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Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59). 

2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U.  z 2017 r., poz.
783).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zakresu
i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej,
edukacyjnej,  informacyjnej  i  profilaktycznej  w celu  przeciwdziałania  narkomanii  (Dz.U.  
z 2018 r., poz. 214).

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego
(Dz.U. z 2017 r., poz. 3).

5.  Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  30  stycznia  2018  r.  w  sprawie
podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz
branżowej szkoły II stopnia (Dz.U. z 2018 r., poz. 467). 

1. Preambuła 

Program  wychowawczo-profilaktyczny  powstał  w  oparciu  o  wizję  i  misję  szkoły,  oraz

sylwetkę  absolwenta,  które  zostały  opracowane  po  uprzednim  zdiagnozowaniu  potrzeb  

i problemów społeczności szkolnej, a także po analizie zasobów szkoły. Nakierowany jest na

uczniów,  nauczycieli  i  rodziców.  Program  przedstawia  całościowe  oddziaływanie

wychowawcze  podejmowane  w  szkole  wraz  z  uzupełniającymi  oddziaływaniami

profilaktycznymi.

2. Wstęp do programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej

nr  2  im.  Królowej  Jadwigi  opiera  się  na  hierarchii  wartości  przyjętej  przez  Radę

Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

Treści  szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze Statutem Szkoły,

wewnątrzszkolnym  systemem  oceniania,  koncepcją  pracy  szkoły,  szkolnym  zestawem

programów nauczania oraz uwzględnia wymagania wynikające z  podstawy programowej.

Program  ten  określa  sposób  realizacji  celów  kształcenia  oraz  zadań  wychowawczych

zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy

2



Program wychowawczo-profilaktyczny Zespołu Szkół Publicznych nr 2 
w Pleszewie

oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane

do uczniów, rodziców i  nauczycieli.     Istotą  działań wychowawczych i  profilaktycznych

szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest

zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać

zarówno wolę rodziców, jak  i priorytety edukacyjne państwa.

Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość  o wszechstronny rozwój każdego

 z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest

jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej,

intelektualnej, aksjologicznej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany

poprzez działania z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.  

3.  Wartości wybrane przez społeczność szkolną

 miłość 

 zdrowie 

 przyjaźń 

 prawda 

 tolerancja 

 kreatywność

 życzliwość

 nauka

 empatia

 patriotyzm 

 sprawiedliwość

 autentyczność
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 pasja

 lojalność

 mądrość

 miłosierdzie

 współczucie

4. Diagnoza potrzeb i problemów w środowisku szkolnym

Szkoła Podstawowa  nr 2 w Pleszewie jest szkołą, w której uczy się ok. 601 dzieci.

Zlokalizowana jest  w centrum miasta,  dlatego też  uczniowie  mogą czynnie  uczestniczyć  

we  wszystkich  inicjatywach  kulturalno-oświatowych  organizowanych  na  terenie  miasta.

Dwójka jest szkołą z tradycjami, początek jej istnienia sięga XIX wieku, w której obecnie

uczą się dzieci klas I-III i część klas VII-VIII. Ogniwem łączącym jest budynek powstały  

w latach 90., gdzie przede wszystkim zlokalizowana jest najnowocześniejsza baza placówki.

Większość sal  jest  wyposażona w tablice interaktywne lub multimedialne oraz projektory.

Dużym atutem szkoły jest posiadanie nowoczesnej stołówki z jadalną, gdzie wydawane są

zdrowe  posiłki  oraz  bardzo  dobrze  wyposażona  świetlica.  Uczniowie  mają  dostęp  do

miejskiej  sali  gimnastycznej,  która znajduje się  obok szkoły,  gdzie  odbywają  się  zajęcia  

z  wychowania  fizycznego  oraz  SKS.  Ponadto  nasi  wychowankowie   korzystają   

z nowoczesnego boiska szkolnego oraz boiska do plażowej piłki siatkowej. W bezpośrednim

sąsiedztwie szkoły znajdują się: miejska siłownia zewnętrzna, plenerowa oraz plac zabaw,  

z których mogą korzystać nasi uczniowie. Blisko szkoły jest park miejski, który umożliwia

uczniom  odbywanie  zajęć  terenowych.  Stanowi  również  duże  zagrożenie,  ponieważ  jest

miejscem spotkań  dzieci  i  młodzieży,  która  uchyla  się  od  obowiązku  szkolnego  niszcząc

jednocześnie  mienie szkolne.

Do szkoły uczęszczają uczniowie,  którzy poprzez naukę realizują swoje pasje oraz

aspiracje edukacyjne i życiowe. Sprzyjają temu działania innowacyjne podejmowane przez

nauczycieli.

4



Program wychowawczo-profilaktyczny Zespołu Szkół Publicznych nr 2 
w Pleszewie

Środowisko rodzinne  naszych  uczniów jest  zróżnicowane  pod  względem struktury

zatrudnienia,  zamożności  i  poziomu  życia.  Na  przestrzeni  ostatnich  lat  nie  zanotowano

szczególnej  eskalacji  problemów  społecznych  takich  jak:   eurosieroctwo,  bezrobocie,

ubóstwo, uzależnienia w rodzinach. Natomiast zarejestrowano ilościowy i jakościowy wzrost

problemów  w  obszarze  życia  rodzinnego  naszych  uczniów.  Są  one  czynnikiem  ryzyka

występowania zachowań zagrażających prawidłowemu rozwojowi dziecka w sferze fizycznej,

psychicznej i społecznej. Są to najczęściej : zaburzenia więzi rodzinnych, separacje, rozwody,

wysoki  poziom  konfliktów  w  rodzinach,  niekonsekwencja  w  wychowaniu,  nadmierna

tolerancja, modelowanie nieprawidłowych zachowań i postaw, niespójny front wychowawczy

rodziców, niewielkie  zainteresowanie  rodziców sprawami szkolnymi dziecka.  W ostatnich

latach  wzrosła  również  liczna  uczniów  wychowujących  się  w  rodzinach  niepełnych  

i  patchworkowych.  Zaobserwowano  również  u  uczniów   w  trakcie  zdalnego  nauczania

izolację, lekceważenie obowiązków szkolnych, poczucie osamotnienia.   Z przeprowadzonych

analiz wynika, że wśród uczniów naszej szkoły nie ma problemów związanych z używaniem

środków  psychoaktywnych.  Większość  wychowanków  wie,  jak  bezpiecznie  korzystać  

z komputera i  Internetu.   Pojawia się natomiast  częste opuszczanie pojedynczych  lekcji

przez uczniów.  Zauważono również  występowanie  zjawiska wagarów wśród uczniów ze

starszych klas. Koledzy z klasy wpływają na proces kształtowania się osobowości. Atmosfera

w klasie zależy między innymi od poziomu zintegrowania klasy, norm grupowych, stosunków

między dziećmi, pozycji i ról poszczególnych członków grupy rówieśniczej. Zauważono iż

presja grupy rówieśniczej  powoduje występowanie zachowań destruktywnych  takich jak:

samookaleczenia, agresja, palenie papierosów. 

W szkole kładzie się duży nacisk na współpracę z rodzicami, ponieważ tylko wspólne

oddziaływania wychowawcze na gruncie dom rodzinny – szkoła mogą przynieść oczekiwane

i pozytywne efekty wychowawcze. W tym celu organizujemy cykliczne zebrania z rodzicami,

konsultacje  oraz  rozmowy  indywidualne.  Rodzice  są  partnerami  szkoły  

i  współtwórcami  programu wychowawczo-profilaktycznego wnosząc swoje spostrzeżenia,

propozycje, uwagi. 
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5. Czynniki ryzyka i czynniki chroniące

Profilaktyka to  kompleksowa  interwencja  kompensująca  niedostatki  wychowania,  która

obejmuje równolegle trzy obszary działania:

–wspomaganie  wychowanka  w  radzeniu  sobie  z  trudnościami  zagrażającymi  jego

prawidłowemu  rozwojowi  i  zdrowemu  życiu  (czyli  budowanie  odporności

 i konstruktywnej zaradności);

–ograniczanie  i  likwidowanie  czynników  ryzyka,  które  zaburzają  prawidłowy  rozwój  

i dezorganizują zdrowy styl życia;

– inicjowanie  i  wzmacnianie  czynników  chroniących,  które  sprzyjają  prawidłowemu

rozwojowi oraz umożliwiają prowadzenie zdrowego stylu życia.

Zachowania ryzykowne - różne nieprawidłowe zachowania ucznia niebezpieczne zarówno dla

zdrowia fizycznego i psychicznego, jak i dla jego otoczenia społecznego (K. Ostaszewski,

2003).

