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WSTĘP 

Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny powstał w oparciu o obowiązujące 

akty prawne i wewnątrzszkolne dokumenty szkoły oraz kierunki realizacji polityki oświatowej 

państwa w roku szkolnym 2019/2020 ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowe. 

Wychowanie, to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, 

emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i 

uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. Pierwszeństwo w 

wychowywaniu dziecka mają jego rodzice lub prawni opiekunowie. To oni przede wszystkim 

kształtują jego charakter, przekazują doświadczenia, kształtują system wartości; szkoła pełni 

funkcję wspomagającą. Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania. Celem 

ogólnym wychowania jest wszechstronny rozwój osobowy uczniów, ich zdolności umysłowych 

oraz fizycznych, a także talentów. Dbałość szkoły o rozwój emocjonalny, intelektualny, 

społeczny, duchowy i zdrowotny ucznia powinna przygotować go do prawidłowego 

funkcjonowania we współczesnym świecie. Wychowanie młodego człowieka stanowi integralną 

część pracy każdego nauczyciela. Zadaniem naszej szkoły jest wyposażenie młodego człowieka 

w umiejętności niezbędne do funkcjonowania w rozwijającym się świecie i kontynuowania 

nauki.

Program Wychowawczo – Profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym 

zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej. 

Określa sposoby realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w 

podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań 

wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, 

rodziców i nauczycieli.



I. PODSTAWA PRAWNA

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny opiera się na wytycznych 

następujących aktów prawnych: 

1. Konstytucja RP (art. 48, 53, 54, 70, 72). 

2. Rozporządzenie MEN dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i 

form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, 

edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustawa o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz.2156 ze 

zmianami).

4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 

2019 r. poz. 730 i 1287) .

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 

1680 i 1681).

6. Konwencja Praw Dziecka. 

7. Europejska Karta Praw Człowieka. 

8. Program polityki prorodzinnej państwa przyjęty w listopadzie 1999 r. przez Komitet Społeczny 

Rady Ministrów (rozdz. V).

9. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 17 czerwca 2016 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 895, 896). 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla

szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia 

ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 

policealnej (Dz. U. z 2017r. poz. 356). 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591, z 2018 r. poz. 1647 oraz z 2019 r. poz. 323) 



12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 59 i 949) 

13.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa 

zawodowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 325).

14.Statut szkoły.

15.Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

Przy opracowaniu Programu Wychowawczo - Profilaktycznego szkoły uwzględniono: 

1. Dotychczasowe doświadczenia szkoły. 

2. Zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli uwagi dotyczące głównych problemów 

opiekuńczo – wychowawczych i profilaktycznych w szkole i środowisku. 

3. Wyniki przeprowadzonych badań nt. zagrożeń występujących w szkole i środowisku – 

ewaluacja wewnętrzna. 

4. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020.

5. Koncepcję pracy szkoły.

 Celem realizacji programu wychowawczo - profilaktycznego jest stworzenie takiej szkoły, 

w której: 

 Panuje miła, przyjazna i życzliwa atmosfera, oparta na wysokiej kulturze osobistej

wzajemnym szacunku i akceptacji, w której brak jest agresji, przemocy i dyskryminacji.  

 Inicjujemy i aktywnie uczestniczymy w życiu społeczności lokalnej, uwzględniając  w swoich 

działaniach problematykę zdrowotną i profilaktykę uzależnień.  

 Wychowujemy do wartości i patriotycznych postaw uczniów.

 Nauczyciele wpajają właściwe normy społeczne egzekwują ich przestrzeganie.

 Uczniowie zdobywają informacje na temat zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi.

 Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności, wszechstronnie rozwijają swoje zainteresowania, 

które przygotowują ich do dalszego procesu kształcenia.  



 Nauczyciele poprzez swoją aktywność uczą młodego człowieka pracy na rzecz środowiska, 

kształtują postawę otwartości, kreatywności, bezinteresowności. 

 Rodzice są odpowiedzialni za budowanie systemu wartości u swoich dzieci, wspierają  

nauczycieli, współuczestniczą w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów.

II Wytyczne polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

 1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. 

2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

 3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i 

ponadpodstawowych.

 4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.

 5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym 

bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w realizacji

podstawy programowej kształcenia ogólnego.

 6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw 

programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Celem programu wychowawczo-profilaktycznego jest wychować absolwenta szkoły, który: 

 W swoim postępowaniu kieruje się szacunkiem wobec drugiego człowieka.

 Świadomie podejmuje decyzje, potrafi przewidzieć ich skutki oraz ponieść  konsekwencje 

swojego postępowania. 

 Jest tolerancyjny, kulturalny, respektujący ogólnie przyjęte normy społeczne.

 Jest asertywny, odpowiednio reagujący w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa  własnego i 

innych.     

 Potrafi zdecydować o kierunku dalszego kształcenia i wyboru zawodu.

 Potrafi właściwie wykorzystywać technologie informacyjne.

 Pracuje nad własnym rozwojem, budując swój system wartości.



 Zna i szanuje historię, kulturę i tradycję naszego regionu oraz narodu.

 Jest wrażliwy na piękno i dziedzictwo kulturowe.

