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  "Dziecko chce być dobre. 

Jeśli nie umie- naucz. 

Jeśli nie wie- wytłumacz. 

Jeśli nie może- pomóż" 

Janusz Korczak 

 

 
WSTĘP 

Wychowanie, to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonal-

nej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez 

działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. 

Pierwszen stwo w wychowywaniu dziecka mają jego rodzice lub prawni opiekunowie. To 

oni przede wszystkim kształtują ̨ jego charakter, przekazują ̨ dos wiadczenia, kształtują ̨ system 

wartos ci. Szkoła pełni funkcję wspomagającą ̨w działaniu rodzico w. Nauczyciele wspierają ̨rodzi-

ców w dziedzinie wychowania. Celem ogólnym wychowania jest wszechstronny rozwój osobowy 

uczniów, ich zdolności umysłowych oraz fizycznych, a także talentów. 

Niniejszy Program został wypracowany przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodzico w. 

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły odwołuje się̨ do celowos ci działan   

wychowawczych oraz zbiez nos ci działan   wychowawczych rodzico w i wszystkich nauczycieli, 

uwzględnia zróżnicowany wiek uczniów oraz tradycje kulturowe i religijne wszystkich członków 

społeczności szkolnej. 

W szkole funkcjonują ̨ procedury bezpieczen stwa, procedury kryzysowe i regulaminy 

obowiązujące ucznia. Szkoła uczy dyscypliny, która jest istotnym elementem prawidłowego kszt-

ałtowania osobowości młodego człowieka. 

Wychowanie zgodne z przyjętym programem sprzyja rozwijaniu obywatelskich, patri-

otycznych i społecznych postaw uczniów. 

W wyniku realizacji Programu wychowawczo-profilaktycznego uczen   poznaje siebie, 

swoje potrzeby, emocje, aspiracje i moz liwos ci, zapoznaje się̨ z cechami rozwoju fizycznego, uczy 
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się̨ dbac   o własne bezpieczen stwo i zdrowie, oceniac   osiągniecia, planowac   doskonalenie oraz 

brac   odpowiedzialnos c  za własny rozwój. 

 

PRAWNA PODSTAWA  

• Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 

ze zm.). 

• Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjed-

noczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz .U. z 1991 r. nr 120, poz. 526). 

• Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1189). 

• Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze 

zm.). 

• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). 

• Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkohol-

izmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 487). 

• Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 

783). 

• Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i 

wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz. .U. z 2017 r. poz. 957). 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 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 

2015 r. poz. 1249). 

• Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2017/2018. 

• Statut MSP13 w Piekarach Śląskich. 

 

MISJA SZKOŁY                                                                                                                       

1. Dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest człowiekiem społeczności 

szkolnej. 

2. Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją narodu polskiego, jednocześnie 

wychowujemy w poszanowaniu kultur i wartości innych narodów. 

3. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę 

i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie. 

4. Zwracamy szczególną uwagę na rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy naszych uczniów. 
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5. Propagujemy wśród uczniów zdrowy styl życia. 

6. Dbamy o bezpieczeństwo uczniów. 

 

WIZJA SZKOŁY 

Nasza szkoła jest nowoczesną, przyjazną placówką, przygotowującą uczniów 

do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym. Program wychowawczo-profil-

aktyczny szkoły ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby, umożliwiając mu wszechstronny 

rozwój. Uczniowie naszej szkoły wyrosną na ludzi mających poczucie własnej wartości i od-

powiedzialności za własne zachowanie. 

Wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki informacyjnej i informatycznej, stosujemy 

nowoczesne metody nauczania i wychowania, aby uczeń mógł rozwijać swoje zainteresowania, 

umiejętności, zdolności i pasje. W pracy z uczniem kadra pedagogiczna podejmuje twórcze 

działania, które pozwolą realizować misję szkoły. Nasi uczniowie będą świadomi nierozerwal-

nego współistnienia ze środowiskiem przyrodniczym, świadomi własnego pochodzenia, dumni z 

bycia Polakami, Europejczykami i członkami swojej "małej ojczyzny". Będą szanować kulturę i 

tradycję. Szczególnie zadbamy o ich rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy, aby w przyszłości 

propagowali zdrowy styl życia i potrafili dokonać słusznego wyboru.  

