
Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Szkoły Podstawowej nr 29 w Lublinie

(z harmonogramem działań - aktualizowanym na rok szkolny 2022/2023)

Podstawa prawna

• Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).

• Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).

• Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730)

• Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1730)

• Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity ze zm. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583, 1116, 1700 i 1730) .

• Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1116 )

• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700 i 1730)

• Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z 2020 r. poz. 1492,

z 2021 r. poz. 41, 694)

• Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783).

• Ustawa z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2022 poz. 763)

• Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957).

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

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

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

działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249).

• Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/23.

 



• "Wytyczne  MEiN,  MZ,  GIS  dla  szkół  podstawowych  i  ponadpodstawowych  –  tryb  pełny  stacjonarny"  –  zbiór  zaleceń  uwzględniający  sytuację

epidemiologiczną, w tym dotyczących pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19.

• Statut Szkoły Podstawowej nr 29 w Lublinie.

 



Wstęp

Postępujący rozwój cywilizacyjny, przemiany dokonujące się w wielu sferach życia, pociągają za sobą poprawę jakości życia, ale równocześnie

przynoszą szereg zagrożeń. Z jednej strony rozwój nauki, techniki, rozwój ekonomiczny, urbanistyczny i kulturowy przynosi nowe osiągnięcia, które

sprzyjają wzrostowi ogólnej świadomości w wielu dziedzinach życia, poprawę warunków bytowych, z drugiej jednak pociąga za sobą wiele obciążeń

emocjonalnych zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci (stres, przepracowanie, osamotnienie w społeczeństwie itp.). Na dalszy plan odchodzą relacje,

wartości  społeczne,  ogólnoludzkie  dobro,  czy  wrażliwość  emocjonalna.  Natomiast  wśród  priorytetów  dominują  wartości  materialistyczne

i hedonistyczne.  Intensywny  rozwój  fizyczny  i  intelektualny  młodzieży  coraz  częściej  nie  idzie  w parze  z dojrzałością  emocjonalną  i społeczną.

Dostrzegalne jest  przyspieszenie tempa życia i  brak wolnego czasu,  albo nieumiejętne nim dysponowanie.  Rozluźnieniu ulegają więzy rodzinne,

zwłaszcza między dziećmi a pochłoniętymi pracą rodzicami. Rolę wychowawczą przejmują w wielu rodzinach media.  W ostatnich latach sytuacja

emocjonalno-społeczna wielu rodzin uległa znaczącemu pogorszeniu na skutek  pandemii i kryzysu gospodarczego związanego z wojną w Ukrainie.

Te  wszystkie  czynniki  nie  sprzyjają  zachowaniu  zdrowia  psychicznego i samorozwojowi.  Narastają problemy  adaptacyjne  u  młodzieży

i dorosłych,  brak  satysfakcji  z nawiązywanych  związków  międzyludzkich,  samotność,  depresja,  alienacja.  Dzieci  i  młodzież  uciekają  w  media,

Internet, gry komputerowe. Problemem jest młody wiek pierwszych inicjacji alkoholowych, nikotynowych i narkotykowych, wzrasta poziom agresji

w grupie zarówno młodzieżowej, jak i małych dzieci, coraz więcej dzieci potrzebuje porady psychiatry ze względu na pojawiające się symptomy

zaburzeń psychicznych, w tym depresji. Świadomość społeczna tych problemów wymaga dynamicznego rozwoju oddziaływań prowadzonych przez

placówki oświatowo-wychowawcze, w których młodzi ludzie spędzają na co dzień kilka godzin. Szczególną rolę odgrywają w tych działaniach szkoły.

Oddziaływania  szkoły koncentrują  się  wokół  trzech zasadniczych zadań:  nauczania,  wychowania  i  profilaktyki.  Nauczanie  skupia  się  na

przekazywaniu rzetelnej wiedzy i potrzebnych umiejętności, wychowanie jest procesem prowadzenia podopiecznego do pełni osobowego rozwoju,

natomiast  profilaktyka  koncentruje  się  na  wspieraniu  szeroko  pojętego  zdrowia  wychowanka  i  chronieniu  go  w  rozwoju  przed  zagrożeniami.

Wymienione zadania przenikają się nawzajem.

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej nr 29 w Lublinie opiera się na ogólnoludzkim systemie

wartości, wynikającym z realizowanej przez szkołę koncepcji edukacji i wychowania. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są

 



spójne ze Statutem Szkoły Podstawowej nr 29 i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły

jest integracja podmiotów i środowisk wychowawczych oparta na złożeniu, 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 integralny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie

uczniów w harmonijnym rozwoju wiodącym ostatecznie do 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.  Działania  profilaktyczne  skierowane  do  podmiotów  szkoły  są  uzupełnieniem  kierunków  i  form

oddziaływań wychowawczych.

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 29 w Lublinie został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów

występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

• wyników ewaluacji wewnętrznej,

• wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,

• ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczo-profilaktycznego realizowanego w ubiegłym roku szkolnym

Realizacja Szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego zakłada:

•  znajomość założeń programu wychowawczo – profilaktycznego przez wszystkie podmioty szkoły;

• zdrowie i bezpieczeństwo podmiotów szkolnych w czasie pandemii;

• współpracę i zaangażowanie uczniów, rodziców i pracowników szkoły w zadania określone w programie;

• współodpowiedzialność za efekty realizacji programu wszystkich zaangażowanych podmiotów;

• respektowanie praw i kompetencji wszystkich podmiotów i organów szkoły;

 



• współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym wspierającym działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły;

• kultywowanie ponadsześćdziesięcioletniej tradycji szkoły.

I. Wizja i misja szkoły

Wizja: Uczymy z pasji do życia z pasją.

Misja: Celem działań dydaktycznych i wychowawczych podejmowanych w Szkole Podstawowej nr 29 im. Adama Mickiewicza jest:

1. Zapewnienie uczniom warunków do integralnego, czyli intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego rozwoju;

2. Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności pozwalające na kontynuowanie, z pełnym zaangażowaniem, nauki w wybranych przez nich szkołach
średnich i rozwijanie swoich talentów i pasji;

3. Rozwijanie u młodzieży świadomości własnych możliwości we współczesnym świecie oraz otwartego i twórczego podejścia do zachodzących w 
nim przemian;

4. Wykształcenie u młodzieży poczucia odpowiedzialności, patriotyzmu i poszanowania dla tradycji i polskiego dziedzictwa, ale również wychowanie 
w duchu tolerancji i poszanowania innych kultur;

5. Wyrabianie wrażliwości społecznej i emocjonalnej, służącej budowaniu dobrych relacji;

6. Tworzenie przestrzeni do wzrastania w poszanowaniu potrzeb swoich i drugiego człowieka tak, by uczniowie potrafili realizować marzenia, 

wykorzystując swój potencjał i szanse, jakie stawia przed nimi życie;

7. Stworzenie bezpiecznego miejsca, pełnego dobrych emocji, niezapomnianych przeżyć, relacji i zawiązanych na całe życie przyjaźni.

 



II. Sylwetka absolwenta

Pragniemy, by uczeń kończący Szkołę Podstawową nr 29 w Lublinie:

• kierował się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności;

• znał i stosował zasady dobrych obyczajów i kultury bycia;

• szanował siebie i innych;

• integrował się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonował w zespole;

• był tolerancyjny wobec odmienności innych;

• był otwarty na potrzeby innych i chętny do niesienia pomocy;

• był odpowiedzialny i świadomy konsekwencji swoich wyborów;

• znał historię i kulturę własnego narodu, regionu oraz tradycje szkoły;

• był świadomym Polakiem rozumiejącym znaczenie swojego narodu w Europie i świecie;

• przestrzegał zasad bezpieczeństwa i higieny życia, a także ochrony przed chorobami zakaźnymi ( m. in. COVID 19);

• znał i rozumiał zasady współżycia społecznego;

• korzystał  z  różnych  źródeł  wiedzy  i  informacji,  racjonalnie  wykorzystując  narzędzia  i  technologie  informatyczne,  potrafił  weryfikować

prawdziwość informacji i docierać do źródeł;

• był ambitny i kreatywny;

• stawiał sobie cele i odważnie je realizował;

• był samodzielny;

• posiadał wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych;

• podejmował odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych;

• znał zasady ochrony zdrowia psychicznego (w tym w sytuacji kryzysowej wywołanej epidemią) orz czynniki chroniące przed zagrożeniami;

 



• z godnością znosił niepowodzenia;

• znał podstawy ekonomii.

III. Cele ogólne

Przyjmując  definicję  prof.  Zbigniewa  Gasia  zakładamy,  że  głównym  celem  programu  wychowawczo  -  profilaktycznego  jest  wzrost

świadomości  i  wiedzy  w zakresie  dbałości  o  zdrowie  psychiczne,  fizyczne i  dobre  funkcjonowanie  społeczne  uczniów,  tak,  aby umożliwić  im

pomyślny start w okres młodzieńczy i osiągnięcie subiektywnie satysfakcjonującego, społecznie akceptowanego, bogatego w wartości życia.

Działalność profilaktyczna bazować będzie na przekazywaniu i promowaniu wartości oraz zadań wychowawczych, oraz na ochronie uczniów

przed zagrożeniami pojawiającymi się w trakcie rozwoju.

Praca wychowawcza w szkole polegać będzie na wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie  ostatecznie w życiu

dorosłym pełnej dojrzałości w sferach:

• fizycznej  – wspieranie ucznia w zdobywaniu wiedzy i  umiejętności  pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia,  podejmowania

zachowań sprzyjających zdrowiu i kształtowanie postaw prozdrowotnych, w tym w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii

oraz znajomości czynników chroniących przed zagrożeniami wynikającymi z izolacji;

• psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły,

chęci do życia i witalności,  ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, kształtowanie środowiska sprzyjającego

rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej, poszerzanie kompetencji i świadomości znaczenia wsparcia w sytuacji kryzysowej

osób  z  najbliższego  otoczenia  uczniów  (rodziców,  nauczycieli  i  wychowawców,  specjalistów  w  zakresie  pomocy  psychologiczno-

pedagogicznej, rówieśników);

• 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,  kreowanie  postaw

prospołecznych w sytuacji kryzysowej (np. epidemii);

 



• aksjologicznej  – ukierunkowanej  na zdobycie konstruktywnego i  stabilnego systemu wartości,  w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz

poczucia sensu istnienia, rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej w sytuacjach kryzysowych zagrażających całemu społeczeństwu

(np. rozprzestrzenianie się epidemii).

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

• współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta;

• kształtowanie hierarchii  systemu wartości,  w którym zdrowie  i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych

wartości w życiu, a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych;

• wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro, kształtowanie właściwych postaw szlachetności i zaangażowania społecznego;

• współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych

i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych;

• rozwijanie komunikacji szkoły z rodzicami;

• wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną;

• kształtowanie postawy patriotyzmu lokalnego i globalnego;

• kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków

i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami

i wychowawcami;

• doskonalenie  umiejętności  nauczycieli  i  wychowawców w zakresie  budowania  podmiotowych  relacji  z  uczniami  oraz  ich  rodzicami  lub

opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów;

• wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz wspomaganie kompetencji wychowawczych rodziców;

• kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym;

• przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej;

 



• wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych;

• współdziałanie podmiotów szkoły na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczniów w szkole;

• wykształcenie  u  uczniów,  nauczycieli  i  rodziców  postrzegania  sytuacji  kryzysowych  jako  szansy  na  “zmianę”  mogącą  przynieść  trwałe

wartości, np. umiejętność zapobiegania bezradności będącej poczatkie pogorszenia kondycji psychicznej człowieka i jej negatywnych skutków.

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

• przekazanie uczniom wiedzy z zakresu ochrony zdrowia i profilaktyki uzależnień oraz znajomości zasad postępowania w sytuacjach narażenia

na niebezpieczeństwa związane z zagrożeniem zdrowia fizycznego i psychicznego;

• rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów;

• wyposażenie uczniów w umiejętności życiowych potrzebnych do zgodnego i satysfakcjonującego życia w grupie społecznej, w szczególności

umiejętność samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji;

• kształtowanie  krytycznego  myślenia  i  wspomaganie  uczniów  i  wychowanków  w  konstruktywnym  podejmowaniu  decyzji  w  sytuacjach

trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu;

• wyposażenie uczniów w wiedzę na temat prawidłowych sposobów komunikowania się między sobą;

• doskonalenie kompetencji nauczycieli, wychowawców, rodziców w zakresie profilaktyki oraz rozpoznawania wczesnych symptomów depresji

u dzieci i młodzieży;

• doskonalenie  kompetencji  nauczycieli  i wychowawców w zakresie  rozpoznawania  wczesnych objawów używania  środków odurzających,

substancji  psychotropowych,  środków  zastępczych,  nowych  substancji  psychoaktywnych,  oraz  podejmowania  szkolnej  interwencji

profilaktycznej;

• poszerzanie  wiedzy  uczniów,  nauczycieli,  rodziców  na  temat  wpływu  sytuacji  kryzysowej  (np.  wywołanej  pandemią  COVID-19)  na

funkcjonowanie każdego człowieka oraz możliwości uzyskania pomocy w szkole i poza szkołą;

 



• dostosowywanie  wymagań  edukacyjnych  i  wychowawczych  oraz  form  i  metod  pracy  do  możliwości  psychofizycznych  wynikających

z indywidualnych potrzeb uczniów; 

• wobec uczniów ze specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi konieczne jest  dostosowanie  wymagań edukacyjnych oraz  form i  metod pracy

w zależności od indywidualnych potrzeb oraz zaleceń poradni psychologiczno- pedagogicznej lub lekarza;

• poszerzenie  wiedzy  rodziców  lub  opiekunów  na temat  prawidłowości  rozwoju  i  zaburzeń  zdrowia  psychicznego  dzieci  i młodzieży,

rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji

psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach.

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

• dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia

działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych,

środków zastępczych,  nowych substancji  psychoaktywnych i  innych zagrożeń cywilizacyjnych,  a  także działań podejmowanych na rzecz

kompensowania negatywnych skutków przedłużającej się epidemii;

• udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania

środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych;

• udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku obniżonej

kondycji psychicznej, depresji, innych problemów psychologicznych i psychiatrycznych;

• przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji

prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;

• informowanie  uczniów  i  wychowanków  oraz  ich  rodziców  lub  opiekunów  o  obowiązujących  procedurach  postępowania  nauczycieli

i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

 



Działalność profilaktyczna obejmuje:

• profilaktykę  uniwersalną,  to  jest:  wspieranie  wszystkich  uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju  i  zdrowym stylu  życia  oraz

podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych;

• profilaktykę  selektywną,  to  jest:  wspieranie  uczniów i  wychowanków, którzy  ze względu na swoją  sytuację  rodzinną,  środowiskową lub

uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych;

• profilaktykę wskazującą, to jest: wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających,

substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych,

które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia;

• wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano objawy depresji lub obniżonej kondycji psychicznej, a także prowadzenie działań

z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego wobec wszystkich uczniów szkoły.

Działania te obejmują w szczególności:

• zapewnienie poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole;

• niwelowanie zachowań agresywnych podmiotów szkoły;

• realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego

dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu

rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,

• przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i  uzdolnienia,  jako alternatywnej  pozytywnej formy działalności zaspakajającej

ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej;

• kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych

substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych;

 



• poszerzenie  kompetencji  osób  oddziałujących  na  uczniów  (nauczycieli,  rodziców,  wychowawców,  specjalistów)  w  zakresie  wczesnego

rozpoznawania objawów depresji;

• doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania

przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych;

• włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty,

działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji

psychoaktywnych;

• obejmowanie  opieką  psychologiczno-pedagogiczną  w  formie  zajęć  na  terenie  szkoły  wszystkich  uczniów  posiadających  diagnozy

psychologiczno-pedagogiczne i wymagających wsparcia ze względu na specjalne potrzeby edukacyjne, emocjonalne i społeczne.

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczo-edukacyjnej (zgodnie z kierunkami polityki oświatowej państwa na rok

2022/2023  ) są ukierunkowane na:  

• zapewnienie i  stałe podnoszenie jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem

zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

• wychowanie ukierunkowane na osiągniecie ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie u uczniów postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro,

piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji

• wspomaganie wychowawczej roli rodziny.

Zadania profilaktyczne programu  na bieżący rok szkolny (zgodnie z kierunkami polityki oświatowej państwa na rok 2022/23) to:

• ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego uczniów;

• wsparcie edukacji informatycznej i medialnej w tym kształtowanie krytycznego podejścia  do treści publikowanych w Internecie i innych

mediach.