Projektując program profilaktyczny wzięliśmy pod uwagę uwarunkowania środowiskowe, 

etap rozwoju, na którym znajdują się nasi uczniowie oraz problemy w funkcjonowaniu 

wychowanków . Profilaktyka to podejmowanie działań, skierowanych do różnych grup, we 

współpracy z różnymi środowiskami i instytucjami które mają na celu zapobieganie pojawieniu 

się lub rozwojowi zaburzeń, chorób lub innych niekorzystnych zjawisk społecznych. Działania 

profilaktyczne prowadzone są na trzech poziomach, w zależności od stopnia ryzyka: Profilaktyka

uniwersalna skierowana jest do wszystkich uczniów, bez względu na stopień ryzyka – całej 

społeczności szkolnej. Podejmowane działania skupiają się wokół zagadnień związanych z 

promocją zdrowego stylu życia, rozwijaniem postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi, 

umiejętności dokonywania świadomych wyborów. To również rozwijanie postawy asertywności,

kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sytuacji przeżywania trudnych sytuacji 

życiowych. Profilaktyka uniwersalna ma na celu przeciwdziałanie pierwszym próbom 

podejmowania zachowań ryzykownych lub opóźnienie inicjacji. Działania z zakresu profilaktyki

uniwersalnej realizowane są przede wszystkim przez nauczycieli, pedagogów i psychologów 

szkolnych. Profilaktyka selektywna skierowana jest do grupy zwiększonego ryzyka, czyli do 

osób, które w stopniu wyższym niż przeciętny są narażone na rozwój zaburzeń. 

Profilaktyka selektywna koncentruje się na zagrożonych grupach młodzieży, osobach, które

cechuje wysoka ekspozycja na czynniki ryzyka. Celem jest tworzenie warunków, które 

umożliwiają wycofanie się z zachowań ryzykownych. Działania w zakresie profilaktyki 

selektywnej prowadzone są przez psychologów i pedagogów szkolnych, specjalistów w 

poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także wykwalifikowanych realizatorów 

programów profilaktycznych.

Profilaktyka wskazująca skierowana jest do grupy, w której rozwinęły się już symptomy 

zaburzeń, w tym związane z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Obejmuje ona 

działania interwencyjne i terapeutyczne, mające na celu zablokowanie pogłębiania się zaburzeń i

zachowań destrukcyjnych oraz umożliwienie powrotu do prawidłowego funkcjonowania 

społecznego (resocjalizacja). Według założeń programu, w szkole będzie prowadzona przede 



wszystkim profilaktyka uniwersalna, a wobec uczniów wymagających bardziej zaawansowanej 

aktywności – szkoła przewiduje działania z zakresu profilaktyki selektywnej. 

III Misja szkoły

„Misją Szkoły Podstawowej w Łebnie ma być troska o szeroko pojęte dobro dziecka, 

utrzymanie właściwych relacji z rodzicami oraz efektywna współpraca z instytucjami i 

środowiskiem lokalnym”

Cele:

 1. Przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki na wyższych poziomach i   

wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce.

 2. Wychowywanie do samodzielności i umiejętności dokonywania wyborów przy 

poszanowaniu zasad kultury osobistej oraz wartości patriotycznych i moralnych. 

3. Rozbudzanie wrażliwości oraz nauka tolerancji i szacunku.

 4. Ukierunkowywanie na umiejętność przezwyciężania barier i radzenia sobie w sytuacjach 

trudnych.

 5. Zachęcanie do realizacji planów i marzeń w zgodzie z bezpiecznym i zdrowym stylem 

życia.

IV. CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA LOKALNEGO

Łebno jest niewielką wsią kaszubską, położoną na trasie: Kartuzy – Wejherowo. 

Większość mieszkańców wsi jest dwujęzyczna. Na co dzień posługują się językiem 

kaszubskim i polskim. Zachowują i pielęgnują tradycje kaszubskie.

W Łebnie znajdują się:

● Szkoła Podstawowa

● Izba Regionalna

● Wiejski Ośrodek Kultury

● Ochotnicza Straż Pożarna,

● Biblioteka Publiczna



● Kościół

Na terenie szkoły działają oddziały przedszkole oraz klasy I-VIII. Do szkoły uczęszczają dzieci z

Łebna, Zęblewa i okolic. Na przełomie lat liczba uczniów waha się w granicach 100 – 150. 

Większość uczniów pochodzi z rodzin wielodzietnych i jest wyznania rzymsko – katolickiego. 

Duży procent chłopców służy do mszy w charakterze ministrantów. Od wielu lat pomyślnie 

układa się współpraca szkoły z parafią, w której aktywnie działa proboszcz – ks. Mieczysław 

Guzmann. Z uwagi na fakt, że wszyscy uczniowie mieszkają na wsi, a znaczna część nawet poza

centrum wsi, dostęp do różnego rodzaju propozycji kulturowych mają dość utrudniony. Stąd też 

dzieci w większości spędzają czas wolny przed telewizorem, komputerem, z „telefonem 

komórkowym w ręku”.

Wśród mieszkańców społeczności lokalnej zauważa się następujące problemy:

● duża ilość pijanych kierowców (na postawie statystyk policyjnych).