Czynniki  ryzyka –  cechy,  sytuacje,  warunki  sprzyjające  powstawaniu  zachowań

ryzykownych i zaburzeń:

–zaburzona struktura rodziny

–wysoki poziom lęku i niepokoju,

–bunt przeciwko rodzicom wynikający z wieku dojrzewania

–wulgaryzmy

–słaba odporność na frustrację

–niepowodzenia szkolne

–słabe więzi nauczycieli z uczniami

–anonimowość uczniów

–łatwy dostęp do środków odurzających

–nieefektywne wykorzystanie czasu wolnego

–wpływ grupy rówieśniczej

Z  tego  względu  ważne  jest,  by  dostrzegać  w  życiu  dziecka  występowanie  czynników

sprzyjających  zachowaniom  problemowym,  oraz  reagować  i  tym  samym  zapobiegać

dalszemu kumulowaniu się ryzyka.
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Czynniki chroniące –cechy, sytuacje, warunki zwiększające odporność jednostki na działanie

czynników ryzyka. Najważniejsze czynniki chroniące (za J. Szymańską 2015):

– silna więź z rodzicami

– jasne zasady zachowania

–  zainteresowanie nauką szkolną

– regularne praktyki religijne

– wsparcie rówieśników przestrzegających wartości i zasad zachowania

– przynależność do pozytywnej grupy

– konstruktywna aktywność mediów

– dobre warunki materialne rodziny

– bogata oferta zajęć dodatkowych

– wsparcie  nauczycieli, wychowawców, dyrekcji 

Profilaktyka  w  szkole  jest  działaniem  koniecznym,  a  szkoła  bez  profilaktyki  staje  

się środowiskiem niebezpiecznym wychowawczo dla uczniów.

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb  

 i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

 wyników ewaluacji  wewnętrznej,

 wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,

 ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczo-profilaktycznego realizowanego
w roku szkolnym 2019/2020,

 wniosków i analiz  z pracy zespołów działających w szkole,

 innych  dokumentów  i  spostrzeżeń  ważnych  dla  szkoły:  uwagi,  spostrzeżenia,
wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców.  
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Podstawowym  celem  realizacji  szkolnego  programu  wychowawczo-profilaktycznego  jest

wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom ryzykownym oraz

problemowym.

Podstawowe  zasady  realizacji  szkolnego  programu  wychowawczo-profilaktycznego

obejmują:

 znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników

szkoły,  zaangażowanie  wszystkich  podmiotów szkolnej  społeczności  i  współpracę  

w realizacji zadań określonych w programie,

 respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji

organów szkoły (Dyrektor, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski),

 współdziałanie ze środowiskiem lokalnym,  

 współodpowiedzialność za efekty realizacji programu.  

6. Misja szkoły

Każdego  dnia  wspólnie  pracujemy na  sukces  naszych  uczniów i  zadowolenie  rodziców,  

a wskaźnikiem tego jest ich satysfakcja i prestiż naszej szkoły w środowisku. Priorytetem  

w naszej  szkole jest  wysoka efektywność kształcenia,  przygotowanie do dalszej  edukacji,

zapewnienie  warunków  wszechstronnego  rozwoju  każdego  ucznia  w  wymiarze

intelektualnym, psychicznym, społecznym i aksjologicznym.

7. Wizja szkoły 

Jesteśmy bezpieczną i przyjazną dla uczniów szkołą, w której: 

 wyrównujemy  szanse  edukacyjne  poprzez  indywidualizację procesu  nauczania  

i wychowania;  stosujemy skuteczne metody pracy dydaktycznej z wykorzystaniem

ich różnorodnych form (metody aktywne, projekty, eksperymenty); 

 zapewniamy wszechstronny rozwój ucznia;
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 wspieramy uczniów w rozpoznawaniu predyspozycji  i  określaniu drogi  ich dalszej

edukacji; 

 kształtujemy pozytywne postawy społeczne i przygotowujemy uczniów do pełnienia

różnych ról społecznych;  

 tworzymy życzliwy i przyjazny klimat;  

 zapewniamy uczniom poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego; 

 rozwijamy  postawę szacunku  dla  dziedzictwa  narodowego  oraz  poczucie

przynależności do społeczności europejskiej;  

 szeroko promujemy edukację prozdrowotną, ekologiczną, informatyczną i językową;  

 dbamy o ścisłą i aktywną współpracę z rodzicami i społecznością lokalną;  

8. Cel ogólny i cele szczegółowe programu wychowawczo-profilaktycznego

Działalność  wychowawcza  polega  na  prowadzeniu  działań  z  zakresu  promocji  zdrowia  

oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości

w sferze:

 fizycznej  –  ukierunkowanej  na  zdobycie  przez  ucznia  wiedzy  i  umiejętności,

pozwalających  na  prowadzenie  zdrowego  stylu  życia  i  podejmowania  zachowań

prozdrowotnych;

 psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej,

ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi,

kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego

stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;

 społecznej  –  ukierunkowanej  na  kształtowanie  postawy  otwartości  w  życiu

społecznym,  opartej  na  umiejętności  samodzielnej  analizy  wzorów  i  norm

społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;

 aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu

wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.  
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Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

1) współpracę  z  rodzicami  lub  opiekunami  uczniów  w  celu  budowania  postawy

prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;

2) kształtowanie  hierarchii  systemu  wartości,  w  którym  zdrowie  należy  do  jednych  

z najważniejszych wartości w życiu;

3) wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną;

4) kształtowanie  przyjaznego  klimatu  w  szkole,  budowanie  prawidłowych  relacji

rówieśniczych  oraz  relacji  uczniów  i  nauczycieli,  a  także  nauczycieli  i  rodziców  lub

opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami;

5) doskonalenie  umiejętności  nauczycieli  w  zakresie  budowania  podmiotowych  relacji  

z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów;

6) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli oraz rodziców lub opiekunów;

7) rozwijanie  i  wspieranie  działalności  wolontarystycznej  oraz  zaangażowania  

w  działalność  podmiotów,  o  których  mowa  w  art  2  a  ust.1  oraz  art.56  ust.  1  ustawy  

z dnia 7 września  1991 o systemie oświaty;

8)wspieranie  edukacji  rówieśniczej  i  programów  rówieśniczych  mających  na  celu

modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy  

i  umiejętności  u  uczniów,  ich  rodziców  lub  opiekunów,  nauczycieli  z  zakresu  promocji

zdrowia i zdrowego stylu życia.  

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

1) poszerzanie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli na temat prawidłowości rozwoju 

i  zaburzeń zdrowia  psychicznego dzieci  i  młodzieży,  rozpoznawania  wczesnych objawów

używania   środków  i  substancji,  o  których  mowa  w  §  1  ust.  2,  

a  także  suplementów  diet  i  leków  w  celach  innych  niż  medyczne  oraz  postępowania  

w tego typu przypadkach;
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2) rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów;

3) kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia
sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji;

4) kształtowanie  krytycznego  myślenia  i  wspomaganie  uczniów  w  konstruktywnym

podejmowaniu  decyzji  w  sytuacjach  trudnych,  zagrażających  prawidłowemu  rozwojowi  

i zdrowemu życiu;

5) prowadzenie  wewnątrzszkolnego  doskonalenia  kompetencji  nauczycieli  w  zakresie

rozpoznawania  wczesnych  objawów  używania  środków  i   substancji,  o  których  mowa  

w § 1 ust. 2 oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej;

6) doskonalenie  kompetencji  nauczycieli  w  zakresie  profilaktyki  używania  środków

 i  substancji,  o  których   mowa  w  §  1  ust.  2,  norm  rozwojowych  i  zaburzeń  zdrowia

psychicznego wieku rozwojowego.

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji,

dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń 

i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków i substancji, o których  mowa

w § 1 ust. 2,  skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli

oraz innych pracowników szkoły.

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

1) dostarczenie  aktualnych  informacji  nauczycielom i  rodzicom lub  opiekunom na  temat

skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych

z  przeciwdziałaniem  używaniu  środków  i  substancji,  o  których   mowa  

w § 1 ust. 2;

2) udostępnienie  informacji  o  ofercie  pomocy specjalistycznej  dla  uczniów,  ich  rodziców

lub  opiekunów  w  przypadku  używania  środków   i  substancji,  o  których  mowa  

w § 1 ust. 2;

3) przekazanie informacji uczniom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom na temat

konsekwencji  prawnych  związanych  z  naruszeniem  przepisów  ustawy  

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, zwanej dalej „ustawą”;
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4) informowanie uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach

postępowania  nauczycieli  oraz   o  metodach  współpracy  szkół  z  Policją  

w sytuacjach zagrożenia narkomanią.  