 

CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZO-PROFIATYCZNEGO 

Szkoła podstawowa liczy w roku 2020/2021 22 oddziały: 9 oddziało w edukacji 

wczesnoszkolnej, 13 oddziało w klas IV-VIII. 

Zasady funkcjonowania szkoły okres lają:̨ Statut, niniejszy Program, zatwierdzone przez 

Radę Pedagogiczną programy nauczania oraz procedury i regulaminy wewnątrzszkolne. 

Szkoła położona jest na terenie osiedla Powstańców Śląskich. 

Wyposażenie klas i pracowni, a także stan higieny szkoły odpowiada bardzo dobrym 

standardom. W szkole funkcjonuje stołówka, a obiady przygotowywane są ̨na miejscu, w szkolnej 

kuchni. 

Uczniowie i rodzice mają moz liwos c   korzystania z pomocy specjalisto w szkolnych: peda-

goga. Na terenie szkoły funkcjonuje gabinet pielęgniarki szkolnej. W budynku placówki mieści się 

także Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z którą współpracujemy. Szkoła współpracuje z 
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Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i 

rodziny. 

Uczniowie uczą ̨się̨ i pozostają ̨pod opieką wykwalifikowanej i doświadczonej kadry ped-

agogicznej. S rodowisko ucznio w jest bardzo zro z nicowane. Częs c   rodzico w naszych ucznio w po-

trzebuje dużego wsparcia w kwestiach procesu wychowawczego                  i dydaktycznego, a także 

wsparcia w sferze materialno-bytowej. Liczna grupa rodzico w chętnie podejmuje wspo łpracę̨ i 

angaz uje się̨ w z ycie szkoły. 

Motywacja ucznio w do nauki, udziału w przedsięwzięciach szkolnych oraz zajęciach do-

datkowych jest na bardzo zro z nicowanym poziomie. Są ̨uczniowie aktywni, chętni 

do podejmowania rożnych inicjatyw - uczestniczą ̨w działaniach samorządu, wolontariatu oraz w 

pracach Rady Młodziez owej.  Ws ro d ucznio w są ̨takz e ci, kto rym brakuje motywacji do działania. 

Uczniowie nie stwarzają ̨większych problemo w wychowawczych, zdarzają ̨się̨ jednak po-

jedyncze przypadki agresji, zwłaszcza słownej, poszturchiwania.  

Szkoła kształtuje postawy poszanowania dla dziedzictwa narodowego oraz innych kultur 

i tradycji poprzez organizację uroczystos ci szkolnych i udział społecznos ci szkolnej w rocznicach 

wydarzen   historycznych na terenie miasta. 

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie obserwacji 

dokonywanych przez nauczycieli, indywidualnych rozmów z uczniami i rodzicami oraz ankiet 

przeprowadzonych wśród uczniów i rodziców wybranych klas. 

 

MODEL ABSOLWENTA  

Realizując ogólne zadania szkoły dążymy do tego, by nasz absolwent: 

w sferze nauki: 

● sprawnie posługiwał się językiem polskim, umiał korzystać z różnych źródeł informacji, 

umiał zdobywać, przetwarzać i wykorzystywać wiedzę, umiał korzystać z nowoczesnych 

technologii komunikacyjnych; 

● potrafił posługiwać się językiem obcym ; 

● posiadał umiejętność logicznego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów, 

● był przygotowany do dalszej nauki, rozwijał swoje talenty, myślał samodzielnie, twórczo 

i krytycznie, umiał realizować własne plany i marzenia; 
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● miał świadomość potrzeby nieustannego rozwoju i kształcenia, był świadomy, 

że każdemu kreatywnemu działaniu powinien towarzyszyć wysiłek i był gotów 

go podejmować. 

