
ROCZNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 

NA ROK SZKOLNY 2019/20 

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W KOSZALINIE 

 

 

 

 

 

 

W opracowaniu uwzględniono: 
- wnioski ze sprawozdania z realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego za ubiegły rok 

- podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/20 ustalone przez MEN 

- Program rozwoju placówki na lata 2016-2019 

- rekomendacje zawarte w Raporcie z przeprowadzonej ewaluacji w roku szkolnym 2018/2019 

 

 

Cel główny: 

 

Przygotowanie wychowanka do optymalnego funkcjonowania w środowisku szkolnym, rodzinnym i lokalnym oraz podejmowania pracy 

zarobkowej. 

 

 

 

Cele szczegółowe: 
 

Wychowanek w miarę swoich możliwości: 

- zna sposoby radzenia sobie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu 

- prawidłowo zachowuje się podczas uroczystości szkolnych, lokalnych i państwowych 

- zna symbole narodowe oraz rozpoznaje Hymn Polski 

- uczestniczy w działaniach charytatywnych 

- aktywnie korzysta z dóbr społeczności lokalnej 

 



OBSZAR 

ODDZIAŁYWAŃ 

ZADANIA DO 

REALIZACJI 

FORMY REALIZACJI OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

TERMIN 

REALIZACJI 

I. Kształtowanie 

postaw obywatelskich i 

patriotycznych 

1.Utrwalanie 

prawidłowych zachowań 

podczas różnorodnych 

uroczystości 

 

2.Kształtowanie poczucia 

przynależności do państwa 

i regionu.  

 

 

 

 

 

 

3. Dbałość o środowisko 

naturalne 

- udział w uroczystościach 

szkolnych, lokalnych i państwowych, 

przestrzeganie zasad dotyczących 

ubioru i zachowania 

 

- identyfikowanie się z państwem 

polskim i regionem, znajomość 

symboli narodowych i Hymnu Polski 

-kształtowanie postawy 

odpowiedzialności obywatelskiej 

poprzez udział w wyborach do 

samorządu szkolnego, parlamentu 

oraz projektów lokalnych 

 

- pogadanki  

- wyjazd do Regionalnego Zakładu 

Odzysku Odpadów w Sianowie 

nauczyciele , rodzice 

 

 

 

 

nauczyciele,  rodzice 

 

 

nauczyciele , rodzice 

 

 

 

 

 

nauczyciele 

M. Korkozowicz 

cały rok szkolny 

 

 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

cały rok szkolny 

26 września 

II. Kształtowanie 

kreatywności i 

przedsiębiorczości 

1.Rozwijanie 

zainteresowań i uzdolnień 

 

 

 

 

 

 

2.Podejmowanie działań 

charytatywnych 

 

 

 

- udział w zajęciach pozalekcyjnych,  

- organizacja wystaw prac i 

kiermaszów,  

- udział w występach artystycznych,  

- udział w konkursie 

kolekcjonerskim,  

- udział w zawodach sportowych  

 

- wykonywanie kartek świątecznych 

i upominków dla podopiecznych w 

hospicjum 

-akcja „Dzieci –Dzieciom” 

hospicjum dla dzieci 

nauczyciele , rodzice 

nauczyciele, rodzice 

 

nauczyciele, rodzice 

nauczyciele, rodzice 

 

nauczyciele w-f, rodzice 

 

A. Jurkowska 

D. Arasztowska 

nauczyciele 

M. Korkozowicz 

 

cały rok szkolny 

cały rok szkolny 

 

 

VI 2020 

 

cały rok szkolny 

 

XI, XII 2019 

III, IV 2020 

 

XI, XII 2019 

III, IV 2020 



 

 

 

 

3.Rozwijanie 

samodzielności i 

zaradności życiowej 

 

 

 

- zbiórki żywności  z Bankiem 

Żywności i Caritas 

- zbiórki pieniężne WOŚP 

- współpraca ze schroniskiem dla 

zwierząt  

 

- dokonywanie zakupów 

indywidualnych i grupowych 

- pozyskiwanie informacji z różnych 

źródeł  

- wrażanie uczniów do 

gospodarowania budżetem 

domowym, ustalanie priorytetów 

wydatków oraz oszczędzanie 

A. Osuchowska , 

 K. Szyszkowska 

A. Osuchowska 

D. Arasztowska 

A. Piórkowska 

 

nauczyciele i rodzice 

 

nauczyciele i rodzice 

 

nauczyciele i rodzice 

 

