
 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. mjra H. Sucharskiego  

w Pułtusku 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny 2020/2021 

Lp. Zadania  Formy i sposoby realizacji Odpowiedzialni  Uwagi 

1.  

 

 

 

Profilaktyka zachowań 

ryzykownych. 

Uświadamianie 

przyczyn uzależnień                

w młodym wieku                    

i konsekwencji 

zdrowotnych                 

w przyszłości 

 

 

Angażowanie uczniów do udziału w kampaniach 

edukacyjnych i profilaktycznych: „Zachowaj trzeźwy 

umysł”, „Postaw na rodzinę”  

Prowadzenie rozmów wyjaśniająco – interwencyjnych. 

Pogadanki i spotkania profilaktyczne. 

Programy rekomendowane przez MEN i PARPA, m.in. 

Program Domowych Detektywów” i ,,Fantastyczne 

Możliwości”, ,,Archipelag Skarbów” i inne. 

Koncerty i spektakle profilaktyczne. 

VIII Gminna Gala Profilaktyki Lokalnej. 

Praca na rzecz środowiska lokalnego w ramach 

stowarzyszenia „DZIECI DZIECIOM” działającego w 

naszej szkole. 

Realizacja tematów na godzinach z wychowawcą. 

Pedagog, 

wychowawcy 

Pedagog, wszyscy 

nauczyciele 

Pedagog, współpraca 

z  G.K.R.P.A. 

A. Truszkowska 

 

A. Truszkowska 

 

K. Sadowska 

 

Wychowawcy klas 

 

2. Kształtowanie postaw 

obywatelskich                         

i patriotycznych 

uczniów. 

Udział w programach, projektach, akcjach, spektaklach, 

warsztatach. 

Angażowanie uczniów do pracy w wolontariacie                             

i działalności charytatywnej. 

Angażowanie uczniów do udziału w uroczystościach, 

imprezach, zawodach, konkursach itp. 

Reprezentowanie szkoły na zewnątrz (poczet sztandarowy, 

delegacje na cmentarzu i podczas uroczystości 

państwowych). 

Organizacja wycieczek, zwiedzanie zabytków Pułtuska      

i okolic. 

Pogłębianie wiedzy na temat kultury, historii Polski, 

regionu (pogadanki na godzinach wychowawczych. 

Wdrażanie zasad savoir-vivre’u (pogadanki, warsztaty), 

norm grzecznościowych. 

Udział w obchodach XXIII Dni Patrona Miasta Pułtuska, 

św. Mateusza. 

Wychowawcy klas, 

koordynatorzy 

projektów, pedagog, 

dyrektor, 

wicedyrektor, 

wszyscy nauczyciele, 

opiekunowie RSU, 

SKW  

 

Wychowawcy  

Wszyscy nauczyciele 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

Przeprowadzenie  

diagnozy  

wychowawczej. 

Rozpoznanie                        

i zaspokajanie potrzeb: 

społecznych, 

poznawczych, 

psychologicznych 

dzieci i młodzieży. 

Zapewnienie wysokiej 

jakości kształcenia oraz 

wsparcia 

psychologiczno-

pedagogicznego 

wszystkim uczniom                   

z uwzględnieniem 

zróżnicowania ich 

potrzeb rozwojowych                  

i edukacyjnych. 

Wykorzystanie dostępnych narzędzi (np. ankieta,   

wywiad) w celu sprawdzenia możliwości, potrzeb, 

zainteresowań, sposobów uczenia się i sytuacji 

społecznych ucznia. 

Wykorzystanie wniosków z diagnozy i zaangażowanie 

uczniów w odpowiednie dla nich zajęcia dodatkowe, 

udzielenie wsparcia (pomoc pedagoga, psychologa Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej, MOPS-u). 

Realizacja projektu edukacyjnego „Przyszłość należy do  

nas – rozwój umiejętności uczniów Zespołu Szkół nr 2                  

w Pułtusku”. 

 

Stworzenie uczniom warunków do wszechstronnego 

rozwoju (przygotowania do konkursów, wycieczki, 

zawody, organizacja uroczystości szkolnych).  

 

Objęcie dzieci i rodziców pomocą psychologiczno-

pedagogiczną, uwzględnienie ich potrzeb i indywidualnej 

sytuacji w planach pracy.  