 



IV. Struktura oddziaływań wychowawczych

Dyrektor szkoły:

• stwarza warunki dla realizacji procesu edukacyjnego i wychowawczego w szkole;

• sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba

o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły;

• inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych

działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów;

• stwarza  warunki  do  działania  w  szkole  lub  placówce:  stowarzyszeń  i  innych  organizacji,  których  celem  statutowym  jest  działalność

wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły;

• stwarza warunki do poszukiwania optymalnych rozwiązań w zakresie budowania systemu działań wspierających kondycję psychiczna uczniów;

• współpracuje  z  zespołem wychowawców,  pedagogiem,  psychologiem szkolnym,  oraz  Samorządem Uczniowskim,  wspomaga  nauczycieli

w realizacji zadań;

• inspiruje  wszystkie  grupy  społeczności  szkolnej  do  budowani  dobrych  wzajemnych  relacji  w  środowisku  szkolnym,  jako  czynnika

zwiększającego skuteczność i efektywność udzielanego wsparcia;

• stwarza  warunki  do  przestrzegania  w  szkole  wytycznych  MEiN,  MZ,  GIS  obowiązujących  w  okresie  pandemii,  zapewnia  równowagę

pomiędzy wymaganiami reżimu sanitarnego a działaniami chroniącymi zdrowie psychiczne uczniów;

• czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego;

• dostosowuje ofertę zajęć pozalekcyjnych do oczekiwań uczniów z zachowaniem zasad sanitarnych;

• reguluje obciążenia nauczycieli,  wychowawców i pedagogów czynnościami formalnymi, w miarę możliwości redukuje ich ilość, analizuje

dotychczasowe procedury i regulaminy, aby odciążyć kadrę na rzecz tworzenia warunków do nawiązywania indywidualnych relacji z uczniami

i klasami;

• czuwa nad wykorzystaniem lekcji wychowawczych do budowania systemu wsparcia psychicznego uczniów;

 



• czuwa nad intensyfikowaniem współpracy nauczycieli i wychowawców z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz pracownikami poradni

psychologiczno-pedagogicznych w celu szybkiego i skutecznego reagowania na zaobserwowane problemy uczniów;

• inicjuje utworzenie systemu wsparcia nauczycieli i wychowawców oraz specjalistów szkolnych, którzy sami przeżywają kryzys psychiczny

związany z pandemią;

• nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły;

• nadzoruje realizację Szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego SP 29 w Lublinie

Rada pedagogiczna:

• uczestniczy  w  diagnozowaniu  pracy  wychowawczej  szkoły  i  potrzeb  w zakresie  działań  profilaktycznych,  w  tym  w  zakresie  działań

wspierających kondycję psychiczną uczniów po okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji;

• dostosowuje wymagania związane z realizacją podstawy programowej do zindywidualizowanych potrzeb uczniów;

• opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą Rodziców;

• opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,

a także depresją;

• uczestniczy w realizacji Szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego;

• uczestniczy w ewaluacji Szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

Nauczyciele:

• współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego programu wychowawczo-

profilaktycznego,

• reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia;

• reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów;

 



• przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,  a także

depresja i innymi negatywnymi skutkami , np. związanymi z epidemią;

• przestrzegają reguł sanitarnych zawartych w "Wytycznych MEiN, MZ i GIS" obowiązujących w szkole w okresie pandemii, endemii, epidemii;

• udzielają  uczniom  pomocy  w  przezwyciężaniu  niepowodzeń  szkolnych,  skutków  długotrwałej  izolacji  społecznej,  ograniczeń

i nieprzewidywalnych zmian, w tym  związanych z epidemią;

• zapewniają atmosferę współpracy, zaufania, otwartości i wzajemnego wspomagania;

• kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji;

• rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach;

• wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia;

• realizują zalecenia IPET dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii psychologiczno–pedagogicznych;

• dostosowują wymagania edukacyjne i wychowawcze do możliwości dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Wychowawcy klas:

• diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, zapewniają atmosferę współpracy, zaufania, otwartości i wzajemnego wspomagania;

• uczestniczą w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu zdrowia psychicznego uczniów;

• rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów  w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w ty zagrożenia wynikające z długotrwałej izolacji

społecznej w okresie epidemii;

• na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym opracowują

plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów;

• przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy;

• zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły;

• są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu;

 



• oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami –  uwzględniają trudności w funkcjonowaniu

uczniów w szkole wynikającej z długotrwałego przebywania w stanie epidemii;

• współpracują  z  innymi  nauczycielami  uczącymi  w  klasie,  rodzicami  uczniów,  pedagogiem i  psychologiem  szkolnym oraz  specjalistami

pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach;

• wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji;

• rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców;

• dbają  o  dobre  relacje  uczniów w klasie  oraz  o ich  wizerunek,  utrzymywanie  kontaktów rówieśniczych,  rozwijanie  wzajemnej  pomocy i

współpracy grupowej;

• podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych;

• współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży;

• podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych.

Pedagog szkolny, psycholog szkolny, pedagog specjalny, logopeda i inni szkolni specjaliści:

• diagnozują środowisko wychowawcze uczniów, w tym stan kondycji psychicznej;

• uczestniczą w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu zdrowia psychicznego uczniów;

• zapewniają uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji;

• współpracują z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki, wsparcia psychologicznego;

• zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów;

• współpracują z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom

uczniów;

• współpracują z  placówkami  wspierającymi  proces  dydaktyczno-wychowawczy  szkoły  i  poszerzającymi  zakres  działań  o  charakterze

profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną;

 



• wspierają nauczycieli wychowawców i inne osoby pracujące z uczniami w rozpoznawaniu problemów uczniów, w tym wczesnych obajwów

depresji, a także w udzielaniu wsparcia;

• aktywnie włączają się do pracy profilaktycznej i wsparcia dla uczniów oraz rodziców, służą doradztwem dla nauczycieli;

• wspierają nauczycieli, wychowawców, specjalistów szkolnych, którzy sami przeżywają kryzys spowodowany epidemią;

• prowadzą zajęcia z zakresu profilaktyki i wychowania;

•  realizują zalecenia IPET dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii psychologiczno – pedagogicznych.

Rodzice:

• współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny;

• uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej i profilaktycznej szkoły;

• uczestniczą w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów;

• uczestniczą w wywiadówkach i konsultacjach organizowanych przez szkołę;

• zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole;

• współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie;

• dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów;

• Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły;

• uczestniczą w formach pedagogizacji rodziców oferowanych przez szkołę

Samorząd Uczniowski:

• uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły;

• uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów;

 



• jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej uczniów zgodnie

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;

• współpracuje z Radą Pedagogiczną;

• prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów;

• reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego;

• propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji;

• dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję;

• podejmuje działania z zakresu pracy na rzecz innych.

 



V. K A L E N D A R I U M  NA  ROK SZKOLNY 2022/2023

WYDARZENIA TERMINY ZAPLANOWANE DZIAŁANIA ODPOWIEDZIALNI

WRZESIEŃ

Inauguracja roku 
szkolnego2020/2021 1.09.2022

czwartek

4.09. 2022 
niedziela

 godz. 9.00 - powitanie uczniów  klas I w sali
gimnastycznej i spotkanie z wychowawcami 

 godz. 10.00 - powitanie uczniów  klas II -IV w sali
gimnastycznej i spotkanie z wychowawcami 

 godz. 11.00 - powitanie uczniów  klas V -VIII w sali
gimnastycznej i spotkanie z wychowawcami 

Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego w parafii św. Józefa 

Dyrekcja szkoły, wychowawcy klas
Część artystyczna: p. A. Ślusarczyk
Prowadzenie: K.Dąbrowska-Żmuda
Część artystyczna: p. K. Kaim
Prowadzenie: A.Szulborski
Dekoracja: p.K. Bauer
Nagłośnienie: p.W.Welman 
Przygotowanie sali: nauczyciele wych. 
fizycznego.
Dokumentowanie: p.M.Dec
Poczet sztandarowy : p.M.Zielonka
Harmonogram spotkań: p.dyrektor J.Markowicz

Oprawa liturgii - katecheci
Poczet sztandarowy – według ustalenia zespołu

Akcja „Narodowe 
czytanie”
„Ballady i romanse”
Adama Mickiewicza
w ramach ogłoszonego roku
2022 rokiem  Romantyzmu

2.09.2022 
przy szkole
3.09.2022
Ratusz

Włączenie się w akcję „Narodowe czytanie”. Przygotowanie –  p. J. Zieba, p.M.Gryglicka

 



Apele porządkowe 6-8.09. 2022

Według 
ustalonego 
harmonogramu 

Dyrekcja szkoły

Pedagog  i psycholog szkolny

Wychowawcy klas

82 rocznica wybuchu
II wojny światowej

1.09.2022
17.09.2022

Rocznica wybuchu II wojny światowej oraz agresji ZSRR na 
Polskę  tematem zajęć lekcyjnych z języka polskiego, historii, 
godziny wychowawczej.
Dekoracje w  salach i na korytarzu szkoły

Wychowawcy klas, nauczyciele języka 
polskiego i historii

Dekoracje: zespół do spraw dekoracji w szkole, 
opiekunowie pracowni

Spotkania  z rodzicami 6.09. 2022 Informacje dotyczące treści spotkań zostaną przekazane 
wychowawcom przez Dyrektora szkoły

Godz. 17.00 klasy I-III
Godz. 18.30 klasy IV-VIII

Harmonogram  sal na zebrania: 
klas I-III– p. Ż. Sadurska
klas IV-VIII- p. A. Ciećko

Wychowawcy klas protokołują zebrania i 
zbierają potwierdzenie obecności oraz 
zapoznania się z  dokumentami szkoły.

Dane do SIO Stan na 
10.09.2022

Wychowawcy klas
Zespół do spraw SIO

Spotkanie Dyrektora
z  organami szkoły

wg. planu Spotkanie z Samorządem Uczniowskim.
Spotkanie z Radą Rodziców SP29

 



Dokumentacja szkolna do 16.09.2022 Założenie dzienników elektronicznych zajęć dodatkowych  
odpowiadających potrzebom szkoły dla klas I-VIII  oraz zajęć 
świetlicowych .
Naniesienie na plan tygodniowego rozkładu zajęć, czasu i miejsca 
realizacji.

Założenie arkuszy klas I.
Sprawdzenie nadania numerów ewidencyjnych uczniów 
( numery do pobrania z sekretariatu.)
Zgłoszenie do sekretariatu ewentualnych różnic lub zmian.

Wychowawcy klas i prowadzący zajęcia 
pozalekcyjne

Wychowawcy klas

82 rocznica obrony Lublina 17.09.2022 Wyjścia klas pod pomnik Obrońców Lublina Wychowawcy klas

Dokumentowanie – nauczyciel zespołu 
dokumentującego wydarzenia szkolne

Spotkania:

- zespołów 
samokształceniowych

- nauczycielskich zespołów 
klasowych

 do 2.09.2022

do 16.09.2022

Wybór przewodniczących zespołów samokształceniowych.
Opracowanie planów pracy na rok szkolny 2022/2023.

Zapoznanie zespołów klasowych z  charakterystyką edukacyjno-
wychowawczą poszczególnych uczniów danej klasy. Ustalenie 
zasad pracy z uczniami objętymi opieką psychologiczno-
pedagogiczną.

Przewodniczący zespołów samokształceniowych

Wychowawcy klas

Posiedzenie Rady 
Pedagogicznej

15.09.2022 Porządek zebrania według zarządzenia Dyrektora szkoły Dyrektor szkoły

Szkoleniowa Rada 
Pedagogiczna on-line

21.09.2022 Dostosowania wymagań edukacyjnych Dyrektor szkoły

 



Dokumentacja nauczyciela do 30.09.2022 Opracowanie  planów pracy oraz programów  wychowawczych 
dla poszczególnych klas.
Uzupełnienie dzienników pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 (cała powyższa dokumentacja do zgromadzenia w zasobach 
nauczyciela)

Nauczyciele przedmiotów,
przewodniczący zespołów  
samokształceniowych,
wychowawcy klas

Diagnoza wstępna  uczniów
klas I 

do 30.09.2022 Przeprowadzenie diagnozy uczniów klas I. Opracowanie wyników
i uwzględnienie ich w planach pracy.
Wypracowane arkusze diagnozy wstępnej należy złożyć w 
sekretariacie minimum tydzień przed jej przeprowadzeniem.

Wychowawcy klas I

 



PAŹDZIERNIK

Szkolenie w ramach CRS 1 Kolejne spotkanie w ramach szkolenia dotyczącego oceniania 
kształtującego.

XXII Dzień Papieski 16.10.2022 Wystawa okolicznościowa poświęcona świętemu Janowi Pawłowi
II 

Nauczyciele religii

Dokumentowanie -  – nauczyciele zespołu 
dokumentującego wydarzenia szkolne

Kartki do emerytów
z okazji święta KEN

14.10.2022 Zespół do spraw kontaktów z emerytowanymi 
pracownikami szkoły

Dzień Edukacji Narodowej 

13.10.2022

14.10.2022

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora szkoły

Apel z program artystycznym:
-dla klas I-III
-dla klas IV-VIII

szkolenie RP.

Program artystyczny: nauczyciele świetlicy
Koordynator: M.Kozak
Dekoracja: p.K.Bauer
Poczet sztandarowy: p.B.Aleksandrowicz
Nagłośnienie: p. A.Aleksandrowicz
Przygotowanie sali: n-le wych.fiz.
Dokumentowanie: nauczyciel zespołu 
dokumentującego wydarzenia szkolne

Dyrekcja szkoły

 



Ślubowanie klas I 21.10.2022

Godz. 16.00

Przygotowanie uczniów klas I do ślubowania:
- nauka tekstu ślubowania
- nauka hymnu państwowego i szkolnego
- przygotowanie części artystycznej
- przygotowanie dekoracji  w sali gimnastycznej 

Dyrekcja szkoły
Program: wychowawczynie klas I
Dekoracja: p.K. Bauer 
Chór szkolny: p.B.Pusztuk
Poczet sztandarowy: p.M.Zielonka
Nagłośnienie: p. A.Aleksandrowicz
Prowadzenie: p.K.Żmuda
Przygotowanie sali: n-le wych.fiz., pracownicy 
obsługi
Dokumentowanie – nauczyciel zespołu 
dokumentującego wydarzenia szkolne

Konkursy przedmiotowe wg 
harmonogramu 
Kuratorium 
Oświaty

Zgłoszenie do wicedyrektora szkoły przez nauczycieli 
poszczególnych przedmiotów uczniów deklarujących udział  w 
konkursach przedmiotowych
- zgłoszenie uczestników do etapu szkolnego

Powołanie komisji do przeprowadzenia etapu szkolnego.

Przewodniczący zespołów samokształceniowych
w porozumieniu z nauczycielami przedmiotów

p.dyrektor A.Węska

Rada Szkoleniowa 26.10.2022
lub 14.10

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora szkoły Dyrekcja szkoły

LISTOPAD

Spotkania  z rodzicami 8.11.2022 Przekazanie rodzicom bieżących informacji na temat 
funkcjonowania uczniów i klas

Na zebraniach obecni są wszyscy nauczyciele uczący na danych 
poziomach.

Spotkania wg harmonogramu dyrektora szkoły

Harmonogram  sal na zebrania: 
klas I-III– p. Ż. Sadurska
klas IV-VIII- p. A. Ciećko

Wychowawcy klas protokołują zebrania i 
zbierają potwierdzenie obecności i zapoznania 
się z  dokumentami szkoły.

 



Święto

Niepodległości

10.11.2022
(czwartek)

Dekoracje w salach lekcyjnych

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora szkoły

Opiekunowie pracowni.

Dyrekcja szkoły,
Program na obie akademie przygotowuje :
p.D.Brzozowska-Skowronek, M.Morawska
Poczet sztandarowy: p.B.Aleksandrowicz
Oprawa muzyczna: p.B.Pusztuk, 
p.J.Grykałowski
Dekoracja: p.K. Bauer
Prowadzenie IV-VIII: p.A.Szulborski, 
Prowadzenie I-III:  p.K.Dąbrowska-Żmuda
Nagłośnienie: p. W.Welman
Przygotowanie sali: n-le wych. fizycznego
Dokumentowanie: nauczyciel zespołu 
dokumentującego wydarzenia szkolne

Dzień życzliwości
18.11.2022 Akcja Samorządu Uczniowskiego Przygotowanie:  SU  i opiekunowie SU 

Dokumentowanie: nauczyciel zespołu 
dokumentującego wydarzenia szkolne

Zabawa  andrzejkowa 24.11.2022
(środa)

25.11. 2022
(czwartek)

Spotkania  andrzejkowe dla klas I-III

Dyskoteka andrzejkowa dla klas IV-VIII

Wychowawcy klas I-III

Samorząd Uczniowski , Rada Rodziców

Dokumentowanie: nauczyciel zespołu 
dokumentującego wydarzenia szkolne

Rada Szkoleniowa 24.11.2022 Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora szkoły Dyrekcja szkoły

 



GRUDZIEŃ

Próbny egzamin 
ósmoklasisty

5-7.12.2022
Ewentualnie w 
listopadzie

Zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły. Dyrekcja szkoły

Dzień Mickiewiczowski

Zakończenie Roku 
Romantyzmu

Konkurs wiedzy klasy II-
VIII

7.12.2022 Zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły.

Projekt działań dla klas opracowany przez nauczycieli 
koordynujących i zakończony finałem w sali gimnastycznej

Dyrekcja szkoły, wychowawcy klas
Koordynator : E.Czegus, A.Szulborski
Poczet sztandarowy: p.M.Zielonka
Oprawa muzyczna: p.J.Grykałowski
Dekoracja: p.K. Bauer
Dokumentowanie: nauczyciel zespołu 
dokumentującego wydarzenia szkolne

Mikołajki 6.12.2022 Mikołajki klasowe. Wychowawcy klas

Przygotowanie kartek 
świątecznych 

 do 10.12.2022 Przygotowanie życzeń i wykonanie przez uczniów kartek  
świątecznych  oraz ich wysłanie do zaprzyjaźnionych osób i 
instytucji. 

Zespół do spraw kontaktów z emerytowanymi 
pracownikami szkoły

Spotkanie opłatkowe 
pracowników szkoły

21.12.2022 
Godz. 17.00

Wspólny opłatek wszystkich pracowników szkoły.                         

Informacja  o grożących 
ocenach niedostatecznych

   22.12.2022
godz. 15.00

Przekazanie rodzicom  informacje o grożących uczniom ocenach 
niedostatecznych 

Wychowawcy klas w porozumieniu z 
nauczycielami zespołu klasowego

 



Jasełka szkolne 22.12.2022 Przygotowanie i prezentacja jasełek  dla społeczności szkoły 
Organizacja według zarządzenia Dyrektora szkoły 

Dyrekcja szkoły,
Przygotowanie : nauczyciele religii
Dekoracja: nauczyciele religii
Prowadzenie: p.R.Jasionowska
Nagłośnienie: p. W.Welman
Przygotowanie sali: n-le wych. fizycznego
Dokumentowanie: nauczyciel zespołu 
dokumentującego wydarzenia szkolne

Udział w akcjach 
charytatywnych

Grudzień
2022

Włączenie się w akcje charytatywne organizowane na terenie 
miasta.

Wolontariat, Samorząd Szkolny

Przerwa świąteczna -
Boże Narodzenie

23 - 31.12.2022 Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego  Pracownikom, 
Uczniom 
i ich Rodzinom życzy Dyrekcja Szkoły

STYCZEŃ

Wystawienie 
proponowanych ocen za I 
semestr z zajęć 
edukacyjnych i zachowania

do 11.01.2023 Poinformowanie rodziców /opiekunów o przewidywanych 
ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania  poprzez skierowanie 
wiadomości mailowej o zamieszczeniu takich ocen w dzienniku 
elektronicznym.

Wychowawcy na podstawie zgłoszeń 
nauczycieli przedmiotu

II etap konkursów 
przedmiotowych

wg 
harmonogramu 
Kuratorium 
Oświaty

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora szkoły Dyrektor szkoły

Organizacja zgodnie z zarządzeniem.

