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 Załącznik nr 1  do Uchwały  nr 5 / 2022/2023  z dnia 13 września 2022 r. 

 

 

PROGRAM  

WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY   

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SOKOLE 

 
PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Sokole został opracowany w oparciu o: 

1. Statut Szkoły Podstawowej w Sokole; 
2. Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych zgodnie z Rozporządzeniem MEN 
3. Wnioski z nadzoru pedagogicznego; 
4. Wyniki diagnozy potrzeb wychowawczych i profilaktycznych przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. 
5. Kierunki polityki oświatowej państwa 
6. Oceny potencjału i możliwości rozwojowych uczniów  
7.   Identyfikacji środowiska lokalnego, 

8.   Zasobów szkoły: przygotowanie merytoryczne nauczycieli do podejmowania działań wychowawczych i profilaktycznych, 

zasoby materialne (boisko szkolne, pracownie, sala gimnastyczna), zasoby techniczne (wyposażenie pracowni), zasoby 

organizacyjne. 

9.   Analizy dotychczasowych działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły, 

 

Uwaga: Kolorem czerwonym oznaczono treści wprowadzone w roku szkolnym 2022/2023  

 

 

ROK SZKOLNY 

2022/2023 
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MISJA 

Chcemy być szkołą, która kształcić będzie uczniów na miarę XXI wieku, tak, aby potrafili radzić sobie w zmieniającym się 

współczesnym świecie i stawić czoła coraz bardziej wymagającej rzeczywistości, tak, aby w sposób najbardziej efektywny i wydajny 

umożliwić młodym ludziom rozwój. Celem nadrzędnym naszej placówki jest wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania 

poprzez stwarzanie uczniom optymalnych warunków do ich prawidłowego i wszechstronnego rozwoju oraz ścisła współpraca z bliższym  

i dalszym otoczeniem działając dla dobra społeczności szkolnej, lokalnej oraz społeczeństwa polskiego. Szkoła ma być miejscem 

wzajemnego samorozwoju poprzez stwarzanie warunków rozwoju różnorodnych talentów i miejscem pielęgnowania podstawowych i 

ponadczasowych wartości poprzez wykorzystanie dziedzictwa kulturowego.  

 
Misją szkoły jest w ciągu ośmioletniego okresu nauki  jest ukształtować wychowanka, który:   
 

 posiada umiejętność współżycia społecznego; jest odpowiedzialny, kulturalny, tolerancyjny, samokrytyczny, panuje nad emocjami, 

dokonuje obiektywnych osądów, 

 ma ukształtowane postawy proekologiczne, prozdrowotne, prorodzinne, jest wrażliwy, potrafi dokonywać obserwacji, świadomie 

dba o swoje zdrowie, 

 swobodnie porusza się w świecie medialnym, umie poszukiwać informacji, potrafi wykorzystać poznaną wiedzę, 

 w miarę aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym, zna dorobek kultury polskiej – szczególnie własnego regionu,  

 posiada wiedzę zawartą w podstawach programowych, umie osiągnąć cele, rozpoznaje swoje uzdolnienia, jest twórczy, pracowity, 

rzetelny i wytrwały, 

 posiada umiejętności komunikacji w jednym języku obcym,  

 sprawnie posługuje się komputerem w zakresie podstawowych tekstów, sposobów zdobywania i wykorzystywania informacji oraz 

własnego uczenia się. 

WIZJA 

   Szkoła nasza: 

· będzie wspólnotą i wszyscy jej członkowie (nauczyciele, rodzice, uczniowie) będą tak samo ważni; 

· będzie wspólnotą wychowującą wzajemnie wszystkich, którzy ją tworzą; 

· będzie organizacją uczącą się tzn. taką, która stale poszukuje sposobów odnowy poprzez nieustanny proces zespołowej refleksji, 

oceny dokonań i zasad postępowania oraz doskonali pracowników z myślą o dobru uczniów; 
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     Strategiczne kierunki rozwoju. 

 uzyskiwanie przez uczniów jak najwyższych wyników egzaminów zewnętrznych i sprawdzianów wewnętrznych poprzez 

prowadzenie szerokiego zakresu działań lekcyjnych i pozalekcyjnych (koła zainteresowań i przedmiotowe, konkursy, zajęcia 

wyrównujące szanse edukacyjne), a także poprzez systematyczne doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli; 

 podejmowanie przez nauczycieli działań, dzięki którym każdy uczeń może odnieść sukces na miarę własnych możliwości;  

 indywidualizacja procesu nauczania;  

 odkrywanie i rozwijanie talentów uczniów nie tylko zdolnych, ale również mających problemy z nauką;  

 zapobieganie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji;  

 wychowanie ucznia zgodnie z ideami patriotyzmu - poszanowanie tradycji poprzez obchody świąt, ważnych rocznic i wydarzeń 

historycznych; 

 kreowanie postaw proekologicznych, społeczno-moralnych, patriotycznych, obywatelskich, empatycznych i prozdrowotnych 

poprzez udział szkoły w akcjach charytatywnych i ekologicznych oraz różnych uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych. 

 dobre przygotowanie uczniów do dalszej nauki; 

 zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego ucznia; 

 rozwój bazy dydaktycznej,; 

 rozwój stosowania technologii komputerowej i informacyjnej; 

 promowanie szkoły i wartości edukacji w środowisku lokalnym; 

 propagowanie właściwych relacji interpersonalnych i zachowań społecznych; 

 rozwój samorządności uczniów; 

 rozwijanie zainteresowań uczniów; 

 włączanie rodziców do życia szkoły; 

 współpraca szkoły z instytucjami i innymi podmiotami w dziedzinie edukacji, wychowania i bezpieczeństwa; 