Wychowawcy, 

pedagog 

Wychowawcy, 

pedagog 

Nauczyciele 

realizujący projekt 

Nauczyciele  

klas I-VIII 

Koordynator ds. 

pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej, 

nauczyciele 

przedmiotów                  

i wspomagający, 

wychowawcy 

świetlicy, 

bibliotekarz, 

 



 

Wspieranie rozwoju 

dziecka, zdrowie 

psychiczne i rozwój 

emocjonalny ucznia. 

Zajęcia specjalistyczne w klasach I-VIII wg rozpoznanych 

potrzeb. 

 

Kształcenie umiejętności czytelniczych, rozwijanie 

kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży (np. 

spotkania czytelnicze, lekcje biblioteczne, realizacja 

projektów, programów, czytanie tekstów przez 

zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli i uczniów itp.). 

 

Zajęcia w świetlicach tematycznych zgodnie                                   

z rozpoznaniem potrzeb i zainteresowań uczniów. 

 

Zapoznanie rodziców i uczniów z dokumentacją szkolną 

(tablica informacyjna, strona internetowa, profil szkoły na 

Facebooku, itp.). 

 

zespól ds. pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej, zespół 

ds. integracji, 

nauczyciele 

specjaliści. 

Wychowawcy, 

poloniści, 

bibliotekarz. 

Opiekunowie 

świetlicy 

 

Wychowawcy klas 

4.  Działania szkoły na 

rzecz wykorzystania                 

w procesach 

edukacyjnych narzędzi 

i zasobów cyfrowych 

oraz metod kształcenia 

na odległość.                

Bezpieczne                    

i efektywne 

korzystanie z 

technologii cyfrowych. 

Pogadanki na temat wykorzystania w procesie 

edukacyjnym metod kształcenia na odległość poprzez 

bezpieczne i celowe wykorzystanie platformy Classroom. 

Zajęcia z wykorzystaniem dostępnych programów 

edukacyjnych w realizacji podstawy programowej. 

 

Wszyscy n- le 

Nauczyciele 

informatyki 

 

5. Kształcenie 

umiejętności celowego 

wykorzystania sprzętu 

multimedialnego oraz 

dostępnych programów 

edukacyjnych                     

w realizacji podstawy 

programowej. 

Kształtowanie umiejętności odpowiedzialnego korzystania 

z mediów społecznościowych. 

Projekt „Przyszłość należy do nas – rozwój umiejętności 

uczniów ZS nr 2 w Pułtusku” – wykorzystanie 

różnorodnych pomocy dydaktycznych. 

Pogadanki na temat odpowiedzialnego i bezpiecznego 

korzystania z mediów społecznościowych. 

Udział w projektach edukacyjnych.  

Wychowawcy, 

nauczyciele 

informatyki 

Nauczyciele 

realizujący projekt  

Zespół ds. procedur                

i bezpieczeństwa                

w szkole 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

Kształcenie zawodowe 

oparte na ścisłej 

współpracy z 

pracodawcami. Rozwój 

doradztwa 

zawodowego. 

Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z koordynatorem 

ds. doradztwa zawodowego z uczniami kl. VII i VIII. 

Zapoznanie z Wewnątrzszkolnym Systemem Doradztwa 

Edukacyjno-Zawodowego i realizacja zadań w nim 

zawartych. 

Zapoznanie uczniów z kierunkami kształcenia w powiecie 

pułtuskim. 

Doradca zawodowy 

Koordynator ds. 

doradztwa 

zawodowego  

R. Pankratjew 

Wychowawcy, 

pedagog 

 



 

7.  

 

 

 

 

 

 

Wzmacnianie 

bezpieczeństwa                      

w szkole. 

Pokaz pierwszej pomocy 

przedmedycznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Monitoring szkolny. 

Poznanie przepisów BHP. 

Korzystanie z telefonów w kl. I-III i Sali „Kulki”. 

Dyżury nauczycieli i pracowników obsługi na korytarzach 

w czasie przerw na terenie przed i za szkołą, kształtowanie 

pozytywnych postaw społecznych. 

Zapoznanie z procedurami bezpiecznego pobytu, 

regulaminami korzystania z poszczególnych miejsc na 

terenie szkoły, np. hali sportowej, placów zabaw itp. 

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do i ze szkoły pod opieką 

pracowników szkoły. Dowóz dzieci do i ze szkoły 

autobusem. 

Praca pielęgniarki- bilanse zdrowia i fluoryzacja. 

Objęcie opieką uczniów w świetlicach tematycznych. 

Próbna ewakuacja szkoły. 

Spotkanie z policjantem. 