Rada Szkoleniowa 11.01.2022 Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora szkoły Dyrekcja szkoły

 



Apel dotyczący 
bezpiecznego spędzania 
ferii zimowych

13.01.2022 Przygotowanie : A. Łyjak - Kapica

II edycja Ogólnopolskiego 
Konkursu Multimedialno- 
Plastycznego „Jestem 
Uczniem Świata”

- p. Agata Lamch – koordynator
- p. Arkadiusz Szulborski
- P. Magdalena Pelc
- p. Kamila Stec
- p. Katarzyna Drzazga
- p. Joanna Grodecka
- p. D.Kanaszewska- Kot
- p. W.Piskorska

Ferie zimowe 16-29.01.2023 SPOKOJNYCH  I  BEZPIECZNYCH FERII  ZIMOWYCH
WSZYSTKIM UCZNIOM I  PRACOWNIKOM  ŻYCZY

DYREKCJA SZKOŁY

LUTY

Wystawienie ostatecznych 
ocen za I semestr z zajęć 
edukacyjnych i zachowania

8.02.2023
godz.15.00

Poinformowanie rodziców /opiekunów o ostatecznych ocenach z 
zajęć edukacyjnych i zachowania  poprzez skierowanie 
wiadomości mailowej o zamieszczeniu takich ocen w dzienniku 
elektronicznym.

Wychowawcy i nauczyciele przedmiotu

Zebrania klasyfikacyjne
Posiedzenie Rady 
Pedagogicznej

9.02.2023 Klasyfikacja w zespołach i rada zatwierdzająca klasyfikację 
zgodnie z zarządzeniem Dyrektora 

Dyrekcja szkoły
Nauczyciele 

 



Zakończenie I semestru 10.02.2023 Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora szkoły Dyrektor szkoły

Spotkania  z rodzicami 14.02.2023 Przekazanie informacji w wynikach semestralnych i osiągnięciach
uczniów z zajęć edukacyjnych i zachowania na zakończenie I 
semestru  oraz poruszenie problematyki wychowawczej

Na zebraniach obecni są wszyscy nauczyciele uczący na danych 
poziomach.

Spotkania wg harmonogramu dyrektora szkoły

Harmonogram  sal na zebrania: 
klas I-III:  p. Ż. Sadurska
klas IV-VIII:  p. A. Ciećko

Wychowawcy klas protokołują zebrania i 
zbierają potwierdzenie obecności i zapoznania 
się z  dokumentami szkoły.

Zabawy karnawałowe 15.02.2023
(środa)
kl.I-III

16.02.2023
(czwartek) kl.IV-
VIII

 Zabawa taneczna dla uczniów klas I-III z poczęstunkiem 
w salach

 Dyskoteka dla uczniów klas IV-VI

Koordynator: E.Pasikowska

Samorząd Uczniowski
Koordynator opiekunowie SU

Dekoracja: Samorząd Uczniowski

Dokumentowanie -  – nauczyciel zespołu 
dokumentującego wydarzenia szkolne

Podsumowanie pracy za I 
semestr roku szkolnego 

 13.02.2023 Spotkanie w sali gimnastycznej podsumowujące wyniki osiągnięte
w I semestrze w formie prezentacji klas
klasy I-III   
klasy IV-VIII

Dyrekcja szkoły
Wychowawcy klas
Koordynator:
-kl.I-III: p. A.Ślusarczyk
-kl.IV-VIII: p.E.Podkańska

 



Próbny egzamin 
ósmoklasisty

27.02 -11.03. 
2023

Przeprowadzenie wewnętrznego egzaminu próbnego z języka 
polskiego, matematyki i języka angielskiego.

Nauczyciele języka polskiego, matematyki i 
języka angielskiego
Koordynatorzy: przewodniczący zespołów

MARZEC

Dzień Kobiet 8.03.2023 Z A P R A S Z A M Y do pokoju nauczycielskiego Męska strona Mocy

III etap wojewódzki 
konkursów 
przedmiotowych

wg 
harmonogramu 
Kuratorium 
Oświaty

Zarządzenie dyrektora szkoły Wyznaczeni nauczyciele

Dni Otwarte Szkoły 11.03.2023
(sobota)
Termin 
uzależniony od 
kalendarza 
rekrutacji

Wystąpienie dyrektora szkoły

Część  artystyczna w sali gimnastycznej

Warsztaty, pokazy i zabawy w salach i pracowniach lekcyjnych 

Poczęstunek w stołówce szkolnej

Dyrektor szkoły
Koordynator: p.B.Wiak, , E.Czegus, 
(B.Cegłowska, Adam Gajda)

Część artystyczna: wychowawcy klas III 
Dekoracja: p. K.Bauer i  nauczyciele z zespołu 
do spraw dekoracji
Nagłośnienie: A.Aleksandrowicz
Prowadzenie: K.Dąbrowska- Żmuda
Przygotowanie sali: n-le wych. fizycznego

Nauczyciele klas I-VIII , nauczyciele świetlicy 
oraz uczniowie szkoły

Pracownicy kuchni

Dokumentowanie: nauczyciel zespołu 
dokumentującego wydarzenia szkolne

 



Dzień Wiosny 21.03.2023 Zielony Dzień Szkoły Samorząd Uczniowski
Koordynator: opiekunowie SU

Dokumentowanie: nauczyciel zespołu 
dokumentującego wydarzenia szkolne

Rada Szkoleniowa 22.03.2023 Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora szkoły Dyrekcja szkoły

Rekolekcje Wielkopostne marzec/kwiecień Organizacja zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły Nauczyciele religii,  dyrekcja szkoły

KWIECIEŃ

Spotkanie świąteczne z 
pracownikami szkoły.

5.04. 2023 Spotkanie grona pedagogicznego i  pracowników szkoły 
Życzenia SU dla nauczycieli i  pracowników szkoły w pokoju 
nauczycielskim

Dyrekcja szkoły
Samorząd Uczniowski , opiekunowie SU

Wielkanoc - przerwa 
świąteczna 

6.04 -11.04.2023 BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT ZMARTWYCHWSTANIA 
PAŃSKIEGO
WSZYSTKIM PRACOWNIKOM
ŻYCZY
DYREKCJA SZKOŁY

Spotkania z rodzicami 18.04.2023 Przekazanie rodzicom bieżących informacji na temat 
funkcjonowania uczniów i klas

Na zebraniach obecni są wszyscy nauczyciele uczący na danych 
poziomach.

Spotkania wg harmonogramu dyrektora szkoły

Harmonogram  sal na zebrania: 
klas I-III: p.Ż.Sadurska
klas IV-VIII:  p.A.Ciećko

Wychowawcy klas protokołują zebrania i 
zbierają potwierdzenie obecności i zapoznania 
się z  dokumentami szkoły.

 



Próbny egzamin 
ósmoklasisty

24 -26.04. 2023 Przeprowadzenie wewnętrznego egzaminu próbnego z języka 
polskiego, matematyki i języka angielskiego.

Nauczyciele języka polskiego, matematyki i 
języka angielskiego
Koordynatorzy: przewodniczący zespołów

Rocznica wydarzeń 
katyńskich

kwiecień 2023 Wyjścia klas pod pomnik Ofiar Katynia
Zajęcia na godzinach wychowawczych

Wychowawcy klas

Rada Szkoleniowa 27.04.2023 Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora szkoły Dyrekcja szkoły

Rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 Maja

28.04.2023 Uroczysta akademia   z okazji  Święta  Konstytucji 3 Maja dla 
klas I- III i IV-VIII

Program artystyczny: p.M.Woźniak, 
G.Chilimoniuk
Chór: p.B.Pusztuk
Poczet sztandarowy:  p.M.Zielonka
Dekoracja: p.K.Bauer, 
Nagłośnienie: p.W.Welman
Przygotowanie sali: n-le wych. fizycznego
Prowadzenie: p.A.Szulborski (IV-VIII)
Prowadzenie: K.Dąbrowska-Żmuda (I-III)
Dokumentowanie: nauczyciel zespołu 
dokumentującego wydarzenia szkolne

„Eko- Ziemia” kwiecień 2023 Konkurs ekologiczny dla klas IV Koordynator: 
 p. D.Kanaszewska-Kot, D.Hałas

MAJ

Ogólnoszkolne imprezy 
turystyczne

wg.harmonogr
maj –czerwiec
2023

Rajdy, wycieczki  według  wcześniej ustalonego harmonogramu 
oraz po uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły.

Wychowawcy klas

Rada Szkoleniowa 10.05.2023 Szkolenie w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty Wszyscy nauczyciele

Egzamin ósmoklasisty Zgodnie z 
komunikatem 
CKE

Przeprowadzenie egzaminów Dyrekcja szkoły i powołane komisje

 



Informacja o grożących 
ocenach niedostatecznych

15.05.2023 Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach 
niedostatecznych na koniec roku szkolnego

Nauczyciel przedmiotów i wychowawcy klas

Sprawdziany kompetencji  
klas I - VII

 maj-czerwiec. 
2023

Przeprowadzenie sprawdzianów diagnostycznych w 
poszczególnych klasach zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Próbnego egzaminu klas siódmych

Nauczyciele przedmiotów i wychowawcy klas I-
VII

Koordynatorzy:
kl.I-III:  p. E.Tchórzewska
kl.IV-VII:  przewodniczący zespołów 
przedmiotowych

Konkursy szkolne maj-czerwiec. 
2023

Przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla klas IV-VIII z 
poszczególnych przedmiotów według ustalonego na podstawie 
zgłoszeń nauczycieli harmonogramu

Nauczyciele przedmiotów
Koordynator: p.K.Kaim

Dzień Matki i Ojca 26.05.2023 Przedstawienia  z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca 
Dekoracja w salach lekcyjnych

Wychowawcy klas I-III

Spotkania
 z rodzicami przyszłych 
uczniów klas I

30.05.2023 -Spotkanie z dyrekcją szkoły
-Przedstawienie organizacji pracy w przyszłych klasach 
pierwszych
-Przedstawienie  programu i podręczników. 

Dyrekcja szkoły,
wychowawcy przyszłych klas I 

CZERWIEC

Dzień Dziecka
Dzień Sportu

1.06.2023 Gry i zabawy sportowe.
Rozgrywki międzyklasowe na boisku szkolnym.

Nauczyciele wychowania fizycznego
Rada Rodziców
Koordynator: p.W.Welman
Dokumentowanie: nauczyciel zespołu 
dokumentującego wydarzenia szkolne

 



Wystawienie 
proponowanych ocen z 
zajęć edukacyjnych i 
zachowania

1.06.2023 Wystawienie przewidywanych ocen za II semestr Nauczyciele przedmiotów

Posiedzenie Rady 
Pedagogicznej

5.06.2023 Organizacja zakończenia roku szkolnego Dyrekcja szkoły

Święto  szkoły.
Uroczystości z okazji 60-
lecia nadania sztandaru 
szkole

6.06.2023 Zgodnie z projektem i rozporządzeniem Dyrektora szkoły

Spotkania z rodzicami 12.06.2023 Podsumowanie pracy w bieżącym roku szkolnym. Harmonogram  sal na zebrania: 
klas I-III: p.Ż.Sadurska
klas IV-VII:  p.A.Ciećko

Wychowawcy klas protokołują zebrania i 
zbierają potwierdzenie obecności i zapoznania 
się z  dokumentami szkoły.

Wystawienie  ostatecznych 
ocen

14.06.2023
do godziny 15.00

Wystawienia ocen za II semestr  za zajęcia edukacyjne i 
zachowanie

Nauczyciele przedmiotów i wychowawcy

Zebrania klasyfikacyjne. 
Rada Pedagogiczna 15.06.2023

Klasyfikacja w zespołach i rada zatwierdzająca klasyfikację 
zgodnie z zarządzeniem Dyrektora

Dyrekcja szkoły
Nauczyciele

 



Zakończenie klas III 20.06.2023 Uroczyste podsumowanie I etapu edukacyjnego w sali 
gimnastycznej 

Dyrekcja szkoły
Program artystyczny: wychowawcy klas III
Poczet sztandarowy: M.Zielonka
Dekoracja: p.K.Bauer
Nagłośnienie: p.W.Welman
Prowadzenia: p.K.Dąbrowska-Żmuda
Przygotowanie sali: n-le wych. fizycznego
Dokumentowanie: nauczyciel zespołu 
dokumentującego wydarzenia szkolne

Zakończenie roku 
szkolnego 

22.06.2023
(czwartek)

Wyjście klas I-VIII  ze sztandarem  spod szkoły do kościoła 

Msza Święta dziękczynna za zakończony rok szkolny 2022/2023

Poczet sztandarowy : p.B.Aleksandrowicz

Oprawa Mszy świętej: p.M.Dec, 
p. R.Jasionowska

 



22.06.2023
(czwartek)
 

23.06.2023
(piątek)

Uroczyste pożegnanie uczniów klas VIII połączone z 
przekazaniem  sztandaru i wręczeniem nagród.

Uroczyste akademie w sali gimnastycznej
 Podsumowanie wyników i osiągnięć uczniów. Wręczenie nagród 
za wyniki w nauce i konkursy oraz dyplomów dla rodziców. 

 Klasy I – III  

 Klasy IV – VII 

Wręczenie świadectw uczniom klas I –VIII

Dyrekcja szkoły
Program artystyczny: uczniowie i wychowawcy 
klas VIII 
Koordynator programu: p.A.Lamch
Poczet sztandarowy: p.B.Aleksandrowicz
Dekoracja: p.K.Bauer, 
Nagłośnienie: p.A.Aleksandrowicz
Przygotowanie sali: n-le wych. fizycznego
Prowadzenie: A.Szulborski

Dokumentowanie: nauczyciel zespołu 
dokumentującego wydarzenia szkolne

Przygotowanie nagród i list wyróżnionych 
uczniów: 
kl.I-III – koordynator : E.Michnikiewicz
Program artystyczny: p.D.Ciechan, 
E.Tchórzewska
Prowadzenie: p.K.Żmuda

Przygotowanie nagród i list wyróżnionych 
uczniów: 
kl. IV-VII:  koordynator:M.Pelc 
Program  artystyczny: E.Smyk
Prowadzenie: p.A.Szulborski

Poczet sztandarowy: p.M.Zielonka
Nagłośnienie: p. W.Welman
Dekoracja: p.M.Bauer
oprawa muzyczna: p. J.Grykałowski
Przygotowanie sali: n-le wych. fizycznego 
Dokumentowanie: nauczyciel zespołu 
dokumentującego wydarzenia szkolne

 



Dokumentacja szkolna 26-30.06.2023 1. Złożenie do sekretariatu szkoły wypełnionej i aktualnej 
dokumentacji szkolnej : dzienników lekcyjnych, arkuszy ocen, 
aktualnych list klasowych.

Wychowawcy klas 

LIPIEC/
SIERPIEŃ

WSPANIAŁEGO   WYPOCZYNKU  WSZYSTKICH   
PRACOWNIKÓW
ŻYCZY  DYREKCJA  SZKOŁY

SIERPIEŃ

Przygotowanie do 
rozpoczęcia roku szkolnego
2023/2024

sierpień 2023 Rada Pedagogiczna 
- przedstawienie i przyjęcie przydziału czynności podstawowych i
dodatkowych, 
- przedstawienie przyjęcie tygodniowego rozkładu zajęć
- przedstawienie i przyjęcie kalendarz pracy na rok szkolny 
2022/2023
Przygotowanie do uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego w 
2023/2024.

Dyrekcja szkoły

 



Uroczystość rozpoczęcia 
roku szkolnego 2023/2024

1.09.2023

Klasy I: powitanie uczniów w sali gimnastycznej i spotkanie z 
wychowawcami

 

Klasy II-IV: powitanie uczniów w sali gimnastycznej i spotkanie 
z wychowawcami

Klasy V-VIII: powitanie uczniów w sali gimnastycznej i 
spotkanie z wychowawcami

Spotkania uczniów z wychowawcami wg harmonogramu 

Dyrekcja szkoły, wychowawcy  klas

Część artystyczna kl.I-IV: K.Drzazga  
Prowadzenie: K.Dąbrowska- Żmuda

Część artystyczna kl.V-VIII: M.Zielonka
Prowadzenie: A.Szulborski

Poczet sztandarowy: p.B.Aleksandrowicz
Dekoracja: p. K.Bauer
Nagłośnienie: p. W.Welman 
Przygotowanie sali: n-le wych. fizycznego.
Dokumentowanie: nauczyciel zespołu 
dokumentującego wydarzenia szkolne

Harmonogram spotkań – p.dyr J.Markowicz

 



VI . HARMONOGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH

Sfera
rozwoju

Zadania Forma realizacji
Osoby

odpowiedzialne
Termin

SF
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A
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A

1.Kształtowanie u uczniów 
świadomości potrzeby i korzyści 
z przestrzegania prawa

• Przeprowadzenie w klasach lekcji 
wychowawczych poświęconych analizie Statutu 
szkolnego  w aspekcie wartości, które szkoła 
pragnie wdrażać i wynikających z nich praw 
i obowiązków.

• Zapoznanie rodziców i opiekunów dzieci 
ze szkolnymi dokumentami (statut, system 
oceniania), oczekiwaniami szkoły względem 
ich dzieci oraz prawami i obowiązkami szkolnymi
uczniów – umieszczenie ich na stronie 
internetowej szkoły;

• Powoływanie się na przepisy prawa podczas 
rozwiązywania różnych problemów 
wychowawczych, budowanie u uczniów 
świadomości i potrzeby przestrzegani prawa 
od najmłodszych lat.

wychowawcy klas

wychowawcy
informatyk szkolny

wychowawcy, 
szkolni specjaliści

IX 2022

IX 2022

na bieżąco

2. Rozpoznanie i rozwijanie 
możliwości, uzdolnień 
i zainteresowań uczniów

• Przeprowadzanie w klasach diagnoz wstępnych 
i obserwacji podczas bieżącej pracy z uczniami;

• Organizowanie zebrań zespołów klasowych 
w celu wymiany opinii i spostrzeżeń dotyczących 
specyficznych potrzeb uczniów;

nauczyciele, 
wychowawcy

nauczyciele

IX  2022

co najmniej dwa 
razy w roku

 



• Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kół 
zainteresowań, warsztatów, konkursów, wyjść 
do muzeów, teatru, na wystawy, udział w życiu 
kulturalnym miasta, przygotowanie programów 
artystycznych na uroczystości szkolne, 
prezentowanie talentów na forum szkoły (zgodnie
z zaleceniami MEiN, MZ i GIS na czas endemii);

• Prowadzanie przez nauczycieli zajęć lekcyjnych 
z wykorzystaniem zasad oceniania kształtującego;

• Przeprowadzenie zajęć z orientacji zawodowej 
i wyboru dalszego kierunku kształcenia w klasach
VII-VIII.

nauczyciele

nauczyciele

nauczyciel 
doradztwa 
zawodowego

cały rok szkolny

na bieżąco

I i II semestr 
(zgodnie 
z planem 
doradztwa 
zawodowego)
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3. Wspieranie rozwoju uczniów 
doświadczających niepowodzeń 
edukacyjnych

• Diagnozowanie sytuacji edukacyjnej wszystkich 
uczniów na początku roku oraz monitorowanie 
postępów w nauce w trakcie roku szkolnego;

• Organizowanie zajęć specjalistycznych, w tym 
korekcyjno-kompensacyjnych, rozwijających 
kompetencje emocjonalno-społeczne, 

wychowawcy, 
nauczyciele, 
szkolni specjaliści

szkolni specjaliści

początek roku
oraz w trakcie 
bieżącej pracy

cały rok

 



UA
LN
A

terapeutycznych, logopedycznych i in. dla 
uczniów posiadających opinie psychologiczno-
pedagogiczne;

• Organizowanie zajęć specjalistycznych, w tym 
rewalidacyjnych dla uczniów posiadających 
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

• Organizowanie zajęć wyrównawczych 
dla uczniów osiągających słabe i bardzo słabe 
wyniki w nauce lub wymagających czasowego 
wsparcia ze względu na obniżone wyniki 
w nauce;

• Koordynacja uczestnictwa uczniów z trudną 
sytuacją edukacyjną i socjalną w programie 
Akademia Przyszłości WIOSNA (pomoc 
wolontariuszy-studentów)

szkolni specjaliści 
oraz nauczyciele 
współorganizujący 
kształcenie

nauczyciele
szkolni specjaliści

Katarzyna 
Hermanowicz 

cały rok

cały rok

cały rok

SF
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A

4. Kształtowanie postawy 
twórczej i podnoszenie efektów 
kształcenia, umiejętności 
kreatywnego myślenia 
i otwartości na poszukiwanie 

• Praca na lekcjach z wykorzystaniem nowych 
metod edukacji, w tym: technologii informacyjno-
komunikacyjnej, praca z multimediami, w 
szczególności z wykorzystaniem pomocy 
dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria 

nauczyciele cały rok
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nowych rozwiązań przyszłości”, „Aktywna tablica” oraz metodą 
projektu i in. 