 

IX,XI 2019; 

III, IV 2020 

I 2020 

XI 2019,IV 2020 

 

 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

III. Wdrażanie uczniów 

do aktywnego 

korzystania z dóbr 

społeczności lokalnej 

1. Wyrabianie nawyków 

aktywnego spędzania 

czasu wolnego  

 

 

 

 

 

 

 

2. Poznanie walorów 

krajobrazowych regionu 

 

 

- wyjścia do kina , teatrów, muzeum 

- słuchanie różnych gatunków 

muzyki 

- poszerzenie zbiorów 

kolekcjonerskich 

- udział w imprezach 

zorganizowanych na terenie miasta.  

- wyjazd do teatru muzycznego w 

Gdyni 

 

- rajdy , biwaki 

- spotkanie z panią biolog z ogrodu 

we Włokach 

- wycieczka integracyjna doliną 

Popradu 

-wycieczka do Chłopów- Skarbnica 

Wioski Rybackiej 

 

nauczyciele, rodzice 

nauczyciele, rodzice 

 

nauczyciele, rodzice 

 

nauczyciele, rodzice 

 

M.Bobowicz, 

M.Korkozowicz 

 

A.Osuchowska 

M. Bobowicz 

 

M. Bobowicz 

M. Korkozowicz 

T. Jędraszek 

cały rok szkolny 

 

 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

 

9 X 2019 

 

 

cały rok szkolny 

X 2019 

 

V 2020 

 

19 IX 2019 



IV. Stwarzanie 

warunków 

bezpiecznego 

funkcjonowania 

uczniów w placówce 

1. Przestrzeganie przez 

uczniów i wychowanków 

zasad właściwego 

korzystania z telefonu 

komórkowego.  

 

2. Wprowadzanie i 

przestrzeganie w klasach i 

grupach wychowawczych 

kodeksu zachowania.  

 

3. Wdrażanie uczniów do 

przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa w ruchu  

drogowym.  

 

 

 

 

 

4. Zaznajamianie uczniów 

z prawidłowym 

postępowaniem podczas 

zagrożenia pożarowego.  

 

5. Wdrażanie uczniów do 

bezpiecznego i celowego 

wykorzystywania 

technologii informacyjno-

komunikacyjnej 

- pogadanki dla uczniów 

- informacje dla  rodzicami 

- egzekwowanie zapisów procedury 

 

 

 

- opracowanie i podpisanie przez 

uczniów kodeksu zachowania 

 

 

 

- pogadanki  

- wyjścia do miasta 

- korzystanie z komunikacji 

miejskiej 

- szkolenie zakresu pierwszej 

pomocy 

- bezpieczeństwo w ruchu drogowym 

(Miasteczko Ruchu Drogowego)  

 

- spotkanie ze strażakami 

- udział w alarmach p.poż  

- zajęcia lekcyjne 

 

 

- zajęcia lekcyjne 

- informacje dla  rodziców 

- niebezpieczeństwo cyberprzemocy 

i gier komputerowych –pogadanka 

dla uczniów,  

- szkolenie dla rodziców 

nauczyciele, 

nauczyciele 

nauczyciele, rodzice 

 

 

 

wychowawcy klas i grup 

wychowawczych 

 

 

 

nauczyciele, rodzice 

nauczyciele , rodzice 

nauczyciele, rodzice 

 

koło PCK 

koło PCK ,  

Straż Miejska 

 

 

koło PCK 

nauczyciele 

nauczyciele 

 

 

nauczyciele 

nauczyciele 

koło PCK, Straż Miejska 

 

 

Akademia Rodziców 

cały rok szkolny 

na zebraniach  

cały rok szkolny 

 

 

 

IX 2019 

 

 

 

 

cały rok szkolny 

cały rok szkolny 

cały rok szkolny 

 

2 razy w roku 

 

IX, X 2019 

 

 

XII2019 

1 raz w roku 

cały rok szkolny 

 

 

cały rok szkolny 

na zebraniach 

I półrocze 

 

 

II półrocze 

 



V. Promowanie 

zdrowego stylu życia 

1. Utrwalenie nawyków 

zdrowego odżywiania- 

upowszechnianie 

informacji o korzyściach 

płynących ze spożywania 

owoców, warzyw i innych 

zdrowych produktów, 

zachęcanie do spożywania 

produktów regionalnych i 

ekologicznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Edukacja z zakresu 

przeciwdziałania 

marnotrawienia żywności 

 

3.Wdrażanie do 

aktywności fizycznej. 