● przyzwolenie na wykonywanie niebezpiecznych prac polowych z udziałem dzieci 

(na podstawie rozmów z uczniami – głównie jazda ciągnikiem),

● przemoc domowa (na podstawie spraw prowadzonych przez Interdyscyplinarny 

Zespół ds. Przemocy na terenie Gminy Szemud),

● nadużywanie alkoholu w rodzinie (na podstawie rozmów z uczniami, obserwacji 

środowiska oraz informacji z Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),

● uzależnienie od tytoniu członków rodziny (na podstawie rozmów z uczniami, 

obserwacji środowiska),

● trudna sytuacja materialna (ponad połowa uczniów jest dożywiana w szkole na 

podstawie kryterium dochodowego),

● brak wczesnej diagnozy niepełnosprawności wśród uczniów (na podstawie 

raportów z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole),

● przewożenie dzieci w samochodach bez zachowania podstawowych zasd 

bezpieczeństwa (na podstawie rozmów z dziećmi),

● brak chodników, bezpiecznego pobocza poza terenem zabudowanym i dróg 

rowerowych (duża część dzieci mieszka daleko od szkoły i musi być dowożona przez 

rodziców),

● jazda uczniów na rowerach do i ze szkoły bez kasków i elementów odblaskowych.



V. DIAGNOZA ZAGROŻEŃ

1. Czynniki ryzyka

Do czynników ryzyka zaliczyć można:

● indywidualne czynniki ryzyka, takie jak: tzw. trudny temperament, który może 

przejawiać się jako skłonność do zachowań agresywnych, wysokie zapotrzebowanie na 

stymulacje, mogące prowadzić do zachowań ryzykownych oraz deficyty poznawcze, tj. 

trudności ze skupieniem uwagi czy niski poziom inteligencji, które są jedną z przyczyn 

niepowodzeń w nauce;

● rodzinne czynniki ryzyka, do których zaliczamy: niski status socjoekonomiczny 

spowodowany ubóstwem, bezrobociem oraz niskim poziomem wykształcenia rodziców, 

uzależnienia w rodzinie,stosowanie przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz 

nieprawidłowe praktyki rodzicielskie (brak jasnych norm, brak nadzoru, brak spójności w

wychowywaniu);

● czynniki związane z funkcjonowaniem dziecka w szkole, wynikające m.in. z 

niepowodzeń w nauce.

VI Struktura oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych

ZADANIA UCZESTNIKÓW I REALIZATORÓW PROGRAMU WYCHOWAWCZO

– PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY:

 Rodzice:  

 współdziałają w planowaniu i realizowaniu działań szkoły

 aktywnie uczestniczą w życiu szkoły

 współdziałają w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych

 wspierają dyrekcję, pedagoga, wychowawców i nauczycieli w podejmowanych, przez nich 

działaniach  służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą

 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci

 systematycznie kontaktują się z wychowawcą

 aktywnie uczestniczą w rozwiązywaniu pojawiających się problemów dotyczących  ich dzieci 



Wychowawcy:  

 dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie

 wspierają uczniów w rozwoju

 koordynują pracę wychowawczo - profilaktyczną w zespole klasowym

 wspólnie z pedagogiem dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia

 wnioskują o objęcie wychowanków pomocą psychologiczno – pedagogiczną

 informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno –pedagogicznej

 integrują i kierują zespołem klasowym

 wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniają zachowania uczniów  

wdrażają do samooceny postępów w zachowaniu, 

 nadzorują realizację obowiązku nauki / obowiązku szkolnego 

 promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów

 inspirują pracę zespołową w klasie, przydzielają zespołom zadania na rzecz klasy, szkoły i 

środowiska oraz wspólnie oceniają stopień ich realizacji 

 współdziałają z nauczycielami uczącymi w klasie współpracują z rodzicami

 współpracują z dyrekcją szkoły, pedagogiem, pielęgniarką

 współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, policją, poradnią psychologiczno - 

pedagogiczną, sądami rodzinnymi w porozumieniu z dyrekcją i pedagogiem  wspólnie z 

pedagogiem popularyzują wiedzę psychologiczno – pedagogiczna wśród rodziców i podnoszą 

ich kompetencje wychowawcze 

 wspólnie z pedagogiem zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla 

uczniów

 Nauczyciele: 

 oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji  dydaktycznych 

  odpowiadają za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, podczas wyjść i 

wyjazdów  zapoznają uczniów z wymaganiami edukacyjnymi oraz formami i sposobami 

oceniania

 kontaktują się z rodzicami w przypadku pojawiających się problemów

 udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby 

uczniów, informują o potrzebach związanych z problemami w nauce oraz o przejawianych 



zdolnościach  wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny 

uczniów, ich zdolności i zainteresowania 

 inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności

 kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu

 reagują na przejawy nietolerancji , dyskryminacji i innych negatywnych zachowań

 dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia

 współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą, kompetencją i 

postawą 

 realizują w toku pracy treści i cele programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły

Uczniowie, Samorząd Uczniowski: 

 przestrzegają zapisów zawartych w Statucie Szkoły i obowiązujących regulaminach

 współorganizują imprezy i akcje szkolne

 znają i przestrzegają norm zachowania obowiązujących członków społeczności szkolnej

 akceptują innych uczniów i szanują ich prawa

 współtworzą społeczność szkolną korzystając z prawa do samorządności

 kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni

 prowadzą zdrowy tryb życia 

 mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są 

ukierunkowane na:  

 wychowanie do wartości i kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych wśród uczniów.

 rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym 

bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w 

realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego

 rozwój doradztwa zawodowego.



 rozwijanie kompetencji matematycznych u uczniów

 wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej.

 przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie).

 wzbudzanie poczucia przynależności do grupy

 rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości.

 budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej.

 przeciwdziałanie uzależnieniom, przemocy i agresji.

 przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych.

 troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców.