Sylwetka absolwenta szkoły 

Celem szkoły jest wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci, ale przede wszystkim kształcenie młodego pokolenia. Pragniemy, aby nasz 

absolwent był młodym człowiekiem, który: 

 bardzo dobrze posługuje się ojczystym językiem polskim; 

 zna historię własnego kraju i regionu; 

 rozwija swoje zainteresowania; 

 potrafi określić swoje potrzeby; 
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 wie co sprzyja, a co zagraża zdrowiu; 

 potrafi odrzucić niekorzystną, szkodliwą propozycję spędzania czasu; 

 zna i wykorzystuje zasady dobrego wychowania; 

 dobrze posługuje się językiem angielskim w typowych sytuacjach; 

 przetwarza informacje i posługuje się prostymi programami komputerowymi oraz dobrze radzi sobie z technologią komputerową; 

 umie korzystać z różnych źródeł wiedzy i czyta ze zrozumieniem; 

 umie przygotowywać się do sprawdzianów i prac klasowych; 

 pomaga innym i wspólnie z rówieśnikami rozwiązuje problemy; 

 jest tolerancyjny; 

 

Nauczyciel w naszej szkole: 

· uczy poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią 

informacyjną; 

· uczy odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków; 

· uczy rozwiązywania problemów w sposób twórczy; 

· troszczy się o harmonijny rozwój ucznia; 

· wprowadza go w świat wiedzy;  

· stwarza sytuacje, w których uczeń rozwija wszystkie sfery swojej osobowości; 

· rozwija zdolności myślenia oraz dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności;  

· pozytywnie motywuje uczniów do nauki; 

· dąży do tego, aby być autorytetem, doradcą i przewodnikiem; 

· zna możliwości intelektualne ucznia i dostosowuje do nich swoje wymagania i metody pracy; 

 

Wychowawca w naszej szkole: 

· wspiera uczniów w poszukiwaniu dalszej drogi ich rozwoju; 

· integruje zespół klasowy; 

· kształtuje wzajemne  stosunki  między uczniami na zasadach  życzliwości i współdziałania, wytwarza atmosferę sprzyjającą 

rozwijaniu wśród nich więzi koleżeństwa i przyjaźni; 

· rozwija społeczną aktywność uczniów, wyrabia w nich poczucia odpowiedzialności za ład, czystość i estetykę klasy oraz ogólnych 

pomieszczeń  i terenu szkoły; 
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· inspiruje i wzmacnia współpracę z rodzicami; 

· pomaga odkrywać godność człowieka; 

· wspiera rodziców w procesie wychowania; 

· wdraża do samodzielności i odpowiedzialności; 

· przygotowuje do aktywnego udziału w życiu społecznym; 

· zapewnia uczniom poznawanie dziedzictwa kultury narodowej;  

· bada przyczyny niewłaściwego zachowania się uczniów, podejmuje  środki zaradcze wspólnie z zespołem uczniowskim, rodzicami      

i nauczycielami; 

· mediuje w sytuacjach trudnych pomiędzy uczniami a nauczycielami; 

 

OBSZARY, CELE I ZADANIA O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYM 

Nadrzędnym celem programu jest zrównoważony i wszechstronny rozwój ucznia w sferach: osobowej, intelektualnej, aksjologicznej, 

emocjonalno-duchowej, społecznej, moralnej i fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem misji i wizji szkoły, potrzeb uczniów i rodziców. 

 

OBSZAR: ZDROWIE – EDUKACJA ZDROWOTNA  

1. Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim członkom społeczności szkolnej ( zasady BHP) 

2. Nauka udzielania pierwszej pomocy.  

3. Nabywanie umiejętności dbania o własne zdrowie. Promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.  

 

OBSZAR: RELACJE – KSZTAŁTOWANIE POSTAW SPOŁECZNYCH 

1. Pielęgnowanie zwyczajów i tradycji szkoły, obrzędowości i samorządności w szkole. 

2. Budowanie więzi uczuciowych: przyjaźni, szacunku, tolerancji oraz prawidłowego komunikowania się względem  rówieśników, osób 

starszych, niepełnosprawnych, chorych, innego wyznania itp.  

3. Wolontariat. Integracja i współdziałanie. Pomoc koleżeńska.  

4. Kształtowanie postaw i nawyków proekologicznych.  

5. Zapewnienie efektywnej współpracy z domem i integracji ze środowiskiem lokalnym. Podnoszenie kompetencji wychowawczych 

rodziców i prawnych opiekunów.  
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OBSZAR: KULTURA - WARTOŚCI, NORMY I WZORY ZACHOWAŃ 

1. Przestrzeganie praw dziecka w szkole - prawa i obowiązki ucznia.  

2. Rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich, kształtowanie więzi z rodziną , regionem i krajem ojczystym. Zainteresowanie 

przeszłością i teraźniejszością Polski. 

3. Wdrażanie do przestrzegania ogólnie przyjętych norm moralnych i społecznych, wzorów zachowań. 

4. Promowanie dorobku szkoły i osiągnięć uczniów.  

5. Podejmowanie działań umożliwiających rozwój uczniów zgodny z ich talentami i zainteresowaniami  
 

OBSZAR: BEZPIECZEŃSTWO – PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH (PROBLEMOWYCH)  

1. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym. Zapewnianie pomocy psychologiczno – pedagogicznej ze szczególnym uwzględnieniem 

dzieci mających trudności w nauce i zachowaniu Pomoc wychowankom i rodzinom w trudnych sytuacjach osobistych, emocjonalnych, 

interpersonalnych, i społecznych. 

2. Diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących w środowisku ucznia. 

3. Profilaktyka zachowań ryzykownych i związanych z używaniem środków odurzających i innych substancji szkodliwych dla zdrowia 

fizycznego i psychicznego ucznia.  

