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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klęczanach 
         Klęczany 38 – 333, Zagórzany 2 

 

 



ZADANIE I: Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw 

ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.  

 

DIAGNOZA:  

Po okresie edukacji hybrydowej, która skupiała się głównie na celach dydaktycznych, w nowym roku szkolnym warto znaleźć odpowiedź na 

pytanie, jak wychować młodego człowieka, aby osiągnął dojrzałość - przede wszystkim emocjonalną - dzięki której będzie zdolny do podejmowania 

odpowiedzialnych decyzji. 

W głównych kierunkach polityki oświatowej Ministerstwo Edukacji Narodowej zwraca uwagę na wychowanie zmierzające do osiągnięcia 

ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno. 

Coraz częściej obserwuje się trudności z wzajemną komunikacją. Dzieci i uczniowie mają coraz większy problem z okazywaniem szacunku 

wobec innych osób – rówieśników i dorosłych (rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły). Zapominają o stosowaniu zwrotów grzecznościowych, 

lekceważąco odnoszą się do innych, stosują wulgarne określenia wobec siebie nawzajem. Często nie reagują na uwagi osób dorosłych, nie stosują się 

do zasad zapisanych w Statucie Szkoły. 

Obserwuje się również, że czas po pandemii wpłynął negatywnie na kontakty międzyludzkie oraz aktywność ludzi na rzecz lokalnej 

społeczności. Stałe przebywanie w towarzystwie jedynie członków rodziny wpłynęło na poczucie osamotnienia i stopniowe przyzwyczajenie do 

odosobnienia. Co za tym idzie – wzrosła niechęć do spędzania czasu z rówieśnikami i ograniczenie interakcji do rozmów za pomocą komunikatorów. 

Komputer w okresie pandemii stał się jedynym narzędziem komunikacji wśród młodych ludzi. Wpłynęło to negatywnie na jakość nawiązywanych 

relacji, a także na ich trwałość. 

  

CELE: 

1. Integrowanie społeczności szkolnej i lokalnej. 

2. Budowanie relacji ukierunkowanej na wartości. 

3.  Wzmacnianie poczucia przynależności do własnego otoczenia, regionu i kraju.  

  



ZADANIA: 

1. Wdrażanie uczniów do współpracy w społeczności lokalnej. 

2. Poznawanie kultury narodowej, regionalnej jako podstawa budowania świata wartości ucznia. 

3. Relacje jako podstawa budowania świata, wartości ucznia - udział w Ogólnopolskim Tygodniu Szczęścia w Szkole.  

4. Realizacja projektu edukacyjnego „Wirtualne podróże”. 

5. Wprowadzenie innowacji pedagogicznej “Z darami natury świat nie jest ponury”. 

 

1. Wdrażanie uczniów do współpracy w społeczności lokalnej 

Działania Osoby wykonujące Odpowiedzialny Terminy 

1. Integracja zespołów klasowych, organizacja pracy grupowej na lekcjach.  Wychowawcy, Nauczyciele  

Wychowawcy 

cały rok  

2. Uwzględnienie w Kalendarzu Imprez i Uroczystości udziału społeczności 

lokalnej. 

Dyrektor,  

Wychowawcy, Nauczyciele 
wrzesień  

3. Organizacja szkolnego Rajdu Piechotka.  A. Samsonowicz - Słota wrzesień  

4. Angażowanie się uczniów w pracę Szkolnego Koła Wolontariatu i SU. 

Renata Wojnarska,  

Iwona Mazur 

Bogumił Łasak 

cały rok 

5. Organizacja imprez klasowych (mikołajki, wigilie, zabawy, popołudnia 

filmowe). 
Wychowawcy, Nauczyciele cały rok 

2. Poznawanie kultury narodowej, regionalnej jako podstawa budowania świata wartości ucznia. 

1. Przeprowadzenie tematycznych lekcji wychowawczych. Wychowawcy klas I-VIII 

 

cały rok 

2. Praca z patronem szkoły. 

Edyta Duran,  

Wychowawcy 
cały rok 

3. Udział w projekcie “Cudze chwalicie swego nie znacie”. Edyta Duran cały rok 

4. Spotkania z ciekawymi ludźmi. Dyrektor, wychowawcy cały rok  



5.  Organizowanie akademii (apeli) okolicznościowych z okazji rocznic 

ważnych wydarzeń związanych z historią naszego kraju i regionu. 
Wychowawcy cały rok 