• Organizowanie konkursów wewnątrzszkolnych, 
np. konkursy przedmiotowe, konkursy 
czytelnicze, plastyczne, muzyczne itp.

• Konsultacje nauczycieli dla uczniów w ramach 
„dostępności” określonej decyzją MEiN.

nauczyciele

nauczyciele

cały rok

 
cały rok

5. Doskonalenie zawodowe 
nauczycieli i szkolnych 
specjalistów

• Pedagogizacja w ramach szkoleniowych rad:
Zorganizowanie szkoleniowych rad pedagogicznych na 
temat:

1.  Nowoczesne techniki uczenia.
2. Szkolenie z VR oraz map interaktywnych.
3.Warsztaty - misja i wizja szkoły.
4. Szkolenie on-line - dostosowanie programów 
i planów nauczania dla uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi.
5. Praca metodą projektu
6. Warsztat dla nauczycieli „TSR przy tablicy – 
podstawowe założenia”
7. Cykl prelekcji dla nauczycieli:
- Integracja sensoryczna – prelekcja dla 
nauczycieli.
- Edukacja globalna (TRG 2022) ESA – 
Edukacyjna Sieć Antysmogowa – prelekcja dla 

dyrektor/
psycholog, 
pedagog szkolny

 

Katarzyna 
Dąbrowska-Żmuda

zgodnie 
z harmonograme
m działań

zgodnie z 
opracowanym 
harmonogramem

 



nauczycieli
- Analiza transakcyjna – prelekcja dla nauczycieli

• Pedagogizacja indywidualna - samodoskonalenie 
nauczycieli w ramach indywidualnie realizowanych 
kursów nadających uprawnienia lub doszkalających.

nauczyciele zgodnie z 
potrzebami 
indywidualnymi
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6. Wspomaganie przez szkołę 
wychowawczej roli rodziny, 
upowszechnianie wśród rodziców
wiedzy psychologiczno-
pedagogicznej, w tym na temat 
ochrony i wzmacniania zdrowia 
psychicznego dzieci i młodzieży

• Właściwa organizacja z uczniami zajęć 
edukacyjnych "Wychowanie do życia w rodzinie"

• Spotkania indywidualne:
Organizowanie konsultacji rodziców z 
wychowawcami i nauczycielami.
Konsultacje ze szkolnymi specjalistami.

• Spotkania grupowe:
Organizacja zebrań z rodzicami.
Organizacja prelekcji dla Rodziców na wybrany 
temat: 
Tu propozycje i oczekiwania Rady Rodziców

• Punkt konsultacyjny dla rodziców i uczniów 
na terenie szkoły prowadzony przez psychologa 
z Poradni psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 
w Lublinie

• Uczestnictwo szkoły w programie "Szkoła 
przyjazna rodzinie"

nauczyciel WDŻ

wychowawcy, 
nauczyciele, 
szkolni specjaliści

wychowawcy
szkolni specjaliści 

szkolni specjaliści 
we współpracy z 
PPP3

koordynator 

zgodnie z planem

zgodnie 
z harmonogr.

zg.z harmonogr.
przynajmniej 
jeden raz w roku

przynajmniej 
2 razy 
w semestrze

cały rok

 



• Organizacja II edycji konkursu „Jestem uczniem 
świata”

• Przeprowadzenie w klasach warsztatów na temat 
profilaktyki depresji 

programu

Agata Lamch

szkolni specjaliści

cały rok

1 godzina/ rok 
szkolny dla klasy

7. Profilaktyka wśród uczniów  -
upowszechnianie wiedzy 
o bezpieczeństwie oraz 
kształtowanie właściwych postaw
wobec zagrożeń, w tym 
kształtowanie krytycznego 
podejścia do treści 
publikowanych w internecie i 
mediach społecznościowych

• Realizacja programu „Spójrz inaczej”  lub 
Domowi Detektywi w klasie/ klasach 
wybranej/wybranych zgodnie z potrzebami 
emocjonalno-społecznymi uczniów

• Wprowadzanie elementów metody TSR przy 
tablicy (praca w klasie na skali sukcesu, 
dostrzeganie najmniejszych zmian na lepsze, 
szacunek dla ucznia, zamiana pytania 
„dlaczego”na pytanie”po co”, „jakie są ważne 
powody” oraz metody „Zielonego długopisu” 
na lekcjach szkolnych 

• Warsztaty profilaktyczne prowadzone przez Straż 
Miejską
- dla klas I Gra “Bezpieczni ze Strażą Miejską”
- dla klas IV “Telefon komórkowy – wróg czy 
przyjaciel”
- dla klas V „Cyberprzemoc”
- dla klas VI “STOP dopalaczom”

pedagog, 
psycholog szkolny 
we współpracy z 
wychowawcą klasy

wszyscy 
nauczyciele

psycholog szkolny 
i wychowawcy

 

II semestr 
(w miarę 
otrzymanych z 
UM funduszy)

cały rok szkolny

zgodnie z  
harmonogramem 
uzgodnionym ze 
Strażą Miejską
29 listopada, 14 
grudnia, 9 lutego, 
20 kwietnia

I semestr

 



• Warsztaty dla klas VII na temat „Zaburzeń 
odżywiania”

• „Szkolny Kącik Talentów”- autoprezentacja jako 
profilaktyka zdrowia psychicznego uczniów

• Przeprowadzenie w ramach programów 
wychowawczych klas lekcji dotyczącej 
krytycznego podejścia do treści publikowanych 
w Internecie i mediach społecznościowych 
w aspekcie weryfikowania treści prawdziwych 
i fakenewsów i treści niebezpiecznych

psycholog szkolny 
we współpracy
z IFMSA -Poland

Wioleta Piskorska
Elżbieta 
Michnikiewicz
Angelika Jabłońska

wychowawcy

 

I i II semestr

zgodnie z progr. 
wych. klas
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1. Wychowanie do wrażliwości – 
kształtowanie właściwych postaw

• Przeprowadzenie w każdej klasie lekcji 
dotyczącej podejmowania odpowiedzialnych 
decyzji.

• Dzień Tolerancji pod hasłem „Różnorodność jest 
ciekawa”

• Działalność charytatywna – akcje ogólnoszkolne 
organizowane przez Samorząd Uczniowski:akcje 
charytatywne z okazji Mikołajek, w czasie 
Wielkopostnym, inne.

wychowawcy klas

opiekun 
Samorządu 
Uczniowskiego,
nauczyciele 
wychowawcy, 

nauczyciele 
świetlicy

zgodnie 
z programami 
wychow. klas

cały rok

przynajmniej 1 raz 
w roku

 



A • Kiermasz ozdób świątecznych organizowany 
m.in. na cele charytatywne.

2.Kształtowanie postawy 
patriotyzmu, poszanowania dla 
dziedzictwa narodowego 
i lokalnego i świadomości 
narodowej. Wskazywanie 
autorytetów i wzorców moralnych

• Świętowanie rocznic i wydarzeń patriotycznych 
zgodnie z kalendarzem uroczystości szkolnych 
na bieżący rok szkolny

• Prowadzenie zajęć wychowawczych oraz lekcji 
przedmiotowych poświęconych poczuciu 
tożsamości narodowej, tradycji i historii polskiej.

• Nauka i utrwalanie hymnu szkoły

• Świętowanie Dnia Patrona

• Organizowanie wycieczek tematycznych 
związanych z poznawaniem dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego naszego kraju, w 
tym w ramach programu MEiN „Poznaj Polskę”

nauczyciele 
wskazani jako 
odpowiedzialni

nauczyciele

nauczyciel muzyki,
wychowawcy

wszyscy 
nauczyciele

wychowawcy, 
nauczyciele

 zgodnie 
z kalendarzem 
urocz. i imprez 
szkol.

na bieżąco

zgodnie z 
programem zajęć

grudzień 2022

cały rok

3.Upowszechnianie wiedzy 
o dorobku kulturalnym Europy 
i świata, kształtowanie u uczniów 
postawy tolerancji i szacunku dla 

• Realizacja w ramach  programu świetlicy szkolnej
cyklu zajęć  "Ja, my i świat wokół nas"

Nauczyciele 
świetlicy

 

cały rok

 



innych narodów, kultur, religii

4. Kształtowanie prawidłowych 
postaw w reagowaniu na agresję, 
niesprawiedliwość i krzywdę 
drugiego człowieka

• Pomoc uczniom w rozwiązywaniu sporów 
i konfliktów na drodze dialogu;

• Prowadzenie wsparcia, konsultacji i mediacji 
z uczniami przejawiającymi trudności 
w kontaktach z kolegami w szkole;

wychow., szkolni 
specjaliści

wychow.,szkolni 
specjaliści

na bieżąco

na bieżąco
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1. Kształtowani u uczniów 
świadomości i przekonania 
o społecznym wymiarze bycia 
uczniem szkoły i związanych 
z tym praw oraz obowiązków

• Omówienie Statutu Szkoły i regulaminów 
szkolnych na lekcjach wychowawczych;

• Poruszanie w ramach zajęć wychowawczych 
i przedmiotowych oraz stałe przypominanie praw 
i obowiązków uczniowskich.

• Wyciąganie stosownych konsekwencji 
od uczniów nie respektujących zasad społecznych
w szkole oraz objęcie pomocą psychologiczno-
pedagogiczną tych uczniów, a także 
konsekwentne nagradzanie uczniów 
przestrzegających normy społeczne.

wychowawcy klas

wychowawcy klas

wychowawcy,
nauczyciele, 
psycholog, 
pedagog szkolny

IX 2021

na bieżąco

na bieżąco

2. Kształtowanie przyjaznego 
klimatu w szkole i budowanie 
u uczniów autorytetu 
wychowawcy, nauczyciela, 
pracownika szkoły 
oraz wskazywanie innych 
autorytetów

• Sumienne i terminowe wypełnianie obowiązków 
przez nauczycieli naszej szkoły, rzetelne pełnienie
dyżurów;

• Prezentowanie postawy życzliwości i szacunku 
nauczycieli we własnym gronie oraz wobec 
uczniów i rodziców (język żyrafy);

wych., n-le, 
specjaliści szk.

wych., n-le, 
specjaliści szk.

cały rok szkolny

cały rok szkolny

 



• Prezentacja w holu głównym szkoły na temat 
“języka żyrafy” i “języka szakala”

• Wykonanie kącików tematycznych oraz 
spersonalizowanych tablic każdej klasy 
prezentujących mocne strony i pasje uczniów oraz
ofert pomocy,

• Wzmacnianie nauczycieli poprzez dostrzeganie 
pozytywnych aspektów ich zaangażowania 
i pracy („karteczki” do nauczycieli od uczniów 
i rodziców)

• Dni życzliwości - wzmacnianie uczniów poprzez 
dostrzeganie dobrych stron (karteczki życzliwości
uczeń -uczeń, wychowawca-uczeń)

• Przestrzeganie kultury słowa i zasad skutecznej 
komunikacji w sytuacjach trudnych 
wychowawczo

• Życzliwa komunikacja z rodzicami uczniów oraz 
zapewnienie sprawnego przepływu informacji 
miedzy nauczycielami i rodzicami.

• Rozpoznawanie na bieżąco oczekiwań rodziców 
względem szkoły.

specjaliści szkolni

wychowawcy

Rada Rodziców 
z Trójkami 
klasowymi

Samorząd Szkolny 
z wychowawcami

wych., n-le, 
specjaliści szk.

wych., n-le, 
specjaliści szkolni

wych., n-le, 
specjaliści szk

cały rok szkolny

I semestr

zgodnie z 
ustaleniami RR 
z Dyrektorem

1 raz w semestrze

cały rok

cały rok

ankieta
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3. Rozwijanie u uczniów 
umiejętności działania 
zespołowego, kształtowanie  
umiejętności respektowania zasad
samorządności i demokracji, 
tworzenia klimatu dialogu 
i efektywnej współpracy, 
umiejętności słuchania innych 
i poszanowania ich poglądów.

• Wybory do Samorządu Uczniowskiego/wybory 
samorządów klasowych, bieżąca kontrola ich 
działalności.

• Pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów 
na drodze dialogu i mediacji.

• Udzielanie wsparcia uczniom i rodzicom z 
Ukrainy w procesie adaptacji i integracji w klasie,
szkole, środowisku lokalnym.

• Dzień integracji z uczniami z Ukrainy – 
prezentacja na korytarzu szkolnym oraz zajęcia w 
ramach godzin wychowawczych (prezentacja 
zwyczajów i potraw ukraińskich)

• Zebranie informacyjno-integracyjne dla rodziców 
nowych uczniów ukraińskich

opiekun SU

wych., n-le, pedag.,
psych.

wychowawcy, 
nauczyciele, 
szkolni specjaliści

wychowawcy, 
nauczyciele szkolni
specjaliści

dyrektor, pedagog, 
psycholog

październik 2022

na bieżąco

cały rok

termin do 
uzgodnienia (np. 
XI/XII 2022r.)

termin do decyzji
dyrektora szkoły

 4. Kształtowanie u uczniów 
samodzielności i umiejętności 
samokontroli

• Stwarzanie uczniom możliwości oceniania siebie 
podczas wystawiania ocen za wiedzę 
i zachowanie;

• Zachęcanie uczniów do samodzielnego 
analizowania przyczyn zaistniałych konfliktów 
i do podejmowania prób naprawy konsekwencji 
przykrych sytuacji – dialog motywujący

• Systematyczne monitorowanie frekwencji 
uczniów na zajęciach lekcyjnych na bieżąco i w 
ramach sprawozdań na zakończenie semestru. 

wych., n-le, szkolni
specjaliści

wych., n-le, szkolni
specjaliści

wych., n-le, szkolni
specjaliści

na bieżąco

na bieżąco

na bieżąco, 
koniec semestru 
i koniec roku 

 



Współpraca z rodzicami w zakresie kontroli 
obowiązku szkolnego.

szkolnego

5. Kształtowanie postawy 
odpowiedzialności za środowisko 
naturalne

• Organizacja "Dnia Ziemi"

• Udział w 29  akcji Sprzątanie świata- Polska 
2022"

• Udział w akcjach charytatywnych na rzecz 
zwierząt

• Uczestnictwo XVIII Lubelskim Festiwalu Nauki

nauczyciele przyrody,
geografii, chemii, 
fizyki, wychowawcy

wychow., n-le

opiekun SU

wychowawcy, 
nauczyciele klas

wiosna 2023

IX 2022

I i II semestr

 
IX 2022

6. Kształtowanie aktywnej 
postawy wobec przyszłej pracy 
zawodowej oraz wymagań rynku 
pracy i racjonalnego 
gospodarowania finansami 

• Zajęcia doradztwa zawodowego dla klas VII 
i VIII 

• Współpraca z Urzędem Pracy oraz innymi 
instytucjami w celu uzyskania informacji 
o sytuacji na lokalnym rynku pracy i przekazania 
informacji uczniom

• Uczestnictwo uczniów w Lubelskich Targach 
Edukacyjnych lub organizacja Targów 
edukacyjnych w naszej szkole 

• Stres egzaminacyjny – warsztaty prowadzone 

nauczyciel- 
doradca zawodowy

nauczyciel- 
doradca zawodowy

nauczyciel- 
doradca zawodowy

I i II semestr

cały rok szkolny

II semestr

 



przez Specjalistyczna Poradnię  Zawodową 
w Lublinie dla klas VIII

• “Rynek pracy-planowanie kariery” – zajęcia dla 
uczniów klas VIII – spotkanie z przedstawicielem
Poradni Zawodowej

doradca zawodowy,
psycholog

warsztaty 
prowadzone przez 
specjalistę z SPZ

II/IV 2023

zgodnie z progr. 
dor.  zaw.

7. Promowanie ciekawych form 
spędzania czasu jako alternatywa 
profilaktyczna

• Grywalizacja – z okazji Pierwszego Dnia Wiosny 

• Przygotowanie oferty zajęć pozalekcyjnych 
rozwijających zainteresowania i uzdolnienia oraz 
motywowanie uczniów do uczestniczenia w nich;

• Organizowanie spotkań klasowych (noc w 
szkole), wycieczek, wyjść na spektakle i koncerty,
do muzeów itp.;

• Organizowanie imprez szkolnych (spotkań 
klasowych, dyskotek).

Katarzyna 
Dąbrowska -
Żmuda we 
współpracy 
z nauczycielami

nauczyciele, 
wychowawcy klas

wychowawcy, 
nauczyciele

opiekun SU, wych.,
n-le

14 III 2023

IX 2022

zgodnie z progr. 
wych.klas

zgodnie z 
harmonogramem

SF 1. Budowanie poczucia własnej 
wartości u uczniów, kształtowanie

• Udzielanie uczniom wsparcia na bieżąco podczas 
rozmów wychowawczych, konsultacji,w tym 

wychowawcy we 
współpracy ze 

zgodnie z progr. 
wych. klas
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świadomości własnych słabych 
i mocnych stron, nauka 
samoakceptacji, 

konsultacji dla rodziców i uczniów zgodnie z 
rozporządzeniem.