4. Profilaktyka agresji i przemocy, w tym przemocy w rodzinie. 

5. Profilaktyka uzależnień od multimediów. 

 

 
OBSZAR: ZDROWIE – EDUKACJA ZDROWOTNA 

 

 
 
 
 

Efekty 

Uczniowie/uczeń: 

 zna podstawowe zasady dbałości o zdrowie własne i innych;  

 zna zasady zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej;  

 podejmuje działania mające na celu zdrowy styl życia w aspekcie fizycznym i psychicznym;  

 prezentuje postawę odpowiedzialności za własne zdrowie; 

 rozwija umiejętność podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku; 

 umiejętnie analizuje zjawiska przyrodnicze;  

 jest świadomy wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin;  

 jest wytrwały w działaniu i dążeniu do celu, zachowuje się adekwatnie w sytuacjach zwycięstwa i porażki; 

 znają  zapisy regulaminów szkolnych oraz stosują  je w praktyce oraz wiedzą jakie czekają ich konsekwencje za 
nieprzestrzegania szkolnych praw;         

 uczęszczający na świetlicę znają zasady kulturalnego i bezpiecznego zachowania się na świetlicy szkolnej            
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i stosują  je w praktyce;   

 wiedzą, że nauczyciel jest osobą, która pomaga w rozwiązywaniu problemów;  

 znają zasady bhp obowiązujące na sali gimnastycznej i boisku szkolnym oraz zasady korzystania ze sprzętów i 
przyrządów sportowych; 

 znają zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, w drodze na zajęcia sportowe/ zawody sportowe; 

 potrafi bezpiecznie dotrzeć do szkoły i ze szkoły do domu; 

 zna regulamin ucznia dojeżdżającego do szkoły; 

 zdobywa kartę rowerową; 

 dba o bezpieczeństwo własne i kolegów; 

 jest świadomy  rozwoju biologicznego swojego organizmu; 

 rozróżnia czynniki wpływające pozytywnie i negatywnie na jego zdrowie i rozwój; 

 prowadzi aktywny tryb życia; 

 uczestniczy w spotkaniach i zajęciach profilaktycznych; 

 zna konsekwencje zdrowotne wynikające ze stosowania używek; 

 dba o higienę ciała w okresie dojrzewania; 
 

Zadania wychowawczo-
profilaktyczne 

(Zadania) Sposoby realizacji Odpowiedzialni  

 
Zapewnienie 
bezpieczeństwa 
wszystkim członkom 
społeczności szkolnej   
(zasady BHP) 

1. Zapoznanie uczniów z zasadami ruchu pieszych (bezpieczna droga do 
szkoły), bezpieczne spędzanie  wolnego czasu, a także właściwego 
zachowania się w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu; 
 
2. Zapoznanie wszystkich uczniów i rodziców ze szkolnymi regulaminami 
i przepisami w tym z regulaminem dla uczniów dojeżdżających; 
 
3. Zapoznanie uczniów z regulaminem świetlicy szkolnej, placu zabaw i 
boiska szkolnego; 
 
4. Spotkania prewencyjne prowadzone we współpracy z Policją, Strażą 

Pożarną i innymi organizacjami;  
 
5. Aktywne pełnienie dyżurów  przez nauczycieli podczas przerw; 
 
6. Sporządzanie kontraktów z uczniami sprawiającymi trudności 
wychowawcze; ustalanie norm zachowania, motywowanie do 
podejmowania konstruktywnych  postanowień osobistych; 

wychowawcy klas/wychowawca 
świetlicy/ nauczyciel zaj. 
technicznych/ nauczyciel w-f 
 
dyrektor/wychowawca klasy/ 
opiekun dowozów 
 
wychowawca świetlicy i klasy/ 
nauczyciel w-f 
 
dyrektor / pedagog specjalny 
 
 
wszyscy nauczyciele 
 
/wychowawca klasy/ rodzice 
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7. Współpraca z rodzicami w zakresie zapobiegania agresji w środowisku 
szkolnym; 
 
8. Zapobieganie samowolnemu opuszczaniu zajęć i terenu szkoły – 
konsekwencje zachowań; 
 
9. Uczenie zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia: powódź,  
pożar, zachowanie na szkolnym korytarzu, szatni, klasie szkolnej, sali 
gimnastycznej. Posługiwanie się telefonami alarmowymi w sytuacjach 
zagrożenia;  
 
10. Zapoznanie z planem ewakuacyjnym szkoły; 
 

 
wszyscy nauczyciele 
 
 
wszyscy nauczyciele 
 
 
wychowawca klasy/n-l techniki,     
n-l wych-fiz. 
 
 
dyrektor/wychowawcy klas/ 
nauczyciel techniki 

 
Higiena osobista  
i otoczenia 

1. Poszerzenie wiedzy na temat higieny osobistej i jej przestrzegania     
(w  tym higiena ciała, odzieży i obuwia) - pogadanka z pielęgniarką , 
analiza broszurek; 

2. Profilaktyka jamy ustnej - fluoryzacja; 
3. Kształtowanie nawyku mycia rąk przed posiłkami i po pobycie                   

    w toalecie. 

pielęgniarka / nauczyciel biologii 
 
 

 
wychowawcy klas 
 

Nauka udzielania 
pierwszej pomocy. 

1.Prowadzenie podczas zajęć wychowania fizycznego warsztatów z 
zakresu sposobów udzielania pierwszej pomocy; 
 

nauczyciel w-f 

 
Rozwijanie poczucia 
odpowiedzialności za 
zdrowie swoje i innych, 
kształtowanie 
świadomości własnego 
ciała z uwzględnieniem 
zmian fizycznych i 
psychicznych w okresie 
dojrzewania. 
 

1.Kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności 
radzenia sobie z wyzwaniami, problemami i presją, radzenia sobie ze 
stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji. 
 
2. Rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych 
uczniów – kształtowanie wartości jaką jest odpowiedzialność. 
Kształtowanie umiejętności podejmowania dobrych decyzji. 
 