 

6. Sprzątanie świata. 

 

Anna Samsonowicz - Słota wrzesień  

7. Udział w akcji “Szkoła do hymnu”. Bogumił Łasak listopad 

3. Relacje jako podstawa budowania świata wartości ucznia - udział w Ogólnopolskim Tygodniu Szczęścia w Szkole 

1. Udział w Ogólnopolskim Tygodniu Szczęścia w szkole pod hasłem 

“Dbajmy o dobre relacje”. 

 

Wychowawcy 

Nauczyciele  

wrzesień 

2. Przeprowadzenie lekcji wychowawczych. Wychowawcy klas I-VIII październik 

3. Prowadzenie zajęć „Przyjaciele Zippiego”. Maria Pater cały rok 

4. Realizacja projektu edukacyjnego „Wirtualne podróże”. 

1. Stworzenie grupowej mapy świata dowolną techniką. Wychowawcy klas I-III  
październik/ 

listopad  

2. Prowadzenie przez dzieci „Albumu wirtualnego podróżnika” na podstawie 

lekcji na kanale YouTube  nauka w plecaku. 
Wychowawcy klas I-III  październik- maj  

3. Piękny jest ten świat – wycieczka klasowa pokazująca piękno 

otaczającego świata. 
Wychowawcy klas I-III  

według 

harmonogramu 

4. Poznajemy Polskę – zebranie danych i wykonanie prezentacji. Wychowawcy klas I-III  kwiecień - maj 

5. Klasowe czytanie dowolnej książki o tematyce podróżniczej. Wychowawcy klas I-III  
według 

harmonogramu  

  



5. Wprowadzenie innowacji pedagogicznej „Z darami natury świat nie jest ponury” 

1. Poszerzenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw oraz 

nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego. 

Urszula Wilczkiewicz,  

Anna Wantuch 
 październik-maj  

2. Wykonywanie tematycznych prac plastycznych z wykorzystaniem 

materiałów naturalnych . 

Urszula Wilczkiewicz,  

Anna Wantuch  
 październik-maj 

3. Bazowanie na doświadczeniach dzieci, obserwacji, zamiłowania do 

działań proekologicznych, edukacji outdoorowej oraz założeń pedagogiki 

freblowskiej.  

Urszula Wilczkiewicz,  

Anna Wantuch  
 październik-maj 

 

 

  



ZADANIE II: Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia  

w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 

 

DIAGNOZA: 

Człowiek poza wyjątkowymi przypadkami, wychowuje się w rodzinie. Dom rodzinny jest z reguły pierwszym i najbliższym dziecku 

środowiskiem społecznym, którego oddziaływanie rozpoczyna się najwcześniej i ma największe znaczenie. Pierwsze lata życia człowieka są 

niezmiernie ważne dla rozwoju jego psychiki, a zwłaszcza sfery uczuciowej i pozostawiają najmocniejszy ślad w osobowości. Rodzina jako grupa 

społeczno-wychowawcza, pierwsza wprowadza dziecko w świat kultury, dostarcza mu norm i wzorów postępowania, wpaja pojęcie dobra i zła, 

koryguje niewłaściwe formy zachowania, które podlegają ocenie i kontroli ze strony rodziców, stwarza warunki do zaspokajania potrzeb zarówno 

biologicznych jak i psychicznych czy społecznych wszystkich członków rodziny, a zwłaszcza dziecka.  

