna analiza 

wyników w nauce 

i zachowania, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

 

zgodnie 

z 

harmonograme

m zespołów 

przedmiotowyc



wagi edukacji 

i wyników 

egzaminów 

zewnętrznych. 

 

 

analiza testów 

kompetencji, 

 

szkolne konkursy 

z nagrodami, konkursy 

przedmiotowe                     

z nagrodami, nagrody 

za najwyższe średnie 

i stuprocentową 

frekwencję 

 

h 
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Uczenie 

planowania 

i dobrej 

organizacji 

własnej pracy. 

 

lekcje wychowawcze 

poświęcone tej tematyce, 

praktyczne sposoby 

zarządzania czasem 

na warsztatach 

prowadzonych przez 

psychologa szkolnego 

 

wychowawcy, 

psycholog szkolny 

 

wrzesień/ 

październik 

 

Nauka 

nabywania 

świadomości 

własnych 

słabych 

i mocnych 

stron, 

kształtowania 

samoakceptacji, 

budowanie 

poczucia 

własnej 

wartości. 

 

warsztaty dla uczniów 

prowadzone przez 

specjalistów z PP-P 

 

pedagog szkolny, 

wychowawcy  

 

według 

terminarza PP-P 

 

Kształcenie 

umiejętności 

rozwiązywania 

problemów bez 

użycia siły, 

rozpoznawania  

i wyrażania 

własnych 

emocji. 

 

 

 

 

lekcje wychowawcze 

poświęcone tej tematyce 

(scenki rodzajowe, filmy 

edukacyjne, pogadanki, 

drama), 

 

 

 

zajęcia integracyjne 

w klasach pierwszych 

i czwartych. 

 

pedagog szkolny, 

wychowawcy klas 

zgodnie                 

z 

harmonograme

m tematyki 

godzin 

wychowawczyc

h 

 

 

 

wrzesień/ 

październik 

 

Kształtowanie 

świadomości 

o społecznym 

omówienie zasad Statutu w 

kontekście oceny 

zachowania 

wychowawcy 

 

do 30 września 

 

 



aspekcie bycia 

uczniem szkoły. 

 
 

 

 

ustalanie zasad i norm 

zachowania w szkole, 

znajomość praw 

i obowiązków ucznia, 

regulaminów szkolnych – 

lekcje wychowawcze, 

 

Uroczystość Ślubowania 

Uczniów Klas Pierwszych, 

 

udział w uroczystościach 

szkolnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

październik 

 

 

cały rok 

szkolny 

 

Uczenie zasad 

samorządności 

i demokracji. 

 

wybory do samorządów 

klasowych/Samorządu 

Uczniowskiego/wybory 

opiekunów Samorządu 

Uczniowskiego, bieżąca 

kontrola ich działalności; 

szkolna debata na temat 

„Praw i wolności 

w szkole” – klasy VII. 

Wycieczki do Sejmu 

i Urzędu Miasta 

w Pruszkowie (klasy VII-

VIII) 

 

opiekunowie 

Samorządu 

Uczniowskiego, 

wychowawcy 

 

wrzesień, 

 

 

 

 

 

marzec 

 

S
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O
Ł

E
C

Z
N
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Uczenie 

działania 

zespołowego, 

tworzenia 

klimatu dialogu 

i efektywnej 

współpracy, 

umiejętności 

słuchania 

innych 

i rozumienia ich 

poglądów.  

 

praca grupowa na 

wszystkich przedmiotach, 

 

 

organizacja i udział           

w uroczystościach 

klasowych i szkolnych, 

 

 

warsztaty z zakresu 

komunikacji społecznej 

 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

pedagog szkolny. 

 

cały rok 

szkolny 

 

Kształtowanie 

postawy 

szacunku wobec 

środowiska 

naturalnego.  

 

udział w akcji Sprzątanie 

Świata, akcjach 

charytatywnych na rzecz 

zwierząt, ekologicznych, 

współpraca z fundacjami,  

 

Szkolne Projekty 

Recyclingowe,  

nauczyciele świetlicy 

szkolnej, wychowawcy 

klas 

 

cały rok 

szkolny 

 



 

 

Kształtowanie 

aktywnej 

postawy wobec 

przyszłej pracy 

zawodowej oraz 

wymagań rynku 

pracy.  