• Stosowanie przez wychowawców elementów 
metodyki Marii Montessori, tj. organizowanie 
kącików tematycznych i tablic prezentujących 
mocne strony uczniów

specjalistami 
szkolnymi

wychowawcy cały rok

2. Pomoc i wspomaganie rozwoju
uczniów z uwzględnieniem ich 
indywidualnej sytuacji 
emocjonalno-społeczno- 
ekonomicznej

• Udzielanie wsparcia materialnego z dostępnych 
środków rządowych – stypendium szkolne, 
zasiłek  szkolny, w tym pomoc dla rodzin 
ukraińskich.

• Organizowanie pomocy psychologiczno-
pedagogicznej  dla uczniów i ich rodziców 
przeżywających trudności emocjonalne związane 
z trudną sytuacją rodzinną, socjalną jako 
profilaktyka zaburzeń emocjonalnych, także 
w sytuacji zdalnego nauczania.

• Utworzenie w aplikacji Teams zespołów do 
poszczególnych klas do kontaktu z psychologiem 
i pedagogiem szkolnym oraz specjalistami 
szkolnymi w celu wspierania uczniów w razie 

psycholog, 
pedagog

cały rok

 



przejścia na zdalne nauczanie.
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1. Uczenie planowania i dobrej 
organizacji własnej pracy jako 
profilaktyka zdrowia fizycznego

• Monitorowanie wywiązywania się uczniów 
z obowiązków szkolnych zgodnie z zasadami 
BHP

wychowawcy i n-le na bieżąco

2. Promowanie ciekawych form 
spędzania czasu jako alternatywa 
profilaktyczna

• Przygotowanie oferty zajęć pozalekcyjnych 
rozwijających zainteresowania i uzdolnienia 
fizyczne motywowanie uczniów 
do uczestniczenia w nich;

• Zachęcanie uczniów do angażowania się w życie 
szkoły, w tym do udziału w imprezach, akcjach 
klasowych i szkolnych 

nauczyciele w-f

wychowawcy, 
nauczyciele

cały rok

na bieżąco

SF
ER

3. Promowanie zdrowego stylu 
życia

• Uczestnictwo szkoły w programie "Szkoła 
promująca zdrowie"

• Organizacja Dnia Sportu (gry i zabawy sportowe,

Nauczyciele w-f, 
biologii, przyrody

nauczyciele W-F, 

cały rok

Dzień Dziecka
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rozgrywki międzyklasowe)
• Uczestnictwo w "Programie dla szkół" – 

dotyczącym mleka i owoców w szkole.

• Uczestnictwo szkoły w projekcie badania wzroku 
(krótkowzroczności) dla dzieci z klas I-III

• Organizacja i prowadzenie zajęć cyrkowych z 
elementami integracji sensorycznej w świetlicy 
szkolnej

• Organizacja kursu na kartę rowerową

• Promocja osiągnięć sportowych naszych uczniów 
na stronie internetowej szkoły

wychowawcy klas
wychowawcy klas 
I-III

wychowawcy klas

Katarzyna 
Dąbrowska-Żmuda

A.Aleksandrowicz

n-le w-f

cały rok

zgodnie z 
otrzymanym 
harmonogramem

cały rok

II semestr

na bieżąco

VIII. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego

Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

• obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,

• analizę dokumentacji nauczycieli i specjalistów szkolnych,

• przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,

• konsultacje z przedstawicielami rodziców – prezydium Rady Rodziców,

• wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,

• analizy przypadków.

 



Ewaluacja  programu  przeprowadzana  będzie  w  każdym  roku  szkolnym  przez  zespół  ds.  ewaluacji  programu  wychowawczo-profilaktycznego

powołany przez dyrektora. Zadaniem zespołu jest organizacja badań oraz opracowanie wyników. Wyniki zostaną włączone w formie załączników

do Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego na kolejny rok szkolny.

Rada Pedagogiczna w dniu  września r. zaopiniowała pozytywnie Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 29 w Lublinie.

Program  Wychowawczo-Profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 29

w Lublinie w dniu…………...

 



Załączniki

Wyniki ewaluacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 29 w Lublinie

1.  Badanie potrzeb Rodziców - propozycje działań edukacyjnych Szkolnej Rady Rodziców przedyskutowane na zespole Rady Rodziców i Dyrektora oraz  szkolnych

specjalistów.

2.  Sprawozdanie z działań profilatyczno-wychowawczych realizowanych w roku szkolnym 2021/22.

3. Ewaluacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w roku szkolnym 2021/22:

- Sprawozdanie z realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 29 w I semestrze roku szkolnego 2021/22

- Sprawozdanie z realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 29 w II semestrze roku szkolnego 2021/22.

 



BADANIE POTRZEB RODZICÓW

Propozycje działań edukacyjnych Szkolnej Rady Rodziców

 przedyskutowane na zespole Rady Rodziców 

i dyrektora oraz szkolnych specjalistów

L.p. Zakres działań Termin 
wdrażania

1 Metoda zielonego długopisu 

Metoda  zielonego  długopisu  odnosi  się  głównie  do  sposobu  poprawiania  prac  pisemnych.  Polega  na  zmianie  techniki
nauczania:  zamiast  koncentrować  się  na  błędach,  jakie  popełnił  uczeń,  wyróżnia  się  poprawne  elementy.  Ocenie  takiej
towarzyszą  zupełnie  inne  zachowania oraz  emocje.  Świadomie lub nie  uczeń powtórzy  to,  co  zrobił  dobrze  (co zostało
zauważone  i  docenione).  Motywacja  wewnętrzna  zmienia  się  –  uczeń  wkłada  wysiłek  w  powtórzenie  sukcesu,  a  nie
koncentruje się na niepopełnianiu błędów.

Przykłady:
Błąd ortograficzny, np. gura – góra (przepisz ten wyraz 5 razy w zeszycie)
Błąd stylistyczny, np. Hania jedzie samochodem a Józek lubi lody. – Stwórz z tych dwóch różnych informacji dwa zdania.
Albo: Hania jedzie samochodem. Józek lubi lody.
2+5=4 2+5=7
Brak odpowiedzi – Dowiedz się, dlaczego lasy w Amazonii mają tak ogromne znaczenie.

IV-VI 2022

1.a Propozycja: Warsztaty dla nauczycieli – oddzielenie dla klas I-III i oddzielenie dla starszych V-VI 2022
2 Wprowadzenie elementów nauczania Marii Montessori:

Odpowiedzialność dzieci za własny rozwój. Dzieci same wybierają z jakiego przedmiotu będą najpierw robiły zadania, muszą
się tylko zmieścić w terminie.
Kąciki tematyczne, tablica w klasie ze zdjęciami dzieci i podpisem kto w czym jest dobry i w czym może pomóc koledze =
współpraca, pomoc koleżeńska
Uczenie w młodszych klasach poprzez gry, np. planszowe: na dodawanie, odejmowanie, mnożenie, praca projektami.
W bieżącym roku szkolnym można by było wprowadzić tablicę korkową w każdej  sali,  w której  odbywają się  godziny
wychowawcze poszczególnych klas. Na tej tablicy wisiałyby zdjęcia każdego ucznia z podpisem „kto w czym jest najlepszy i
kto w czym mógłby pomóc kolegom i koleżankom“, np:  Maciek – przyjaciel książek, Julia: potrafi dodawać, odejmować,
dzielić i mnożyć – pomoże  w matematyce. 

2022



Gry  planszowe można  spróbować  wprowadzać  w  młodszych  klasach  w  przyszłym roku  szkolnym,  jeśli  Szkolna  Rada
Rodziców zorganizuje zbiórkę pieniędzy na ten cel. 
Gra dydaktyczna, np. Flipper (mnożenie, dodawanie, odejmowanie można z przyjemnością uczyć się grając w tę grę).

2.a

Czy potrzebne jest szkolenie, np. w formie on-line?

3 TSR przy tablicy i w klasie szkolnej

Praca technikami i pytaniami nakierowanymi na rozwiązanie problemów, np.: pytania zamiast: dlaczego? Formułujemy: po
co?, jaki jest cel?, w jakim celu? lub o ważne powody
Praca w klasie na skali sukcesu, budowanie poczucia sukcesu i własnej wartości poprzez dostrzeganie nawet najmniejszych
zmian itp, 
szacunek do 

IX-XII 2022

3a Warsztaty dla nauczycieli IX-XII 2022

4 Elementy tutoringu 

Założenia w pracy tutora:
• Koncentracja na mocnych stronach.
• Zmiana przekonań blokujących rozwój.
• Rozmowy (znajdowanie wspólnego języka)
• Nieformalne spotkania
 (rozmowy pomiędzy zajęciami, spotkania na mieście, wyjście do kina, itp.)
• Wzajemność (dzielenie się doświadczeniami, przeżyciami).
• Zaufanie i szacunek wobec ucznia i jego wyborów.
– Każdy uczeń ma swojego tutora, którego grupa podopiecznych nie przekracza 10 osób (może nie każdy uczeń a kilku lub 
kilkunastu uczniów na poczatek?)
• Indywidualne spotkania, minimum 1 raz w tygodniu, trwają od 10 do 30 min, nie powinny jednak przekraczać 45 min.
• Raz w miesiącu jest wskazane zorganizowanie przez opiekuna spotkania grupowego wszystkich swoich podopiecznych.
• Lekcja trwa 30 min (w bloku 2x30min), pozostałe 15 min. są składową czasu konsultacji.
Etapy tutoringu:
1. Poznanie podopiecznego (talenty, słabe i mocne strony – styl pracy, wartości, plany życiowe)
2. Wspólne wyznaczenie celów edukacyjnych zaplanowanie działań, kontrakt, umowa)
3. Realizacja przyjętego planu współpracy (monitoring)
4. Podsumowanie efektów współpracy (ewaluacja, świętowanie)

2022/23



4a. Konieczne wsparcie – warsztaty, inne formy? (kursy, studia)

5 Wzmacnianie nauczycieli 

Poprzez dostrzeganie pozytywnych aspektów ich zaangażowania i pracy.
1/  karteczki  życzliwości:   rodzice  i  uczniowie  piszą  karteczki  nauczycielom  za  coś,  co  zauważyli,  że  było  staraniem
nauczyciela, nawet za drobne rzeczy.
To wymaga ważności i koncentracji uwagi na dobrych gestach nauczycieli.
2/ Dzieci w klasach na godzinach wychowawczych mogą pisać sobie wzajemnie za co się lubią, co widzą w kolegach i
koleżankach dobrego, za co mogą podziękować, jakie dobre zmiany zauważyli w rówieśnikach, z jakiego powodu potrzebują
poszczególnych osób w klasie.
3/ Zabawa kłębkiem nici: Można przynieść kłębek nici i posadzić uczniów w kole, uczniowie podają sobie kłębek do rożnych
osób i mówią coś miłego, powstaje sieć przyjaźni klasowej, nitkę podaje się również wychowawcy
4/ Nauczyciele na Radach Pedagogicznych piszą sobie takie wzmacniające karteczki, analogicznie jak uczniowie. Ważne,
żeby nikt nie był.

Od IV 2022

6 Ocenianie kształtujące w starszych klasach

6a Konieczne wsparcie - szkolenia

7 Budowanie „Przyjaznej szkoły“

1/ obniżanie stresu szkolnego u dziec, np. tutoring, grupy wsparcia - zajęcia świetlicowe, zajęcia artystyczne i sportowe, 
wycieczki klasowe itp.
2/ zero agresji – brak zgody na jakąkolwiek agresję, w tym słowną 
Myślę, że jeśli jakiś nauczyciel powoduje silny stresu dzieci lub po prostu marnuje czas na lekcji
3/ lepszy dobór wychowawców klas 
4/ może jakieś formy wolontariatu dla starszych klas
5/   docenianie pracy nauczycieli  i  ich zaangażowania – jakie formy wsparcia Warto mówić o konkretnych nazwiskach,
bo mówiąc ogólnie nauczyciele, którzy się angażują czują się niesłusznie dotknięci

Od IV 2022

7a Może są potrzebne szkolenia, jak radzić sobie w sytuacji kryzysowej?



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZYCH W  2021/2022 ROKU
 Opracowała: Magdalena Pelc

TEMATYKA OBOWIĄZKOWYCH GODZIN WYCHOWAWCZYCH ZREALIZOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/22

L.p. Sfera rozwoju wg
Programu

wychowawczo-
profilaktycznego szkoły

Tematyka zajęć wychowawczych

1 Intelektualna 
(poznawcza)

 Zapoznanie uczniów z prawami i obowiązkami wynikającymi ze statutu szkoły.

 Zapoznanie uczniów (bardzo rzetelnie i skutecznie) z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, 
kodeksami i procedurami, a także formami dostosowań w czasie bieżącej pracy na lekcji i na 
sprawdzianach.

 Pogadanka lub warsztat na temat skutecznych form uczenia się, planowania procesu nauki oraz 
higieny pracy umysłowej i czasu wolnego.

 Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod 
kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

 Profilaktyka uzależnień – stosownie do wieku uczniów.

 Zajęcia poświęcone ekologii – odpowiedzialności za środowisko naturalne.

2 Moralna  Wychowanie do wrażliwości na PRAWDĘ i DOBRO. Kształtowanie właściwych postaw 



szlachetności. 

3 Społeczna  Zaangażowanie społeczne – pogadanka/dyskusja/warsztat.

4 Emocjonalna  Zajęcia/warsztaty/pogadanka poświęcone trudnościom emocjonalnym, kryzysom emocjonalnym i 
społecznym uczniów wywołanym pandemią z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych uczniów w klasie.

5 Fizyczna  Zasady bezpieczeństwa w czasie pandemii, w tym w szkole oraz podczas uczestnictwa 
w spotkaniach grupowych.

 Dbałość o zdrowie w czasie pandemii.



SFERA DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W I SEMESTRZE DZIAŁANIA  ZREALIZOWANE W II SEMESTRZE
SFERA 
INTELEKTUA
LNA

1.Kształtowanie u uczniów świadomości potrzeby i 
korzyści z przestrzegania prawa, w tym zapoznanie z 
prawami i obowiązkami wynikającymi ze statutu 
szkolnego oraz wartościami przyjętymi w Programie 
Wychowawczo - Profilaktycznym SP 29

- Przeprowadzono w klasach lekcje wychowawcze 
poświęcone analizie Programu Wychowawczo – 
Profilaktycznego i Statutu szkolnego w aspekcie wartości, 
które szkoła pragnie wdrażać i wynikających z nich praw i 
obowiązków .- wszyscy wychowawcy klas oraz świetlicy 
realizują w swoich programach wychowawczych treści 
zawarte w Programie Wychowawczo – Profilaktycznym 
- Zapoznano rodziców i opiekunów dzieci z oczekiwaniami -
szkoły względem ich dzieci oraz prawami szkolnymi uczniów;
poinformowano o dostępności dokumentów szkolnych na 
stronie internetowej szkoły. - zapoznano z dokumentacją 
podczas zebrań wrześniowych 

2. Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i 
zainteresowań uczniów

  -Przeprowadzano w klasach diagnozy i obserwacje podczas 
bieżącej pracy z uczniami;
 - Zorganizowano spotkań zespołów klasowych w celu 
wymiany opinii i spostrzeżeń dotyczących specyficznych 
potrzeb uczniów; 
 -Prowadzono zajęcia pozalekcyjnych, koła zainteresowań, 
warsztaty, konkursy, przygotowywano programy artystyczne 
na uroczystości szkolne, (zgodnie z zaleceniami MZ i 
sanepidu podczas pandemii); - Uroczyste Rozpoczęcie Roku 
Szkolnego klas I- VIII zgodnie z zasadami sanitarno- 

-Kontynuowano organizację spotkań zespołów klasowych w 
celu wymiany końcoworocznych opinii i spostrzeżeń 
dotyczących specyficznych potrzeb uczniów; 
-Kontynuowano prowadzenie  zajęć pozalekcyjnych, kół 
zainteresowań, warsztatów, konkursów,udziału w życiu 
kulturalnym miasta, przygotowaniu programów artystycznych 
na uroczystości szkolne, prezentowanie talentów na forum 
szkoły (zgodnie z zaleceniami MZ i sanepidu podczas 



epidemiologicznymi 
- Programy artystyczne udostępniane były w formie 
elektronicznej na stronie szkoły
 - Uczniowie uczestniczyli w konkursach kuratoryjnych, 
przedmiotowych oraz pozaszkolnych w tym ogólnopolskich
- matematycznych, językowych, plastycznych, muzycznych, 
sportowe,
- szkoła dołączyła do projektów :
 Aktywna Tablica
 Edukacja to relacje
-Nauczyciele prowadzili zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem 
elementów oceniania kształtującego 

3. Wspieranie rozwoju uczniów doświadczających 
niepowodzeń edukacyjnych 

 Dokonano diagnozy sytuacji edukacyjnej wszystkich uczniów
na początku roku oraz monitorowano sytuację podczas 
nauczania zdalnego oraz postępy w nauce w I semestrze
 Przeprowadzono zajęcia z orientacji zawodowej i wyboru 
dalszego kierunku kształcenia w klasach VIII

- Zorganizowano zajęć specjalistycznych, w tym korekcyjno- 

pandemii); 
uczniowie uczestniczyli w konkursach kuratoryjnych, 
przedmiotowych oraz pozaszkolnych w tym ogólnopolskich:
- matematycznych, językowych, plastycznych, muzycznych, 
sportowych
- kontynuowano organizowanie uroczystości i świąt szkolnych- 
60- lecie SP29, co uwieńczyła uroczysta gala 9 czerwca 2022r.