 

w sferze społecznej: 

● dobrze funkcjonował w swoim otoczeniu, czuł się członkiem społeczności lokalnej, oby-

watelem Polski i Europy, był ciekawy świata; 

● znał i szanował tradycje rodziny, szkoły i narodu, wykazywał chęć poznania ojczystego 

kraju i jego zwyczajów; 

● był odpowiedzialny, prawy i uczciwy, wyrażał siebie w sposób akceptowany społecznie, 

wywiązywał się z powierzonych zadań w sposób zadowalający siebie i innych, starał się 

przewidzieć skutki swoich działań i gotów był ponieść konsekwencje swoich czynów, 

umiał rozróżniać dobre i złe zachowanie; 

● umiał współpracować w grupie, działał zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami, miał 

poczucie współodpowiedzialności; 

● był tolerancyjny wobec odrębności innych, w tym wobec cudzoziemców, osób starszych 

czy niepełnosprawnych; 

● umiał zachować się kulturalnie, znał zasady dobrego wychowania, używał form grzec-

znościowych; 

● potrafił budować przyjazne relacje z rówieśnikami, umiał nazywać swoje emocje, umiał 

nad nimi panować, pokojowo rozwiązywał konflikty, umiał dyskutować, był wrażliwy na 

potrzeby innych; 

● dbał o zdrowie własne i innych, kształtował właściwe nawyki żywieniowe i higieny, znał 

zagrożenia wypływające z zażywania alkoholu, nikotyny i innych używek; 

● stosował się do zasad ekologii, segregował odpady, dbał o czystość otoczenia; 

● dbał o swój wygląd, ubierał się schludnie i odpowiednio do czasu i miejsca; 

● bezpiecznie poruszał się po drogach, posiadał Kartę Rowerową. 

 

w sferze kulturowej: 

● uczestniczył w rożnych formach kultury, był przygotowany do odbioru mass mediów; 

● umiał analizować docierające do niego informacje, był krytyczny wobec programów tele-

wizyjnych, filmów, czasopism, książek, znał mechanizmy działania reklamy; 

● znał i szanował tradycje swojego narodu, miasta, szkoły i rodziny, 
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● był aktywny fizycznie i artystycznie, uprawiał sport, w miarę swoich możliwości śpiewał, 

grał na instrumencie, rysował. 

 

 
ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZ-

NEGO  

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE                                                                                                                                        

Zgodnie ze wskazaniami działalność wychowawczo- profilaktyczna w naszej szkole po-

lega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychow-

anka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:                                                           

1.fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i 

umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań 

prozdrowotnych;     

 2. psychicznej - ukierunkowanej na zbudowaniu równowagi i harmonii psychicznej, 

ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kszt-

ałtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do 

świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;                                                                                                                                                      

3. społecznej - ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, 

opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu 

umiejętności wypełniania ról społecznych;                                                                                                                                 

4. aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu 

wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia. 

Nasza placówka prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, infor-

macyjną i profilaktyczną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

Działalność ta odbywać się będzie w formie pogadanek, zajęć warsztatowych, treningów 

umiejętności, debat, szkoleń, spektakli teatralnych, festynów, a także w innych postaciach 

uwzględniających wykorzystywanie aktywnych metod pracy. 