3.Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez organizowanie zajęć 
sportowych, uczestnictwo w zawodach sportowych; 
 
4.Realizacja programów profilaktycznych mających na celu dbałość o 

wychowawcy klas/ pedagog 
specjalny 
  
 
wychowawcy klas 
 
nauczyciel przyrody i biologii 
 
nauczyciel wych-fiz 
 
 
wychowawcy klas 
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zdrowie, higienę osobistą, zapobieganie chorobom, poznawanie 
sposobów prawidłowego odżywiania się; 
 
5.Akcje propagujące spożywanie zdrowej żywności, owoców, warzyw i 

soków np. „Program dla szkół” 

 
6.Współpraca z: pielęgniarką, dietetykiem, z pracownikami SANEPID- u, 
GOPS-em; Policją , Strażą Pożarną 
 
7.Sposoby zapobiegania chorobom- spotkanie z pielęgniarką, lekarzem,     
   analiza prospektów i ulotek;  
 
8. Właściwe zażywanie lekarstw i stosowanie środków chemicznych; 
 
9. Urozmaicenie i regularność spożywania posiłków; 
 

10. Organizacja czasu wolnego – sposoby organizacji wypoczynku; 
 

11. Dostosowanie sprzętu szkolnego do wzrostu oraz indywidualnych 
potrzeb ucznia 
 

 
 
 
Edyta Flont, Katarzyna Kowalczyk 
 
 
dyrektor/ wychowawcy klas, 
nauczyciel biologii 
 
Nauczyciel biologii 
 
 
Nauczyciel biologii i chemii 
 
Wychowawcy klas 
 
Wychowawcy klas 
 
Wychowawcy klas 

 
Wzmacnianie zdrowia 
psychicznego  

1. Rozpoznawanie i unikanie sytuacji wpływających na złe samopoczucie; 
 
2. Wzmacnianie poczucia własnej wartości poprzez: akceptację siebie 
samego, przedstawianie pozytywnych doświadczeń życiowych; 
 
3. Nabywanie umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach 

zwycięstwa i porażki. Zapobieganie agresji. 
 

4. Likwidowanie deficytów rozwojowych, w szczególności u dzieci ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zajęcia logopedyczne. Zajęcia 
terapii pedagogicznej. 
 

wychowawcy klas/ pedagog 
specjalny 
 
wychowawcy klas/ pedagog 
specjalny 
wychowawcy klas/ pedagog 
specjalny 
 
logopeda, pedagog szkolny, 
wszyscy nauczyciele 

Zagrożenia 
cywilizacyjne i ich skutki 
dla zdrowia i życia.  

1. Analiza artykułów prasowych, prezentacje filmów, dyskusje;  wychowawcy klas/ nauczyciele 
biologii, geografii, historii, chemii 
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OBSZAR: RELACJE – KSZTAŁTOWANIE POSTAW SPOŁECZNYCH 

 

 
 
 
 

Efekty 
 
 
 

Uczniowie/ uczeń/ rodzice:  
 kształtują podstawowe umiejętności komunikacyjne; 

  rozwija umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń; 

 kształtuje umiejętność nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej 
współpracy z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej; 

 jest przygotowany do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi; 

 zna podstawowe prawa i obowiązki wynikające z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju;  

 podejmuje działania mające na celu pomoc słabszym i potrzebującym; 

 nabywa umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów; 

 zostanie czytelnikiem, pozna zasady korzystania z biblioteki; 

 zna demokratyczne formy współżycia w grupie; 

 umie dokonywać odpowiedzialnych wyborów; 

 szanuje pracę nauczycieli, kolegów i pracowników szkoły; 

 angażuje się osobiście w życie szkoły (występuje publicznie, docenia wysiłek kolegów; 

 zna i szanuje dawne tradycje i zwyczaje; 

 umie kulturalnie zachować się podczas uroczystości;  

 jest tolerancyjny w stosunku do osób innej wiary; 

 na co dzień stosuje zwroty grzecznościowe; 

 ma poczucie przynależności do klasy, zna i stosuje zasady twórczej komunikacji; 

 zna wartości obiektywne: prawda, miłość, przyjaźń, wolność, tolerancja i kieruje się nimi w życiu codziennym; 

 bierze aktywny udział w akcjach charytatywnych na terenie szkoły i poza nią; 
Rodzic: 

 jest świadomy trudności w rozwoju, zachowaniu dziecka;  

 wie jak może pokonać trudności wychowawcze dzięki wskazówką udzielonym przez psychologa, pedagoga, 
wychowawcę;  

 wie gdzie ewentualnie może udać się po dodatkową pomoc;  

 poprawia się jego  wydolność wychowawcza; 

 
Pielęgnowanie 
zwyczajów i tradycji 
szkoły, obrzędowości     
i samorządności            
w szkole. 

1.Przyjęcie uczniów  klasy I do społeczności szkolnej: 
- uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego; 
- ślubowanie uczniów kl. I; 
- uroczyste pasowanie na czytelnika; 
 
2.Stosowanie procedur demokratycznych na terenie 

dyrektor, wychowawca klasy pierwszej  
 
 
bibliotekarz 
 
wychowawcy klas/opiekun Samorządu Szkolnego 
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szkoły: 
- wybory samorządów klasowych; 
- wybory do Samorządu Szkolnego; 
 
3.Podtrzymywanie tradycji: 
- przygotowywanie akademii szkolnych,  apele    
  okolicznościowe; 
- poznawanie twórczości poetów i pisarzy; 
  
4.Kultywowanie tradycji i zwyczajów poprzez 
organizowanie imprez dla dzieci; 

 
 
 
 
 
według zapisów w Planie Pracy Szkoły 
 
 
 
według zapisów w Planie Pracy Szkoły 

 
Budowanie więzi 
uczuciowych: przyjaźni, 
szacunku, tolerancji 
oraz prawidłowego 
komunikowania się 
względem  
rówieśników, osób 
starszych, 
niepełnosprawnych, 
chorych, innego 
wyznania itp. 