 
- kontynuowanie prowadzenia  lekcji z wykorzystaniem 
elementów oceniania kształtującego 

Monitorowano sytuację edukacyjną oraz postępów w nauce 
podczas nauczania stacjonarnego 

-zostały przeprowadzone zajęcia z orientacji zawodowej i 
wyboru dalszego kierunku kształcenia w klasach VIII.
- w klasach VIII zorganizowano  zajęcia edukacyjne nt. „ Rynek
pracy- planowanie kariery” prowadzone przez specjalistów ze 
Specjalistycznej Poradni Zawodowej w Lublinie. 
 dla rodziców uczniów klas VIII zorganizowane zostanie 
spotkanie pt. Rodzic doradcą zawodowym” prowadzone przez 
specjalistów ze Specjalistycznej Poradni Zawodowej w 
Lublinie. 
- Kontynuowanie prowadzenia zajęć specjalistycznych, w tym 
korekcyjno-kompensacyjnych i logopedycznych dla uczniów 
posiadających opinie psychologiczno-pedagogiczne; 
-Kontynuowanie prowadzenia zajęć specjalistycznych, w tym 
rewalidacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenia o 



kompensacyjnych i logopedycznych dla uczniów 
posiadających opinie psychologiczno-pedagogiczne;
  -Zorganizowano zajęcia specjalistyczne, w tym 
rewalidacyjne dla uczniów posiadających orzeczenia o 
potrzebie kształcenia specjalnego;
  -Zorganizowano zajęć wyrównawcze dla uczniów 
osiągających słabe i bardzo słabe wyniki w nauce lub 
wymagających czasowego wsparcia ze względu na obniżone 
wyniki w nauce; 

4.Kształtowanie postawy twórczej i podnoszenie efektów 
kształcenia, umiejętności kreatywnego myślenia i 
otwartości na poszukiwanie nowych rozwiązań

-  Na lekcjach zdalnych pracowano z wykorzystaniem nowych
metod edukacji, w tym: technologii informacyjno-
komunikacyjnej, praca z multimediami,
 
 -Zorganizowano konkursy np. uczniowie uczestniczyli w 
konkursach kuratoryjnych przedmiotowych oraz 
pozaszkolnych w tym ogólnopolskich- matematycznych, 
językowych, plastycznych, muzycznych, sportowe 

5. Doskonalenie zawodowe nauczycieli i szkolnych 
specjalistów

 Pedagogizacja w ramach szkoleniowych rad:
 Zorganizowano szkoleniowe rady pedagogiczne na temat: 
1. Jak pomóc uczniowi w powrocie do szkoły po nauczaniu 
zdalnym
2. Cykl szkoleniowych rad dotyczących CRS 1 – 
wprowadzania oceniania kształtującego w szkole

potrzebie kształcenia specjalnego; 
-Kontynuowanie prowadzenia zajęć wyrównawczych dla 
uczniów osiągających słabe i bardzo słabe wyniki w nauce lub 
wymagających czasowego wsparcia ze względu na obniżone 
wyniki w nauce; 
 

-Kontynuowanie pracy z wykorzystaniem nowych metod 
edukacji, w tym: technologii informacyjno-komunikacyjnej, 
praca z multimediami, metodą projektu i in.;

- Kontynuowanie organizowania konkursów np.  kuratoryjnych 
przedmiotowych oraz pozaszkolnych w tym ogólnopolskich- 
matematycznych, językowych, plastycznych, muzycznych, 
sportowe

Pedagogizacja w ramach szkoleniowych rad:
 Zorganizowanie szkoleniowych rad pedagogicznych na temat: 
1. Zmiany w przepisach RODO
2. Prelekcja dla RP dotycząca komunikacji i wspierania 
uczniów- p. Justyna Kozłowska
2. Komunikacja- szkolenie z warsztatami



3. Dziecko z cukrzycą w szkole
4. Szkolenie dotyczące obsługi i wykorzystania na lekcjach 
tablic multimedialnych.
  
Pedagogizacja indywidualna- nauczyciele samodoskonalili się
w ramach indywidualnie realizowanych studiów, kursów 
nadających uprawnienia lub doszkalających. 

6. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, 
upowszechnianie wśród rodziców wiedzy psychologiczno-
pedagogicznej

Spotkania indywidualne: 
-Zorganizowano konsultacje rodziców z wychowawcami i 
nauczycielami.
- Zorganizowano konsultacje z pedagogiem, psychologiem- 
szczegóły w sprawozdaniu z realizacji z pomocy 
psychologiczno-pedagogicznych
Spotkania grupowe:
 -Zorganizowano zebrania z rodzicami. 
-Zorganizowano prelekcję dla rodziców on line nt. 
Rodzicielstwo bliskości prowadzoną przez p. Justynę 
Kozłowską.
-Zorganizowano na terenie szkoły Szkołę dla Rodziców
-Zorganizowano punkt konsultacyjny dla rodziców i uczniów 
na terenie szkoły prowadzony przez psychologa z Poradni 
psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Lublinie

 Kontynuowanie pedagogizacji indywidualnej i 
samodoskonalenia nauczycieli w ramach indywidualnie 
realizowanych studiów oraz kursów nadających uprawnienia 
lub doszkalających. 

 

Spotkania indywidualne: 
-Kontynuowanie organizowania konsultacji  rodziców 
z wychowawcami i nauczycielami. 
-Kontynuowanie organizowania konsultacji z pedagogiem, 
psychologiem- szczegóły w sprawozdaniu z realizacji z pomocy
psychologiczno-pedagogicznych

 Spotkania grupowe: 
Zorganizowanie zebrań z rodzicami. 

-Kontynuowanie organizowania punktu konsultacyjnego dla 
rodziców i uczniów na terenie szkoły prowadzony przez 
psychologa z Poradni psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w 
Lublinie



7. Profilaktyka wśród uczniów -upowszechnianie wiedzy o 
bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw 
wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z 
technologii informacyjno-komunikacyjnych i sytuacji 
nadzwyczajnych

  - W ramach działań profilaktycznych wszyscy uczniowie 
klas I  wzięli udział w Lubelskim Programie Wczesnego 
Wykrywania i Leczenia Zaburzeń Komunikacyjnych u dzieci. 
- Odbyły się warsztaty profilaktyczne prowadzone przez Straż
Miejską
- dla klas I-II Gra “Bezpieczni ze Strażą Miejską”
- dla klas III Gra “Bezpieczeństwo w sieci”
- dla klas IV “Telefon komórkowy – wróg czy przyjaciel”
- dla klas V-VI “Cyberprzemoc”
-koordynowano  prowadzenie  warsztatów  „Zaburzenia
odżywiania”  oraz  „Trądzik-  możliwości  leczenia  ,  mity  na
jego  temat”  prowadzonych  w  klasach  VII  i  VIII  przez
przedstawicieli IFMSA Poland o/Lublin;

-koordynowano  prowadzenie  warsztatów  „Lekcja  kontra
infekcja”  prowadzonych  w  klasach  IV  i  VI   przez
przedstawicieli IFMSA Poland o/Lublin;

- udzielono pomoc materialną w formie stypendium szkolnego
dzieciom z rodzin najuboższych oraz zasiłku socjalnego

 - W części klas przeprowadzono w ramach programów 
wychowawczo-profilaktycznych klas lekcji profilaktycznej 
dotyczącej uzależnień dostosowanej do wieku i możliwości 
percepcyjnych uczniów w każdej z klas I-VIII 
- W części klas przeprowadzono w ramach programów 
wychowawczo-profilaktycznych klas lekcji dotyczącej zasad 

 Warsztaty profilaktyczne prowadzone przez Straż Miejską
- dla klas V-VI “Cyberprzemoc”
- dla klas VII “STOP dopalaczom”
- dla klas VIII “Odpowiedzialność karna nieletnich i 
młodocianych”
- udzielanie pomocy materialnej w formie stypendium 
szkolnego dzieciom z rodzin najuboższych oraz zasiłku 
socjalnego

-Przeprowadzenie w ramach programów wychowawczych klas 
lekcji profilaktycznej dotyczącej uzależnień dostosowanej do 
wieku i możliwości percepcyjnych uczniów w każdej z klas I-
VIII
- Przeprowadzenie  w ramach programów wychowawczo-
profilaktycznych klas lekcji dotyczącej zasad bezpieczeństwa 



bezpieczeństwa podczas korzystania z technologii cyfrowych, 
w tym w czasie nauczania zdalnego 

-Lekcja wychowawcza na temat skutecznych form uczenia, 
planowania procesu nauki oraz higieny pracy umysłowej i 
czasu wolnego

podczas korzystania z technologii cyfrowych, w tym w czasie 
nauczania zdalnego 
  -Lekcja wychowawcza na temat skutecznych form uczenia, 
planowania procesu nauki oraz higieny pracy umysłowej i czasu
wolnego

SFERA 
MORALNA

1. Kształtowanie postawy szacunku i wrażliwości na 
potrzeby drugiego człowieka 

 -W części klas przeprowadzono lekcję dotyczącą: 
wychowania do wartości – kształtowania postaw i 
respektowania norm społecznych.
- Promowano i prowadzono działalność charytatywną -w 
ramach wolontariatu dzieci włączyły się w pomoc zwierzętom
oraz przy różnych eventach – przeprowadzono akcje 
charytatywne z okazji Dnia Nauczyciela, Świąt Bożego 
Narodzenia- Kartka dla seniora, 

2.Kształtowanie postawy patriotyzmu, poszanowania dla 
dziedzictwa narodowego i kształtowanie świadomości 
narodowej. Wskazywanie autorytetów i wzorców 
moralnych 

 -Zorganizowano świętowanie rocznic i wydarzeń 
patriotycznych zgodnie z kalendarzem uroczystości szkolnych
na bieżący rok szkolny
- Obchody Jubileuszu 60-lecia szkoły
- Został zasadzony  Dąb Jubileuszowy Adam- uroczystość 
związana z obchodami 60- lecia SP29

 - Prowadzono zajęcia wychowawcze oraz lekcje 
przedmiotowych poświęconych poczuciu tożsamości 

-W części klas przeprowadzona zostanie lekcja dotycząca: 
wychowania do wartości – kształtowania postaw i 
respektowania norm społecznych.
 -Kontynuowanie działalności charytatywnej – akcje 
ogólnoszkolne Wielkanocna Karta dla Seniora, 
-Kontynuowanie działalności   Samorządu Uczniowskiego 

- Kontynuowanie świętowania rocznic i wydarzeń 
patriotycznych zgodnie z kalendarzem uroczystości szkolnych 
na bieżący rok szkolny.
-Obchody Jubileuszu 60-lecia szkoły

 -Kontynuowanie prowadzenia zajęć wychowawczych oraz 
lekcji przedmiotowych poświęconych poczuciu tożsamości 



narodowej, tradycji i historii polskiej. 
- Zorganizowano wycieczki tematyczne związane z 
poznawaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 
naszego kraju

3.Upowszechnianie wiedzy o dorobku kulturalnym Europy
i świata, kształtowanie u uczniów postawy tolerancji i 
szacunku dla innych narodów, kultur, religii

- Realizowano w ramach planu pracy świetlicy szkolnej 
obejmującego zagadnienia z zakresu edukacji globalnej
-Realizowano w świetlicy szkolnej innowację pedagogiczną 
"Ja, my, i świat wokół nas"

4.Kształtowanie prawidłowych postaw w reagowaniu na 
agresję, niesprawiedliwość i krzywdę drugiego człowieka 

- Podczas bieżącej pracy pomagano uczniom w 
rozwiązywaniu sporów i konfliktów na drodze dialogu; 
- Prowadzono konsultacje i mediacje z uczniami 
przejawiającymi trudności w kontaktach z kolegami w szkole;

narodowej, tradycji i historii polskiej.

 

-  Kontynuowanie realizacji w ramach planu pracy świetlicy 
szkolnej obejmującego zagadnienia z zakresu edukacji globalnej
- Kontynuowanie realizacji  w świetlicy szkolnej innowacji 
pedagogicznej "Ja, my, i świat wokół nas"

 -Kontynuowanie udzielania pomocy uczniom w rozwiązywaniu
sporów i konfliktów na drodze dialogu 
 -Kontynuowanie prowadzenia konsultacji i mediacji z uczniami
przejawiającymi trudności w kontaktach z kolegami w szkole;
-Wprowadzanie etapami do szkoły programu “Mediacje 
rówieśnicze”

SFERA 
SPOŁECZNA

1.Kształtowani u uczniów świadomości i przekonania o 
społecznym wymiarze bycia uczniem szkoły i związanych z
tym praw oraz obowiązków 

 -Omówiono Statut Szkoły, regulaminy oraz procedury 
szkolne; 
- Poruszano w ramach zajęć wychowawczych i 

- Kontynuowanie poruszania w ramach zajęć wychowawczych i
przedmiotowych oraz stałe przypominanie praw i obowiązków 
uczniowskich.



przedmiotowych oraz przypominano o prawach i 
obowiązkach uczniowskich. 
 -Wyciągano stosowne konsekwencje od uczniów, którzy nie 
respektują zasad społecznych w szkole oraz obejmowano 
pomocą psychologiczno-pedagogiczną tych uczniów, a także 
konsekwentnie nagradzano uczniów przestrzegających norm 
społecznych

2. Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole i 
budowanie u uczniów autorytetu wychowawcy, 
nauczyciela, pracownika szkoły oraz wskazywanie innych 
autorytetów 

- Sumiennie i terminowo wypełniano obowiązki przez 
nauczycieli naszej szkoły, rzetelne pełniono dyżury; 
- Prezentowano postawy życzliwości i szacunku nauczycieli 
we własnym gronie oraz wobec uczniów i rodziców, 
przestrzegano kultury słowa i zasad skutecznej komunikacji w
sytuacjach trudnych wychowawczo; 
- Prowadzono życzliwą komunikację z rodzicami uczniów 
oraz zapewniono sprawny przepływ informacji miedzy 
nauczycielami i rodzicami, rozpoznawano na bieżąco 
oczekiwania rodziców względem szkoły. oraz sprawnego 
przepływu informacji miedzy nauczycielami i rodzicami, 
rozpoznawanie na bieżąco oczekiwań rodziców względem 
szkoły.
-Rozpoznawano na bieżąco oczekiwań rodziców względem 
szkoły.
-Wykonanie gazetki w holu głównym szkoły na temat “języka 
żyrafy” i “języka szakala”
-Przestrzeganie kultury słowa i zasad skutecznej komunikacji 
w sytuacjach trudnych wychowawczo; 

- Kontynuowanie wyciągania stosownych konsekwencji od 
uczniów, którzy nie respektują zasad społecznych w szkole oraz
objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną tych uczniów, a 
także konsekwentne nagradzanie uczniów przestrzegających 
normy społeczne

- Kontynuowanie sumiennego i terminowego wypełniania 
obowiązków przez nauczycieli naszej szkoły, rzetelne pełnienie 
dyżurów; 
- Kontynuowanie prezentowania postawy życzliwości i 
szacunku nauczycieli we własnym gronie oraz wobec uczniów i 
rodziców oraz przestrzegania kultury słowa i zasad skutecznej 
komunikacji w sytuacjach trudnych wychowawczo;
-Kontynuowanie życzliwej komunikacji z rodzicami uczniów 
oraz zapewniono sprawny przepływ informacji miedzy 
nauczycielami i rodzicami, rozpoznawano na bieżąco 
oczekiwania rodziców względem szkoły. oraz sprawnego 
przepływu informacji miedzy nauczycielami i rodzicami, 
rozpoznawanie na bieżąco oczekiwań rodziców względem 
szkoły.
-Kontynuowanie rozpoznawania na bieżąco oczekiwań 
rodziców względem szkoły.
-Kontynuowanie przestrzegania kultury słowa i zasad 
skutecznej komunikacji w sytuacjach trudnych wychowawczo; 



- Zrealizowane zajęcia profilaktyczne w ramach godzin 
wychowawczych, uczącyce prawidłowej komunikacji, 
pokazujące czym jest agresja i przemoc, jak sobie radzić i 
gdzie szukać pomocy w sytuacjach, gdy uczeń doświadcza 
takich zachowań. 

3.Rozwijanie u uczniów umiejętności działania 
zespołowego, kształtowanie umiejętności respektowania 
zasad samorządności i demokracji, tworzenia klimatu 
dialogu i efektywnej współpracy, umiejętności słuchania 
innych i poszanowania ich poglądów.

- Przeprowadzono wybory do Samorządu 
Uczniowskiego/wybory samorządów klasowych, 
kontrolowano na bieżąco ich działalności
-Pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów na drodze 
dialogu i mediacji
.Prowadzenie lekcji przedmiotowych z wykorzystaniem 
metod pracy w grupach oraz stwarzanie innych możliwości 
współpracy zespołowej 
 -Przeprowadzono w ramach programów wychowawczych 
klas lekcji dotyczącej zaangażowania społecznego.

4. Kształtowanie u uczniów umiejętności samokontroli 

 -Stwarzano uczniom możliwości oceniania siebie podczas 
wystawiania ocen za wiedzę i zachowanie np. podczas 
wystawiania ocen kolegom oraz dokonania samooceny pod 
koniec pierwszego semestru 
- Zachęcano uczniów do samodzielnego analizowania 

-Kontynuowanie działalności SU i samorządów klasowych- 
szczegóły w sprawozdaniu z pracy Samorządu Uczniowskiego
-Kontynuowanie udzielania pomocy uczniom w rozwiązywaniu 
konfliktów na drodze dialogu i mediacji.
-Kontynuowanie prowadzenie lekcji przedmiotowych z 
wykorzystaniem metod pracy w grupach oraz stwarzanie innych
możliwości współpracy zespołowej
-Prowadzenie w ramach programów wychowawczych klas 
lekcji dotyczącej zaangażowania społecznego.

-Kontynuowanie stwarzania uczniom możliwości oceniania 
siebie podczas wystawiania ocen za wiedzę i zachowanie; 
- Kontynuowanie bieżącego monitorowania frekwencji uczniów
na zajęciach lekcyjnych oraz w ramach sprawozdań na 
zakończenie semestru.
- Kontynuowanie współpracy z rodzicami w zakresie kontroli 
obowiązku szkolnego
- Kontynuowano zachęcania uczniów do samodzielnego 
analizowania przyczyn zaistniałych konfliktów i do 
podejmowania prób naprawy konsekwencji przykrych sytuacji –



przyczyn zaistniałych konfliktów i do podejmowania prób 
naprawy konsekwencji przykrych sytuacji – dialog 
motywacyjny. 
- Systematycznie monitorowano frekwencję uczniów na 
zajęciach lekcyjnych i w ramach sprawozdań na zakończenie 
semestru. Współpracowano z rodzicami w zakresie kontroli 
obowiązku szkolnego.

5. Kształtowanie postawy szacunku wobec środowiska 
naturalnego i potrzeby ochrony klimatu

-Udział w "28 Akcji Sprzątanie świata"
-Udział w akcjach charytatywnych na rzecz zwierzą
-Uczestnictwo XVII Lubelskim Festiwalu Nauki
- Zrealizowano lekcję wychowawczą z edukacji ekologicznej  
odpowiedzialność za środowisko naturalne
-Udział w projekcie ,,Wygrajmy ze smogiem
-Przystąpienie szkoły do projektu ekologicznego Eko-Szkoła 
"Weźmy ziemię w swoje ręce"
-Projekt ekologiczny "Kubusiowi przyjaciele natury"

dialog motywacyjny 
 -Kontynuowano bieżącego monitorowania frekwencji uczniów 
na zajęciach lekcyjnych oraz w ramach sprawozdań na 
zakończenie semestru. 
-Kontynuowanie współpracy z rodzicami w zakresie kontroli 
obowiązku szkolnego

-Organizacja "Dnia Ziemi"
-Do zrealizowania lekcja wychowawcza z edukacji ekologicznej
– odpowiedzialność za środowisko naturalne

 

-Prowadzenie zajęć doradztwa zawodowego dla klas VIII 
 -W klasach VIII zorganizowanie zajęć edukacyjnych nt. 