 

ZADANIA 
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1. budowanie 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 i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną; 

4. rozwijanie i wspieranie działalności wolontariatu;  

5. kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych rel-

acji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli, wychowawców i 

rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami 

i wychowawcami; 

 

CELE KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ: 

1. wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, al-

truizmu, patriotyzmu, szacunku do tradycji, wskazywanie wzorców postepowania i 

budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, 

przyjaciele); 

2. wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i et-

nicznej; 

3. formowanie u uczniowi poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych 

osób; 

4. rozwijanie kompetencji takich, jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; 

5. rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumen-

towania i wnioskowania; 

6. ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności; 

7. rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; 

8. wyposaz enie ucznio w w taki zaso b wiadomos ci oraz kształtowanie takich umiejętnos ci, 

kto re pozwalają ̨w sposo b bardziej dojrzały i uporządkowany rozumiec   s wiat; 

9. wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej 

edukacji; 

10. wszechstronny rozwój osobowy ucznia poprzez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i 

rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej; 

11. kształtowanie postawy otwartej wobec s wiata i innych ludzi, aktywnos ci w z yciu społec-

znym oraz odpowiedzialnos ci za zbiorowos c  ; 



Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Powstańców Śląskich w Piekarach Śląskich 

  41-949 Piekary Śląskie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 108, tel. (32) 287 94 56 

  

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY       strona 9 

  

12. zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności 

przygotowania własnego warsztatu pracy; ukierunkowanie ucznia ku wartościom. 

 

Realizację programu wychowawczo - profilaktycznego wspierac  będą ̨takie instytucje, jak:  

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piekarach Śląskich 

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich 

3. Komenda Policji w Piekarach Śląskich 

4. Sąd Rejonowy w Piekarach Śląskich–Kuratorzy Sądu Rodzinnego i Nieletnich 

5. Urząd Miasta w Piekarach Śląskich 

6. Straz   Miejska.
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ZADANIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE KLASY I-III  
 

OBSZAR ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN  
UWAGI  

O REALIZACJI  

Zdrowie – 

edukacja 

zdrowotna 

 

 

 

 

 

 

zapoznanie uczniów z podstawowymi zasa-

dami dbałości o zdrowie własne i innych, 

kształtowanie umiejętności kreowania śro-

dowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi 

życia;  

kształtowanie właściwych nawy-

ków higienicznych i zdrowotnych, 

pogadanki, gry, konkursy pla-

styczne, działania praktyczne,   

cały rok 

 

 

 

 

 

 

wszyscy 

nauczyciele i 

pracownicy 

szkoły 

 

zapoznanie opiekunów prawnych uczniów 

z zasadami bezpiecznego powrotu do szkoły 

w okresie pandemii; 

tablice informacyjne, przekaz bez-

pośredni pracowników szkoły, 

przekaz telefoniczny lub zdalny, 

wdrożenie działań profilaktycznych i tera-

peutycznych związanych ze zdrowiem psy-

zajęcia profilaktyczno- wycho-

wawcze prowadzone przez wy-



Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Powstańców Śląskich w Piekarach Śląskich 

41-949 Piekary Śląskie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 108, tel. (32) 287 94 56 

  

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY       strona 12 

  

 chicznym, działań uświadamiających wła-

ściwe nawyki higieniczne zapobiegające roz-

przestrzenianiu się COVID -19; 

chowawców, pedagoga, pielę-

gniarkę szkolną, w tym rozmowy 

terapeutyczne i wspierając 

uczniów, 

zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonal-

nego odz ywiania się, higieny osobistej i ak-

tywności fizycznej;  

zajęcia profilaktyczne prowadzone 

przez szkolną pielęgniarkę i peda-

goga szkolnego oraz zorganizowa-

nie spotkania z dietetykiem,  

przygotowanie do podejmowania działań, 

mających na celu zdrowy styl życia w aspek-

cie fizycznym i psychicznym;  

zajęcia pozalekcyjne,  

kształtowanie postawy odpowiedzialności 

za własne zdrowie;  

wspo łpraca z rejonową przychod-

nią  i innymi podmiotami ze-

wnętrznymi,  

 rozwijanie umiejętnos ci podejmowania dzia-

łan  na rzecz ochrony przyrody w swoim s ro-

dowisku;  

warsztaty i zajęcia edukacyjne pro-

wadzone przez podmioty ze-

wnętrzne,  
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kształtowanie umiejętności analizy zjawisk 

przyrodniczych, rozumowania przyczy-

nowo-skutkowego;  

wycieczki, wyjs cia do lasu,  

  