 

współpraca z Urzędem 

Pracy w Pruszkowie oraz 

innymi instytucjami w celu 

uzyskania informacji           

o sytuacji na lokalnym 

rynku pracy,  

 

zajęcia dla klas VII-VIII 

prowadzone przez 

koordynatora  

 

koordynator 

d.s. doradztwa 

zawodowego 

 

zgodnie                

z 

harmonograme

m zajęć 

 

S
P

O
Ł

E
C

Z
N
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Systematyczne 

monitorowanie 

frekwencji 

uczniów              

na zajęciach 

lekcyjnych. 

Zwiększenie 

współpracy            

z rodzicami           

w zakresie 

kontroli 

obowiązku 

szkolnego. 

 

analiza frekwencji 

uczniów, systematyczne 

informowanie rodziców 

o absencji uczniów, 

 

 

 

 

 

 

wywiadówki, dni otwarte, 

indywidualne spotkania 

z rodzicami.  

 

wychowawcy, pedagog 

 

sporządzanie 

miesięcznych 

zestawień 

obecności            

w pierwszym 

dniu miesiąca 

następującego     

po okresie 

kontroli 

 

 

zgodnie                 

z 

harmonograme

m zebrań i dni 

otwartych 

ustalonym na 

dany rok 

szkolny. 
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Kształtowanie 

szacunku do 

ludzi, 

wrażliwości         

na potrzeby 

drugiego 

człowieka, 

prawidłowe 

rozumienie 

wolności 

jednostki oparte                   

na 

poszanowaniu 

osoby ludzkiej. 

 

organizacja uroczystości 

klasowych z udziałem 

członków rodziny, np. 

Święto Rodziny, Wigilia, 

Dzień Babci i Dziadka,  

 

działalność charytatywna, 

wolontariat szkolny, 

opracowanie programu 

szkolnego wolontariatu 

wychowawcy, opiekun 

szkolnego wolontariatu, 

opiekunowie 

Samorządu 

Uczniowskiego 

 

opiekun szkolnego 

wolontariatu 

Cały rok 

szkolny 

 

 

 

 

 

wrzesień 

Rozwój 

poszanowania 

dziedzictwa 

świętowanie rocznic 

i wydarzeń patriotycznych, 

lekcje wychowawcze 

wychowawcy, 

nauczyciele historii 

cały rok 

szkolny 



narodowego 

i kształtowanie 

świadomości 

narodowej. 

 

na temat patriotyzmu, 

montaże słowno - 

muzyczne, 

udział w Rajdzie 

Historycznym „Szlakiem 

naszej historii”, 

„Żywa lekcja historii” 

 

Poznawanie 

Ojczyzny -  

małej 

i wielkiej 

kształtowanie szacunku 

wobec symboli 

narodowych: godło, flaga, 

hymn, 

uczestniczenie                       

w wycieczkach 

krajoznawczych, 

kulturalnych 

i tematycznych, np. lekcje 

w Muzeum Dulag 121       

w Pruszkowie oraz 

Muzeum Starożytnego 

Hutnictwa Mazowieckiego 

w Pruszkowie, 

poznawanie regionów 

kraju, kultury ludowej, 

tradycji i obyczajów 

regionów 

 

wychowawcy, 

nauczyciele 

cały rok 

szkolny 

Poznanie 

dorobku 

kulturalnego 

Europy, świata. 

Kształcenie 

postawy 

tolerancji i 

szacunku dla 

innych 

narodów, 

kultur, religii. 

lekcje wychowawcze,  

wycieczki, 

udział w projekcie 

„KidSpeak”, 

„Europejski Dzień 

Języków” 

Szkolny projekt 

„Wędrówki z baśnią przez 

świat” 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

nauczyciele - 

bibliotekarze 

cały rok 

szkolny 

Uczenie 

właściwego 

pojęcia 

tolerancji, 

odwagi                     

w reagowaniu       

na 

niesprawiedliw

ość, krzywdę 

drugiego 

człowieka, 

agresję. 