Bezpieczne zachowanie na drodze-szkolenie na kartę 

rowerową. 

Dyrektor, 

wicedyrektor, 

kierownik 

administracyjny  

Nauczyciele 

dyżurujący wg 

harmonogramu 

dyżurów 

Wychowawcy klas,   

nauczyciele 

przedmiotów 

Nauczyciele 

odpowiedzialni za 

dowóz  

Pielęgniarka 

Wychowawcy 

świetlicy wg 

harmonogramu 

 

Dyrektor szkoły  

                                  

Policja 

  

D.Witkowska 

 

8.  Działania szkoły na 

rzecz zdrowia i higieny 

uczniów. 
Regulamin zapewnienia 

bezpieczeństwa 

wszystkim podmiotom 

szkoły w sytuacji 

funkcjonującego                       

w Polsce stanu 

epidemicznego 

związanego z COVID-

19 w roku szkolnym 

2020/2021 

 

Pomoc pielęgniarki w ramach funkcjonowania gabinetu 

profilaktycznego w szkole. 
Pogadanki profilaktyczne nt. COVID-19. 

Porady nt.przestrzegania reżimu sanitarno-

epidemiologicznego związanego z epidemią COVID-19. 

Udział w programach profilaktycznych „Szkoła                             

z witaminą”, „Śniadanie daje moc”. 

Pogadanki, kontakty z rodzicami, współpraca                                  

z pedagogiem. 

Wspomaganie rodziców – szkolenia, konsultacje, rozmowy, 

materiały edukacyjne, pomoc rzeczowa. 

Pielęgniarka 

 

Dyrektor, pracownicy 

obsługi 

Wychowawcy klas  

I-III  
 
Wychowawcy klas, 

pedagog i nauczyciele 

wspomagający 

 

9.  Promowanie uczniów               

i szkoły. 

 

 

 

 

Prezentacje sukcesów uczniów na forum szkoły, w prasie, 

Internecie, na zebraniach z rodzicami, listy gratulacyjne, 

gazetki szkolne, stypendia naukowe, artystyczne, sportowe, 

itp. 

 

Organizacja VIII Gminnej Gali Profilaktyki Lokalnej. 

 

Zorganizowanie V Przeglądu Małych Form Teatralnych 

,,Dzień Teatru w Dwójce” 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele 

odpowiedzialni, 

nauczyciele 

przedmiotów, 

pedagog, dyrektor, 

wicedyrektor 

 



 

10. 

 

 

 

 

Dbanie o właściwą 

organizację czasu 

wolnego, 
bezpieczeństwo i higiena 

pracy. 

 

 

 

 

 

Propagowanie czytelnictwa w ramach zagospodarowania 

czasu wolnego.  
Pogadanki, zajęcia rozwijające. 
Lekcje biblioteczne. 
 

Głośne czytanie w ramach zajęć lekcyjnych. 
Konkursy czytelnicze. 

 

Program edukacji zdrowotnej „Trzymaj formę”. 

Wychowawcy  
Nauczyciele 

informatyki 
Bibliotekarz 
Wychowawcy          

nauczyciele                  

języka polskiego 
 

J. Korycka,                         

R. Pankratjew 

 

11. Kształcenie rozwijające 

kreatywność, 

przedsiębiorczość, 

kompetencje cyfrowe 

uczniów, w tym 

bezpieczne i celowe 

wykorzystanie 

technologii 

informacyjno – 

komunikacyjnych. 

Bieżące ankietowanie wszystkich podmiotów szkoły: uczeń 

– rodzic – nauczyciel. 

II turniej umiejętności cyfrowych: MĄDRZE, ZDROWO I 

CYFROWO  

Ewaluacja wybranych obszarów działalności szkoły 

Zajęcia rozwijające kreatywność: 

- z matematyki, języka angielskiego, 

- kl. I – III – teatralne, czytelnicze, plastyczne, techniczne,   

muzyczne, programowanie, przedsiębiorczość. 

Kontynuacja projektu „Przyszłość należy do nas – rozwój 

umiejętności uczniów ZS nr 2 w Pułtusku”. 

 

Dyrektor szkoły, 

zespół ds. ewaluacji, 

wychowawcy.           

A. Dąbrowska,          

K. Piecuska,            

Dyrektor szkoły, 

zespół ds. ewaluacji 

Wyznaczeni n- le 

Nauczyciele kl. I - III 

Nauczyciele 

realizujący projekt 

 

 

 

 

 

 