  

us wiadomienie wpływu przyrody nieoz y-

wionej na z ycie ludzi, zwierząt i ros lin;  

kąciki przyrodnicze i gazetki w kla-

sach,  

kształtowanie wytrwałos ci w działaniu i dą-

z eniu do celu, umiejętnos ci adekwatnego za-

chowania się w sytuacjach zwycięstwa i po-

rażki;  

spotkania z rodzicami, 

   

Relacje – kszt-

ałtowanie 

postaw społec-

znych 

kształtowanie podstawowych  

umiejętnos ci komunikacyjnych;  

tworzenie klasowego kodeksu 

zasad zachowania  

wrzesień 2020 

 

 

 

 

wychowawcy klas, 

nauczyciele 

rozwijanie umiejętności formułowania pro-

stych wniosków na podstawie obserwacji 

i własnych doświadczeń;  

zajęcia z pedagogiem/psycholo-

giem  
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kształtowanie umiejętności  

przestrzegania obowiązujących reguł;  

działalność Małego Samorządu  
 

 

cały rok 
kształtowanie umiejętności nawiązywania 

i podtrzymywania relacji;  

Zapoznanie ucznio w z regulami-

nami szkolnymi  

 z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, 

zgodnej współpracy z innymi, z zachowa-

niem obowiązujących norm i reguł kultury 

osobistej;  

    

Wdrożenie działań profilaktycznych zwiza-

nych z aktualną sytuacją Covid -19, izolacja 

uczniów, rozwijanie postaw odpowiedzial-

ności  za  innych oraz postaw prospołecz-

nych. 

Rozmowy z uczniami i opiekunami 

prawnymi,  kierowanie , informo-

wanie   

cały rok  

przygotowanie do sprawiedliwego i uczci-

wego oceniania zachowania własnego i in-

nych ludzi;  

współpraca z rodzicami    
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zapoznanie z podstawowymi prawami i obo-

wiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz 

członka szkolnej społeczności, rodziny i 

kraju;  

organizowanie samopomocy  

uczniowskiej  

  

rozwijanie empatii, umiejętności podejmo-

wania działań mających na celu pomoc słab-

szym i potrzebującym, umiejętności rozwią-

zywania konfliktów i sporów;  

Kultura – war-

tości, normy, 

wzory zacho-

wań 

kształtowanie umiejętnos ci włas ciwego ko-

munikowania się w roz nych sytuacjach spo-

łecznych, dbałos c  o język i kulturę wypowia-

dania się;  

wspo łpraca z nauczycielem                  

bibliotekarzem  

  

 

 

 

cały rok 

 

wychowawcy, 

nauczyciele 

kształtowanie umiejętności analizy prostych 

sytuacji wychowawczych, odróżniania dobra 

od zła;  

lekcje muzealne  
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kształtowanie gotowości do uczestnictwa 

w kulturze, poszanowania tradycji i kultury 

własnego narodu, a także poszanowania  

 spotkania z ciekawymi ludźmi  

 innych kultur i tradycji, określanie swojej 

przynależności kulturowej poprzez kontakt 

z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i 

tradycją w s rodowisku rodzinnym, szkolnym 

i lokalnym, uczestniczenie w życiu kultural-

nym środowiska rodzinnego, szkolnego, lo-

kalnego oraz wydarzeniach organizowanych 

przez najbliższą społeczność;  

-zorganizowanie wycieczek do 

miejsc związanych z tradycją i kul-

tur naszej małej Ojczyzny . 