 Zadania profilaktyczne programu to: 

 rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów.

 kształtowanie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów dostępnych w sieci. 

zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,

 znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,

 promowanie zdrowego stylu życia,

 kształtowanie nawyków prozdrowotnych,

 rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków 

psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i narkotyków),  

eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej. 

 niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i 

telewizji.

 kształtowanie bezpiecznego i celowego wykorzystywania technologii informacyjno – 

komunikacyjnych. 

 wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń 

życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość, 

 uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem.



VII. ZADANIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE I FORMY  REALIZACJI

KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH I PROMOWANIE BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ

Lp. Zadania szkoły Cele Formy i sposób
realizacji

I Przygotowanie 
uczniów do 
świadomego i 
aktywnego 
uczestnictwa w życiu 
społecznym.

Rozwój kompetencji 
społecznych i 
obywatelskich.

1. Rozwijanie samorządności uczniów.
Uczenie zasad demokracji.

2.Rozwijanie tolerancji wobec innych.
Kształtowanie właściwych postaw w 
stosunku do osób niepełnosprawnych, 
starszych  i odmiennych kulturowo.

3. Poznanie i respektowanie praw i 
obowiązków ucznia.

4. Rozwijanie zainteresowań uczniów i 
rozbudzanie pasji.

5. Udział uczniów w konkursach, 
zawodach sportowych i innych formach 
prezentacji własnych umiejętności, 
wiedzy.

6. Kształtowanie umiejętności 
refleksyjnego, celowego korzystania z 
elektronicznych nośników informacji- 
Internet, gry komputerowe, TV, radio.

7.Uczestnictwo w organizacji 
uroczystości szkolnych, imprez itp.

8. Udział uczniów w akcjach 
organizowanych przez szkołę.

9. Kształtowanie umiejętności bycia 
członkiem zespołu klasowego, szkolnego.

10. Organizowanie czasu wolnego.

11. Upowszechnianie czytelnictwa, 
rozwijanie kompetencji czytelniczych 
uczniów.

12. Wyzwalanie aktywności 
pozalekcyjnej.

Udział w pracach 
Samorządu Szkolnego i 
klasowego. 

Udział uczniów w 
procesie planowania 
pracy klasy, szkoły.

Reprezentowanie szkoły
w czasie uroczystości 
lokalnych. 

Spotkanie z seniorami z
okazji Dnia Babci i 
Dziadka, ŚWIĘTA 
SZKOŁY. 

Kodeks Ucznia, Statut 
Szkoły, 
REGULAMINY

Percepcja sztuk 
teatralnych, koncertów.

Realizacja projektów 
przedmiotowych, 
szkolnych. Udział w 
lekcjach muzealnych, w
konkursach, zawodach 
sportowych. 

Prezentacja wyników 
konkursów na apelu, na 
gazetkach szkolnych.

Imprezy integracyjne, 
uroczystości, wyjazdy 
itp

II Dążenie do uzyskania 1.Budowanie systemu wartości- Udział w akcjach 



wysokiego poziomu 
kultury osobistej.

Rozwój świadomości i
ekspresji kulturalnej 
oraz kompetencji 
porozumiewania się w
języku ojczystym .

przygotowanie do rozpoznawania 
podstawowych wartości.

2. Wpajanie szacunku i tolerancji do 
odmiennych poglądów, ludzi, religii, 
zjawisko homofobii.

3. Wdrażanie do uważnego słuchania, 
rozmawiania, zawierania kompromisów. 

4. Egzekwowanie właściwego zachowania
uczniów wobec rówieśników oraz osób 
dorosłych.

5. Wzmacnianie pozytywnych postaw 
(postawy prospołeczne i pozytywna 
komunikacja).

6. Zwracanie uwagi na kulturę osobistą, w
tym kulturę języka.

7. Kształtowanie poczucia 
odpowiedzialności za własne słowa i 
czyny.

8. Praca na rzecz innej osoby, klasy, 
szkoły.

9. Promowanie uczniów za pracę na rzecz 
klasy, szkoły, środowiska.

10. Przekazanie uczniom informacji na 
temat konieczności poszanowania 
cudzych dóbr materialnych i osobistych 
oraz mienia szkoły.

11. Ćwiczenie z uczniami prawidłowej 
reakcji w sytuacjach konfliktowych.

12. Pobudzenie ucznia do stawiania pytań,
jak poprawić niekorzystną sytuację.

charytatywnych, 
wolontariacie, 
rekolekcjach. Pogadanki
i spotkania z ciekawymi
ludźmi. Prowadzenie 
zajęć ukazujących 
wzorce osobowe, 
właściwe zachowania i 
postawy w literaturze, 
historii, współczesności.
Percepcja 
wartościowych filmów, 
sztuk teatralnych, 
wystaw.
Lekcje wychowawcze, 
pogadanki, apele 
szkolne.
Diagnoza postaw.
Działania mające na 
celu wykazanie troski o 
wygląd sal, otoczenia 
szkoły.

Scenki dramowe 
podczas apeli szkolnych
Omawianie z uczniami 
prawidłowego 
postępowania w 
trudnych sytuacjach

III Rozwijanie zachowań 
asertywnych i 
empatycznych.

Rozwój świadomości.