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki

uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.  

Działalność profilaktyczna obejmuje:

1) w  przypadku  profilaktyki  uniwersalnej  -   wspieranie  wszystkich  uczniów  

w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem

jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez

nich środków i substancji, o których mowa w § 1 ust. 2;

2) w  przypadku  profilaktyki  selektywnej  -  wspieranie  uczniów,  którzy  ze  względu  

na  swoją  sytuację  rodzinną,  środowiskową  lub  uwarunkowania  biologiczne  

są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,

3) w  przypadku  profilaktyki  wskazującej  -  wspieranie  uczniów,   u  których  rozpoznano

wczesne  objawy  używania  środków  i  substancji,  o  których  mowa  w  §  1  ust.  2  lub

występowania  innych  zachowań  ryzykownych,  które  nie  zostały  zdiagnozowane  jako

zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.  

Działania profilaktyczne w szkołach w ramach działalności, o której mowa w ust. 1 obejmują

 w szczególności:

1) realizowanie  wśród  uczniów  oraz  ich  rodziców  lub  opiekunów  programów

profilaktycznych  i  promocji  zdrowia  psychicznego  dostosowanych  do  potrzeb

indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych

w  ramach  systemu  rekomendacji,  o  których  mowa  w   Krajowym   Programie

Przeciwdziałania Narkomanii;

2) przygotowanie  oferty  zajęć  rozwijających  zainteresowania  i  uzdolnienia,  jako

alternatywnej  pozytywnej  formy  działalności  zaspakajającej  ważne  potrzeby,   

w  szczególności  potrzebę  podniesienia  samooceny,  sukcesu,  przynależności  

 i satysfakcji życiowej;
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3) kształtowanie  i  wzmacnianie  norm  przeciwnych  używaniu  środków  i  substancji,

o  których mowa w  §  1  ust.  2,  przez  uczniów,  a  także  norm przeciwnych podejmowaniu

innych zachowań ryzykownych;

4) doskonalenie  zawodowe  nauczycieli  w  zakresie  realizacji  szkolnej   interwencji

profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów zachowań ryzykownych,

5) włączanie,  w  razie  potrzeby,  w  indywidualny  program  edukacyjno-terapeutyczny,  

 o  którym  mowa  w  art.  71b  ust.  1b  ustawy  o  systemie  oświaty,  działań  z  zakresu

przeciwdziałania używaniu środków  i substancji, o których mowa  w § 1 ust. 2.

9. Sylwetka absolwenta

Absolwent  Szkoły  Podstawowej   nr  2   w  Pleszewie  umie  żyć  godnie  i  poruszać  
się w otaczającym go świecie oraz:

1) jest przygotowany do podjęcia nauki na wyższym szczeblu edukacji;

2) czerpie radość z nauki;

3) przestrzega ogólnie przyjętych wartości moralnych;

4) potrafi samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje;

5) potrafi wyrażać i uzasadniać własne zdanie;

6) zgodnie współpracuje z innymi;

7) jest ciekawy świata i wrażliwy na drugiego człowieka;

8) jest życzliwy i tolerancyjny, szanuje godność własną i drugiego człowieka;

9) rozumie wartość uczenia się i potrzebę własnego rozwoju;

10) dba o zdrowie psychiczne i fizyczne oraz o bezpieczeństwo własne i innych;

11) potrafi wykorzystać wiedzę w sytuacjach życiowych.

9. Strategia wychowawczo-profilaktyczna szkoły

W  bieżącym  roku  szkolnym  najważniejsze  działania  w  pracy  wychowawczej  są

ukierunkowane na:  
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 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,

 wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów,

 kształcenie rozwijające samodzielność, innowacyjność i kreatywność uczniów,

 przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,

 rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, bezpieczne i odpowiedzialne korzystnie

 z zasobów dostępnych w sieci

 przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,

 troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców,

wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym

uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, inno-

wacyjności i kreatywności uczniów. 

 wdrażanie  zmian  w  kształceniu  zawodowym,  ze  szczególnym  uwzględnieniem

kształcenia osób dorosłych.

 zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedago-

gicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojo-

wych i edukacyjnych.

 wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod

kształcenia  na  odległość.  Bezpieczne  i  efektywne  korzystanie  z  technologii  cyfro-

wych.
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wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

11. Ceremoniał i tradycje szkolne

Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie ma swoją patronkę, logo, sztandar. Szkoła

przyjęła jako swój cel kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecz-

nych uczniów poprzez nauczanie szacunku do symboli i barw narodowych, historii,

tradycji narodowych i lokalnych. 

Na stałe imprezy szkolne składają się:

 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

 Pasowanie na ucznia klasy pierwszej

 Dzień Edukacji Narodowej

 Akcja Sprzątania świata

 Święto Niepodległości

 Wigilie klasowe

 Święto Patrona Szkoły

 Święto Konstytucji 3 Maja

 Dzień Języków Obcych

 Dzień Bezpiecznego Internetu

 Uroczyste zakończenie roku szkolnego

12. Tryb postępowania w sytuacjach trudnych 

Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec dzieci i mło-

dzieży została zawarta w oddzielnym dokumencie. 

13. Ewaluacja

Zadaniem  szkoły  jest  prowadzenie  ewaluacji  programu  wychowawczo-profilaktycznego  

w  celu  zbadania  skuteczności  podjętych  działań.  Ewaluacja  pozwala  ocenić,  które  
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z  wdrożonych  prac  można  kontynuować,  które  trzeba  zmienić,  a  które  realizować  

w przyszłości. 

  Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:   

   obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,

   analizę dokumentacji,

 przeprowadzanie  ankiet,  kwestionariuszy  wśród  uczniów,  rodziców  

i nauczycieli,

   rozmowy z rodzicami,

    wymianę spostrzeżeń w zespołach nauczycieli,  

   analizę przypadków

Ewaluacja  programu  przeprowadzana  będzie  w  każdym  roku  szkolnym  przez  zespół  ds.

ewaluacji  programu  wychowawczo-profilaktycznego  powołany  przez  Dyrektora.  Do

podstawowych zadań zespołu należy: 

 określenie celów ewaluacji, 

 szczegółowe zaplanowanie działań ewaluacyjnych,  

 zaplanowanie sposobu opracowania i interpretacji wyników ewaluacji,  

 opracowanie wniosków oraz ich zaprezentowanie.
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Treści  dotyczące  obszarów  wychowania  i  profilaktyki  zawarte  w  podstawach

programowych przedmiotów kształcenia ogólnego

Zdrowie- edukacja zdrowotna

Szkoła/przedmiot

Szkoła podstawowa

Wymagania szczegółowe. Uczeń:

Edukacja wczesnoszkolna - dba o higienę oraz estetykę własną i 

otoczenia; 

- ma świadomość znaczenia odpowiedniej 

diety dla utrzymania zdrowia człowieka; 

- posługuje się numerami telefonów 

alarmowych, formułuje komunikat wezwanie

o pomoc: Policji, Pogotowia Ratunkowego, 

Straży Pożarnej; 

- posługuje się danymi osobowymi 

w kontakcie ze służbami mundurowymi

 i medycznymi, w sytuacji zagrożenia 

zdrowia i życia; 

- reaguje stosownym zachowaniem

 w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, 

zdrowia jego lub innej osoby; 

- wymienia wartości odżywcze produktów 

żywnościowych, ma świadomość znaczenia 

odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia, 

ogranicza spożywanie posiłków o niskich 

wartościach odżywczych i niezdrowych, 

zachowuje umiar w spożywaniu produktów 

słodzonych, zna konsekwencje zjadania ich 

w nadmiarze; 

- przygotowuje posiłki służące utrzymaniu 

zdrowia; 

- ubiera się odpowiednio do stanu pogody, 
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poszukuje informacji na temat pogody, 

wykorzystując np. Internet; 

- ma świadomość, iż nieodpowiedzialne 

korzystanie z technologii ma wpływ na utratę

zdrowia człowieka;
Informatyka klasy IV-VIII - w sposób odpowiedzialny posługuje 

się technologią dostosowaną do jego 

predyspozycji psychofizycznych i 

zdrowotnych;
Biologia -  analizuje związek pomiędzy własnym 

postępowaniem a zachowaniem zdrowia oraz

rozpoznaje sytuacje wymagające konsultacji 

lekarskiej; 

- uzasadnia konieczność ochrony przyrody; 