1. Promowanie zasad kulturalnego zachowania się, 
poszanowania potrzeb i praw innych, kształtowanie 
pozytywnych postaw i umiejętności komunikowania 
się; 

 
2. Kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, 

dobro i piękno. 
 
3. Zajęcia rozwijające postawy społeczne: szacunku 

do drugiego człowieka, odpowiedzialności za siebie 
i innych, potrzeby pomocy słabszym i 
potrzebującym. 

 
4. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych – 

wyrażanie własnych opinii, przekonań i poglądów. 
 
5. Realizacja zajęć dla dzieci dwujęzycznych (np. 
niebędących obywatelami polskimi), wzbogacających 
poprawne posługiwanie się językiem polskim. 
 
6.Kształtowanie umiejętności efektywnego zachowania 
się w sytuacjach trudnych,konfliktowych i ryzykownych; 
 
7. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-

wychowawcy klas / nauczyciel religii 
 
 
 
 
wszyscy nauczyciele, nauczyciel jęz. polskiego, religii 
 
 
wychowawcy klas / pedagog specjalny , nauczyciel 
religii 
 
  
 
wychowawcy klas / pedagog specjalny / nauczyciel 
religii, historii , języka polskiego 
 
wychowawcy klas 
 
 
 
wychowawcy klas 
 
 
wychowawcy klas 
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społeczne prowadzone na godzinach wychowawczych. 
 
8.Prowadzenie zajęć, pogadanek ze zwróceniem 
uwagi na zjawisko wielokulturowości. 
 
9. Uświadamianie potrzeb osób niepełnosprawnych; 

 
 
wychowawcy klas, nauczyciel religii 
 
 
wychowawcy klas 
 

Wolontariat.   
Integracja i 
współdziałanie  
w zespole.  
Pomoc koleżeńska. 

1.Podejmowanie tematyki dotyczącej potrzeby 
pomagania innym - organizowanie i udział w akcjach 
charytatywnych. 
 
3.Organizowanie uroczystości i imprez szkolnych-  
umożliwienie uczniom wykazania się inicjatywą i 
przedsiębiorczością. 
  
4.Organizacja pomocy koleżeńskiej w zespołach 
klasowych - uwrażliwienie na pomoc innym (zwłaszcza  
uczniów otrzymującym słabe wyniki w nauce); 
 

 rodzice/ nauczyciele 
 
 
 
wychowawcy klas według kalendarza imprez 
szkolnych 
 
 
wychowawcy klas 
 
 
 

 
Kształtowanie postaw    
i nawyków 
proekologicznych. 

1.Organizacja i udział w konkursach i akcjach 
związanych z tematyka ekologiczną; 
 
2.Prowadzenie działań ekologicznych na terenie szkoły 
i poza nią: Sprzątanie Świata, zbiórka baterii i 
plastikowych nakrętek, segregacja śmieci, 
oszczędzanie energii elektrycznej; 

 

nauczyciele przyrody i biologii 
 
 
wychowawcy klas/nauczyciel przyrody i biologii/ 
wychowawca świetlicy 

 
Zapewnienie efektywnej 
współpracy z domem       
i integracji ze 
środowiskiem lokalnym. 
Podnoszenie 
kompetencji 
wychowawczych 

1. Włączanie rodziców do pracy nad programem 
Wychowawczo- Profilaktycznym – udział 
rodziców w planowaniu pracy wychowawczej 
poszczególnych klas. 

 
2. Organizowanie pogadanek dla rodziców z zakresu 

profilaktyki; radzenia sobie z trudnościami 
wychowawczymi, depresją wśród uczniów 

 wychowawcy klas 
 
 
 
 
wychowawcy klas / pedagog specjalny  
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rodziców i prawnych 
opiekunów. 

 
3. Udział rodziców w organizowaniu imprez 

klasowych, szkolnych i lokalnych;  
 

4.  Systematyczna współpraca z rodzicami w celu 
ujednolicenia systemu oddziaływań 
wychowawczych i budowania atmosfery 
wzajemnego szacunku. 
 

5. Organizowanie spotkań dla rodziców – 
uświadamianie zagrożeń płynących z Internetu,      
w szczególności kształtowanie krytycznego 
podejścia do treści publikowanych w Internecie        
i mediach społecznościowych. 

 

 
wychowawcy klas zgodnie z kalendarzem imprez         
i uroczystości szkolnych 
 
wychowawca klasy 
 
 
 
 
spotkanie ze specjalistą  

 
OBSZAR: KULTURA – WARTOŚCI, NORMY I WZORY ZACHOWAŃ 

 

 
 

 
 
 

Efekty 
 

Uczniowie/ uczeń: 
 dba o język i kulturę wypowiadania się;  

 umiejętnie analizuje proste sytuacje wychowawcze, odróżniania dobro od zła; 

 kształtuje gotowość do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także 
poszanowania innych kultur i tradycji, określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi 
dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym, uczestniczenie w życiu 
kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą 
społeczność; 

  wyrażają szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju 
intelektualnego i fizycznego oraz respektują ich prawa, podejmują działania w celu zapobiegania dyskryminacji;  

  radzą sobie w sytuacjach codziennych wymagających umiejętności praktycznych,  

 wykazują szacunek dla pracy ludzi różnych zawodów;  

 są przygotowani do podejmowania działań mających na celu identyfikowanie i rozwijanie własnych zainteresowań;  

 prezentują postawę wyrażającą szacunek do symboli i tradycji narodowych oraz tradycji związanych z rodziną, 
szkołą i społecznością lokalną;  

 umiejętnie wyrażają własne emocje w różnych formach ekspresji;  

 mają poczucie własnej wartości,  

 podtrzymują ciekawość poznawczą, rozwijają kreatywność i przedsiębiorczość oraz biorą odpowiedzialność za 
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swoje decyzje i działania;   

 mają świadomość odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, tradycji kulturowej oraz 
ich praw; 

 zna swoje prawa i obowiązki; 

 wie, jak należy zachowywać się w różnych miejscach i w różnych sytuacjach; 

 bierze udział w akcjach mających na celu kształtowanie prawidłowych  postaw społecznych; 

 uczestniczy w akcjach ekologicznych; 

 potrafi wspólnie działać przeciwko przemocy i odpowiednio na nią reagować. 

