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Prawna podstawa opracowania Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego:  
 

 

 Konwencja o Prawach DzieckaUstawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189). 

 Rozporządzenie  MEN  z  dnia  17 czerwca 2016 r  roku  w  sprawie  podstawy  programowej  wychowania przedszkolnego  oraz  kształ-

cenia  ogólnego  w  poszczególnych  typach  szkół, 

 Rozporządzenie  MEN z dnia 17.03. 2017 r  w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. 

 Rozporządzenie MEN z dnia 11.08. 2017 r w sprawie wymagań wobec szkół i placówek 

 Rozporządzenie  MENiS  z  dnia  9  sierpnia 2017 r  roku  w  sprawie  udzielania  i  organizacji  pomocy  psychologiczno – pedagogicz-

nej  w  publicznych  przedszkolach,  szkołach  i  placówkach, 

 Rozporządzenie  MEN  z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie zakresu  i form prowadzenia  w szkołach  i placówkach  działalności  wy-

chowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii, 

 Priorytety Ministra Edukacji i Nauki na rok szkolny 2021/2022, 

 Plan nadzoru pedagogicznego Podkarpackiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2021/2022, 

 Poradnik MEN „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego 

uczniów”. 

 Statut Szkoły Podstawowej w Kopciach, 

 Plan Pracy Szkoły na rok szkolny 2021/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

Wstęp 

 

Planując program profilaktyczno-wychowawczy na rok szkolny 2021/2022 uwzględniamy fakt, że znajdujemy się w sytuacji szczególnej 

-  z uwagi na stan epidemii COVID-19. Chcemy zrobić wszystko, by uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, uczyli się i pracowali       

w bezpiecznych warunkach. 

Z uwagi na zalecenia MEN i Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz GIS i SANEPID-u w Rzeszowie niniejszy program jest 

przygotowany z uwzględnieniem możliwości jego zmiany lub modyfikacji, w zależności od sytuacji w jakiej znajdzie się szkoła. Nauczanie na 

odległość może generować inne problemy niż te, które pojawiają się w trakcie nauki stacjonarnej. W razie konieczności program zostanie 

dostosowany do możliwości jakie ma szkoła w czasie nauczania na odległość lub stanu zagrożenia epidemiologicznego. 

Wiele zadań, które były realizowane w naszej szkole w ubiegłych latach będzie kontynuowane: uczniowie będą brać udział w realizacji 

programów profilaktycznych (przy współpracy z oddziałem SANEPID-u w Kolbuszowej), nauczyciele będą organizować konkursy promujące 

czytelnictwo, rozwijające umiejętności matematyczne i językowe oraz wdrażające do racjonalnego korzystania z technologii komputerowej. 

Zgodnie z zaleceniami postawimy szczególny nacisk na wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, wychowanie do wrażliwości na 

prawdę i dobro, edukację patriotyczną i nauczanie historii, działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich 

uczniów (szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19) oraz rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko 

naturalne. Wychowawcy wszystkich klas będą przeprowadzać lekcje wychowawcze, których tematy powiązane z zaleceniami MEiN                     

i kuratorium. 

Nasze Koło Wolontariatu będzie działać w oparciu o akcje, które można przeprowadzić zdalnie lub przy zachowaniu wymaganych 

środków ostrożności. 

Planujemy działania profilaktyczne dotyczące świadomości uczniów i ich rodziców na temat zagrożenia zachorowaniem na covid-19, 

będziemy opracowywać regulaminy i procedury bezpieczeństwa dla wszystkich, którzy mają kontakt z naszą szkołą. 

      Program posiada własny charakter i świadczy o społeczności szkolnej. Powstał po przeprowadzeniu analizy potrzeb uczniów, rodziców  

i nauczycieli.  Integruje uniwersalne wartości promowane przez szkołę. Na jego podstawie opracowany został kalendarz imprez i uroczystości 

szkolnych. Program uwzględnia trudności z jakimi spotkaliśmy się podczas nauczania zdalnego (zgłaszane przez nauczycieli, uczniów oraz ich 

rodziców). Zwrócimy uwagę na bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów w szkole oraz ich bezpieczeństwo cyfrowe. 
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PODSTAWOWE ZASADY REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO 

 

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w 

rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego. 

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości 

o zdrowie. 

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji 

patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane 

wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych. 

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, 

zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia 

dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie 

kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne. 

5. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. 
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SZKOŁA W ŚRODOWISKU LOKALNYM 

 

 Środowisko ma ogromny wpływ na rozwój osobowości ucznia. Może ono być pomocne w kształtowaniu odpowiednich postaw moralnych,  

w przygotowaniu wychowanków do dobrych wyborów życiowych.  

 

Nasza szkoła współpracuje z instytucjami, organizacjami społecznymi, między innymi:                                                             

- Urzędem Gminy,  

- Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dzikowcu, 

- Parafią Rzymskokatolicką pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Kopciach, 

- Regionalną Fundacją Rozwoju „Serce” w Kolbuszowej 

- Środowiskowym Domem Samopomocy w Spiach, 

- Leśnictwem w Lipnicy, 

- Komisariatem Policji, 

- Strażą Pożarną, 

- Szkołami Podstawowymi gminy Dzikowiec, 

- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dzikowcu, 

- Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Kolbuszowej, 

- Wydawnictwami „ Nowa Era”, „OPERON”, Oxford University Press, Pearson, WSiP i Mac 

- Samorządowym Ośrodkiem Kultury w Nowej Dębie, 

- Kołem Gospodyń Wiejskich w Kopciach, 

- Szkołami z gminy Dzikowiec, 

- Świetlicą „Świetlik” w Spiach, 

- KS Kopcie. 

 

 

 

 

 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSvYTsm-vOAhVKMJoKHWrsBZQQFgg4MAE&url=https%3A%2F%2Felt.oup.com%2Fcontactus&usg=AFQjCNEZudUHYlor7iHR7J6eYd0YivaWtQ
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CELE 

OGÓLNE 

SPOSÓB REALIZACJI 

 

 

Kształtowanie 

poczucia 

tożsamości  

narodowej 

 

 

 Przygotowanie uroczystości z okazji rocznic i świąt (11 listopada, 3 maja) 

 „Znicz dla nieznanego żołnierza” wyjazd przedstawicieli SU na cmentarz w Majdanie Królewskim, 

 Akcja „Biało – Czerwona” – propagowanie dekorowania okien w szkole i w domach flagami i dekoracjami z okazji świąt państwowych, 

 Udział w dziesiątej odsłonie Narodowego czytania „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej, 

 Organizacja marszu z okazji 3 Maja (przejście uczniów z flagami przez naszą miejscowość), 

-     Organizacja wycieczki krajoznawczej uczniów klas I-III do Krakowa, 

-     „Wszyscy znamy cały hymn” – akcja nauki wszystkich zwrotek hymnu 

 

 

Kształtowanie 

właściwej postawy 

wobec środowiska 

lokalnego oraz 

pielęgnowanie 

tradycji regionu 

 

 „Moja Mała Ojczyzna” – lekcje  na temat regionu (zgodnie z programem nauczania), 

 Uroczystość upamiętniająca śp. Ks. Józefa Burlikowskiego, proboszcza Kopci, Msza Św. połączona z wyjściem na cmentarz parafialny, 

 Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę i 40-lecie wyboru Jana Pawła II na papieża, 

 Udział uczniów w akcji „Dzień wspólnego czytania z kołem Gospodyń Wiejskich” z okazji Ogólnopolskiego tygodnia czytania dzieciom, 

 

 

Dbanie o zdrowie i 

wzmacnianie 

odporności 

 

 

- „Profilaktyka COVID-19” – przygotowanie przez uczniów klasy VII ulotki informacyjnej dla ich kolegów, 

- udział w gminnym programie fluoryzacji zębów, 

- udział w ogólnopolskim programie „Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii” poprzez organizację zajęć sportowych w ramach „Sport 

klubu”, 

- akcja „Aktywne ferie” – organizacja zajęć dla uczniów podczas ferii zimowych, 

- akcja „Dzienniczek ruchu” – zachęcanie uczniów klas IV-VIII do aktywności fizycznej w domu, 

- współpraca z Klubem Sportowym „Kopcie” – udział uczniów w zajęciach z piłki nożnej,  

- organizacja wyjazdów na basen w Kolbuszowej, 

- organizacja dodatkowych zajęć wychowania fizycznego w ramach SKS-u, 

- wzmacnianie odporności uczniów poprzez organizacje zajęć i lekcji  z wychowania fizycznego na świeżym powietrzu, 

- Wystawa prac plastycznych uczniów klas 0-III nawołujących do przestrzegania zasad higieny osobistej w celu profilaktyki COVID-19,                                                                                