- opisuje i prezentuje postawę i zachowania 

człowieka odpowiedzialnie korzystającego

 z dóbr przyrody;
Wychowanie fizyczne - opisuje, jakie znaczenie ma aktywność 

fizyczna dla zdrowia; 

- opisuje piramidę żywienia i aktywności 

fizycznej; 

- opisuje zasady zdrowego odżywiania;

 - przestrzega zasad higieny osobistej

 i czystości odzieży; 

- przyjmuje prawidłową postawę ciała w 

różnych sytuacjach; 

- omawia sposoby postępowania w sytuacji 

zagrożenia zdrowia lub życia; 

- wymienia czynniki, które wpływają 

pozytywnie i negatywnie na zdrowie

 i samopoczucie oraz wskazuje te, na które 

może mieć wpływ; 
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- omawia sposoby redukowania nadmiernego

stresu i radzenia sobie z nim w sposób 

konstruktywny; 

- wymienia przyczyny i skutki otyłości oraz 

nieuzasadnionego odchudzania 

się i używania sterydów w celu zwiększenia 

masy mięśni; 

- wyjaśnia wymogi higieny wynikające ze 

zmian zachodzących w organizmie w okresie

dojrzewania;
Wos - rozpoznaje przypadki wymagające postaw 

asertywnych; 

- podaje przykłady trudnych społecznie 

sytuacji, w których należy zachować się 

asertywnie; 

- uzasadnia, że można zachować dystans 

wobec nieaprobowanych przez siebie 

zachowań innych ludzi lub przeciwstawić

 się im; 

- przedstawia różne formy zachowań 

asertywnych;
Przyroda - kształtowanie umiejętności właściwego 

reagowania na niebezpieczeństwa 

zagrażające życiu i zdrowiu; 

- doskonalenie umiejętności dbałości 

o własne ciało, jak i najbliższe otoczenie;

 -  poznawanie siebie, swoich zdolności

 i rozwijanie zainteresowań sprzyjających 

motywacji do uczenia 

się;
Edukacja dla bezpieczeństwa - wyjaśnia zależności między zdrowiem 

fizycznym, psychicznym, emocjonalnym
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 a społecznym; wyjaśnia wpływ stresu na 

zdrowie; 

- wymienia zachowania, które sprzyjają 

zdrowiu (prozdrowotne), zagrażają zdrowiu 

oraz wskazuje te, które szczególnie często 

występują wśród nastolatków; odróżnia 

czynniki środowiskowe i społeczne 

(korzystne i szkodliwe), na które człowiek 

może mieć wpływ od takich, na które nie 

może mieć wpływu; 

- omawia krótkoterminowe i długoterminowe

konsekwencje zachowań sprzyjających 

(prozdrowotnych) i zagrażających zdrowiu; 

- dobiera i demonstruje umiejętności 

komunikacji interpersonalnej istotne dla 

zdrowia i bezpieczeństwa (odmowa, 

zachowania asertywne, negocjowanie); 

- wymienia rzetelne źródła informacji

 o zdrowiu, chorobach, świadczeniach

 i usługach zdrowotnych; 

- ocenia własne zachowania związane ze 

zdrowiem, ustala indywidualny plan 

działania na rzecz własnego zdrowia; 

- ustala, co sam może zrobić, aby tworzyć 

warunki środowiskowe i społeczne, które

 są korzystne dla zdrowia (ochrona 

środowiska przyrodniczego, wsparcie 

społeczne, komunikacja interpersonalna, 

współpraca osób, instytucji i organizacji na 

rzecz zdrowia itp.);
Technika - przyjmuje postawy odpowiedzialności za 

współczesny i przyszły stan środowiska; 
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- kształtuje umiejętności segregowania

 i wtórnego wykorzystania odpadów 

znajdujących się w najbliższym otoczeniu;
Wychowanie do życia w rodzinie - radzi sobie w sytuacji konfliktu, presji 

grupy, stresu;

Relacje-kształtowanie postaw społecznych 

Szkoła/przedmiot

Szkoła podstawowa

Wymagania szczegółowe. Uczeń:

Edukacja wczesnoszkolna - identyfikuje się z grupą społeczną, do której

należy: rodzina, klasa w szkole, drużyna 

sportowa, społeczność lokalna, naród; 

respektuje normy i reguły postępowania 

w tych grupach; 

- przyjmuje konsekwencje swojego 

uczestnictwa w grupie i własnego w niej 

postępowania w odniesieniu do przyjętych 

norm i zasad; 

- współpracuje z uczniami, wymienia

 się z nimi pomysłami i doświadczeniami, 

wykorzystując technologię; 

- dostrzega, że każdy powinien brać 

odpowiedzialność za swoje wybory; 

- dostrzega, że lepiej poznaje siebie, bardziej 

się rozwija i czerpie szczęście w relacji 

z innymi osobami niż w samotności;

 - odkrywa, że współtworzy różne wspólnoty 

osób, np. rodzinę, klasę, państwo; 

- ma świadomość, że każdej osobie ludzkiej, 

także jemu, należy się szacunek, że 

szacunkiem należy obdarzać także wspólnoty

21



Program wychowawczo-profilaktyczny Zespołu Szkół Publicznych nr 2 
w Pleszewie

osób – rodzinę, klasę, naród (ojczyznę), 

w tym wspólnotę religijną – a także symbole 

tych wspólnot;

 - szanuje godność każdej osoby ludzkiej 

oraz swoją, wyraża swoim komunikatem 

werbalnym i niewerbalnym; 

- uwzględnia coraz częściej godność i dobro 

innych osób, podejmując decyzję o działaniu;

- wyraża szacunek wobec osób, wspólnot 

osób oraz ich symboli w sytuacjach 

codziennych i uroczystych, przejawiając 

właściwe zachowanie; 

- wchodzi w relacje z innymi osobami 

(rówieśnikami, nauczycielami), szanując

 to, co jest wartością dla nich, i nazywając

 to, co jest wartością dla niego; 

 - naśladuje i przyjmuje jako własne 

zachowania dobre na podstawie doświadczeń

ze świata realnego oraz przykładów 

płynących z tekstów literackich, filmów 

i innych źródeł;

 - przestrzega zasad obowiązujących we 

wspólnocie osób, której jest członkiem;
Informatyka - uczestniczy w zespołowym rozwiązaniu 

problemu, posługując się technologią taką 

jak: poczta elektroniczna, forum, wirtualne 

środowisko kształcenia, dedykowany portal 

edukacyjny; 

- identyfikuje i docenia korzyści płynące ze 

współpracy nad wspólnym rozwiązywaniem 

problemów; 

- bierze udział w różnych formach 
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współpracy, jak: programowanie w parach 

lub w zespole, realizacja projektów, 

uczestnictwo w zorganizowanej grupie 

uczących się; projektuje, tworzy i prezentuje 

efekty wspólnej  pracy;
Wychowanie fizyczne - uczestniczy w sportowych rozgrywkach 

klasowych w roli zawodnika, stosując zasady

„czystej gry”: szacunku dla rywala, 

respektowania przepisów gry, 

podporządkowania się decyzjom sędziego; 

potrafi właściwie zachować się w sytuacji 

zwycięstwa i porażki, podziękować za 

wspólną grę; 

- pełni rolę organizatora, sędziego i kibica 

w ramach szkolnych zawodów sportowych; 

- wyjaśnia zasady kulturalnego kibicowania; 

- wyjaśnia, jak należy zachować

 się w sytuacjach związanych z aktywnością 

taneczną;

 - omawia znaczenie dobrych relacji z innymi

ludźmi, w tym z rodzicami oraz 

rówieśnikami tej samej i odmiennej płci; 

- identyfikuje swoje mocne strony, budując 

poczucie własnej wartości, planuje sposoby 

rozwoju oraz ma świadomość słabych stron, 

nad którymi należy pracować; 

- wykazuje kreatywność w poszukiwaniu 

rozwiązań sytuacji problemowych; 

- wykazuje umiejętność adekwatnej 

samooceny swoich możliwości 

psychofizycznych; 

- współpracuje w grupie szanując poglądy
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 i wysiłki innych ludzi, wykazując 

asertywność i empatię;

- motywuje innych do udziału w aktywności 

fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem 

osób o niższej sprawności fizycznej 

i specjalnych potrzebach edukacyjnych

 (np. osoby niepełnosprawne, osoby starsze);
Wos - współpracuje z innymi – dzieli się 

zadaniami i wywiązuje się z nich; 

- wykazuje konieczność współdziałania

 w życiu społecznym i wyjaśnia istotę 

samorządności; 

- uzasadnia, że człowiek jest istotą 

społeczną; rozumie znaczenie potrzeb 

społecznych człowieka (kontaktu, 

przynależności, uznania); 