1. Ćwiczenie prawidłowych postaw i 
zachowań uczniów w grupie rówieśniczej:
uczeń umie uszanować zdanie innych oraz
potrafi bronić własnego zdania; uczeń 
umie powiedzieć” nie” na niewłaściwe 
propozycje, dokonuje trafnego wyboru.

2. Rozwijanie umiejętności słuchania i 
zabierania głosu.

Stawianie uczniów w 
hipotetycznych 
sytuacjach 
wymagających zajęcia 
określonego 
stanowiska, pogadanki 
na lekcjach, prelekcje 
specjalistów.
Realizacja programów 



3. Przeciwdziałanie przejawom 
niedostosowania społecznego. 
Przekazanie wiedzy na temat szkodliwego
działania używek, narkotyków, również 
negatywnego oddziaływania 
nieodpowiedniego towarzystwa.

profilaktycznych, 
opieka pedagoga, 
współpraca z PPP, 
Sądem dla nieletnich, 
Komendą Policji itp
.

IV Integracja działań 
wychowawczo-
profilaktycznych 
szkoły i rodziców.

1.Zapoznanie rodziców z programem 
wychowawczo-profilaktycznym oraz 
innymi prawnymi aktami Szkoły.

2. Dokładne precyzowanie wymagań 
stawianych uczniom, dotyczących 
pożądanych przez Szkołę zachowań, które
zapewnią utrzymanie ładu  i 
bezpieczeństwa uczniów.
Egzekwowanie powyższych wymagań.

3. Uwzględnienie na zebraniach z 
rodzicami tematów z zakresu 
wychowania, adekwatnych do problemów
klasowych.

4. Badanie opinii rodziców odnośnie:
 Skuteczności 
realizowanych 
zadań edukacyjnych i 
wychowawczych;
 Przedmiotowych 
systemów 
oceniania.

5. Włączenie rodziców do pracy przy 
realizacji zamierzeń wychowawczych:

  Udział rodziców w 
tworzeniu 
Programu Wychowawczo-
Profilaktycznego, Statutu  Szkoły,
Oceniania Wewnątrzszkolnego
i innych;
  Udział w uroczystościach
i imprezach szkolnych, 
klasowych;
  Współpraca z rodzicami 
w planowaniu działań 
wychowawczych oraz pomoc w 
rozwiązywaniu problemów 
dziecka;
  Udział w drobnych 

Na spotkaniach 
rodziców z 
wychowawcami klas.

Działania pracowników 
szkoły mające na celu 
bezpieczeństwo 
uczniów: dyżury 
nauczycieli, 
opracowywanie 
procedur i reagowanie 
w sytuacjach trudnych.

W formie ankiet lub 
wyrażania opinii na 
zebraniach klasowych.

Wychowawcy klas 
konsultują z rodzicami 
ich oczekiwania 
odnośnie pracy 
wychowawczej i 
profilaktycznej.
Współpraca z Radą 
Rodziców.

Wywiadówki, tablica 
informacyjna 

Prelekcje specjalistów, 
informacje 
przekazywane przez 
wychowawców.
Angażowanie rodziców 
do uczestnictwa i 
współorganizowania 



remontach, upiększaniu klas, 
budynku itp.;
 Wpływ na decyzje 
dotyczące budżetu Rady 
Rodziców.

6. Przekazanie rodzicom informacji na 
temat praw i obowiązków ucznia.

7. Przekazywanie rodzicom informacji na 
temat metod oddziaływań 
wychowawczych. Uświadomienie 
szkodliwości nadopiekuńczej postawy, 
liberalnego wychowania itp.

8. Uczestnictwo rodziców w lekcjach 
otwartych.

9. Organizowanie imprez dla rodziców i z 
udziałem rodziców.

10. Wyróżnianie rodziców za wkład 
pracy, pomoc Szkole w poprawianiu 
warunków pracy i nauki.

uroczystości i 
wyjazdów klasowych, 
szkolnych. Wręczenie 
rodzicom podziękowań 
za pracę.

V Dbanie o relacje 
społeczne w szkole

Rozwój kompetencji 
społecznych.

1. Kształtowanie pozytywnych relacji 
między uczniami poprzez:

 monitorowanie relacji w klasach,
 działania profilaktyczne i 

interwencyjne,
 promowanie pozytywnych 

zachowań,
 przeciwdziałanie wykluczeniu w 

klasach.

2. Kształtowanie dobrych relacji 
nauczyciel - rodzic poprzez aktywny 
udział rodziców w działaniach szkoły.

3. Kształtowanie dobrych relacji 
nauczyciel - uczeń poprzez budowanie 
zaufania i otwartą komunikację.

Obserwacje 
wychowawców, 
nauczycieli, ankiety 
rozmowy;

pogadanki, warsztaty, 
zajęcia z pedagogiem i 
psychologiem 
szkolnym;

nagradzanie ustne i 
pisemne.

Demokratyczny wybór 
Klasowej Rady 
Rodziców, konsultacje z
nauczycielami, 
zebrania, bieżący 
kontakt za pomocą e-
dziennika, współudział 
w organizowaniu 
imprez szkolnych, Dni 
Otwarte Szkoły



KSZTAŁTOWANIE WIĘZI Z KRAJEM OJCZYSTYM, POSZANOWANIE DLA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ INNYCH KULTUR I TRADYCJI

Lp
.