6. Kształtowanie aktywnej postawy wobec przyszłej pracy 
zawodowej oraz wymagań rynku pracy i racjonalnego 
gospodarowania finansami

-Uczestnictwo XVII Lubelskim Festiwalu Nauki
-Prowadzono zajęcia doradztwa zawodowego dla klas VII, 
przez nauczyciela doradztwa zawodowego, w klasach I-VI 
przez wychowawców
 -Współpracowano z Urzędem Pracy oraz innymi instytucjami
w celu uzyskania informacji o sytuacji na lokalnym rynku 
pracy i przekazania informacji uczniom 

7. Promowanie ciekawych form spędzania czasu jako 
alternatywa profilaktyczna 

- Przygotowano ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających 
zainteresowania i uzdolnienia oraz motywowano uczniów do 
uczestniczenia w nich; 
- motywowanie uczniów do uczestniczenia w zajęciach 
pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia 
- Organizowano spotkania klasowe, wycieczki, wyjścia na 
spektakle i koncerty, do muzeów itp.; - w reżimie sanitarnym 
w czasie pandemii

„ Rynek pracy- planowanie kariery” oraz Stres egzaminacyjny” 
prowadzone przez specjalistów ze Specjalistycznej Poradni 
Zawodowej w Lublinie. 
-Dla rodziców uczniów klas VIII zorganizowanie spotkania pt. 
Rodzic doradcą zawodowym” prowadzone przez specjalistów 
ze Specjalistycznej Poradni Zawodowej w Lublinie. 
- Kontynuowanie współpracy z Urzędem Pracy oraz innymi 
instytucjami w celu uzyskania informacji o sytuacji na lokalnym
rynku pracy i przekazania informacji uczniom 
 -W klasach VIII  zorganizowanie  zajęć z podstaw 
przedsiębiorczości i bankowości w klasach 

-Organizowanie spotkań klasowych, wycieczek, wyjść na 
spektakle i koncerty, do muzeów itp.; - w reżimie sanitarnym w 
czasie pandemii 



SFERA 
EMOCJONAL
NA

1. Kształtowanie świadomości własnych słabych i mocnych
stron, nauka samoakceptacji, budowanie poczucia własnej 
wartości u uczniów

-Przeprowadzono zajęcia wychowawcze poświęconych 
trudnościom emocjonalnym, kryzysom emocj.-społ. uczniów 
wywołanym pandemią z uwzględnieniem indywidualnych 
potrzeb psychofizycznych uczniów w klasie - jak pomagać 
sobie przy obniżonym nastroju, jak się chronić przed 
nadmiernym lękiem i smutkiem, oraz poczuciem 
osamotnienia.
 -Innowacja pedagogiczna "Emocje z klasą" – zajęcia w kl. Vc
-Udzielano uczniom wsparcia na bieżąco podczas rozmów 
wychowawczych, konsultacji, pomoc w problemach 
związanych z kryzysem pandemicznym
 

2. Wspomaganie rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich 
indywidualnej sytuacji społeczno- ekonomicznej 

-Udzielano wsparcia materialnego z dostępnych programów 
rządowych – stypendium szkolne zasiłek szkolny, 
dofinansowanie obiadów. 
- Zorganizowano organizowanie pomocy psychologiczno-
pedagogicznej  dla uczniów i ich rodziców przeżywających 
trudności emocjonalne związane z trudną sytuacją rodzinną, 
socjalną jako profilaktyka zaburzeń emocjonalnych

-Prowadzenie zajęć wychowawczych poświęconych 
trudnościom emocjonalnym, kryzysom emocj.-społ. uczniów 
wywołanym pandemią z uwzględnieniem indywidualnych 
potrzeb psychofizycznych uczniów w klasie - jak pomagać 
sobie przy obniżonym nastroju, jak się chronić przed 
nadmiernym lękiem i smutkiem, oraz poczuciem osamotnienia.
-Udzielanie uczniom wsparcia na bieżąco podczas rozmów 
wychowawczych, konsultacji, pomoc w problemach 
związanych z kryzysem pandemicznym

 

-Kontynuowanie udzielania wsparcia materialnego z dostępnych
środków rządowych – stypendium szkolne, zasiłek szkolny, 
dofinansowanie obiadów. 
- Kontynuowanie organizowania pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej dla uczniów i ich rodziców przeżywających 
trudności emocjonalne związane z trudną sytuacją rodzinną, 
socjalną jako profilaktyka zaburzeń emocjonalnych.

SFERA 
FIZYCZNA

1. Uczenie planowania i dobrej organizacji własnej pracy 
jako profilaktyka zdrowia fizycznego 

 -Monitorowano wywiązywanie się uczniów z obowiązków 
szkolnych. 

-Kontynuowanie monitorowania  wywiązywania się uczniów z 
obowiązków szkolnych.



 
2. Promowanie ciekawych form spędzania czasu jako 
alternatywa profilaktyczna 

- Przygotowano ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających 
zainteresowania i uzdolnienia fizyczne oraz motywowano 
uczniów do uczestniczenia w nich
 -Zachęcano uczniów do angażowania się w życie szkoły, w 
tym do udziału w imprezach, akcjach klasowych i szkolnych -
uczniowie uczestniczyli w  Narodowym czytaniu 

3. Promowanie zdrowego stylu życia 

- Uczestnictwo szkoły w programie "Szkoła promując 
zdrowie"
-Przeprowadzenie  zajęć poswięconych dbałości o zdrowie w 
czasie pandemii oraz zasadom bezpieczeństwa w czasie 
pandemii, informowanie i promocja szczepień przeciwko 
COVID oraz grypie.
-Szkoła uczestniczy w "Programie dla szkół"– dotyczącym 
mleka i owoców w szkole. 
  

 

-Motywowanie uczniów do uczestniczenia zajęciach 
pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia 
fizyczne
- Kontynuowanie zachęcania uczniów do angażowania się w 
życie szkoły, w tym do udziału w imprezach, akcjach klasowych
i szkolnych

 

- Przeprowadzenie w  klasie zajęć poswięconych dbałości o 
zdrowie w czasie pandemii oraz zasadom bezpieczeństwa w 
czasie pandemii, informowanie i promocja szczepień przeciwko
COVID oraz grypie.
-Organizacja Dnia Sportu (gry i zabawy sportowe,
rozgrywki międzyklasowe)
 

Wnioski:
1.Zaangażowanie dzieci do współpracy podczas wszystkich zajęć lekcyjnych.
Rekomendacja: Zorganizowanie dla nauczycieli szkoleniowej rady dotyczącej metody projektu.
2. Ujęcie w Programie Wychowawczo- Profilaktycznym w roku 2022/ 23 propozycji Prezydium Rady Rodziców .
Rekomendacja: Zapoznanie, podczas sierpniowego posiedzenia RP z propozycjami Prezydium RR do Programu Wychowawczo- Profilaktycznego
w roku 2022/23.

Opracowanie: Magdalena Pelc



Sprawozdanie z realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w Szkole Podstawowej nr 29 w Lublinie
 w I semestrze roku szkolnego 2021/22

Realizacja pomocy-psychologiczno-pedagogicznej w I semestrze roku szkolnego 2021/22 została oceniona na podstawie:
 analizy dokumentacji wychowawców klas;
 analizy informacji uzyskanych od nauczycieli;
 analizy dokumentacji szkolnych specjalistów: pedagoga, psychologa, logopedy, pedagogów specjalnych – nauczycieli wspomagających.

 Uczniowie zakwalifikowani do pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W I semestrze roku szkolnego 2021/22 do pomocy psychologiczno pedagogicznej zakwalifikowane zostały następujące grupy uczniów:

Rodzaj potrzeby kwalifikującej do pomocy Liczba uczniów zakwalifikowanych do
pomocy

Uczniowie niepełnosprawni
(w tym z orzeczeniami o kształceniu specjalnym)

12

Uczniowie chorzy przewlekle (cukrzyca, depresja, zaburzenia odżywiania,  epilepsja i inne choroby 
neurologiczne)

9

Uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym (orzeczenie o niedostosowaniu społecznym) brak

Uczniowie z zaburzeniami zachowania lub emocji 3

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 110

Uczniowie zagrożeni niepowodzeniami edukacyjnymi (oceny niedostateczne, ryzyko powtarzania 
klasy)

3

Uczniowie z zaburzeniami sprawności  językowych i/lub kompetencji językowych 49

Uczniowie z rodzin z zaniedbaniami środowiskowymi związanymi z sytuacją bytową 3

Uczniowie w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej 1

Uczniowie z trudnościami adaptacyjnymi związanymi ze zmianą środowiska lub różnicami 8



kulturowymi w tym kształceniu za granicą

Uczniowie ze szczególnymi uzdolnieniami (wybitni, średnia 5,6 i wyżej) 2

 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w formie różnorodnych zajęć, w tym zajęć specjalistycznych

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w
publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach pomoc udzielana jest formach różnorodnych zajęć, w tym zajęć specjalistycznych. 

Rodzice uczniów uprawnionych do uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć dodatkowych, w tym specjalistycznych,
zostali na początku roku szkolnego poinformowani możliwości uczestnictwa ich dziecka w takich zajęciach i wyrazili wolę skorzystania z tej formy
pomocy  lub rezygnacji z oferowanej pomocy. 

W efekcie  w I semestrze  roku  szkolnego  udzielano  następujących  form  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej,  w których  uczestniczyła
poniżej przedstawiona liczba uczniów:

 Zajęcia rozwijające uzdolnienia:
dla klas młodszych (I-III)

Rodzaj zajęć Liczba uczestników, którzy skorzystali z
oferty zajęć

zaj. przygot. do konkursu z matematyki  kl. 1b 10

zaj. przygotowujące do konkursu z matematyki kl. 2b 6

zajęcia przygotowująće do konkursu z matematyki kl. 3c 5

dla klas starszych (IV-VIII)

Forma pomocy Liczba uczestników, którzy skorzystali z
oferty zajęć

Zajęcia przygotowujące do konkursu z matematyki kl. 8b 6

Zajęcia przygotowująće do konkursu z j. angielskiego kl. 8c 7

Zajęcia przygotowująće do konkursu z j. angielskiego kl. 8d 8

Zajęcia przygotowujące do konkursu z fizyki kl. 7 i 8 4



Zajęcia przygotowujące do egzaminu z j. angielskiego kl. 8c 10

 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze:

Forma pomocy Liczba uczestników, którzy skorzystali z
oferty zajęć

zaj. dydaktyczno-wyrównawcze kl. 1b 4

zaj. dydaktyczno-wyrównawcze kl. 1c 4

zaj. dydaktyczno – wyrównawcze dla kl. 2a 2

zaj. dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego kl. 4a, 4b 21

3 zajęcia wspomagające (po nauczaniu zdalnym) z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego
klasy IV – 36 uczniów
klasy V – 55 uczniów
klasy VI – 35 uczniów
klasy VII – 45 uczniów
klasy VIII – 67 uczniów

4 wsparcie nauczyciela współorganizującego kształcenie – 9 uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym;

5 zindywidualizowana ścieżka kształcenia – 4 uczniów;

6 nauczanie indywidualne – 3 uczniów;

7 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – 95 uczniów zapisanych;

8 zajęcia rewalidacyjne (w tym integracja sensoryczna i TUS) – 12 uczniów;

9 zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne – 3 uczniów;

10 zajęcia logopedyczne – 49 uczniów;



11 zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się – w ramach godzin wychowawczych prowadzonych w klasach;

12 zajęcia związane z wyborem zawodu i kierunku kształcenia – kl. VIII.  Klasy VII będą realizować zajęcia  z doradztwa w II semestrze.

3 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w formie konsultacji, porad, warsztatów

- konsultacje i porady nauczycieli  oraz wychowawców dla uczniów – mogli  z nich korzystać wszyscy uczniowie stosownie do bieżących
potrzeb, a w okresie nauki zdalnej przez 15 minut po każdej lekcji on line;

- konsultacje wychowawców i nauczycieli dla rodziców– mogli z nich korzystać wszyscy zainteresowani rodzice – każdy nauczyciel miał
wyznaczona godzinę konsultacji w tygodniu;

- konsultacje pedagoga i psychologa szkolnego dla uczniów – udzielane stale na bieżąco stacjonarnie stosownie do potrzeb;

- konsultacje pedagoga i psychologa szkolnego dla rodziców -  udzielane stale na bieżąco stacjonarnie,  telefonicznie, on-line lub mailowo
stosownie do potrzeb;

- konsultacje pedagoga i psychologa szkolnego dla wychowawców i nauczycieli - udzielane stale na bieżąco telefonicznie, on-line lub mailowo
w odpowiedzi na zgłaszane potrzeby;

- warsztaty i szkolenia dla uczniów:
• „Lekcja kontra infekcja” – klasy 1c, 2b, 2c, 5a, 5b, 5c
• „Trądzik – możliwości leczenia, mity na jego temat, problemy psychologiczne związane z jego występowaniem” – kl. 7e, 8c
• „Zaburzenia odżywiania” – kl. 7b, 7d, 8a, 8b, 8c, 8d
• „Bezpieczni ze Strażą Miejską” – klasy 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c
• „Bezpieczeństwo w sieci” – klasy 3a, 3b, 3c
• „Telefon komórkowy – wróg, czy przyjaciel” – kl. 4a, 4b
• „Cyberprzemoc” – klasy 5a, 5b, 6a, 6b
• „Emocje z Klasą” – klasa 5c
• „Stop agresji” – klasa 2a
• „Warsztaty o neonie – sztuka przebaczania” – kl. 3c
• „Stop agresji, czyli jak nie być agresorem lub ofiarą” – kl. 7e
• „Wykluczenie w sieci. Jak komunikować się bez przemocy?” - kl. 7e
• „Co mogę podarować innym? Empatia, co to takiego?” - kl. 7e



- warsztaty, prelekcje, szkolenia dla rodziców: 
• „Rodzicielstwo bliskości,  czyli  budowanie poczucia własnej wartości i  motywowanie dzieci bez nagród i  kar” – prelekcja on-line

p. Justyny  Kozłowskiej  (pedagoga,  coacha,  terapeuty  w  nurcie  terapii  skoncentrowanej  na  rozwiązaniach,  pracownika  ośrodka
kuratorskiego)

• „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” – warsztaty 30 godzin/10 tygodni – 6 rodziców

4 Pomoc udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz poprzez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów

W Szkole Podstawowej nr 29 w Lublinie uczy się 12 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, 110 uczniów z opiniami
psychologiczno-pedagogicznymi,  4 uczniów z  opiniami o  zindywidualizowanej  ścieżce  kształcenia  oraz  3 uczniów  z  orzeczeniem  o  potrzebie
nauczania indywidualnego.

Uczniowie  z  orzeczeniami  o  kształceniu  specjalnym są  objęci  pomocą  psychologiczno-pedagogiczną  szczegółowo  określoną  w
zintegrowanych działaniach nauczycieli i specjalistów oraz w formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zawartych w IPETach tychże uczniów.
Co najmniej  dwa  razy  w  roku  dokonywana  jest  ewaluacja  udzielanej  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  podczas  spotkań  zespołów
wielospecjalistycznych powołanych do opracowania WOFU. Szczegółowe informacje o rodzaju prowadzonych działań i  ich efektach są zawarte
w arkuszach  WOFU.  Dokumentacja  dotycząca  spotkań  zespołów  (protokół  z  zebrania  zespołu,  tabelki  ewaluacyjne  z  każdego  przedmiotu)  są
przechowywane przez nauczycieli współorganizujących kształcenie lub wychowawców klas.

Dzieci z opiniami psychologiczno-pedagogicznymi mają dostosowane warunki nauczania i oceniania do indywidualnych potrzeb określonych
w tychże opiniach. Informacje o bieżących dostosowaniach znajdują się w dokumentacji nauczycieli przedmiotów.

Uczniowie z orzeczeniami o indywidualnym nauczaniu oraz uczniowie z opiniami o zindywidualizowanej ścieżce kształcenia są objęci
opieką w ramach bieżącej pracy z uczniem zgodnie zzaleceniami z orzeczenia.

5 Sposoby udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w czasie zdalnego nauczania

W czasie nauczania zdalnego i hybrydowego pomoc w formie zajęć specjalistycznych oraz porad/konsultacji była udzielana on-line na 
platformie Teams oraz stacjonarnie w szkole (za zgodą dyrekcji i po aprobacie rodziców uczniów), sporadycznie (w przypadku zajęć korekcyjno-
kompensacyjnych) karty pracy były uczniom wysyłane na Teamsach i przez dziennik elektroniczny.

Podczas  pracy  zdalnej  wsparcia  psychologiczno-pedagogiczne  udzielali  uczniom niepełnosprawnym nauczyciele  wspomagający.  Byli  oni
w stałym kontakcie on line podczas lekcji przedmiotowych, a także telefonicznym, mailowym, czy bezpośrednio w szkole w czasie pozalekcyjnym.
Pomagali uczniom w organizacji zajęć, sporządzaniu notatek podczas nauki zdalnej, terminowym przesyłaniu prac domowych. Czuwali także nad
prawidłowymi postawami i zachowaniem uczniów podczas zajęć on line z całą klasą, interweniując na bieżąco w razie potrzeby. Przygotowywali
i prowadzili zajęcia rewalidacyjne oraz korekcyjno-kompensacyjne. Pozostawali w codziennym i bieżącym kontakcie z nauczycielami oraz rodzicami
swoich podopiecznych, udzielali porad zespołowi nauczycieli pracujących z ich podopiecznymi.



Na platformie Teams utworzone zostały zespoły do kontaktu z psychologiem i pedagogiem szkolnym.  Ponadto pedagog i psycholog szkolny,
które pracowały zarówno zdalnie, jak i stacjonarnie, przyjmowały rodziców i uczniów na konsultacjach, rozmowach wspierających lub poradach
stacjonarnie na trenie szkoły. 

Czas pandemii przyniósł lawinowo rosnącą liczbę zaburzeń o charakterze emocjonalnym i psychicznym u dzieci.  Szczególnym wsparciem
psychologiczno-pedagogicznym objęto w I semestrze 6 uczniów z klas 6, 7, 8, u których zdiagnozowano w czasie nauki zdalnej zaburzenia depresyjne,
zaburzenia  odżywiania  lub  inne  trudności  związane  z sytuacją  rodzinną.  Pedagog  i psycholog  pozostawały  w stałym kontakcie  telefonicznym i
stacjonarnie w szkole z rodzicami tych uczniów, monitorowały ich bieżący stan emocjonalny i potrzeby edukacyjne, konsultowały te działania z
wychowawcami klas, udzielały informacji i uczestniczyły w posiedzeniach zespołów nauczycieli uczących tych uczniów.