- przedstawia zasady komunikowania się; 

wyjaśnia zasady skutecznej autoprezentacji –

kształtowania swojego wizerunku;

 - wymienia cechy grup społecznych; 

charakteryzuje grupę koleżeńską i grupę 

nastawioną na realizację określonego 

zadania; uzasadnia, że efektywna współpraca

przynosi różne korzyści; przedstawia różne 

formy współpracy w grupie; 

- rozpoznaje sytuacje wymagające podjęcia 

decyzji indywidualnej i grupowej; wyjaśnia 

i stosuje podstawowe sposoby podejmowania

wspólnych decyzji;

-  rozpoznaje sytuacje wymagające podjęcia 

decyzji indywidualnej i grupowej; wyjaśnia 

i stosuje podstawowe sposoby podejmowania
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wspólnych decyzji; 

- przedstawia cele i przykłady działania 

organizacji społecznych skupiających 

młodych ludzi w Polsce; wyjaśnia ideę 

wolontariatu i przedstawia formy 

działalności wolontariuszy;
Przyroda - zachęcanie do działania na rzecz 

środowiska lokalnego; 

- doskonalenie umiejętności w zakresie 

komunikowania się, współpracy i działania 

oraz pełnienia roli lidera w zespole;
Biologa - prezentuje postawę szacunku wobec siebie

 i wszystkich istot żywych;
Wychowanie do życia w rodzinie - zna i stosuje zasady savoir-vivre'u

 w różnych sytuacjach społecznych; 

- rozumie zasady komunikacji werbalnej

 i niewerbalnej i jej znaczenie w relacjach 

interpersonalnych; przyjmuje 

odpowiedzialność za manifestowane reakcje,

wypowiadane i pisane słowa; 

- kształtuje i wyraża postawy asertywne, gdy 

nie może lub nie powinien czegoś wykonać, 

stara się odmawiać tak, by nie ranić 

drugiego; 

- bierze udział w życiu społecznym przez: 

wolontariat, stowarzyszenia, grupy 

nieformalne i aktywność indywidualną; 

ujawnia wrażliwość na osoby potrzebujące 

pomocy i zna konkretne sposoby jej 

udzielania;

25



Program wychowawczo-profilaktyczny Zespołu Szkół Publicznych nr 2 
w Pleszewie

Kultura- wartości normy i wzorce zachowań

Szkoła/przedmiot

Szkoła podstawowa

Wymagania szczegółowe. Uczeń:

Klasy I-III - ocenia swoje postępowanie i innych osób, 

odnosząc się do poznanych wartości, takich 

jak: godność, honor, sprawiedliwość, 

obowiązkowość, odpowiedzialność, 

przyjaźń, życzliwość, umiar, 

powściągliwość, pomoc, zadośćuczynienie, 

przepraszanie, uznanie, uczciwość, 

wdzięczność oraz inne respektowane przez 

środowisko szkolne; 

- szanuje zwyczaje i tradycje różnych grup 

społecznych i narodów, przedstawia 

i porównuje zwyczaje ludzi, np. dotyczące 

świąt w różnych regionach Polski, 

a także w różnych krajach; 

- określa, co jest dobre, a co jest złe, 

w otaczającym go świecie i w świecie 

poznawanych tekstów oraz podaje 

uzasadnienie swojego zdania; 

- odróżnia szczęście od doraźnie odczuwanej 

przyjemności i poznaje, że dobro jest 

źródłem szczęścia własnego oraz innych 

osób;

 - odkrywa, że wspólnota osób, której jest 

członkiem, ustanawia swoje zasady (normy)

 i oczekuje ich respektowania;
J. polski - kształtuje umiejętność uczestniczenia 

w kulturze polskiej i europejskiej, 

szczególnie w jej wymiarze symbolicznym

 i aksjologicznym; 
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- rozwija zdolności dostrzegania wartości: 

prawdy, dobra, piękna, szacunku dla 

człowieka i kierowania się tymi wartościami;

- kształci postawy szacunku dla przeszłości 

i tradycji literackiej jako podstawy 

tożsamości narodowej; 

- rozwija zainteresowania kulturą

 w środowisku lokalnym i potrzeby 

uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych; 

- rozwija szacunek dla wiedzy, wyrabia pasję

poznawania świata i zachęca do 

praktycznego zastosowania zdobytych 

wiadomości; 

- rozwija umiejętność samodzielnego 

docierania do informacji, dokonywania ich 

selekcji, syntezy oraz wartościowania;

 - rozwija umiejętność rzetelnego korzystania

ze źródeł wiedzy, w tym stosowania 

cudzysłowu, przypisów i odsyłaczy, oraz 

szacunku dla cudzej własności intelektualnej;

- kształci nawyki systematycznego uczenia 

się oraz porządkowania zdobytej wiedzy i jej

pogłębiania; 

- jest zachęcany do rozwijania swoich 

uzdolnień przez udział w różnych formach 

poszerzania wiedzy, na przykład 

w konkursach, olimpiadach przedmiotowych 

i wykładach, oraz rozwijania umiejętności 

samodzielnej prezentacji wyników swojej 

pracy;
Historia - poznaje historię i tradycje swojej okolicy 

i ludzi dla niej szczególnie zasłużonych; zna 
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lokalne zabytki i opisuje ich dzieje;
Muzyka - poznaje i popularyzuje przykłady 

muzycznej twórczości ludowej, obrzędy, 

zwyczaje, tradycje swojego regionu; 

- zna repertuar kulturalnego człowieka, 

orientując się w sztandarowych utworach 

z dziejów historii muzyki i współczesnej 

kultury muzycznej oraz wartościowej muzyki

popularnej; 

- zna i wymienia instytucje 

upowszechniające kulturę muzyczną we 

własnym regionie, kraju i na świecie oraz ich

działalność, a także śledzi wydarzenia 

artystyczne; 

- uczestniczy w tworzeniu artystycznych 

projektów edukacyjnych o charakterze 

interdyscyplinarnym (również z 

wykorzystaniem technologii informacyjnej); 

- angażuje się w kreowanie kultury 

artystycznej swojej szkoły i najbliższego 

środowiska; 

- uczestniczy realnie lub wirtualnie 

w różnorodnych wydarzeniach muzycznych; 

- stosuje zasady wynikające ze świadomego 

korzystania i uczestniczenia w dorobku 

kultury muzycznej: odpowiednie zachowanie

podczas koncertu, przedstawienia operowego

itp., tolerancja dla preferencji muzycznych 

innych osób oraz szacunek dla twórców

 i wykonawców;
Plastyka - poznaje i popularyzuje przykłady 

muzycznej twórczości ludowej, obrzędy, 
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zwyczaje, tradycje swojego regionu;

 - zna repertuar kulturalnego człowieka, 

orientując się w sztandarowych utworach

 z dziejów historii muzyki i współczesnej 

kultury muzycznej oraz wartościowej muzyki

popularnej;

 - zna i wymienia instytucje 

upowszechniające kulturę muzyczną we 

własnym regionie, kraju i na świecie oraz ich

działalność, a także śledzi wydarzenia 

artystyczne; 

- uczestniczy w tworzeniu artystycznych 

projektów edukacyjnych o charakterze 

interdyscyplinarnym (również z 

wykorzystaniem technologii informacyjnej); 

- angażuje się w kreowanie kultury 

artystycznej swojej szkoły i najbliższego 

środowiska;

 - uczestniczy realnie lub wirtualnie 

w różnorodnych wydarzeniach muzycznych; 

- stosuje zasady wynikające ze świadomego 

korzystania i uczestniczenia w dorobku 

kultury muzycznej: odpowiednie zachowanie

podczas koncertu, przedstawienia operowego

itp., tolerancja dla preferencji muzycznych 

innych osób oraz szacunek dla twórców

 i wykonawców;
Wos - uzasadnia, że konflikt w grupie może 

wynikać z różnych przyczyn (sprzeczne 

interesy, inne cele); przedstawia sposoby 

rozwiązywania konfliktów oraz analizuje ich 

zalety i wady;
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 - podaje cnoty obywatelskie 

(odpowiedzialność, troska o dobro wspólne, 

aktywność, przedsiębiorczość, solidarność, 

roztropność, tolerancja, odwaga cywilna); 

wykazuje, odwołując się do działań 

wybitnych Polaków, znaczenie ich 

urzeczywistnienia dla pożytku publicznego; 

- wymienia mieszkające w Polsce 

mniejszości narodowe i etniczne, grupę 

posługującą się językiem regionalnym oraz 

grupy migrantów (w tym uchodźców)

 i lokalizuje miejsca ich zwartego 

zamieszkiwania; przedstawia – za 

Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej

 – prawa przysługujące etnicznym grupom 

mniejszościowym; 