- Uczestnictwo w ogólnopolskich programach prozdrowotnych („Owoce i warzywa”, „Szklanka mleka” i inne), 

- Udział w projekcie SANEPID-u „Bieg po zdrowie” – kl. IV - programie antytytoniowej edukacji zdrowotnej, 

- Udział w projekcie SANEPID-u „Trzymaj formę” - inicjatywie propagującej zdrowy styl życia: promującej zbilansowane odżywianie połączone z 
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regularną aktywnością fizyczną, 

- Organizacja akcji „Rowerowy maj” promującej ekologiczne sposoby docierania do szkoły, 

- Organizacja „Dnia marchewki i jabłka” w celu propagowania spożywania owoców i warzyw 

 

 

Wzmacnianie 

poczucia 

bezpieczeństwa 

 

 

-  „Anonimowa skrzynka” – możliwość anonimowego zgłoszenia trudności i problemów jakie ma uczeń do wychowawcy, 

- „Bezpieczne ferie” – wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie wypoczynku zimowego – klasa „0”-III, 

- Udział w programie „Akademia Bezpiecznego Puchatka” skierowanym do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z 

bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. 

- Budowanie pozytywnej samooceny wśród uczniów klas IV-VIII – zajęcia w ramach lekcji z wychowawcą, 

- „Co to jest stres i jak sobie z nim radzić?”- zajęcia dla uczniów klas IV-VIII w ramach lekcji z wychowawcą, 

- akcja „Aktywne dyżury” – zwrócenie szczególnej uwagi na zachowanie uczniów podczas przerw szkolnych, 

- Zapoznanie z regulaminem obowiązującymi na terenie szkoły (w stołówce szkolnej, sali gimnastycznej, boisku, sali informatycznej itd.) uczniów 

klas „0”-I, 

 Zapoznanie uczniów z Regulaminem funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Kopciach w czasie pandemii COVID–19, 

 Udział w konkursach wiedzowych i plastycznych dotyczących bezpieczeństwa (np. Bezpieczne wakacje, PPOŻ) 

 Przeprowadzenie egzaminu na Kartę Rowerową, 

 Szkolna akcja „Wakacje z głową” wśród uczniów klas „0”-III -  przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku,  

 

 

Rozwijanie 

zainteresowań 

oraz 

wyrównywanie 

szans 

 

 

 

-    Udział w Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Obcojęzycznej w Weryni, 

-    Udział w Powiatowym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej w Majdanie Królewskim 

-    Organizacja koła wyrównawczego z jezyka angielskiego dla klasy VII 

- Organizacja klasowych konkursów „My dictionary“ w klasach „0“-III 

- Udział w XVII Edycji Programu InstaLing dla Szkół pod patronatem MEiN w klasach V-VII, 

 Wzbogacenie zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy 

programowej kształcenia ogólnego, 

 Organizacja klasowych konkursów ortograficznych w klasach IV-VI, 

- „Wychowanie przez czytanie” – udział w programie ogólnopolskim 

-     Konkurs czytelniczy dla uczniów klas O-III „Gang Swojaków”, 

-   „Matematyczny rachmistrz” – klasowe konkursy matematyczne w klasach IV-VII 

-   Konkurs tabliczki mnożenia i dzielenia” w klasie III 

-   Udział uczniów w konkursach matematycznych organizowanych przez różne instytucje i okoliczne szkoły, 
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- Udział uczniów w konkursach muzycznych organizowanych przez różne instytucje i okoliczne szkoły, m.in. gminny konkurs „Śpiewam, bo lubię“ i 

„Piosenki Patriotycznej“ w Majdanie Królewskim, 

- Udział uczniów w konkursach plastycznych organizowanych przez różne instytucje i okoliczne szkoły, m.in. „Bezpieczne wakacje“ 

- Udział uczniów w konkursach recytatorskich organizowanych przez różne instytucje i okoliczne szkoły, 

- Udział w gminnym konkursie wiedzy dla uczniów klas III „Asy z III klasy“, 

- Udział w konkursach przedmiotowych, 

- Udział w zawodach sportowych na różnych szczeblach m.in. warcabowym, tenisa stołowego, siatkówki, lekkoatletycznych, 

- Organizacja dla uczniów klas VI-VIII konkursu geograficznego „Państwa 3 kontynentów“ 