Lekcje wychowawcze, 

projekt „Dzień dobrego 

słowa”, 

warsztaty prowadzone 

przez przedstawicieli 

Straży Miejskiej 

 

wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog, 

przedstawiciele Straży 

Miejskiej 

cały rok 

szkolny 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODDZIAŁYWANIA PROFILAKTYCZNE –  

zapobieganie i przeciwdziałanie zachowaniom problemowym 

SFERA ZADANIA  FORMA 

REALIZACJI 

OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

 

TERMINY 

Skierowane do uczniów 
 

F
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Y
C

Z
N

A
 

 

Monitoring stała kontrola w celu 

zapewnienia  

bezpieczeństwa 

osoba wyznaczona 

przez Dyrektora szkoły 

cały rok szkolny 

Jak zmieniam się 

w okresie 

dojrzewania? 

 

pogadanki 

z wychowawcą, 

pielęgniarką szkolną, 

Program „Między 

nami kobietkami”, 

zajęcia przyrody, 

biologii (klasy IV-

VIII) 

 

 

wychowawcy, 

pielęgniarka, 

nauczyciele 

przyrody i biologii 

cały rok szkolny 

Udzielanie 

pierwszej pomocy 

w nagłych 

wypadkach. 

program „Ratujemy 

i uczymy ratować –

Pierwsza pomoc” 

w klasach I-III 

oraz w klasach IV-

VIII 

 

instruktor pierwszej 

pomocy 

przedmedycznej, 

specjaliści 

 

zgodnie                     

z 

harmonogramem 

zajęć 

opracowanym 

przez instruktora 

pierwszej 

pomocy 

przedmedycznej 

Umiejętne 

zaplanowanie dnia 

i właściwe 

korzystanie z 

technologii 

informacyjno – 

komunikacyjnej. 

lekcje 

wychowawcze, 

informatyka, zajęcia 

komputerowe, 

spotkania 

ze specjalistami 

 

wychowawcy, 

nauczyciele 

informatyki, zajęć 

komputerowych, 

pedagog 

cały rok szkolny 



Upowszechnienie 

form  

aktywnego 

wypoczynku. 

organizacja 

wycieczek, Piknik 

Szkolny, Dzień 

Rodziny, zajęcia 

rekreacyjno – 

sportowe 

 

wychowawcy, 

nauczyciele w-f 

cały rok szkolny 

Zapoznanie 

uczniów 

z rolą sportu 

i rozwijanie 

zainteresowań. 

 

udział w zawodach 

i imprezach  

sportowych oraz 

różnych formach 

aktywności fizycznej 

 

nauczyciele w-f,  

wychowawcy 

cały rok szkolny 

Upowszechnianie 

zdrowego stylu 

życia ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

odżywiania się. 

 

udział w programach 

„Owoce i warzywa 

w szkole”, „Mleko 

w szkole”, 

pogadanki, warsztaty 

kulinarne, 

filmy edukacyjne 

na lekcjach 

wychowawczych, 

prace projektowe 

dotyczące zdrowego 

odżywiania się 

 

wychowawcy, 

nauczyciele przyrody, 

biologii, psycholog, 

pedagog, pielęgniarka 

szkolna. 

cały rok szkolny 

Skierowane do nauczycieli 

 

F
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Y
C

Z
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Wsparcie dla dzieci 

przewlekle chorych 

i 

niepełnosprawnych

. 

zapoznanie się              

z literaturą z cyklu 

,,One są wśród nas”, 

szkolenia 

wszyscy nauczyciele  cały rok szkolny 

Uświadomienie 

wielopłaszczyznow

ości procesu 

dojrzewania. 

 

szkolenia, literatura wychowawcy, 

nauczyciele 

cały rok szkolny 

Samodoskonalenie 

nauczycieli w 

zakresie udzielanie 

pierwszej pomocy 

przedmedycznej. 