Zadania szkoły Cele Formy i sposób
realizacji

I Kształtowanie 
poczucia 
przynależności do 
rodziny, grupy 
rówieśniczej i 
wspólnoty narodowej 
oraz postawy 
patriotycznej, miłości 
do ojczyzny, 
kultywowania tradycji.

Rozwój kompetencji 
obywatelskich.

1.Znajomość słów i melodii hymnu 
narodowego.

2. Kulturalne zachowanie się w miejscach
Pamięci Narodowej, w czasie 
uroczystości szkolnych, w kościele i na 
cmentarzu.

3. Dbanie o odpowiedni strój w czasie 
świąt szkolnych, akademii.

4. Poznanie sylwetki Patrona Szkoły i 
troska o pamiątki po Nim.

5. Utrzymywanie kontaktów z 
kombatantami. 

6. Prowadzenie kroniki szkolnej.

7. Kultywowanie tradycji szkolnej. 
Organizacja i aktywny udział w 
uroczystościach o charakterze 
rocznicowym i patriotycznym, opieka nad
miejscami pamięci narodowej, pamięć o 
poległych w czasie II wojny światowej. 
Uroczyste obchody świąt narodowych i 
szkolnych.

Godziny wychowawcze,
zajęcia lekcyjne i 
pozalekcyjne, 
uroczystości szkolne i 
klasowe, wycieczki i 
wyjścia.

W czasie zajęć 
szkolnych. 
Konkurs wiedzy o 
Patronie.

II Wprowadzenie w 
życie kulturalne 
Szkoły wspólnoty 
lokalnej.

1.Zdobywanie, pogłębianie wiedzy o 
własnej miejscowości, regionie, kraju.

2. Poznanie historii i tradycji własnej 
rodziny i jej związek z historią regionu.

3. Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa 
w życiu wspólnoty lokalnej, imprezach 
regionalnych. Organizowanie imprez na 
rzecz Szkoły i środowiska. 

4. Poznanie historii najważniejszych 
obiektów w gminie. Wycieczki lokalne, 
wystawki, gazetki, zajęcia dydaktyczne. 
Organizacja imprez, uroczystości 
szkolnych i uczestnictwo w nich. 

Wycieczki lokalne, 
wystawki, gazetki, 
zajęcia dydaktyczne.
Organizacja imprez, 
uroczystości szkolnych i
uczestnictwo.



III Poszanowanie historii 
i kultury regionu 

1.Zapoznanie z elementami kultury 
niektórych regionów Polski.

2. Poznanie wybranych legend.

3. Poznanie historii zabytków.

Spotkania z ciekawymi 
ludźmi, wycieczki, 
konkursy, zajęcia 
lekcyjne.

IV Wspólnota Europejska
a tożsamość narodowa

Rozwój kompetencji 
porozumiewania się w 
języku obcym.

1.Poznanie istoty Wspólnoty 
Europejskiej.

2. Zachowanie tożsamości narodowej we 
wspólnocie. Wychowanie w duchu 
tolerancji.

3. Poznanie krajów Unii Europejskiej.
Warsztaty i lekcje kształtujące 
postawę tolerancji.

4. Poszanowanie dla języków obcych i 
kultura w ich stosowaniu.

Pielęgnowanie polskiej 
tradycji narodowej, 
wystawy, konkursy itp.

Warsztaty i lekcje 
kształtujące postawę 
tolerancji

Lekcje j. obcych

WYCHOWANIE PROZDROWOTNE

Lp. Zadania szkoły Cele Formy i sposób
realizacji

I Kształtowanie 
zachowań 
sprzyjających zdrowiu.

1.Korygowanie wad budowy, postawy 
oraz wymowy.

2.Kształtowanie nawyku dbania o własne 
zdrowie. Zwracanie uwagi na utrzymanie 
higieny ciała. Dbanie o schludny wygląd 
zewnętrzny. 

3.Wpajanie zdrowego stylu życia, 
odżywiania i wypoczynku. Umiejętne 
zagospodarowanie czasu wolnego.

4.Kształtowanie sprawności fizycznej, 
odporności. Uświadomienie roli i 
znaczenia sportu. Wpajanie nawyku 
rozwijania własnych predyspozycji w 
zakresie dyscyplin sportu.

5.Zachowanie zasad bezpiecznego 
poruszania się po drogach i ulicach ze 

Realizacja zajęć z 
gimnastyki korekcyjnej i
zajęć logopedycznych.
Lekcje przedmiotowe i 
zajęcia realizujące 
edukację zdrowotną.
Pogadanki na godzinach 
wychowawczych, 
organizacja czynnego 
wypoczynku w czasie 
wolnym, 
konkursy/działania 
dotyczące zdrowego 
stylu życia. 
Organizowanie kół 
zainteresowań.
Lekcje wychowania 
fizycznego i zajęcia 
SKS. Organizowanie 
zajęć w terenie, 
wycieczek pieszych, 



szczególnym zwróceniem uwagi na 
bezpieczną drogę do i ze szkoły.

rowerowych. 
Prowadzenie zajęć 
wychowania 
komunikacyjnego. 
Przeprowadzenie 
egzaminu na kartę 
rowerową.
Spotkania z 
policjantami.Trzymaj 
Formę z policją

II Szkoła zapewnia 
uczniom poczucie 
bezpieczeństwa 
fizycznego i 
psychicznego

1.Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny 
pracy ucznia.