 jest asertywny; 

 umie uszanować cudze zdanie oraz bronić swoich racji; 

 uczeń szanuje dobra osobiste i materialne; 

 dba o estetykę swojej klasy i innych pomieszczeń w szkole; 

 zna miejsca pamięci narodowej; 

 współuczestniczy w przygotowaniu przedstawień i jest ich świadomym odbiorcą; 

 zna tekst hymnu: państwowego i wie jak należy zachować się podczas  jego śpiewania; 

 okazuje szacunek symbolom narodowym; 

 właściwie zachowuje się podczas uroczystości; 

 uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych w celu rozwijania swoich zainteresowań; 

 uczestniczy w konkursach i stara się osiągać jak najlepsze rezultaty; 

 czerpie przyjemność z czytania; 

 uczestniczy w wycieczkach - poznaje różne regiony gminy, powiatu, województwa i Polski; 
 

Przestrzeganie praw 
dziecka w szkole - 
prawa i obowiązki 
ucznia. 

1. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka; 
 
2. Zapoznanie i egzekwowanie przestrzegania 

regulaminów szkolnych; 
 
3. Egzekwowanie zasad wynikających ze statutu 

szkoły i wewnątrzszkolnego systemu oceniania – 

uczniowie znają swoje prawa i obowiązki. 

 

wychowawcy klas / pedagog specjalny  
 
wychowawcy klas/ nauczyciele przedmiotów 

 
Rozwijanie postaw 
patriotycznych i 
obywatelskich, 
kształtowanie więzi z 

1.Poznawanie i pielęgnowanie miejsc pamięci 
narodowej; 
 
2. Prezentacja informacji o ważnych rocznicach i 
bohaterach na gazetkach klasowych i szkolnych  

nauczyciel historii 
 
 
według kalendarza imprez i uroczystości szkolnych 
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rodziną , regionem i 
krajem ojczystym. 
Zainteresowanie 
przeszłością i 
teraźniejszością Polski. 

 
3.Przygotowanie akademii z okazji Odzyskania 
Niepodległości,   
 
4.Kształtowanie szacunku do symboli narodowych; 
 
5.Organizowanie wycieczek edukacyjnych i 
krajoznawczych; 
   

 
według  Planu Pracy Szkoły 
 
 
wszyscy nauczyciele 
 

 
Wdrażanie do 
przestrzegania ogólnie 
przyjętych norm 
moralnych i 
społecznych, wzorów 
zachowań 
 

1.Egzekwowanie zasad bezpiecznego i kulturalnego 
zachowania się na terenie szkoły i poza nią; 
 
2.Wyrabianie szacunku dla dóbr osobistych i 
materialnych, dbałość o czystość i estetykę na terenie 
szkoły i poza nią; 
 
3. Kultura słowa - eliminowanie wulgaryzmów ze 
słownika dziecka;  
 

wszyscy nauczyciele 
 
 
wszyscy nauczyciele/ pracownicy obsługi 
 
 
 
wszyscy nauczyciele 

Promowanie dorobku 
szkoły i osiągnięć 
uczniów. 

1.Festyn środowiskowy – prezentacja pracy szkoły; 
 
2.Prowadzenie strony internetowej i kroniki szkolnej 
 
3.Opieka nad gazetkami szkolnymi; 
 

wszyscy nauczyciele/rodzice 
 
Krzysztof Szostak, Edyta Flont 
 
według przydziału 

 
Podejmowanie działań 
umożliwiających rozwój 
uczniów zgodny z ich 
talentami                        
i zainteresowaniami 

1.Stwarzanie warunków do rozwijania swoich 
zainteresowań - uczestnictwo w konkursach, 
turniejach, zawodach, olimpiadach szkolnych i 
pozaszkolnych. 

 
2.Umożliwienie poszukiwań informacji w różnych 
źródłach (korzystanie z zasobów biblioteki, sieci 
Internet); 
 
3.Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez 

wszyscy nauczyciele 
 
 
 
 
nauczyciel zajęć komputerowych/ bibliotekarz 
 
 
 
nauczyciel bibliotekarz / nauczyciel języka polskiego/ 
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kontakt z dziełami literackimi, z wytworami kultury,        
z dziełami architektury i sztuk plastycznych, 
należącymi do polskiego i europejskiego dziedzictwa 
kultury. 
 
4.Tworzenie warunków wyrównywania różnic 
językowych kulturowych dla uczniów pochodzących      
z innych krajów. 
 
5.Udział w wycieczkach tematycznych do teatru, 
muzeum, kina; 

wychowawca świetlicy 
 
 
 
 
dyrektor, wychowawcy klas  
 
 
 
organizatorzy wycieczek  

 
OBSZAR: BEZPIECZEŃSTWO – PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH (PROBLEMOWYCH) 

 

 
 
 
 
 

Efekty 
 
 
 