 

warsztaty, kursy 

doskonalące 

wszyscy nauczyciele na bieżąco 

Zabezpieczenie 

komputerów 

w pracowniach 

informatycznych 

i bibliotece przed 

dostępem 

regularne 

sprawdzanie 

zabezpieczeń 

Dyrektor szkoły, 

nauczyciele 

informatyki 

cały rok szkolny 



do niewłaściwych 

treści, a systemu 

przed 

zniszczeniem. 

 

Skierowane do rodziców 

 

F
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Y
C

Z
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Umiejętna kontrola 

przez rodziców 

sposobu spędzania 

wolnego czasu 

przez dzieci. 

pogadanki                    

z rodzicami,  

wymiana poglądów,  

prelekcje 

wychowawcy,  

psycholog, 

pedagog 

cały rok szkolny 

Uświadomienie 

negatywnych 

dla zdrowia 

skutków 

nadużywania 

technologii 

informacyjno – 

komunikacyjnej. 

spotkania 

z przedstawicielami 

Straży Miejskiej, 

specjalistą 

ds. profilaktyki 

przemocy 

w cyberprzestrzeni, 

pogadanki podczas 

zebrań z rodzicami 

 

wychowawcy, 

pedagog, 

nauczyciele 

informatyki, zajęć 

komputerowych, 

przedstawiciele Straży 

Miejskiej, specjalista 

ds. profilaktyki 

przemocy 

w cyberprzestrzeni, 

cały rok szkolny 

Uświadomienie 

wielopłaszczyznow

ości procesu 

dojrzewania. 

pogadanki dla 

rodziców podczas 

zebrań (klasy IV-

VIII), proponowanie 

fachowej literatury 

 

wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog 

cały rok szkolny 

Współpraca 

rodziców ze szkołą 

w przypadku 

zachorowań ich 

dzieci na choroby 

zakaźne 

i przewlekłe            

(np. hemofilia, 

astma,  

cukrzyca, 

padaczka) 

 

wymiana informacji rodzice, 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

pielęgniarka szkolna, 

pedagog, psycholog 

cały rok szkolny 

Wpływ rodziców 

na odżywianie 

dzieci. 

 

pogadanka 

dla rodziców, 

udział rodziców         

w szkolnych akcjach 

promujących zdrowe 

odżywianie 

 

wychowawcy, 

specjaliści 

cały rok szkolny 

Uświadomienie 

rodzicom 

pozytywnego 

pogadanki 

na zebraniach 

z rodzicami, 

wychowawcy, 

nauczyciele w -f 

 

cały rok szkolny 



wpływu uprawiania 

sportu na rozwój 

psychofizyczny 

dziecka. 

udział rodziców 

w szkolnych akcjach 

i imprezach 

sportowych, 

zachęcanie rodziców 

do aktywnego 

spędzania czasu 

z dzieckiem 

 

 

 

 

 

 

 

 

SFERA ZADANIA  FORMA 

REALIZACJI 

OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

 

TERMINY 

Skierowane do uczniów 
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Nasze reakcje 

w trudnych 

sytuacjach. 

scenki rodzajowe, 

zajęcia 

warsztatowe, lekcje 

wychowawcze 

i Program „Przyjaciele 

Zippiego” (klasy I-III) 

oraz „Spójrz inaczej” 

klasy (klasy IV-VIII) 

 

wychowawcy, 

nauczyciele 

cały rok szkolny 

Jak sobie radzić     

ze stresem? 

pogadanki na lekcjach 

wychowawczych, 

warsztaty, Program 

”Przyjaciele Zippiego” 

 

wychowawcy, 

pedagog, psycholog 

cały rok szkolny 

Korzyści 

i zagrożenia płynące 

z użytkowania 

technologii 

informacyjno – 

komunikacyjnej. 