2. Zapewnienie uczniom opieki oraz 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Opracowanie i realizacja
harmonogramu dyżurów
nauczycielskich. 
Zapoznanie uczniów i 
rodziców z zasadami 
bezpieczeństwa  
obowiązującymi na 
terenie szkoły. 
Współpraca z 
powołanymi do tego 
instytucjami, 
organizacjami.
W pracy z uczniami 
uwzględnia się 
orzeczenia poradni 
psychologiczno-
pedagogicznej oraz 
opinie PPP.

III Uzależnienia, 
rozpoznanie ich i 
zapobieganie

1.Podnoszenie wiedzy ucznia na temat 
zagrożeń społecznych.

2. Kształtowanie umiejętności unikania 
negatywnych wpływów środowiska.

Współpraca i spotkania 
z kuratorem sądowym, 
lekarzem, psychologiem.
Realizacja programów 
profilaktycznych 
odpowiednio do potrzeb,
prowadzenie zajęć 
terapeutycznych z klasą.
Kierowanie uczniów z 
rodzin problemowych na
konsultacje 
psychologiczne i dalsze 
wsparcie. 
Pomoc w diagnozie 
niepełnosprawności



WYCHOWANIE EKOLOGICZNE

Lp. Zadania szkoły Cele Formy i sposób 
realizacji

I Rozwijanie 
wrażliwości na 
problemy środowiska.

1.Przybliżenie uczniom problematyki 
konieczności ochrony środowiska 
naturalnego.

2.Ukazanie wpływu codziennych 
czynności i zachowań na stan środowiska 
naturalnego.

3.Uwrażliwienie na związek degradacji 
środowiska ze zdrowiem człowieka.

4.Wskazanie na sposoby dbania o 
przyrodę ożywioną i nieożywioną.

Realizacja programów 
ekologicznych.
Udział w akcjach np.: 
Sprzątanie Świata, 
Dzień Ziemi, zbiórka 
surowców wtórnych, 
porządkowanie terenu 
przyszkolnego w ramach
godzin 
wychowawczych.
Praca koła 
ekologicznego.
Organizowanie zajęć w 
terenie. Realizacja 
ścieżki ekologicznej. 
Organizacja szkolnych 
konkursów 
ekologicznych.
Pogadanki tematyczne.

PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ

Lp. Zadania szkoły Cele Formy i sposób
realizacji

I Zwiększenie poziomu 
bezpieczeństwa ucznia
w szkole

1.Doskonalenie warunków bezpiecznego 
funkcjonowania ucznia w szkole i poza 
nią.

2. Ochrona uczniów przed skutkami 
niepożądanych działań ludzi z zewnątrz.

3. Eliminowanie zagrożeń pożarowych.

4. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz odpoczynku między lekcjami.

5. Ochrona mienia społecznego.

6. Przeciwdziałanie agresji w szkole.

Lekcje z wychowawcą, 
apele, pogadanki, zajęcia 
pozalekcyjne, zajęcia 
warsztatowe i 
profilaktyczne.



7. Eliminowanie zagrożeń związanych z 
zachowaniami ryzykownymi uczniów.

II Kształtowanie 
umiejętności 
samodzielnego, 
codziennego dbania o 
własne 
bezpieczeństwo.

1.Zaznajamianie z przepisami BHP, 
drogami ewakuacyjnymi w szkole.

2. Zaznajamianie i systematyczne 
przypominanie zasad bezpiecznego 
poruszania się po drogach, podróżowania,
nawiązywania znajomości, wypoczynku 
nad wodą, itp.

3. Zaznajamianie z zasadami 
bezpiecznego korzystania z Internetu i 
urządzeń elektronicznych (telefonów 
komórkowych, tabletów, itp.)

Godziny 
wychowawcze,pogadanki z
pedagogiem
Klub Bezpiecznego 
Puchatka

III Doskonalenie 
umiejętności 
rozpoznawania 
zagrożeń i właściwego
zachowania się w 
sytuacjach 
niebezpiecznych

1.Minimalizowanie zagrożeń związanych 
z drogą „do” i „ze” szkoły.

2. Kształtowanie gotowości i umiejętności
udzielania pierwszej pomocy w nagłych 
wypadkach.

3. Uświadamianie zagrożeń związanych z 
życiem towarzyskim, podróżami, 
aktywnością w okresach wolnych od 
nauki.

4. Doskonalenie umiejętności szacowania 
ryzyka sytuacyjnego, rozpoznawanie 
nietypowych sygnałów 
niebezpieczeństwa.

5. Uświadamianie zagrożeń związanych z 
korzystaniem z Internetu.

6. Poznawanie sposobów krytycznego 
korzystania z mediów i prasy.

Pogadanki, prezentacje 
multimedialne, spotkania z 
policjantem.
Zajęcia z pielęgniarką 
szkolną i nauczycielem 
przyrody.
Czytanie literatury 
dotyczącej tematu.

IV Nietoleracja na 
przejawy agresji w   
szkole

1.Doskonalenie umiejętności 
rozpoznawania i nazywania zachowań 
agresywnych oraz egoistycznych.

2. Kształtowanie postaw odrzucających 
przemoc oraz umiejętności 
nieagresywnego, asertywnego 
zachowywania się w sytuacjach 
konfliktowych i problemowych.

3. Monitorowanie nasilenia zjawiska 

Monitoring
mediacje między uczniami



agresji w szkole.

V Wspieranie nabywania
umiejętności radzenia 
sobie w sytuacjach 
trudnych, 
ryzykownych i 
konfliktowych.