- wycieczki i wirtualne spacery on-

line  

organizacja konkurso w i prze-

glądo w,  

tematyczne gazetki klasowe i na ko-

rytarzu szkolnym, 

  

kształtowanie wrażliwości estetycznej po-

przez kontakt z dziełami literackimi i wytwo-

rami kultury, zapoznanie z wybranymi dzie-

łami architektury i sztuk plastycznych nale-
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z ących do polskiego i europejskiego dzie-

dzictwa kultury, wyzwalanie potrzeby kon-

taktu z literaturą i sztuką dla dzieci;  

inspirowanie do podejmowania aktywności 

i inicjatyw oraz pracy zespołowej, wspoma-

ganie działań służących kształtowaniu wła-

snego wizerunku i otoczenia;  

  

 kształtowanie postaw wyrażających szacu-

nek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu 

materialnego, wieku, wyglądu, poziomu roz-

woju intelektualnego i fizycznego oraz re-

spektowanie ich praw, podejmowanie dzia-

łań w celu zapobiegania dyskryminacji;  

organizowanie pracy w małych ze-

społach,  

  

inspirowanie do podejmowania aktywności 

i inicjatyw oraz pracy zespołowej, wspoma-

ganie działań służących kształtowaniu wła-

snego wizerunku i otoczenia;  

koła zainteresowan ,  
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przygotowanie do radzenie sobie w sytua-

cjach codziennych wymagających umiejętno-

ści praktycznych, budzenie szacunku dla 

pracy ludzi różnych zawodów;  

organizacja i udział w uroczy-

stos ciach z okazji s wiąt i wydarzen  

patriotycznych, zorganizowanie 

spotkań z przedstawicielami róż-

nych zawodów, 

przygotowanie do podejmowania działań 

mających na celu;  

zajęcia z pedagogiem/psycholo-

giem,  

 identyfikowanie i rozwijanie własnych zain-

teresowań;  

   

kształtowanie postaw wyraz ających szacu-

nek do symboli i tradycji narodowych oraz 

tradycji związanych z rodziną, szkołą i spo-

łecznos cią lokalną;   

wyjazdy do teatru, kina, na koncert 

wycieczki  

kształtowanie umiejętności wyrażania wła-

snych emocji w różnych formach ekspresji;  

współpraca z rodzicami  
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kształtowanie poczucia własnej wartości 

dziecka, podtrzymywanie ciekawości po-

znawczej, rozwijanie kreatywności i przed-

siębiorczości oraz brania odpowiedzialności 

za swoje decyzje i działania;  

  
  

  

  

  

Cały rok  

Wszyscy nauczy-

ciele i pracownicy  

administracji i ob-

sługi  

kształtowanie świadomości odmienności 

osób niepełnosprawnych, innej narodowo-

ści, wyznania, tradycji kulturowej oraz ich 

praw.  

włączanie tematyki praw osób nie-

pełnosprawnych i poszanowania 

ich godności  

przestrzeganie  praw  osób niepełno-

sprawnych i szanowanie ich godności  

Bezpie-

czeństwo – pro-

filaktyka za-

chowań ryzy-

kownych (pro-

blemowych) 

wdrażanie działań profilaktycznych i  wycho-

wawczych w obszarze : korzystanie z kompu-

tera , organizacji Dnia Bezpiecznego Inter-

netu,  pedagogizacja  rodziców  w czasie pan-

demii 

czaty z uczniami, zajęcia on-line, do-

starczanie materiałów i ćwiczeń o 

treści profilaktycznej do  samo-

dzielnej pracy,  

Cały rok  
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 zapoznanie z podstawowymi zasadami bez-

pieczeństwa w różnych sytuacjach życio-

wych, kształtowanie włas ciwego zachowania 

się̨ w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz 

sytuacjach nadzwyczajnych;  

zapoznanie z procedurami bezpie-

czeństwa i regulaminami, zorgani-

zowanie wycieczki do Państwowej 

Straży Pożarnej w Chorzowie  

  

 

 

 

kształtowanie umiejętności wyszukiwania, 

porządkowania i wykorzystywania informa-

cji z różnych źródeł, korzystania z technologii 

informacyjno-komunikacyjnych -  bez-

pieczne i celowe wykorzystanie technologii : 

monitora interaktywnego, kształtowanie 

świadomości negatywnego wpływu pracy 

przy komputerze na zdrowie i kontakty spo-

łeczne oraz niebezpieczeństw wynikających 

z anonimowości kontaktów, respektowanie 

ograniczeń dotyczących korzystania z kom-

putera, Internetu I multimediów;  