Uświadomienie 

uczniom 

konsekwencji 

stosowania 

lekcje informatyki, 

lekcje 

wychowawcze, 

konkursy, 

pogadanki. 

przygotowanie 

inscenizacji 

„Bezpieczni                    

w Internecie”, Dzień 

Bezpiecznego Internetu, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

informatyki, zajęć 

komputerowych, 

Pedagog, Psycholog, 

Specjalista d.s. 

profilaktyki przemocy                    

w cyberprzestrzeni 

cały rok szkolny 



cyberprzemocy. 

 

Dzień Ochrony Danych 

Osobowych, projekt 

„Chronimy dzieci” 

realizowany                 

we współpracy                    

z Fundacją Dzieci 

Niczyje, spotkania               

z przedstawicielami 

Straży Miejskiej 

Udział w kołach 

zainteresowań 

i innego typu 

zajęciach istotnych 

zaspakajaniu 

potrzeb ucznia 

i osiąganiu 

satysfakcji 

życiowej. 

 

oferta zajęć 

pozalekcyjnych zgodna 

z potrzebami uczniów, 

zajęcia opiekuńczo –

wychowawcze                 

w świetlicy szkolnej 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Uświadomienie 

zagrożeń 

związanych 

ze środkami 

uzależniającymi. 

pogadanki, filmy, 

spotkania 

z przedstawicielem 

Straży Miejskiej 

i specjalistami, projekty 

np.. „Nie pal przy mnie 

proszę”(klasy I-III), 

„Znajdź właściwe 

rozwiązanie” (klasy IV – 

VIII), „Domowi 

Detektywi” (klasy IV-V) 

 

wychowawcy, 

Pedagog, Psycholog, 

specjaliści 

na bieżąco 

Promowanie mody 

na „życie bez 

używek”. 

Uświadomienie 

zagrożeń 

związanych 

z używaniem 

substancji 

psychoaktywnych 

przez uczniów, 

w tym dopalaczy, 

napojów 

energetyzujących 

oraz leków 

wydawanych bez 

wskazań lekarza 

używanych w celach 

pozamedycznych. 

. 

pogadanki na godzinach 

wychowawczych 

z wykorzystaniem 

materiałów dostępnych 

na stronie Krajowego 

Biura ds. 

Przeciwdziałania 

Narkomanii, spotkania 

z przedstawicielami 

Straży Miejskiej, 

przedstawicielami Policji 

i pracownikami MOPS 

wychowawcy, 

pedagog, psycholog, 

specjaliści 

na bieżąco 



Potrafię być 

asertywny. 

lekcje wychowawcze, 

spotkania z pedagogiem, 

warsztaty dotyczące 

stawiania granic 

 

wychowawcy, 

pedagog, psycholog 

na bieżąco 

Uświadomienie 

uczniom, jakie 

są skutki prawne 

za posiadanie 

środków 

odurzających. 

 

pogadanki na godzinach 

wychowawczych, 

prelekcja przedstawiciela 

Straży 

Miejskiej, Policji (klasy 

VI-VIII) 

wychowawcy, 

pedagog, specjaliści 

na bieżąco 

Skierowane do nauczycieli 

 

 

 

 

 

 

 
 

Umiejętnie 

reagujemy w 

trudnych sytuacjach. 

 

 

kursy, warsztaty wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Radzę sobie 

z własnymi 

emocjami. 

 

szkolenia, literatura wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Korzyści 

i zagrożenia płynące 

z użytkowania 

technologii 

informacyjno – 

komunikacyjnej 

szkolenia, warsztaty, 

korzystanie z fachowej 

literatury 

wszyscy nauczyciele, 

specjalista 

ds. profilaktyki 

przemocy                     

w cyberprzestrzeni, 

przedstawiciele Straży 

Miejskiej 

 

cały rok szkolny 
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Praca z uczniem 

zdolnym. 

 

szkolenia, warsztaty, 

literatura 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Współpraca z PP-P. prelekcje pracowników 

PP-P 

 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Wspólne działania 

z MOPS 

i 

Interdyscyplinarnym 

Zespołem 

do spraw 

Przeciwdziałania 

Przemocy 

w Rodzinie. 