Wśród wielu zagrożeń współczesnej cywilizacji pojawia się kryzys rodziny: spada liczba zawieranych małżeństw, występuje niski przyrost 

demograficzny i wzrasta liczba rozwodów. Wiele niepokojących zjawisk występujących w rodzinie wymaga ingerencji z zewnątrz i szeroko pojętej 

pomocy. Dlatego należy wspierać rodziców w przygotowaniu młodego pokolenia do szczęśliwego, świadomego życia rodzinnego. Ma to istotne 

znaczenie przy podejmowaniu wielu zadań związanych z życiem małżeńskim i rodzinnym, które większość wychowanków kiedyś rozpocznie. Coraz 

częściej, a szczególnie w klasach starszych obserwuje się w zachowaniu uczniów szereg gwałtownych, burzliwych zmian, w których występuje lęk, 

zagubienie i niepewność. Te przykre stany emocjonalne uczniowie rekompensują arogancją, agresją lub wycofaniem się. W tym okresie życia poszukują 

swojej tożsamości, próbują ustalić własny system wartości itp. Muszą dostrzec i zaakceptować swoją indywidualność i podjąć pracę nad sobą realizując 

samowychowanie. 

Wczesne lata życia mają wielki wpływ na zdrowie psychiczne oraz dobre funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i społeczne człowieka. 

Dobre zdrowie psychiczne w okresie dzieciństwa jest warunkiem optymalnego rozwoju, efektywnego uczenia się, budowania satysfakcjonujących 

relacji z ludźmi, dbania o własne zdrowie fizyczne i samodzielnego radzenia sobie w dorosłym życiu. 

W okresie dorastania obserwuje się zwiększone ryzyko rozwoju problemów zdrowia psychicznego. Jest to okres uczęszczania do szkoły, 

nawiązywania przyjaźni, znajomości, budowania relacji z rodzicami i innymi członkami rodziny oraz budowania własnej tożsamości. Dorastanie to 

niezwykle ważny okres, który często wiąże się z poczuciem zagubienia, smutku, zmianami emocji, nastrojów. Zmienna wrażliwość, nowe myśli  

i odczucia – same jak i w połączeniu z nowymi zachowaniami/doświadczeniami (np. konflikty z rodzicami, rodzeństwem, czy rówieśnikami) mogą 

stanowić zagrożenie dla zdrowia psychicznego.  

Ochrona zdrowia psychicznego młodych ludzi jest więc inwestycją na przyszłość. Zdrowie psychiczne dzieci i osób dorastających kształtuje 

się dzięki pozytywnym doświadczeniom we wczesnym okresie życia w kontaktach rówieśniczych oraz z opiekunami i kompetentnymi rodzicami, 

nauczycielami. 



CELE:  

1) Podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców. 

2) Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka. 

3) Okazywanie szacunku innym ludziom, przyjęcie postawy szacunku wobec siebie. 

4) Promocja zdrowia psychicznego i bezpieczeństwa uczniów poprzez budowanie pozytywnego klimatu szkoły oraz poczucia przynależności do 

społeczności szkolnej. 

5) Kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego.  

 

ZADANIA: 

1. Wsparcie wychowawczej roli rodziny. 

2. Wspieranie samorozwoju ucznia również poprzez doskonalenie kompetencji interpersonalnych. 

3. Profilaktyka uzależnienia jako zagrożenia wychowawczego. 

4. Promowanie zdrowego stylu życia - czynniki chroniące przed rozwojem problemów w obszarze zdrowia psychicznego. 

  

 