- Doradztwo zawodowe – zadania zostały ujęte w planie doradztwa zawodowego, 

- Udział uczniów w kole warcabowym, 

- Udział uczniów klas IV i VIII w zajęciach wyrównawczych z matematyki, 

- Udział uczniów klas IV - VIII w zajęciach wyrównawczych z języka polskiego, 

- Udział uczniów klas I-III w zajęciach wyrównawczych, 

- Udział uczniów klas IV i VI w zajęciach rewalidacyjnych, 

- Udział uczniów klasy VIII w zajęciach przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty z matematyki, 

- Udział uczniów klasy VIII w zajęciach przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, 

- Udział uczniów klas I-III w zajęciach plastycznych, 

- udział uczniów klas I-VI w wycieczce do Krakowa, 

- udział uczniów klas „0”-III w wycieczce do Rzeszowa, 

- udział uczniów klas „0”-III w wycieczce do Pacanowa i na Święty Krzyż, 

- udział uczniów klas VI-VIII w wycieczce do Warszawy, 

- organizacja Szkolnego konkursu o Kardynale Wyszyńskim (plastyczny i wiedzowy), 

- udział uczniów klas IV-VI w szkolnym konkursie „Mój przyjaciel z książki” połączony z wystawą prac, 

- organizacja kiermaszy książek na terenie szkoły dla zainteresowanych uczniów, 

- udział uczniów klas IV-VIII w konkursie czytelniczym „Wybrane lektury uzupełniające”, 

- przygotowanie gazetek o książkach dla dzieci z okazji międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci, 

- udziału w II Międzynarodowej edycji VI Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie pt. Przerwa na czytanie - bicie 

rekordu w czytaniu na przerwie,  w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom, 

- udział uczniów w gminnym konkursie warcabowym, 

- wycieczka  do Świerszczowa „Wycieczka do lasu przyjemne z pożytecznym”, 
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Roztropne 

wykorzystanie 

technologii  

 

 

-     „Każdy może programować” - zajęcia rozwijające z programowania w klasie III 

 Przygotowanie scenariusza zajęć wychowawczych dla klas IV-VIII w ramach świadomości kulturalnego zachowania w Internecie, walki z 

„hejtem” i Cyberprzemocą oraz sposoby chronienia się przed nimi, 

 organizacja akcji „Dzień bez telefonu”, 

 

 

Wspieranie 

rodziny 

w  realizowaniu 

funkcji 

wychowawczej. 

 

 

 Organizacja zajęć wychowania do życia w rodzinie 

 Konsultacje wychowawców z rodzicami podczas wywiadówek, spotkań indywidualnych, rozmów telefonicznych, 

 Współpraca z GOPS-em – monitorowanie sytuacji materialnej i społecznej dzieci, 

 Udostępnianie informacji na temat działalności szkoły na stronie internetowej placówki, 

 Współpraca z rodzicami przy organizacji imprez szkolnych np. pasowanie na ucznia, zabawa choinkowa, piknik rodzinny, dzień babci i dziadka 

- Organizacja rodzinnego konkursu na ozdobę bożonarodzeniową dla uczniów klas 0-III i ich rodzin 

-  Organizacja rodzinnego konkursu na ozdobę wielkanocną dla uczniów klas IV-VIII i ich rodzin 

- Organizacja spotkania psychiatry dziecięcego z rodzicami (temat „Rozpoznawanie u dzieci objawów depresji”), 

- organizacja spotkania z przedstawicielem PPP w Kolbuszowej z rodzicami na temat wartości wspólnie spędzanego czasu, 

- Udział w programie edukacyjnym SANEPID-u  „Moje dziecko idzie do szkoły”, 

- Propagowanie na stronie internetowej szkoły i portalu społecznościowym szkoły informacji na temat możliwości aktywnego spędzania czasu dla 

całych rodzin np. pikniki, festyny, pokazy, rajdy rowerowe, biegi uliczne itp., 

- Udział uczniów i ich rodziców w międzynarodowej akcji głośnego czytania przez rodziców, 

- udział uczniów klas „0”-III w akcji „Poczytaj mi babciu, poczytaj mi dziadku”, 

 

 

Wychowanie do 

wrażliwości na 

prawdę i dobro. 

Kształtowanie 

właściwych 

postaw 

szlachetności i 

zaangażowania 

społecznego. 

