
Realizacja zaplanowanych dodatkowych działao wychowawczo – profilaktycznych w sferze 

dojrzałości psychicznej w roku szkolnym 2019/2020 

Typ działania Zrealizowane działania Czas realizacji 

Szkolenie dla uczniów, 
nauczycieli i rodziców 
prowadzone przez Roberta 
Dwikowskiego z Centrum 
Sprawiedliwości Naprawczej 
dla Nieletnich w Białymstoku 
- tematyka dotycząca 
bezpieczeostwa w 
cyberprzestrzeni, przemocy 
rówieśniczej, 
odpowiedzialności prawnej 
nieletnich w różnych 
sytuacjach, konsekwencji 
podejmowanych decyzji. 

Szkolenie dla uczniów – „Stop 
cyberprzemocy”, zapoznanie uczniów ze 
zjawiskami cyberprzemocy, sposobami 
radzenia sobie z problemami. 
 
Szkolenie dla rodziców – „Internet to nie 
zabawka”. Zapoznanie rodziców z 
konsekwencjami i odpowiedzialnością 
prawną w przypadku naruszenia 
bezpieczeostwa w cyberprzestrzeni. 
 
Szkolenie dla nauczycieli – „Procedury 
postępowania nauczycieli w sytuacjach 
zagrożenia dzieci i młodzieży 
przestępczością i demoralizacją” 

15.10.2019r 
 
 
 
 
15.10.2019r 
 
 
 
 
 
15.10.2019r 

Kampania Pomaraoczowej 
Wstążki 

Zapoznanie uczniów z prawami dziecka. 
Budowanie świadomych postaw przeciw 
przemocy. 
Zorganizowanie warsztatów grup klas IV-
VIII dotyczących kształcenia postaw 
szacunku do innych ludzi. 
Wykonanie wspólnego plakatu „Stop 
przemocy”. 
Zapoznanie uczniów z sytuacją dzieci w 
paostwach, w których nie są 
respektowane prawa dziecka – 
prezentacja multimedialna. 
Udział uczniów w marszu „Mamy dużo 
mocy bez hejtu i przemocy”. 

01-19.11.2019r 

Godziny z wychowawcą – 
tematyka dotycząca 
bezpieczeostwa, profilaktyki 
zachowao ryzykownych i 
problemowych. 

Tematy poruszone w klasie VIII: 
1. Narkotykom i dopalaczom mówię 

NIE, czyli jak byd asertywnym. 
2. Jestem odpowiedzialny za swoje 

słowa i postępowanie. 
3. Jak rozmawiad z rodzicami. 
4. Negatywne skutki uzależnienia od 

telefonu komórkowego. 
5. Trudności okresu dorastania. 
6. Negatywne skutki uzależnienia od 

gier komputerowych. 
7. Niebezpieczeostwa wynikające z 

kontaktowania się z nieznajomymi 
poprzez portale społecznościowe. 

 
11.09.2019r 
 
20.11.2019r 
 
20.04.2020r 
30.03.2020r 
 
27.04.2020r 
04.05.2020r 
11.05.2020r 
18.05.2020r 
25.05.2020r 
 



8. Jak wykorzystad nowoczesne 
technologie w życiu codziennym. 

9. Jak bezpiecznie spędzad wakacje. 
 

Tematy poruszone w klasie VII: 
1. Znam swoje prawa ale 

przestrzegam też obowiązków 
ucznia. 

2. Bezpieczeostwo w sieci. 
Cyberprzemoc. 

3. Jak dobrze organizowad swój 
tydzieo pracy? 

4. Internet, reklama, telewizja – 
wpływ mediów na kształtowanie 
postaw młodzieży i zdrowia. 

5. Uzależnienia od korzystania z 
telefonów komórkowych. 

6. Rodzaje uzależnieo i nałogów. 
7. Uzależnienie – zagrożenia i skutki. 
8. Skutki uzależnieo i nałogów 

(narkotyki dopalacze). 
9. Rozwiązywanie konfliktów w 

domu. 
10. Konflikt – radzenie sobie w 

sytuacjach trudnych w szkole. 
11. Czy jestem tolerancyjny? 
12. Rozwijanie umiejętności 

asertywnego wyrażania własnych 
potrzeb. 

13. Umiejętnośd radzenia sobie z 
napięciem emocjonalnym i 
niepowodzeniami. 

 
Tematy poruszone w klasie VI: 

1. Bezpieczne ferie. 
2. Dzieo Bezpiecznego Internetu 
3. Jak miło i ciekawie spędzid wolny 

czas? 
4. Kieszonkowe kominy czyli rzecz o 

paleniu papierosów. 
5. Rozwijanie swoich zainteresowao 

przez wykorzystywanie różnych 
środków przekazu. 

6. Jak pomóc w niebezpieczeostwie? 
7. Zdrowotne, społeczne i moralne 

następstwa uzależnieo. 
8. Zachowanie bezpieczeostwa 

01.06.2020r 
 
22.06.2020r 
 
 
20.09.2019r 
 
27.09.2019r 
 
04.10.2019r 
 
25.10.2019r 
 
 
15.11.2019r 
 
29.11.2019r 
13.12.2019r 
07.02.2020r 
 
03.04.2020r 
24.04.2020r 
 
08.05.2020r 
29.05.2020r 
 
19.06.2020r 
 
 
 
 
17.01.2020r 
07.02.2020r 
21.02.2020r 
01.04.2020r 
 
15.04.2020r 
 
 
22.04.2020r 
06.05.2020r 
 
24.06.2020r 
 
 
 
19.05.2020r 



podczas wypoczynku letniego. 
 
Tematy poruszone w klasie V: 

1. Przypomnienie zasad bezpiecznego 
korzystania z Internetu w trakcie 
nauczania zdalnego. 

2. Bezpieczne wakacje – zasady 
bezpieczeostwa. 

3. Bezpieczeostwo podczas ferii 
zimowych. 

 
Tematy poruszone w klasie IV: 

1. Bezpieczeostwo w sieci. 
2. Umiejętnośd zachowania się w 

różnych życiowych sytuacjach. 
3. Kształtowanie etycznej postawy 

wobec wszystkich żywych 
organizmów. 

4. Jak przyjemnie i bezpiecznie 
spędzid czas wolny? 

 
 
23.06.2020r 
 
14.01.2020r 
 
 
 
01.10.2029r 
22.10.2019r 
 
12.11.2019r 
 
 
10.12.2019r 
11.02.2020r 

Zajęcia z psychologiem Zajęcia zostały przesunięte na rok szkolny 
2020/2021 

 

Warsztaty przeprowadzone 
przez pracowników Poradni 
Psychologiczno-
Pedagogicznej w Gołdapi 

Zasady organizacji i udzielania pomocy 
pedagogiczno-psychologicznej w 
placówkach publicznych. 
Jak pracowad z uczniem z ASD.  
Dokumentacja w świetle nowych 
przepisów z uczniem ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. 
Zachowania trudne, sposoby motywacji. 
Konsultacje indywidualne nauczycieli z 
pracownikami poradni. 

30.09.2019r 
 
 
X 2019r 
XI 2019r 
 
 
XII 2019r 
Cały rok 

 

Wniosek: Zrealizowane zostały zadania wspierające rozwój sfery dojrzałości psychicznej. 

Założenia programu wychowawczo-profilaktycznego będą realizowane w roku 2020/21. 

Szczególnej uwadze poddane będą aspekty dotyczące skutków nauki w trybie zdalnym. 
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