- uzasadnia, że można pogodzić różne 

tożsamości społeczno-kulturowe (regionalną,

narodową/etniczną, państwową/obywatelską,

europejską); rozpoznaje przejawy ksenofobii,

w tym rasizmu, szowinizmu 

i antysemityzmu, oraz uzasadnia potrzebę 

przeciwstawiania się tym zjawiskom; 

- planuje dalszą edukację, uwzględniając 

własne zainteresowania, zdolności 

i umiejętności oraz rady innych osób 

i sytuację na rynku pracy;
Przyroda - kształtuje postawy związane z tożsamością 

kulturową regionu; 
Geografia - łączy racjonalność naukową z refleksją nad 

pięknem i harmonią świata przyrody oraz 

dziedzictwem kulturowym ludzkości; 
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- przyjmuje postawy szacunku do środowiska

przyrodniczego i kulturowego oraz 

rozumienie potrzeby racjonalnego w nim 

gospodarowania; 

- rozwija w sobie poczucie tożsamości oraz 

wykazywanie postawy patriotycznej, 

wspólnotowej i obywatelskiej;

 - ma poczucie dumy z piękna ojczystej 

przyrody i dorobku narodu (różnych 

obiektów dziedzictwa przyrodniczego

 i kulturowego własnego regionu i Polski, 

krajobrazów Polski, walorów 

przyrodniczych, kulturowych, turystycznych 

oraz sukcesów polskich przedsiębiorstw na 

arenie międzynarodowej); 

- kształtuje pozytywne – emocjonalne

 i duchowe – więzi z najbliższym 

otoczeniem, krajem ojczystym, a także z całą

planetą Ziemią;

 - rozwija postawy współodpowiedzialności 

za stan środowiska geograficznego, 

kształtowanie ładu przestrzennego oraz 

przyszłego rozwoju społeczno- kulturowego 

i gospodarczego „małej ojczyzny”, własnego 

regionu i Polski; 

- przełamuje stereotypy i kształtuje postawy 

szacunku, zrozumienia, akceptacji 

i poszanowania innych kultur przy 

jednoczesnym zachowaniu poczucia wartości

dziedzictwa kulturowego własnego narodu

 i własnej tożsamości;
Informatyka - opisuje kwestie etyczne związane 
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z wykorzystaniem komputerów i sieci 

komputerowych, takie jak: bezpieczeństwo, 

cyfrowa tożsamość, prywatność, własność 

intelektualna, równy dostęp do informacji 

i dzielenie się informacją;

-  postępuje etycznie w pracy 

z informacjami;

Wychowanie do życia w rodzinie - jest odpowiedzialny za własny rozwój 

i samowychowanie;

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

Szkoła/przedmiot

Szkoła podstawowa

Wymagania szczegółowe. Uczeń:

Edukacja wczesnoszkolna - wyjaśnia, iż wszyscy ludzie posiadają 

prawa i obowiązki, wymienia własne prawa

 i obowiązki, przestrzega ich i stosuje je w 

codziennym życiu; 

- rozróżnia podstawowe znaki drogowe, 

stosuje przepisy bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym i miejscach publicznych; 

przestrzega zasad zachowania się środkach 

publicznego transportu zbiorowego; 

- stosuje się do zasad bezpieczeństwa 

w szkole, odnajduje drogę ewakuacyjną, 

rozpoznaje znaki i symbole informujące

 o różnych rodzajach niebezpieczeństw oraz 

zachowuje się zgodnie z informacją w nich 

zawartą; stosuje zasady bezpiecznej zabawy 

w różnych warunkach i porach roku; 

- ma świadomość istnienia zagrożeń ze 

środowiska naturalnego, np. nagła zmiana 
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pogody, huragan, ulewne deszcze, burza, 

susza oraz ich następstwa: powódź, pożar, 

piorun; określa odpowiednie sposoby 

zachowania się człowieka w takich 

sytuacjach; 

- stosuje zasady bezpieczeństwa podczas 

korzystania z urządzeń cyfrowych, rozumie

 i respektuje ograniczenia związane z czasem

pracy z takimi urządzeniami, oraz stosuje 

zasady netykiety; 

- rozróżnia pożądane i niepożądane 

zachowania innych osób (również uczniów) 

korzystających z technologii, zwłaszcza 

w sieci Internet;
Informatyka - rozróżnia pozytywne i negatywne 

zachowania innych osób (również uczniów) 

korzystających z technologii, w tym 

zwłaszcza w sieci Internet;

 - przestrzega ogólnie przyjęte zasady 

związane z bezpieczeństwem w Internecie;
Wychowanie fizyczne - omawia zasady bezpiecznego zachowania 

się nad wodą i w górach w różnych porach 

roku; 

- omawia konsekwencje zdrowotne 

stosowania używek w odniesieniu do 

podejmowania aktywności fizycznej; 

- wymienia zasady bezpiecznego korzystania

ze sprzętu sportowego; 

- wymienia najczęstsze przyczyny oraz 

okoliczności wypadków i urazów w czasie 

zajęć ruchowych, omawia sposoby 
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zapobiegania im; 

- wskazuje zagrożenia związane 

z uprawianiem niektórych dyscyplin sportu;
Wos - rozpoznaje zachowania związane 

z przemocą fizyczną i psychiczną, w tym 

werbalną, wobec siebie i innych; wymienia 

osoby i instytucje, które należy powiadomić 

w takich sytuacjach;

 - przedstawia korzyści i zagrożenia 

wynikające z korzystania z zasobów 

Internetu; rozpoznaje przemoc 

w cyberprzestrzeni i wyjaśnia, jak należy na 

nią reagować;

 - wyjaśnia, na jakich zasadach nieletni 

odpowiadają za popełnienie wykroczeń 

i przestępstw;

 - przedstawia uprawnienia policjantów 

i funkcjonariuszy innych służb 

porządkowych oraz swoje prawa w kontakcie

z tymi służbami;
Informatyka - posługuje się technologią zgodnie

 z przyjętymi zasadami i prawem; 

przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny 

pracy; 

- uznaje i respektuje prawo do prywatności 

danych i informacji oraz prawo do własności 

intelektualnej; 

- wymienia zagrożenia związane 

z powszechnym dostępem do technologii 

oraz do informacji i opisuje metody 

wystrzegania się ich; 

- stosuje profilaktykę antywirusową i potrafi 
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zabezpieczyć przed zagrożeniem komputer 

wraz z zawartymi w nim informacjami;

 - ocenia krytycznie informacje i ich źródła, 

w szczególności w sieci, pod względem 

rzetelności i wiarygodności w odniesieniu 

do rzeczywistych sytuacji, docenia znaczenie

otwartych zasobów w sieci i korzysta z nich;
Technika - przewiduje zagrożenia płynące 

z niewłaściwego użytkowania sprzętu 

technicznego; 

- analizuje sytuacje zagrażające zdrowiu 

i życiu podczas pracy z narzędziami 

i urządzeniami (procedura postępowania 

podczas wypadku przy pracy; umiejętność 

udzielenia pierwszej pomocy 

przedmedycznej w typowych sytuacjach 

zagrożenia);
Edukacja dla bezpieczeństwa - wymienia przykłady nadzwyczajnych 

zagrożeń (pochodzenia naturalnego

 i wywołane przez człowieka); 

- wymienia zasady ostrzegania ludności 

o zagrożeniach; rozróżnia poszczególne 

sygnały alarmowe i środki alarmowe; 

omawia zasady właściwego zachowania 

się w razie uruchomienia sygnałów 

alarmowych;
Wychowanie do życia w rodzinie - świadomie i odpowiedzialnie korzysta 

ze środków społecznego przekazu, 

w tym z Internetu, dokonując wyboru 

określonych treści i limitując czas im 

poświęcany;
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16. Plan działań wychowawczo-profilaktycznych w szkole

Obszary do pracy; 

1. Zdrowie- edukacja zdrowotna

Cele:

 Zdiagnozowanie potrzeb uczniów w zakresie zdrowia psychicznego 

 Stwarzanie  korzystnych  warunków w szkole  i  środowisku  rodzinnym do  dokonywania

prozdrowotnych wyborów

  Zmiana nawyków żywieniowych oraz promowanie aktywności fizycznej 

 Kształtowanie świadomości ekologicznej, klimatycznej i ochrony środowiska

Zadanie Formy realizacji Osoby 

odpowiedzialne

Termin 

realizacji

Odbiorca

Zdiagnozowanie 

potrzeb uczniów w 

zakresie zdrowia 

psychicznego 

Zdiagnozowanie 

stopnia poczucia 

bezpieczeństwa

- opracowanie i przeprowadzenie 

ankiety

pedagog wrzesień 

2020

uczniowie

Promowanie 

zdrowego stylu życia 

– wzmacnianie postaw

prozdrowotnych i 

aktywnego 

wypoczynku

- godzina z wychowawcą, 

„Wiem co jem”- Dzień Zdrowego 

Śniadania,

- wpływ odżywiania na zdrowie 

człowieka    

„Mleko w szkole”  „Owoce i warzywa”

A. Wolińska

A. Nadobna

wrzesień 

2020-

czerwiec 

2021

uczniowie
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- organizacja spotkań ze sportowcami 

B. Stephan, D. Sołtysiak

-  opracowanie i przekazanie 

materiałów dotyczących: piramidy 

zdrowego żywienia, znaczenia 

spożywania owoców i warzyw, 

śniadanie najważniejszym posiłkiem dla

ucznia, roli aktywności fizycznej 

- zasady higieny w okresie pandemii 

- zajęcia warsztatowe na temat:

„Co to znaczy zdrowy styl życia?”