 

 

- Organizacja zbiórki nakrętek dla Kacperka serafina z Majdanu Królewskiego, 

- Organizacja zbiórki makulatury dla Stowarzyszenia Pomocy osobom Niepełnosprawnym  „Iskierka” w Kolbuszowej, 

- Współpraca przy organizacji akcji charytatywnych z Regionalną Fundacją Rozwoju „Serce” w Kolbuszowej, 

- Współpraca przy organizacji akcji charytatywnych z Parafią Rzymskokatolicką pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w 

Kopciach, 

- Współpraca przy organizacji akcji charytatywnych z Kołem Gospodyń Wiejskich w Kopciach, 

- Współpraca przy organizacji akcji charytatywnych ze Świetlicą „Świetlik” w Spiach, 

- Organizacja szkolnego konkursu plastycznego dla uczniów klas „0”-III „Pomagam jak mogę”, którego celem jest zachęcenie uczniów do pomocy 

osobom starszym, 

- Akcja „Dzielimy się wiedzą” mająca na celu pogłębienie relacji pomiędzy uczniami poprzez pomoc koleżeńską 
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Kształtowanie 

właściwych 

postaw 

społecznych, 

nawyków 

kulturalnego 

zachowania.  

Wdrażanie do 

życia w 

społeczności 

szkolnej i w grupie 

rówieśniczej. 

 

-    Demokratyczny wybór klasowego i szkolnego samorządu 

 Udział w organizowaniu klasowych imprez (Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Walentynki itp.) – z uwzględnieniem wytycznych dotyczących 

profilaktyki zachorowań na COVID-19 

 Realizowanie na zajęciach z wychowawcą tematyki poświęconej prawom i obowiązkom ucznia, tworzenie kodeksów ucznia, 

 Akcja „Świętujemy urodzinki” – imprezy klasowe, 

 Prezentowanie osiągnięć uczniów podczas apeli, na gazetkach ściennych, stronie internetowej szkoły, udzielanie częstych pochwał uczniom za 

wykonywaną pracę, angażowanie się w życie szkoły, 

-   Udział uczniów klasy VIII w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Emocja” 
 

 

Rozwijanie 

postawy 

odpowiedzialności 

za środowisko 

naturalne 

 

- Akcja „Zielona klasa” – promowanie troski o kwiaty w klasach, 

- Akcja „Parapetowa hodowla” – zakładanie domowych hodowli przez uczniów klas „0”-III i V, 

- „Poznajemy rośliny naszych łąk” – zakładanie zielnika przez uczniów klasy VI, 

- Udział w akcji 28 edycji akcji „Sprzątanie Świata. Polska” przez uczniów klas „0”-VIII, 

- udział uczniów w kampanii informacyjno-edukacyjna promująca postawy prośrodowiskowe na temat pozytywnych aspektów segregacji odpadów 

„Piątka za segregację” 

- Udział w zbiórkach nakrętek i makulatury, 

- Współpraca przy organizacji akcji ekologicznych z leśnictwem w Lipnicy, 

- Udział uczniów oddziału przedszkolnego w ogólnopolskim programie edukacyjnym dla przedszkoli opracowanym wspólnie z Ministerstwem 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Skąd się biorą produkty ekologiczne”, 

- Udział w warsztatach – „Dzieciaki Sadzeniaki!”, której celem jest uczenie dzieci pielęgnacji roślin i rozbudzanie w nich zainteresowań przyrodą 

(organizator: sklep Leroy Merlin w Mielcu), 

- Spotkanie z leśniczym uczniów klas „0”-III – w ramach ogólnopolskiej akcji „Leśna szkoła z klimatem” 

- Udział uczniów klasy II w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, 

- Udział uczniów klas „0”-III w akcji „Znam szkolny ogródek” - adopcja drzewa lub krzewu na szkolnym podwórku, 

- Udział uczniów klasy VIII w akcji „Znam szkolny ogródek” – opisanie gatunków roślin występujących w szkolnym ogródku, 

- Udział uczniów klas IV-VII w akcji „Znam szkolny ogródek” – przygotowanie gazetki na temat wybranego gatunku roślin występujących w 

szkolnym ogródku, 

- udział w ogólnopolskiej akcji „Filtrujemy dla Bałtyku” poprzez przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów w klasach „0”-III i IV-VIII 
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Program realizowany od 01.09.2021r. do 25.06.2022r. 

Istnieje możliwość realizacji imprez, udziału w konkursach niezawartych w Szkolnym Programie Wychowawczo - Profilaktycznym,  jeżeli ich 

treść jest zgodna z zadaniami wychowawczymi szkoły. 