1. Wsparcie wychowawczej roli rodziny 

Działania Osoby wykonujące Odpowiedzialny  Terminy 

1. Wspieranie rodziców w pełnieniu przez nich roli 

wychowawczej - porady i konsultacje 

Wychowawcy klas 

Pedagog specjalny 

Pedagog szkolny 

Iwona Mazur 

rok szkolny 

2. Bieżące informowanie rodziców o osiągnięciach ich 

dzieci - “godziny dostępności” 
wszyscy nauczyciele rok szkolny 

3. Właściwa organizacja zajęć edukacyjnych - 

wychowanie do życia w rodzinie. 
Nauczyciel przedmiotu rok szkolny 



4. Przeprowadzenie warsztatów dla rodziców uczniów 

klas I-III “Mamo, nie krzycz. Jak nie ulegać złości  

w relacjach z dzieckiem” 

Pedagog szkolny rok szkolny 

5.  Przeprowadzenie warsztatów dla rodziców uczniów 

klas IV-VIII w zakresie sposobów dostrzegania 

objawów niedostosowania i wczesnych oznak zaburzeń 

psychicznych u dzieci i młodzieży. 

Pedagog szkolny rok szkolny 

6. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz 

dziecka. 

Wychowawcy klas 

Pedagog specjalny 

Pedagog szkolny 

rok szkolny 

2. Wspieranie samorozwoju ucznia również poprzez doskonalenie kompetencji interpersonalnych 

1. Przeprowadzenie warsztatów dla uczniów klas I-III 

„Nazywanie i rozpoznawanie emocji” 
Pedagog szkolny 

Danuta Pyznar 

rok szkolny 

2. Przeprowadzenie warsztatów dla uczniów klas IV-VI 

„Komunikacja asertywna” 
Pedagog szkolny rok szkolny 

3. Przeprowadzenie warsztatów dla uczniów klas VII-VIII 

„Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych” 
Pedagog szkolny rok szkolny 

4. Angażowanie uczniów w pracę Szkolnego Koła 

Wolontariatu. 

R. Wojnarska 

I. Mazur 
rok szkolny 

5. Przeprowadzenie lekcji wychowawczych Wychowawcy klas I-VIII rok szkolny 

3. Profilaktyka uzależnienia jako zagrożenia wychowawczego 

1. Diagnoza czynników chroniących, czynników ryzyka 

 i diagnoza uzależnień - badania ankietowe 
Pedagog szkolny 

Maria Pater 

IX.2022 r. 

2. Realizacja zadań z programu profilaktyczno-

wychowawczego 

Nauczyciele 

Pedagog szkolny 

Pedagog specjalny 

rok szkolny 



3. Przeprowadzenie warsztatów dla uczniów klas VII-VIII 

i ich rodziców „Uzależnienia cywilizacyjne dzieci i 

młodzieży” 

Pedagog szkolny rok szkolny 

4. Przeprowadzenie lekcji wychowawczych Wychowawcy klas I-VIII rok szkolny 

4. Promowanie zdrowego stylu życia - czynniki chroniące przed rozwojem problemów w obszarze zdrowia psychicznego 

1. Przeprowadzenie warsztatów doskonalących z edukacji 

zdrowotnej dla uczniów klas I-VIII „Zdrowe 

odżywianie + aktywność fizyczna = dobre 

samopoczucie” 

Pedagog szkolny 

Anna Foryś,  

Urszula Wilczkiewicz 

rok szkolny 

2. .Realizacja „Programu dla szkół” dot. kształtowania 

zdrowych nawyków żywieniowych uczniów 
Wychowawcy klas I-V rok szkolny 

3. Rozwijanie sprawności ruchowej dzieci i młodzieży 

podczas zajęć (wychowania fizycznego i zajęć 

przedszkolnych).  

Wychowawcy, 

nauczyciele wychowania 

fizycznego 

rok szkolny 

4. Udział w ogólnopolskiej akcji „Zdrowo i sportowo”. Nauczyciele przedszkola rok szkolny 

5. Przeprowadzenie zajęć na temat kształtowania 

właściwych nawyków żywieniowych 
Nauczyciele przedszkola X-XI.2023 r. 

6. Przeprowadzenie lekcji wychowawczych Wychowawcy klas I-VIII rok szkolny 

 