1.Doskonalenie umiejętności 
rozpoznawania czynników ryzyka.

2. Propagowanie wiedzy o społecznych 
mechanizmach wywierania wpływu i 
konstruktywnych sposobach radzenia 
sobie z nimi. 

3. Podniesienie kompetencji 
wychowawczych rodziców, opiekunów.
(zażywanie substancji psychoaktywnych, 
dopalaczy, narkotyków, palenie 
papierosów).

4. Propagowanie wiedzy podnoszącej 
efektywność działań profilaktycznych.

Negocjacje, mediacje, 
asertywna komunikacja 
własnych potrzeb, 
dyskusje, rozmowy, 
pogadanki.
Aktywne uczestniczenie w 
lokalnych i krajowych 
akcjach edukacyjnych.
Współpraca z osobami i 
instytucjami zajmującymi 
się problematyką 
uzależnień.

VI Zapobieganie 
niepowodzeniom 
dydaktycznym- 
wspieranie uczniów 
mających trudności w 
nauce i w  
przystosowaniu się w 
grupie oraz uczniów 
zdolnych.

Rozwój umiejętności 
uczenia się, 
matematycznych, 
informatycznych i 
podstawowych 
naukowo- 
technicznych.

1.Diagnozowanie trudności w nauce.

2. Dostosowywanie wymagań do 
możliwości indywidualnych uczniów.

3. Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej.

4. Tworzenie zespołów wsparcia.

5.Budowanie motywacji do nauki.

6. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień 
uczniów.

7. Rozwijanie umiejętności i 
zainteresowań za pomocą gry w szachy.

8.Wdrażanie do aktywnych form 
spędzania wolnego czasu.

9. Wyrównywanie szans przez ułatwienie 
dostępu do komputerów i elektroniki oraz 
nauka ich obsługi.

Pomoc psychologiczno- 
pedagogiczna, współpraca 
nauczycieli, 
wychowawców i 
specjalistów.
Wolontariat

Kółka zainteresowań, 
udział w konkursach

“Edukacja przez szachy”

SKS, zajęcia dodatkowe

Lekcje informatyki, 
projekty

VII Pedagogizacja 
rodziców i nauczycieli.

1.Przekazywanie rodzicom wiedzy na 
temat przyczyn i istoty niepowodzeń 
dydaktycznych - wskazówki do pracy w 
domu z dzieckiem.

Organizowanie szkoleń dla
uczniów, rodziców i 
nauczycieli.

VIII Opieka zdrowotna i 
pomoc socjalna

1.Organizowanie bezpłatnych obiadów w 
stołówce szkolnej.



2. Zapomogi losowe dla dzieci najbardziej
potrzebujących, stypendia szkolne.

3. Opieka po lekcjach w świetlicy 
szkolnej - pomoc w nauce.

4. Badania kontrolne prowadzone przez 
pielęgniarkę szkolną.

5. Troska o higienę osobistą dzieci. 
Przeglądy czystości.

6. Organizowanie akcji charytatywnych 
na terenie szkoły, np. Szlachetna paczka.

7. Propagowanie zdrowej żywności w 
sklepiku szkolnym. 

IX Badania, diagnoza i 
analiza rozmiarów 
niedostosowania 
społecznego uczniów.

1.Opracowanie i przeprowadzenie badań 
ankietowych wśród uczniów, rodziców i 
nauczycieli.

Kwestionariusz ankiety.

X Doradztwo zawodowe.

Rozwój inicjatywności
i przedsiębiorczości.

1. Wybór przez uczniów właściwej 
ścieżki zawodowej, uwzględniającej ich 
predyspozycje, zainteresowania, jak i 
potrzeby rynku.

Udzielanie wsparcia i 
informacji przez doradcę 
zawodowego, nauczycieli, 
rodziców.

XI Współpraca z 
instytucjami i 
stowarzyszeniami.

1. Współpraca z OSP.

2. Współpraca z PPP.

3. Współpraca z Komisariatem Policji. 

4. Współpraca z Gminną Komisją 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych .

5. Współpraca ze świetlicą środowiskową.

6. Współpraca z Sądem Rodzinnym.
 
7. Współpraca z Wiejskim Ośrodkiem 
Kultury.
 
8. Współpraca z klubami sportowymi.

VIII Kryteria efektywności



Uczeń: wszyscy uczniowie naszej szkoły są poddani oddziaływaniom tego programu. 

Nauczyciele: wszyscy nauczyciele realizują Program Wychowawczo – Profilaktyczny, a w 

szczególności nauczyciele wychowawcy uwzględniając go przy realizacji klasowych planów 

pracy wychowawczej. 

Rodzice: rodzice uczniów naszej szkoły znają i akceptują program oraz czynnie współpracują 

przy jego realizacji.

IX Ewaluacja

 W ustaleniu czy realizowany program przynosi oczekiwane efekty, niezbędna jest jego 

ewaluacja. Program Wychowawczo – Profilaktyczny będzie weryfikowany według potrzeb, ma 

charakter otwarty.

 Do potrzeb ewaluacji mogą być wykorzystane:  

 wywiady,

 rozmowy z uczniami,

 opinie Samorządu Uczniowskiego,

 analiza wniosków z prowadzonego przez Dyrektora Szkoły nadzoru pedagogicznego,

 rozmowy z rodzicami,

 wypowiedzi nauczycieli na zebraniach Rady Pedagogicznej

 analizy dokumentów