Uczniowie/ uczeń: 
 zna podstawowe zasady bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, kształtuje właściwe zachowania się w 

sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych;  

 umiejętnie wyszukuje, porządkuje i wykorzystuje informacje z różnych źródeł, korzysta z technologii informacyjno-
komunikacyjnych, kształtuje świadomość negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty 
społeczne oraz niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów, respektowanie ograniczeń dotyczących 
korzystania z komputera, Internetu i multimediów; 

 bezpiecznie i rozsądnie korzysta z narzędzi i urządzeń technicznych, bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych i 
poruszania się po drogach;  

 utrzymuje ład i porządek wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy; 

 korzysta z pomocy w celu wyrównywania i eliminowania braków dydaktycznych; 

 poznaje sposoby radzenia sobie w różnych sytuacjach w celu eliminowania zaburzeń utrudniających realizację zadań 
życiowych; 

 wie jakie zagrożenia stwarzają używki  dla naszego zdrowia i  unika ich; 

 wie jakie zagrożenie społeczne, zdrowotne może nieść za sobą nieprawidłowe korzystanie z Internetu; 

  wie jakie skutki niesie za sobą nieprawne umieszczanie, rozpowszechnianie, rozsyłanie zdjęć treści, filmów poprzez 
sms,  mms, e-maile, fora internetowe itp.; 

 wie jak odpowiedzialnie i bezpiecznie można korzystać z cyberprzestrzeni;   

 

 

Poznawanie zasad 

bezpieczeństwa w 

1. Zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami 
bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych. 
 

dyrektor/ wychowawcy klas  
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różnych sytuacjach 

życiowych, 

kształtowanie 

właściwego 

zachowania się w 

sytuacji zagrożenia 

życia i zdrowia. 

2.Kształtowanie właściwego zachowania się w 
sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach 
nadzwyczajnych. 
 
3.Zapoznanie ze sposobami zachowania się na 
wypadek burzy, pożaru, powodzi, ataku 
terrorystycznego;  
 
4. Uświadamianie negatywnego wpływu pracy przy 
komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz 
niebezpieczeństwa wynikającego z anonimowych 
kontaktów. 
 
5.Bezpieczne organizowanie zajęć ruchowych 
(wychowania fizycznego) i poruszania się po drogach. 
 
6.Bezpieczne korzystanie ze środków komunikacji 
publicznej – przeciwdziałanie i zapobieganie sytuacjom 
problemowym. 
 
7.Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do 
prywatności, w tym do ochrony danych osobowych, 
oraz dotyczącej ograniczonego zaufania do osób 
poznanych w sieci. 
 
8. Nauka obrony przed naciskiem otoczenia (w tym 
przed reklamą). 
 
4. Bezpieczeństwo posługiwania się urządzeniami w 
gospodarstwie domowym; 

 
nauczyciel zaj. technicznych/ nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej 
 
nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, 
wychowawcy klas 
 
 
wychowawcy klas, nauczyciel informatyki 
 
 
 
 
nauczyciel wychowania fizycznego 
 
 
wychowawcy klas, organizatorzy wycieczek 
szkolnych  
 
 
wychowawcy klas 
 
 
 
 
wszyscy nauczyciele 
 
 
nauczyciel techniki  

 
Zapobieganie 
niepowodzeniom 
szkolnym.  
 

1.Współpraca z Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną; 
 
2.Prowadzenie zajęć wyrównawczych, logopedycznych 
i terapii pedagogicznej;  

zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
 
 
nauczyciel matematyki/ logopeda/Katarzyna Napora 
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Zapewnianie pomocy 
psychologiczno – 
pedagogicznej ze 
szczególnym 
uwzględnieniem dzieci 
mających trudności w 
nauce i zachowaniu  
 
Pomoc wychowankom i 
rodzinom w trudnych 
sytuacjach osobistych, 
emocjonalnych, 
interpersonalnych i 
społecznych. 

 
3.Dokonywanie okresowej analizy sytuacji 
wychowawczej w szkole ze szczególnym 
uwzględnieniem uczniów objętych opieką szkolnego 
zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
 
4.Udzielanie rodzicom porad i proponowanie form 
pracy z dzieckiem w domu, ułatwiających 
rozwiązywanie trudności dydaktyczno-
wychowawczych;  
5. Dostarczenie wiedzy na temat osób i instytucji 
świadczących pomoc w trudnych sytuacjach. 
 
6..Współpraca z instytucjami wspomagania rodziny – 
GOPS, Samorząd Gminny; 
 
7. Dofinansowanie podręczników dla uczniów z 
orzeczeniami o niepełnosprawności intelektualnej; 
 
8. Pozyskiwanie sponsorów np. do zorganizowanych 
wyjazdów dzieci na wycieczki, zakup biletów, itp.; 
 

 
wszyscy nauczyciele/ zespół ds. pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 
 
 
 
dyrektor /wychowawcy klas/  
 
 
 
dyrektor 
 
 
dyrektor/ zespół ds. pomocy psychologiczno-
pedagogicznej 
 
wszyscy nauczyciele 
 
 
organizatorzy wycieczek  

Diagnoza czynników 
ryzyka i czynników 
chroniących w 
środowisku ucznia. 

1.Ankiety, wywiady środowiskowe, obserwacja 
pedagogiczna, Rozmowy indywidualne z rodzicami lub 
opiekunami; 
 
2. Badanie dojrzałości szkolnej uczniów OP; 
 

wychowawcy klas 
 
 
 
wychowawca oddziału przedszkolnego 

 
Profilaktyka zachowań 
ryzykownych i 
związanych z 
używaniem środków 
odurzających i innych 
substancji szkodliwych 

1.Organizacja warsztatów tematycznych z oferty Policji 
Powiatowej w Garwolinie i innych instytucji 
wspomagających pracę szkoły; 
 
2.Udział w spektaklach, konkursach, programach, 
akcjach i pogadankach profilaktycznych - środki i 
substancje psychoaktywne, dopalacze 

dyrektor 
 
 
 
wychowawcy klas 
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dla zdrowia fizycznego i 
psychicznego ucznia 
(alkohol, nikotyna, 
narkotyki, dopalacze). 