 

prelekcje psycholog, 

pedagog 

cały rok szkolny 

 Współpraca z MOK 

w Pruszkowie, TPD, 

OKCH, 

propozycje zajęć 

organizowanych przez 

dane instytucje 

Dyrektor szkoły, 

wychowawcy 

pedagog 

cały rok szkolny 



Hufcem 

Harcerskim. 

Podnoszenie 

kompetencji 

w zakresie 

profilaktyki 

uzależnień. 

udział w szkoleniach,  

np. organizowanych 

przez Komendę 

Stołeczną Policji, 

samokształcenie, 

dzielenie się wiedzą 

w zespołach nauczycieli 

 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Współpracy 

z instytucjami: 

MOPS, 

Miejska Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych, 

Straż Miejska. 

 

prelekcje, spotkania, 

przedstawienia o treści 

profilaktycznej, 

inne akcje 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Skierowane do rodziców 
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Uświadomienie 

rodzicom, 

że ich agresja 

wpływa na poziom 

agresji ich dzieci. 

spotkania z rodzicami, 

prelekcje psychologa, 

pedagoga, 

warsztaty „Szkoła dla 

rodziców 

i wychowawców”, 

pogadanki pielęgniarki 

szkolnej 

 

pedagog, psycholog, 

wychowawcy 

cały rok szkolny 

Jak właściwie 

reagować 

w trudnych 

sytuacjach. 

 

spotkania z rodzicami pedagog, psycholog, 

wychowawcy 

cały rok szkolny 

Uświadomienie 

zagrożeń 

związanych 

z korzystaniem 

z technologii 

informacyjno – 

komunikacyjnej. 

Kontrolowanie 

dzieci i ich 

zabaw w Internecie 

–blokada 

rodzicielska. 

 

prelekcja połączona 

z prezentacją 

multimedialną 

pedagog, psycholog, 

specjalista 

ds. profilaktyki 

przemocy                     

w cyberprzestrzeni 

 

 

cały rok szkolny 

Uświadomienie 

potrzeby rozwijania 

pogadanki podczas 

zebrań z rodzicami, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

cały rok szkolny 



uzdolnień i pasji 

u dzieci. 

oferta zajęć 

pozalekcyjnych, 

propozycje udziału 

w wydarzeniach 

kulturalnych 

 

Uświadomienie 

rodzicom, że ich 

sposób spędzania 

czasu wolnego 

wpływa na ich 

dzieci. 

 

spotkania z rodzicami, 

przedstawienia i imprezy 

szkolne dla rodziców 

i uczniów 

wychowawcy cały rok szkolny 

Uświadamianie 

zagrożeń 

związanych 

z używaniem 

alkoholu, nikotyny 

oraz substancji 

psychoaktywnych 

przez dzieci, w tym 

dopalaczy, napojów 

energetyzujących 

oraz leków 

wydawanych bez 

wskazań lekarza 

używanych w celach 

pozamedycznych. 

 

pogadanki, spotkania 

ze specjalistami 

wychowawcy, 

pedagog, psycholog 

cały rok szkolny 

Uświadomienie 

rodzicom, 

że zażywanie przez 

nich środków 

uzależniających 

(alkohol, substancje 

psychoaktywne, 

nikotyna) wpływa 

na podejmowanie 

podobnych prób 

przez ich dzieci. 

 

pogadanki, spotkania 

ze specjalistą, projekt 

„Domowi Detektywi” 

(klasy IV-V) 

wychowawcy, 

specjaliści 

cały rok szkolny 

Wpływ czynnego      

i biernego 

palenia dzieci na ich 

rozwój. 

 

ulotki, plakaty, 

pogadanka 

pedagog, 

pielęgniarka szkolna 

na bieżąco 

 

 

 

    

SFERA ZADANIA  FORMA OSOBY TERMINY 



REALIZACJI ODPOWIEDZIALNE 

 

Skierowane do uczniów 

 

S
P

O
Ł

E
C

Z
N

A
 

Jak mądrze 

rozwiązywać 

konflikty? 

pogadanki, warsztaty       

z psychologiem, 

pedagogiem szkolnym, 

(klasy IV-VIII), program 

„Przyjaciele Zippiego” 

(klasy I-III), 

zajęcia integracyjne klas 

I i IV, godziny 

wychowawcze. 