 

 

 

- wspólne zakupy i spożywanie 

warzyw i owoców w klasach i 

grupach wychowawczych,  

-”Smacznie i zdrowo” cykl zajęć 

praktycznych w pracowni 

gospodarstwa domowego 

- konkurs plastyczny promujący 

zdrowy styl życia 

-realizacja programu” Zdrowo jesz- 

lepiej żyjesz” 

 

- warsztaty dla uczniów  i rodziców 

„Zdrowe słodycze” 

 

-Dzień owocowo- warzywny 

 

 

wycieczka do Gospodarstwa 

Ekologicznego 

 

 

- zajęcia lekcyjne 

-pogadanki 

 

 

- promocja zdrowego i bezpiecznego 

spędzania czasu wolnego - 

pogadanka 

- udział w zawodach sportowych 

 

-program edukacyjny „Dziel się 

uśmiechem” 

nauczyciele 

 

 

nauczyciele prowadzący 

zajęcia gosp. domowego 

 

E .Nurkowska,  

E. Wrzesińska 

M. Korkozowicz 

M. Bobowicz 

 

I. Bieniecka,  

E. Nurkowska 

 

M. Korkozowicz 

klasy Vc,VIa, VIIa,VIIb 

 

M. Korkozowicz, M. 

Pigoń , T. Jędraszek 

klasy Vc,VIa, VIIa,VIIb 

 

nauczyciele, PCK 

rodzice 

 

 

-nauczyciele, rodzice 

 

 

nauczyciele w-f, rodzice 

 

nauczyciele , PCK 

cały rok szkolny 

 

 

II półrocze 

 

 

X 2019 

 

II półrocze 

 

 

XI 2019, III 2020 

 

 

X 2019,V 2020 

 

 

17 X 2019 

 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

 



4.Wdrażanie do  

prawidłowego dbania o 

higienę jamy ustnej. 

  

5. Przeciwdziałanie 

uzależnieniom. 

 

 

 

-pogadanki 

-spotkanie z policjantem 

-praktyczne ćwiczenia kształtujące 

umiejętność odmawiania 

(materiały dostarczy 

M.Korkozowicz) 

 

nauczyciele, rodzice 

PCK, policja 

nauczyciele, rodzice 

 

 

cały rok szkolny 

II półrocze 

cały rok szkolny 

VI. Kształtowanie u 

uczniów umiejętności 

radzenia sobie w 

trudnych sytuacjach 

1. Wyrabianie 

umiejętności radzenia 

sobie z własnymi 

emocjami,  

przeciwdziałanie 

przemocy i agresji.   

 

2. Kształtowanie 

umiejętności 

identyfikowania zagrożeń 

związanych z 

wykorzystaniem 

seksualnym. 

 

3.Nauka radzenia sobie w 

sytuacjach nowych, w 

nowym środowisku 

- spotkania z policjantem 

- pogadanki,   

- zajęcia warsztatowe w klasach 

- spotkania z psychologiem 

- zajęcia dogoterapii 

 

 

- rozmowy z uczniami i rodzicami 

- ćwiczenia z zakresu asertywności 

- spotkanie dla rodziców 

 

 

 

 

-ćwiczenia praktyczne zachowań w 

nowych sytuacjach wobec osób 

obcych i nowo-poznanych 

- udział w wycieczce szkolnej 

 

- inne wyjścia i wycieczki 

 

 

Koło PCK, policja 

nauczyciele 

nauczyciele 

psycholog 

M. Korkozowicz 

 

 

nauczyciele 

nauczyciele, rodzice 

Akademia Rodzica 

 

 

 

 

M.Witczak 

 

 

M. Korkozowicz 

M. Bobowicz 

nauczyciele, 

wychowawcy grup 

wychowawczych 

2 razy w roku 

cały rok szkolny 

cały rok szkolny 

cały rok szkolny 

cały rok szkolny 

 

 

cały rok szkolny 

cały rok szkolny 

II półrocze 

 

 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

V 2020 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

                                                                                                         Program  opracowały: I. Bieniecka, E. Nurkowska, E. Wrzesińska, M. Witcza 