-  zajęcia na temat: 

 Higiena i choroby skóry,

 Budowa i 

funkcjonowanie 

organizmu człowieka,

  Piramida żywienia, 

 Zdrowe i niezdrowe 

produkty, obliczanie 

wskaźnika BMI,

- zajęcia na temat sposobów radzenia 

sobie ze stresem; 

 Sztuka rozwiązywania 

problemów i radzenia 

sobie ze stresem, 

 Jakie zalety ma stres, 

 Jak radzić sobie ze 

stresem (projekt).

Sz. Adamski

A. Wolińska 

wychowawcy 

klas, nauczyciel 

biologii, 

przyrody, 

pedagog

Edukacja ekologiczna - udział w akcjach: 

Sprzątanie Świata, 

A. Wolińska

E. Kuczyńska

na bieżąco uczniowie
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- organizacja Dnia Ekologii i Święta 

Ziemi, 

- zajęcia z wychowawcą na temat:

 Jak segregować odpady?,

 Ja, ty, my możemy 

chronić środowisko,

 „Zero waste”- odnawiaj, 

ograniczaj, wykorzystaj 

ponownie, recyklinguj, 

kompostuj, 

 Ekologia, temat rzeka…

 Drugie życie śmieci

 Trash Art.- sztuka 

tworzenia

 z odpadów.

 Zero waste. 

- włączanie się w akcje promujące 

szeroka rozumiana dbałość

 o środowisko przyrodnicze . 

2. Relacje – kształtowanie postaw społecznych 

Cele: 

 Przeciwdziałanie agresji i przemocy poprzez rozwijanie postaw prospołecznych 

 Budowanie  pozytywnych relacji  interpersonalnych  w środowisku szkolnym -  tworzenie

atmosfery dialogu i współpracy 

 Kształtowanie  umiejętności  rozwiazywania  konfliktów  i  radzenia  sobie  w  trudnych

sytuacjach 

 Uwrażliwienie na poczucie odpowiedzialności za zdrowie i życie własne i innych 
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Zadanie Formy realizacji Osoby 

odpowiedzialne

Termin 

realizacji

Odbiorca

Uczenie 

samorządności, 

poczucia 

odpowiedzialności za 

zespół oraz 

konsekwencji w 

działaniach 

Poszanowania mienia 

swojego, kolegów i 

szkoły 

- wybory do samorządów klasowych 

oraz samorządu uczniowskiego 

 - zapoznanie uczniów ze Statutem 

Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem 

Oceniania i kryteriami ocen zachowania 

 - realizacja założeń przyjętych w WSO -

ponoszenie odpowiedzialności za mienie 

własne i szkoły 

 

wychowawcy 

klas, pedagog

wrzesień-

grudzień

uczniowie

Kształtowanie 

umiejętności 

kulturalnego 

zachowania w 

różnych sytuacjach 

Wspieranie ucznia w 

poszukiwaniu 

pozytywnych wartości

- działania podejmowane w ramach 

pracy wychowawczej kulturalnego 

zachowania w różnych sytuacjach, 

wspieranie ucznia w poszukiwaniu 

pozytywnych wartości

- pogadanki o poszanowanie innych, 

akceptacji i tolerancji dla odmienności 

- kształtowanie umiejętności 

rozróżniania dobra i zła, właściwego 

reagowania na zło 

- przeciwdziałanie agresji i przemocy; 

uwrażliwienie na piękno wypowiedzi; 

uwrażliwienie na kulturę wypowiedzi 

-  udział w akcjach charytatywnych; 

przekazywanie pozytywnych wartości 

przez własną postawę nauczyciela; 

czuwanie nad właściwymi relacjami 

opartymi na wzajemnym szacunku, 

życzliwości, rozumieniu potrzeb 

i ograniczeń 

wychowawcy 

klas, pedagog

cały rok 

szkolny

uczniowie
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Przeciwdziałanie 

agresji i przemocy 

poprzez kształtowanie

postawy tolerancji i 

szacunku wobec 

innych

- zajęcia integracyjne – „Poznajmy się 

wzajemnie”

 – Szkolny Klub Wolontariatu- udział w 

akcjach

Samorząd Uczniowski – udział w 

akacjach

szukanie pomocy jest oznaka siły a nie 

słabości ( gdzie szukać pomocy, telefony

zaufania)

- lekcje z wychowawcą:

 Radzenie sobie z własną i 

cudzą agresją, 

 Jak radzić sobie z 

emocjami. Przyczyny i 

skutki złości. Panujemy 

nad emocjami, 

 Lekcje z emocjami. Jak 

dbać 

o swój nastrój – projekt, 

 Chcę poznać siebie-

wyrażanie uczuć, 

pozytywnych emocji, 

myśli…

 - zajęcia z wychowawcą:

 Pojęcie własnego ja- 

„jestem wyjątkowym 

człowiekiem, 

 Ja w społeczeństwie. Jak 

mogę zmienić świat? – 

projekt

 Czy jestem asertywny?

wychowawcy 

klas, pedagog, 

nauczyciele

cały rok 

szkolny

uczniowie
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 Asertywność w życiu 

nastolatka. Jak 

powiedzieć „nie” w 

trudnych sytuacjach. 

3. Kultura – wartości, normy, wzory zachowań 

Cele: 

 Kształtowanie  postaw  patriotycznych  -  motywowanie  do  czynnego  uczestnictwa  

w politycznym, społecznym i kulturalnym życiu kraju 

 Uczenie szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego

  Przygotowanie do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie 

 Dążenie  do  prawdy,  sprawiedliwości,  dobroci  i  prawości  –  kształtowanie  świadomości

prawnej i odpowiedzialności prawnej 

Zadanie Formy realizacji Osoby 

odpowiedzialne

Termin 

realizacji

Odbiorca

Poznanie historii i 

tradycji naszego 

narodu, budzenie 

poczucia świadomości

narodowej i 

patriotycznej 

- zorganizowanie obchodów 

Narodowego Święta Niepodległości  

- zorganizowanie obchodów święta 

Konstytucji 3-go Maja

-  określenie miejsca i roli Polaków 

w Europie, rozwijanie tożsamości 

europejskiej; organizacja Dnia Języków 

Obcych

M. 

Warszowska-

Ptak, E. Peltz,  

nauczyciele 

języków 

obcych

wrzesień 

2020-

czerwiec 

2021

uczniowie

Kultywowanie 

tradycji i 

obrzędowości szkoły

- zorganizowanie obchodów: Andrzejki, 

Mikołajki, Wigilia. 