 

wychowawcy, 

pedagog, psycholog 

cały rok szkolny 

Dbamy o porządek, 

estetykę i mienie  

w klasie i szkole. 

 

pełnienie obowiązku 

dyżurnego, uaktualnianie 

gazetek tematycznych 

wychowawcy, 

nauczyciele 

cały rok szkolny 

Uczenie 

samodzielnego 

funkcjonowania 

w różnych rolach 

społecznych. 

 

literatura, pogadanki 

z uczniami, dyżury 

uczniowskie 

wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog 

cały rok szkolny 

Jak pozbyć się 

śmieci, czyli jak 

zostać 

ekologicznym 

konsumentem? 

 

Szkolny projekt 

recyclingowy, 

pogadanki, udział 

w akcji „Sprzątanie 

Świata” 

wychowawcy, 

nauczyciele 

przyrody, biologii, 

nauczyciele 

świetlicy 

cały rok szkolny 

Skierowane do nauczycieli 

 

S
P

O
Ł

E
C

Z
N

A
 Jak mądrze 

rozwiązywać 

konflikty? 

 

 

Kursy, warsztaty, 

literatura 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Jak pozbyć się 

śmieci, czyli jak 

zostać 

ekologicznym 

konsumentem? 

 

 

Szkolny projekt 

recyclingowy, udział 

w akcji „Sprzątanie 

Świata” 

wychowawcy, 

nauczyciele 

cały rok szkolny 

Skierowane do rodziców 

 

S
P O Ł E C Z N A

 Jak właściwie 

reagować 

w trudnych 

spotkania z rodzicami wychowawcy, 

psycholog, pedagog 

cały rok szkolny 



sytuacjach? 

 

Jak postępować, 

aby ukształtować 

w dzieciach 

potrzebę dbałości 

o porządek? 

 

 

pogadanki dla rodziców 

podczas zebrań 

wychowawcy cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    

SFERA ZADANIA FORMA 

REALIZACJI 

OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

 

TERMINY 

Skierowane do uczniów 

 

A
K
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J
O

L
O

G
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N

A
 

(D
U

C
H

O
W

A
) 

Rozwijanie 

wrażliwości             

na 

potrzeby innych       

i szacunku             

do drugiego 

człowieka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Klub Ośmiu 

Wspaniałych” 

udział w akcjach 

charytatywnych          

(np. zbiórka karmy dla 

zwierząt ze schroniska    

w Pruszkowie, zbiórka 

produktów do paczek 

świątecznych, udział     

w akcji „Szlachetna 

paczka”), wolontariat 

nauczyciele, 

wychowawcy klas, 

opiekun szkolnego 

wolontariatu 

cały rok szkolny 

Skierowane do nauczycieli 

 



A
K

S
J
O

L
O

G
IC

Z
N

A
 

(D
U

C
H

O
W

A
) 

Rozwijanie 

wrażliwości             

na 

potrzeby innych       

i szacunku             

do drugiego 

człowieka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

udział w akcjach 

charytatywnych         

(np. zbiórka karmy dla 

zwierząt ze schroniska    

w Pruszkowie, zbiórka 

produktów do paczek 

świątecznych, udział     

w akcji „Szlachetna 

paczka”), wolontariat 

nauczyciele, 

wychowawcy klas, 

opiekun szkolnego 

wolontariatu 

cały rok szkolny 

Skierowane do rodziców 

 
 Rozwijanie 

wrażliwości             

na 

potrzeby innych       

i szacunku             

do drugiego 

człowieka. 

udział w akcjach 

charytatywnych          

(np. zbiórka karmy dla 

zwierząt ze schroniska    

w Pruszkowie, zbiórka 

produktów do paczek 

świątecznych, udział     

w akcji „Szlachetna 

paczka”), wolontariat 

nauczyciele, 

wychowawcy klas, 

opiekun szkolnego 

wolontariatu 

cały rok szkolny 

 

 

 

 