 
3.Spotkania z przedstawicielami Policji dotyczące  
odpowiedzialności nieletnich; 
 
4.Kształtowanie pożądanych społecznie postaw wobec 
zagrożeń cywilizacyjnych poprzez: propagowanie 
wiadomości dotyczących zagrożeń  
cywilizacyjnych (terroryzm, głód, choroby) - jak sobie 
radzić i gdzie szukać pomocy;  
 

 
dyrektor  
 
 
wychowawcy klas, pedagog specjalny  

 
Profilaktyka agresji         
i przemocy, w tym 
przemocy w rodzinie. 

1.Profilaktyka agresji, kontrolowanie emocji, 
panowanie nad stresem;  
 
2.Agresja, przemoc psychiczna, zachowanie  
dyskryminacyjne, cyberprzemoc - systematyczna 
edukacja uczniów w zakresie radzenia sobie z 
własnymi trudnymi uczuciami; 
 
3.Diagnoza środowiska: wczesne wykrywanie form 
przemocy wśród uczniów, ochrona ofiar przemocy; 
 
4.Współpraca z instytucjami udzielającymi pomocy i  
wsparcia; 
 

wychowawcy klas 
 
 
wychowawcy klas / nauczyciel zaj. komputerowych  
 
 
 
 
wychowawcy klas 
 
 
dyrektor/ wychowawcy klas 

Profilaktyka uzależnień 
od multimediów. 

1.Omawianie zagrożeń związanych z korzystaniem z  
Internetu, ujawnienia danych osobowych. 
 
2.Propagowanie kulturalnego zachowania w sieci: 

 blokowanie stron internetowych zawierających 
szkodliwe treści,  

 apele i pogadanki na temat negatywnych 
skutków uzależnień od gier komputerowych, 

 

nauczyciel zaj. komputerowych 
 
 
wychowawcy klas / nauczyciel zaj. komputerowych 
 

Kształtowanie 

pożądanych społecznie 

1. Omawianie zagrożeń związanych z cyberprzemocą, nauczyciel informatyki/ wychowawcy  
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postaw wobec zagrożeń 

cywilizacyjnych 

 

uświadamianie potrzeby ochrony danych osobowych, 

2.Spotkania z przedstawicielami policji (analiza 

konsekwencji zachowań przemocy w sieci, możliwość 

szukania pomocy), 

3.„Co to jest stalking – jak sobie z nim radzić?”, 

5.Kształtowanie krytycznego podejścia do treści 

publikowanych w Internecie i mediach 

społecznościowych. 

 
Dyrektor/ pedagog specjalny 
 
 
 
wychowawcy  
 
nauczyciel informatyki/ wychowawcy  
 

 

WSPÓŁPRACA RODZICÓW I NAUCZYCIELI W SPRAWACH WYCHOWANIA 

1. Rodzice i nauczyciele współpracują w następujących formach: 

 wywiadówki  

 nadzwyczajne spotkania wychowawców z rodzicami dla rozwiązania problemów nie cierpiących zwłoki i omówienia  zagadnień  

istotnych do realizacji programu nauczania oraz zadań wychowawczych; 

 udział w lekcjach otwartych organizowanych przez nauczycieli wg wykazu: 

 organizowanie imprez okolicznościowych na terenie szkoły i poza nią. 

 

2. Spotkania z rodzicami mają na celu w szczególności: 

 zaznajomienie rodziców z zadaniami  i zamiarami dydaktycznymi oraz wychowawczymi w danej klasie i szkole; 

 informowanie o przepisach dotyczących klasyfikowania, oceniania, promowania uczniów. 

3. Wychowawcy klas  zobowiązani są w każdym czasie do udzielania rzetelnej informacji rodzicom ( opiekunom)  na temat zachowania, 

postępów w nauce i przyczyn ewentualnych trudności ich dzieci. 

4. Rodzice ( opiekunowie) są uprawnieni  do zasięgania u wychowawcy, nauczyciela przedmiotu, pedagoga i dyrektora szkoły informacji i 

porady w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci. 
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5. Rodzice ( opiekunowie) są uprawnieni do wyrażania i przekazywania organowi spełniającemu nadzór pedagogiczny opinii na temat 

szkoły. 

 

ZASADY WYKORZYSTANIA ZAPISÓW ZE SZKOLNEGO SYSTEMU MONITORINGU 

1. W  celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki szkoła wyposażona jest w szkolny system monitoringu. 

2. Monitorowaniem objęto obszar wejść do budynku szkoły, plac zabaw oraz  boisko. 

3. Prowadzenie bieżącego monitoringu i rejestracji obrazu zwiększa bezpieczeństwo, komfort pracy i nauki uczniów oraz pracowników 

szkoły a także osób pozostałych przebywających na terenie szkoły. 

4. Niewłaściwe zachowania uczniów, agresja fizyczna, wybryki, akty chuligaństwa, zastraszanie, niszczenie mienia szkolnego, kradzieże, 

wymuszania, wizyty osób postronnych niepowołanych itp. są kontrolowane, dokumentowane i w razie konieczności odtwarzane. 

5. Zarejestrowany materiał przechowywany jest na twardym dysku rejestratora przez 14 dni. 

6. Zarejestrowane sytuacje mogą być wykorzystane do udowodnienia niewłaściwego zachowania się ucznia i obniżenia oceny z 

zachowania. 

7. Materiał zarejestrowany w szkolnym systemie monitoringu może być także przekazany policji jako materiał potwierdzający dokonanie 

czynu karalnego przez ucznia. 

8. Prawo wglądu do zarejestrowanego zdarzenia mają rodzice uczniów, wobec których stwierdzono zachowania wymienione w pkt 4. 

9. Monitoring rozbudza świadomość samodyscypliny dotyczącej właściwego, kulturalnego zachowania się w miejscu publicznym, jakim 

jest szkoła. 

10. Za prawidłowe funkcjonowanie monitoringu odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Sokole na rok 2022/2023  zatwierdzono na 

Posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 13 września 2022 r. 