- opieka nad miejscami Regionalnymi

wychowawcy 

klas

wg. 

kalendarium

uczniowie

Podtrzymywanie - opieka nad miejscami Regionalnymi nauczyciele wg. uczniowie
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tradycji regionu Pamięci Narodowej 

-udział w imprezach organizowanych

 w środowisku lokalnym

-  uroczystości patriotyczne 

historii

SU

kalendarium

Poznanie samorządu 

terytorialnego i jego 

struktury

- współpraca z instytucjami 

wspomagającymi szkołę: Urząd Miasta i 

Gminy, Biblioteka Publiczna, Dom 

Kultury

wychowawcy 

klas, 

nauczyciele 

przedmiotu

wg. 

kalendarium

uczniowie

Upowszechnianie 

czytelnictwa i 

kształtowanie 

kompetencji 

czytelniczych

- przygotowanie do korzystania 

z różnych źródeł informacji, rozbudzanie

potrzeb czytelniczych 

-  zajęcia wprowadzające do korzystania 

ze zbiorów biblioteki - udział w akcjach 

czytelniczych: bookcrossing, książka za 

książkę, akcje głośnego czytania, 

konkurs recytatorski 

- przygotowanie i przeprowadzenie 

ogólnoszkolnych działań promujących 

czytelnictwo

I. Wojcieszak. 

S. Richter- 

Kłopocka, 

nauczyciele j. 

polskiego

wg. planu 

biblioteki 

szkolnej

uczniowie

4. Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych

 Cele:

  Wspieranie uczniów w pokonywaniu trudności związanych z okresem dojrzewania 

 Dostarczanie wiedzy na temat  uzależnień i  substancji  uzależniających,  ich negatywnego

wpływu na życie człowieka oraz prawnych i moralnych skutków używania tych środków 

 Propagowanie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z mediów 

 Kształcenie poczucia odpowiedzialności za swoje postepowanie 

 Zachęcanie do podejmowania działań wspierających rozwój psychiczny i fizyczny
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Zadanie Formy realizacji Osoby 

odpowiedzialne

Termin 

realizacji

Odbiorca

Udzielanie pomocy 

psychologicznej 

uczniom w 

pokonywaniu 

problemów 

osobistych

-wnikliwa obserwacja uczniów

 - zainteresowanie i sytuacją 

rodzinną dziecka 

-  wsparcie poprzez częste rozmowy

i pomoc w rozwiązywaniu 

problemów 

- przeciwdziałanie negatywnym 

zjawiskom na terenie szkoły: 

ucieczki z lekcji, przemoc, 

niewłaściwe zachowanie, 

uzależnienia itp. 

- tworzenie zespołów 

wychowawczych do rozwiązywania

konkretnych problemów 

- zindywidualizowane podejście do 

uczniów w oparciu o wytyczne

 z opinii i orzeczeń wydanych przez 

PPP 

wychowawcy 

klas, 

nauczyciele, 

pedagog

wrzesień 

2020–czerweic

2021

uczniowie 

Profilaktyka 

uzależnień – 

kształtowanie 

właściwych postaw 

wobec zagrożeń

- realizacja programu „Trzymaj 

formę” – kl. VII i VIII 

- lekcje wychowawcze dotyczące 

działania i niebezpieczeństwa jakie 

niesie ze sobą używanie środków 

psychoaktywnych:

 Czy jesteś (nie) 

bezpieczny w sieci?,

 Ja w sieci – czyli jak 

bezpiecznie 

korzystać z 

Internetu?,

wychowawcy 

klas, pedagog

wrzesień 

2020–czerwiec

2021

uczniowie

43



Program wychowawczo-profilaktyczny Zespołu Szkół Publicznych nr 2 
w Pleszewie

 Skutki uzależnień

 i nałogów- 

alkoholizm, 

nikotynizm, 

narkomania, 

siecioholizm,

 Blaski i cienie naszej

obecności w sieci,

 Fonoholizm – jak mu

zapobiec?, 

 Nałogi czy silna 

wola 

i zdrowie?,

 Nałogi czy silan 

wola 

i zdrowie?

 Kto jest SMART? Ja 

czy mój smartfon. 

5. Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym 

Cele: 

 Rozwijanie poczucia więzi rodziców ze środowiskiem szkolnym 

 Tworzenie wspólnego kierunku pracy wychowawczej szkoły 

 Budowanie wspólnego systemu wartości

Współtworzenie atmosfery do dialogu i współpracy 

 Podnoszenie umiejętności wychowawczych rodziców 
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 Rozwijanie sieci instytucji lokalnych wspierających pracę szkoły

Zadanie Formy realizacji Osoby 

odpowiedzialne

Termin 

realizacji

Odbiorca

Zapoznanie rodziców 

z dokumentacją 

regulującą życie 

szkoły

- omówienie z rodzicami 

obowiązujących dokumentów 

regulujących życie szkoły (program 

wychowawczo - profilaktyczny, WSO,

Statut Szkoły)

wychowawcy 

klas

wrzesień - 

październik

rodzice

Współpraca z 

instytucjami w 

środowisku lokalnym

- współpraca z Powiatową Świetlicą 

Środowiskową, Sądem Rejonowym, 

Poradnią Psychologiczno-

pedagogiczną, OIK, Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie

wychowawcy 

klas, 

nauczyciele, 

pedagog

wrzesień 

2020-czerwiec

2021

uczniowie, 

nauczyciele,

rodzice

Współpraca z 

rodzicami w 

pokonywaniu 

trudności związanych 

z okresem 

dojrzewania uczniów

- spotkania i konsultacje z rodzicami  -

Indywidualne rozmowy z uczniami i 

rodzicami - określenie potrzeb ucznia i

form pomocy

-  pomoc materialna i rzeczowa: 

bezpłatne obiady, pomoc finansowa - 

współpraca z MGOPS,  Sądem 

Rejonowym, Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną, 

Powiatową Komendą Policji,  - 

rozpoznanie potrzeb w zakresie 

pomocy dydaktycznej, opiekuńczo-

wychowawczej i materialnej 

- ustalenie wspólnej z rodzicami 

strategii i jednolitego frontu 

w działaniach mających na celu 

uzyskanie jak najlepszych wyników

wychowawcy 

klas, kierownik

świetlicy

wrzesień 2020 

– czerwiec – 

2021

rodzice
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 w pracy opiekuńczo-wychowawczej 

- przeprowadzanie ankiet i wywiadów 

z rodzicami

 - umieszczenie w zakładce dla 

rodziców na stronie internetowej 

szkoły informacji na temat:  

bezpieczeństwo w sieci, potrzeby 

dzieci w zakresie zdrowia 

psychicznego w okresie pandemii.

6. Podnoszenie jakości edukacji i wychowania 

Cele: 

 Rozwijanie aktywności i kreatywności oraz indywidualnych zainteresowań uczniów

  Przygotowanie młodzieży do wyboru drogi dalszego kształcenia 

 Wspieranie nauczycieli w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego 

 Diagnozowanie, monitorowanie i doskonalenie działań edukacyjno-wychowawczych 

Zadanie Formy realizacji Osoby 

odpowiedzialne

Termin 

realizacji

Odbiorca

Przygotowanie i 

przeprowadzanie 

działań 

wspomagających 

rozwój uzdolnień i 

postaw twórczych

- rozwijanie zainteresowań poprzez 

wspieranie motywacji wewnętrznej 

-  poznawanie technik 

zapamiętywania i uczenia się, lekcje 

z wychowawcą:

 Zasady efektywnego uczenia 

się, 

 Jak się uczyć? Mój plan dnia,

 Pamięć doskonała- 7 technik 

wychowawcy,

nauczyciele

przedmiotów,

pedagog

wrzesień 

2020-

czerwiec 

2021

uczniowie
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uczenia się 

- opieka nad uczniami zdolnymi- 

pomoc w przygotowaniu do 

konkursów, olimpiad, występów 

artystycznych i sportowych 

-  prezentacja zainteresowań

i osiągnięć uczniów
Pomoc w 

podejmowaniu decyzji

dotyczącej dalszej 

edukacji i wyboru 

szkoły.

 - zajęcia z zakresu doradztwa 

zawodowego oraz preorientacji 

zawodowej

(według odrębnego planu działań 

doradztwa zawodowego_

doradca 

zawodowy, 

wychowawcy

wrzesień 

2020-

czerwiec 

2021

uczniowie

Doskonalenie 

warsztatu pracy 

nauczycieli

- Umieszczenie w folderze dla 

nauczycieli informacji na temat: 

Praktyczne wskazówki dotyczące 

postepowania wobec agresywnych 

zachowań 

pedagog grudzień 

2020

nauczyciele

Poszerzanie  wiedzy

rodziców, nauczycieli,

wychowawców  na

temat  prawidłowości

rozwoju  i  zaburzeń

zdrowi  psychicznego

dzieci,  rozpoznawanie

wczesnych objawów

- pedagogizacja rodziców- 

organizacja spotkań z pracownikami 

poradni

pedagog listopad 

2020, na 

bieżąco, 

w miarę 

potrzeb

rodzice, 

nauczyciele

Wyżej wymienione działania mogą ulec modyfikacji z uwagi na pojawiające się 

trudności wychowawcze, niepokojące symptomy nowych zachowań oraz obserwacje 

zespołów klasowych. 
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Program wychowawczo-profilaktyczny został przyjęty przez Radę Rodziców w porozumieniu

z Radą Pedagogiczną  w  Zespole Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie w dniu 30 września 

2020 roku. 
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