Nauczyciele  w  ramach  bieżącej  pracy  z  uczniami  on  line  i  zdalnie dostosowywali  wymagania  edukacyjne  i  ocenianie poprzez
opracowywanie wersji sprawdzianów z dostosowaniami, umożliwianie uczniom wyboru pracy na zróżnicowanych poziomach trudności, wydłużanie
czasu na pisemne prace, odpytywanie uczniów poza forum klasy po lekcjach on line.

6 Rozwijane zaplecza materialnego pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Pozyskano nowe pomoce edukacyjne w postaci podręczników i kart pracy do zajęć rewalidacyjnych i innych zajęć specjalistycznych.
W ramach programu „Aktywna tablica” pozyskano dwa telewizory multimedialne, projektor oraz 8 programów multimedialnych do zajęć 
specjalistycznych z uczniami.
Przystosowano dodatkowe pomieszczenie (po dawnym sklepiku szkolnym) z przeznaczeniem do zajęć specjalistycznych. Wymaga ono jedynie 
zainstalowania ogrzewania sieciowego.

PODSUMOWANIE:

1 Czas pandemii  i  nauczania  zdalnego przyniósł  lawinowo rosnącą liczbę  zaburzeń o charakterze emocjonalnym i  psychicznych (depresja,
zaburzenia odżywiania).

2 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Szkole Podstawowej nr 29 była udzielana stosownie do rozpoznanych potrzeb uczniów i zgodnie
z rozporządzeniem. Jest zorganizowana i prowadzona na wysokim poziomie z dużym zaangażowaniem nauczycieli i specjalistów.

3 Wychowawcy klas odnotowują formy i sposoby udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w dziennikach pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, a informacje o kontaktach z rodzicami dodatkowo w dziennikach elektronicznych klas.

4 Ze względu na sytuację przechodzenia szkoły na nauczanie hybrydowe i zdalne i związanych z tym przesunięć w radach szkoleniowych, nie
zostało  przeprowadzone  szkolenie  Rady  pedagogicznej  na  temat  dostosowywania  programów  nauczania  z  przedmiotów  do  orzeczonej
niepełnosprawności dziecka



WNIOSKI DO REALIZACJI ORAZ REKOMENDACJE:

1 Zadbać o doszkalanie w zakresie komunikacji i wspierania uczniów (w tym uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi w czasie pandemii).
Rekomendacje:
- Szkolenia indywidualne w ramach doskonalenia zawodowego.
-  Zorganizowanie szkolenia Rady Pedagogicznej.

2 Poszerzyć  wiadomości  Rady  Pedagogicznej  na  temat  dostosowywania  przedmiotowych  programów  nauczania  do  orzeczonej
niepełnosprawności dziecka.
Rekomendacje:

- Zorganizować szkolenie Rady Pedagogicznej prowadzonego przez specjalistów w zakresie pedagogiki specjalnej.

Opracowanie:
Elżbieta Michnikiewicz



Sprawozdanie z realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w Szkole Podstawowej nr 29 w Lublinie
 w II semestrze roku szkolnego 2021/22

Realizacja pomocy-psychologiczno-pedagogicznej w II semestrze roku szkolnego 2021/22 została oceniona na podstawie:
 analizy dokumentacji wychowawców klas;
 analizy informacji uzyskanych od nauczycieli;
 analizy dokumentacji szkolnych specjalistów: pedagoga, psychologa, logopedy, pedagogów specjalnych – nauczycieli wspomagających.

 Uczniowie zakwalifikowani do pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W II semestrze roku szkolnego 2021/22 do pomocy psychologiczno pedagogicznej zakwalifikowane zostały następujące grupy uczniów:

Rodzaj potrzeby kwalifikującej do pomocy Liczba uczniów zakwalifikowanych
do pomocy

Uczniowie niepełnosprawni z orzeczeniami o kształceniu specjalnym 12

Uczniowie chorzy przewlekle (cukrzyca, depresja, zaburzenia odżywiania,  epilepsja i inne choroby 
neurologiczne)

9

Uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym (orzeczenie o niedostosowaniu społecznym) brak

Uczniowie z zaburzeniami zachowania lub emocji 7

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 132

Uczniowie zagrożeni niepowodzeniami edukacyjnymi - oceny niedostateczne, ryzyko powtarzania klasy brak

Uczniowie z zaburzeniami sprawności  językowych i/lub kompetencji językowych 46

Uczniowie z rodzin z zaniedbaniami środowiskowymi związanymi z sytuacją bytową 3

Uczniowie w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej 1

Uczniowie z trudnościami adaptacyjnymi związanymi ze zmianą środowiska lub różnicami kulturowymi 
w tym kształceniu za granicą

43

Uczniowie ze szczególnymi uzdolnieniami (wybitni, średnia 5,5 i wyżej) 13



 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w formie różnorodnych zajęć, w tym zajęć specjalistycznych

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w
publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach pomoc udzielana jest formach różnorodnych zajęć, w tym zajęć specjalistycznych. 

Rodzice uczniów uprawnionych do uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć dodatkowych, w tym specjalistycznych,
zostali na początku roku szkolnego poinformowani możliwości uczestnictwa ich dziecka w takich zajęciach i wyrazili wolę skorzystania z tej formy
pomocy  lub rezygnacji z oferowanej pomocy. 

W  związku z powyższym w  II  semestrze roku szkolnego udzielano następujących form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w których
uczestniczyła poniżej przedstawiona liczba uczniów:

 Zajęcia rozwijające uzdolnienia:
dla klas młodszych (I-III)

Rodzaj zajęć Liczba uczestników, którzy skorzystali
z oferty zajęć

zaj. rozwij. kreat. - przygotowanie do konkursu Świetlik kl. 1c 10

zaj. przygotowujące do konkursów kl 2b 23

zaj. rozwijające kreat – warsztaty przyrodnicze prowadz. przez n-la fizyki kl. 2b 23

 zaj. rozwij. kreat. - przygotowanie do konkursów Świetlik, Kangur kl. 3a 11

zaj. rozwij. kreat. - przygotowanie do konkursów Świetlik, Kangur kl. 3c 7

zaj. rozwij. kreat. z j. angielskiego kl. 1a 20

dla klas starszych (IV-VIII)

Forma pomocy Liczba uczestników, którzy skorzystali
z oferty zajęć

Zajęcia rozwijające kreatywność z j. polskiego kl. 7b 23



Zajęcia przygotowujące do konkursu z j. angielskiego kl. 8d 5

Zajęcia rozwijające kreatywność z j. angielskiego kl. 6a 27

Zajęcia rozwijające kreatywność z WOS dla klas 8 4

Zajęcia przygotowujące do konkursu z fizyki kl. 8b 1

Zajęcia przygotowujące do konkursu z matematyki kl. 8b 6

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z j. angielskiego 8c 12

 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze:

Forma pomocy Liczba uczestników, którzy skorzystali
z oferty zajęć

zaj. dydaktyczno-wyrównawcze kl. 1c 4

Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze kl. 2a 5

zaj. dydaktyczno – wyrównawcze z j. polskiego  4a i 4b 21

zaj. dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki  kl. 4a 3

zaj. dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki dla kl. 4b 5

zaj. dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego kl. 5b 15

zaj. dydaktyczno-wyrównawcze z j. niemieckiego kl. 8a 1

zaj. dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego kl. 8d 13

13 wsparcie nauczyciela współorganizującego kształcenie – 9 uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym;

14 zindywidualizowana ścieżka kształcenia – 5 uczniów;



15 nauczanie indywidualne – 3 uczniów;

16 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – 118 uczniów zapisanych (23 grupy zajęć prowadzone w wymiarze 1 godzina co dwa tygodnie dla danej
grupy);

17 zajęcia rewalidacyjne (w tym integracja sensoryczna i TUS) – 12 uczniów;

18 zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne – 5 uczniów;

19 zajęcia logopedyczne – 46 uczniów;

20 zajęcia związane z wyborem zawodu i kierunku kształcenia – kl. VII realizowały zajęcia w wymiarze 10 godzin w II semestrze.

4 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w formie konsultacji, porad, warsztatów

- konsultacje i porady nauczycieli  oraz wychowawców dla uczniów – mogli  z nich korzystać wszyscy uczniowie stosownie do bieżących
potrzeb;

- konsultacje wychowawców i nauczycieli dla rodziców– mogli z nich korzystać wszyscy zainteresowani rodzice – każdy nauczyciel miał
wyznaczona godzinę konsultacji w tygodniu;

- konsultacje pedagoga i psychologa szkolnego dla uczniów – udzielane stale na bieżąco stacjonarnie stosownie do potrzeb;

- konsultacje pedagoga i psychologa szkolnego dla rodziców -  udzielane stale na bieżąco stacjonarnie,  telefonicznie, on-line lub mailowo
stosownie do potrzeb;

- konsultacje pedagoga i psychologa szkolnego dla wychowawców i nauczycieli - udzielane stale na bieżąco stacjonarnie lub telefonicznie w
odpowiedzi na zgłaszane potrzeby;
- konsultacje prowadzone przez specjalistów – zorganizowanie cyklicznego Punktu Konsultacyjnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr
3 w Lublinie – konsultacje prowadził psycholog Piotr Suchorab;

- warsztaty i szkolenia dla uczniów:



• „Stres egzaminacyjny” – warsztaty prowadzone dla klas 8 przez pracowników Specjalistycznej Poradni Zawodowej w Lublinie przy ul
Magnoliowej;

• Emocje z klasą – warsztaty prowadzone w klasie Ic;
• warsztaty profilaktyczne z edukacji multimedialnej prowadzone w klasach VI w wymiarze 3 godzin dla każdej klasy przez pedagoga M.

Dysia z PPP nr 3 w Lublinie;

- warsztaty, prelekcje, szkolenia dla rodziców: 
• „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” – warsztaty 30 godzin/10 tygodni – 6 rodziców  z naszej szkoły i  5 rodziców ze Szkoły

Podstawowej im. W Pallottiego w Lublinie

5 Pomoc udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz poprzez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów

W Szkole Podstawowej nr 29 w Lublinie uczy się 12 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, 120 uczniów z opiniami
psychologiczno-pedagogicznymi,  5 uczniów z  opiniami o  zindywidualizowanej  ścieżce  kształcenia  oraz  3 uczniów  z  orzeczeniem  o  potrzebie
nauczania indywidualnego.

Uczniowie  z  orzeczeniami  o  kształceniu  specjalnym byli objęci  pomocą  psychologiczno-pedagogiczną  szczegółowo  określoną  w
zintegrowanych działaniach nauczycieli i specjalistów oraz w formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zawartych w IPET-ach tychże uczniów.
Dwa razy w roku dokonywana była ewaluacja udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej podczas spotkań zespołów wielospecjalistycznych
powołanych  do  opracowania  WOFU.  Szczegółowe informacje  o  rodzaju  prowadzonych  działań  i  ich  efektach  są  zawarte  w arkuszach  WOFU.
Dokumentacja  dotycząca  spotkań  zespołów (protokół  z  zebrania  zespołu,  tabelki  ewaluacyjne  z  każdego  przedmiotu)  są  przechowywane  przez
nauczycieli współorganizujących kształcenie lub wychowawców klas.

Dzieci z opiniami psychologiczno-pedagogicznymi mieli dostosowane warunki nauczania i oceniania do indywidualnych potrzeb określonych
w tychże opiniach. Informacje o bieżących dostosowaniach znajdują się w dokumentacji nauczycieli przedmiotów. Dzieci miały możliwość udziału
w zajęciach  korekcyjno-kompensacyjnych,  zgodnie  z  wolą  rodziców.  Nauczyciele  w  ramach  bieżącej  pracy  z  uczniami  on  line  i  zdalnie
dostosowywali wymagania edukacyjne i ocenianie poprzez opracowywanie wersji sprawdzianów z dostosowaniami, umożliwianie uczniom wyboru
pracy na zróżnicowanych poziomach trudności, wydłużanie czasu na pisemne prace, umożliwianie zaliczania wybranych partii materiału w formie
ustnej.

Uczniowie z orzeczeniami o indywidualnym nauczaniu oraz uczniowie z opiniami o zindywidualizowanej ścieżce kształcenia byli objęci
opieką w ramach bieżącej pracy z uczniem zgodnie z zaleceniami z orzeczenia.

Mijający  czas  pandemii  przyniósł  lawinowy wzrost  liczby  zaburzeń  o  charakterze  emocjonalnym i  psychicznym u  dzieci.  Szczególnym
wsparciem psychologiczno-pedagogicznym zostali objęci w II semestrze uczniowie, u których po pandemii zdiagnozowano różnorakie zaburzenia, w
tym depresje, zaburzenia odżywiania, trudności emocjonalno-społeczne i rodzinne: w klasach 6 – 4 uczniów, w klasie 7 – 1 uczeń, w klasach 8- 2
uczniów.



Pedagog  i psycholog  pozostawały  w  stałym  kontakcie  z  wychowawcami  klas  oraz  w kontakcie telefonicznym  i  stacjonarnie  w  szkole
z rodzicami tych uczniów, monitorowały ich bieżący stan emocjonalny i  potrzeby edukacyjne,  konsultowały te  działania  z wychowawcami klas,
udzielały informacji i uczestniczyły w posiedzeniach zespołów nauczycieli uczących tych uczniów.

7 Wsparcie dla uczniów z trudnościami adaptacyjnymi związanymi ze zmianą środowiska lub różnicami kulturowymi w tym kształceniu 
za granicą.

W Szkole Podstawowej nr 29 w Lublinie w II semestrze uczyło się 43 uczniów, którzy przybyli z zagranicy (w tym 36 uczniów ukraińskich 
migrujących ze swojego kraju  w związku z wybuchem wojny). Podjęto następujące działania:
- zorganizowano spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów z Ukrainy;
- zorganizowano spotkanie informacyjno-integrujące dla uczniów z Ukrainy;
- pedagog i psycholog konsultowały wychowawców klas w różnych sprawach i trudnościach wychowawczych dotyczących uczniów przybyłych z 
zagranicy;
- pedagog, psycholog, wychowawcy współpracowali z nauczycielem asystentem uczniów ukraińskich zatrudnionym w szkole;
- pedagog i psycholog interweniowały i prowadziły mediacje z uczniami w bieżących trudnościach związanych z adaptacja uczniów w szkole;
- pedagog i psycholog uczestniczyły w konferencji organizowanej przez Lubelskiego Kuratora Oświaty na temat „Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie 
na Ukrainie” oraz konferencji i warsztatach organizowanych przez Urząd Miasta Lublin pt. "Metody integracji dzieci i młodzieży migranckiej".

8 Rozwijane zaplecza materialnego pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Pozyskano nowe pomoce edukacyjne w postaci podręczników i kart pracy do zajęć rewalidacyjnych i innych zajęć specjalistycznych.
W ramach programu „Aktywna tablica” pozyskano dwa telewizory multimedialne, projektor oraz 8 programów multimedialnych wykorzystywanych 
podczas zajęć specjalistycznych z uczniami.

STOPIEŃ REALIZACJI WNIOSKÓW ZE SPRAWOZDANIA Z POMOCY PP 
po I semestrze roku szkolnego 2021/22

1. Zadbać o doszkalanie w zakresie komunikacji i wspierania uczniów (w tym uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi w czasie pandemii).
Rekomendacje:
- Szkolenia indywidualne w ramach doskonalenia zawodowego.
-  Zorganizowanie szkolenia Rady Pedagogicznej.
Wniosek zrealizowany:



- odbyła się szkoleniowa Rada Pedagogiczna – warsztaty nt. „Komunikacja bez barier – poprawa komunikacji i wspieranie uczniów w trudnej
sytuacji” prowadzone przez Fundację Emocja.
-psycholog szkolny odbyła 30-godzinny kurs warsztatowy „Dialog motywujący”prowadzonym przez Urszulę Grodzką z CDMiP z Warszawy
zorganizowane w Niepublicznej  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Skrzydła";
- pedagog szkolny odbyła 70 godzinny kurs „Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązania”;
- psycholog szkolny uczestniczyła w konferencji organizowanej przez Lubelskiego Kuratora Oświaty na temat jak rozmawiać z dziećmi o wojnie
na Ukrainie;
- pedagog i psycholog szkolny brały udział w konferencji i warsztatach  organizowanych przez Urząd Miasta Lublin pt. "Metody integracji dzieci i
młodzieży migranckiej"

2.  Poszerzyć  wiadomości  Rady  Pedagogicznej  na  temat  dostosowywania  przedmiotowych  programów  nauczania  do  orzeczonej
niepełnosprawności dziecka.

Rekomendacje:
- Zorganizować szkolenie Rady Pedagogicznej prowadzonego przez specjalistów w zakresie pedagogiki specjalnej

Wniosek    nie w pełni   zrealizowany:  
-  ze  względu  na  brak  możliwości  utlenia  terminu  szkolenia  Rady  pedagogicznej  spowodowany  zaplanowanymi  wcześniej  obowiązkowymi
szkoleniami Rady pedagogicznej. Wniosek przesunięty na rok szkolny 2022/23.

Psycholog szkolny odbyła  indywidualne szkolenie  on -line  "Ocenianie  i  dostosowanie wymagań dla  uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi" organizowane przez Ośrodek Edukacji  Profilaktycznie.pl

WNIOSKI DO REALIZACJI ORAZ REKOMENDACJE:

1.  Wspomóc  wychowawcę  przyszłorocznej  klasy  NN  w  zakresie  integracji  i  poprawy  funkcjonowania  emocjonalno-społecznego  uczniów
ze zdiagnozowanymi trudnościami.
Rekomendacje:
-  Zorganizować w pierwszym semestrze  roku szkolnego 2022/23 w ramach przyznanych godzin  pomocy psychologiczno-pedagogicznej  zajęcia
rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne prowadzone przez pedagoga i psychologa szkolnego dla grupy uczniów z trudnościami i deficytami
z kl. NN

2. Poszerzyć wiedzę Rady Pedagogicznej na temat dostosowywania przedmiotowych programów nauczania do orzeczonej niepełnosprawności dziecka.
Rekomendacje:
- Zorganizować zaległe (niezrealizowane w mijającym roku szkolnym z powodu braku terminów) szkolenie Rady Pedagogicznej prowadzonego przez
specjalistów w zakresie pedagogiki specjalnej. Opracowanie: Elżbieta Michnikiewicz


	Święto
	Dzień życzliwości
	Próbny egzamin ósmoklasisty
	Dzień Mickiewiczowski
	Informacja o grożących ocenach niedostatecznych
	II etap konkursów przedmiotowych