Zajęcia profilaktyczne dotyczące cy-

berprzemocy, zagrożeń w sieci oraz 

używek,  
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przygotowanie do bezpiecznego i rozsąd-

nego korzystania z narzędzi ?połączyć z 

dolna tabela!!!1 

 i urządzeń technicznych, bezpiecznego orga-

nizowania zajęć ruchowych i poruszania się 

po drogach;  

   

przygotowanie do bezpiecznego korzystania 

ze środków komunikacji, zapobiegania i 

przeciwdziałania sytuacjom problemowym;  

wspo łpraca z policją, sądem rodzin-

nym, organizacjami ? 

Cały rok Dyrektor, pedagog 

szkolny 

kształtowanie umiejętności utrzymywania 

ładu i porządku woko ł siebie, w miejscu na-

uki i zabawy.  
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ZADANIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE KLASY IV-VIII  
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OBSZAR KLASA ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN 
UWAGI 

O REALIZACJI 

Zdrowie – 

edukacja  

zdrowotna  

IV_VIII 

zapoznanie opiekunów prawnych uczniów 

z zasadami bezpiecznego powrotu do szkoły 

w okresie pandemii ; 

tablice informacyjne , przekaz bez-

pośredni pracowników szkoły,  

przekaz telefoniczny lub zdalny 
cały rok 

wszyscy 

nauczyciele i 

pracownicy 

szkoły 

IV_VIII 

wdrożenie działań profilaktycznych i tera-

peutycznych związanych ze zdrowiem psy-

chicznym , działań uświadamiajacych wła-

ściwe nawyki higieniczne zapobiegajace roz-

przestrzenianiu sie COVID -19; 

Zajęcia profilaktyczno-wychowaw-

cze prowadzone przez wychowaw-

ców, pedagoga, pielęgniarkę 

szkolna, w tym rozmowy terapeu-

tyczne i wspierające uczniów, 

cały rok  

 IV  

• Nabywanie podstawowej wiedzy na 

temat profilaktyki uzależnień  

• Inspirowanie młodzieży do  myśle-

nia o własnej motywacji do działania.  

• zajęcia z pedagogiem  

• zajęcia z pielęgniarką szkolną, 

pogadanki o charakterze  

edukacyjnym  

cały rok  
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• Nabywanie  umiejętności  groma-

dzenia i porządkowania wiedzy o sobie.  

• Kształtowanie postaw otwartych na 

poszukiwanie pomocy oraz porady, kiedy za-

czynają ̨ się trudnos ci i kiedy wybo r jest 

ważny i trudny; radzenie sobie ze stresem  

• Kształtowanie postaw prozdrowot-

nych poprzez promowanie aktywnego i zdro-

wego stylu życia.  

• Bezpieczne i odpowiedzialne korzy-

stanie z zasobów sieci; celowe wykorzysta-

nie technologii informacyjno-komunikacyj-

nych  

• zajęcia wychowania 

fizycznego  

• działalność SKS  

• gazetki – udział w ogo lnopol-

skich akcjach „Wiem co jem”, „Wa-

rzywa i owoce”  

• zajęcia z wychowawcą  

• pogadanki z wychowawcą  

• współpraca z PPP  

• współpraca z Sanepidem  

• współpraca z Policją  

• lekcje j.polskiego, informatyki  

V  

 Zachęcanie ucznio w do pracy nad własną mo-

tywacją oraz analizą czynniko w, kto re ich de-

motywują.  

• zajęcia z pedagogiem  

• zajęcia wychowania fizycznego  

• działalność SKS  

• gazetki  

cały rok  
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 Kształtowanie umiejętnos ci podejmowania i 

realizacji zachowan  prozdrowotnych, profi-

laktyka uzależnień  

 Prezentowanie sposobów pokonywania 

własnych słabości oraz akceptowania ogra-

niczeń i niedoskonałości.  

 Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie 

z zasobów sieci; celowe wykorzystanie tech-

nologii informacyjno-komunikacyjnych.  

• zajęcia z wychowawcą  

• wyjazdy do teatru  

• pogadanki z wychowawcą  

• współpraca z PPP  

• współpraca z Sanepidem  

• współpraca z Policją  

• lekcje: j. polskiego, informatyki, go-

dzina wychowawcza  
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VI  

• Kształtowanie umiejętności rozpoznawania 

własnych cech osobowości.  

• Kształtowanie konstruktywnego obrazu wła-

snej osoby, np. świadomości mocnych i sła-

bych stron.  

• Rozwijanie właściwej postawy wobec zdro-

wia i życia jako najważniejszych wartości.  

• Nabywanie wiedzy dotyczącej profilaktyki 

uzależnień  

• Doskonalenie i wzmacnianie zdrowia fizycz-

nego.  

• Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie 

z zasobów sieci; celowe wykorzystanie tech-

nologii informacyjno -komunikacyjnych  

• zajęcia z pedagogiem  

• zajęcia wychowania fizycznego  

• działalność SKS  

• gazetki  

• zajęcia z wychowawcą  

• spotkania z ciekawymi ludźmi  

• wyjazdy do teatru  

• pogadanki z wychowawcą  

• współpraca z PPP  

• współpraca z Sanepidem  

• współpraca z Policją  

• lekcje : j.polskiego,  informatyki, go-

dzina wychowawcza  

cały rok  

VII  

• Kształtowanie postawy proaktywnej, w kto rej 

uczen  przejmuje inicjatywę̨, ale tez  odpowie-

dzialnos ci za swoje działania, decyzji  

• zajęcia z pedagogiem  

• zajęcia wychowania fizycznego  
cały rok  
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• Profilaktyka uzależnień  

• Kształtowanie umiejętnos ci s wiadomego wy-

znaczania sobie konkretnych celo w. Rozwija-

nie umiejętnos ci hierarchizacji zadan .  

• Podnoszenie poczucia własnej wartos ci po-

przez okres lanie osobistego potencjału.  

• Kształtowanie s wiadomos ci własnego ciała z 

uwzględnieniem zmian fizycznych i psychicz-

nych w okresie dojrzewania.  

• Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z 

zasobów sieci; celowe wykorzystanie techno-

logii informacyjno -  

komunikacyjnych  

• działalnos c   sks  

• gazetki  

• zajęcia z wychowawcą  

• zajęcia z pielęgniarką szkolną  

• spotkania z zaproszonymi gos c mi  

– ciekawymi ludz mi  

• pogadanki z wychowawcą  

• współpraca z PPP  

• współpraca z Sanepidem  

• współpraca z Policją  

• lekcje : j.polskiego,  informatyki, go-

dzina wychowawcza  
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VIII  

• Nabywanie wiedzy dotyczącej profilaktyki 

uzależnień  

• Kształtowanie postawy ucznio w nastawionej 

na rozwiązania – charakteryzującej się sa-

mos wiadomos cią, wyobraz nią, kreatyw-

nos cią.  

• Kształtowanie umiejętnos ci wyznaczania so-

bie celo w kro tko- i długoterminowych.  

• zajęcia z pedagogiem  

• zajęcia wychowania fizycznego  

• działalnos c  sks  

• gazetki  

• zajęcia z wychowawcą  

• zajęcia z pielęgniarką szkolną  

• spotkania z zaproszonymi gos c mi  

– ciekawymi ludz mi  

• pogadanki z wychowawcą  

cały rok  

  

• Rozwijanie umiejętnos ci ustalania priory-

teto w, uwzględniając kryteria waz nos ci i pil-

nos ci.   

• Rozwijanie umiejętnos ci oceny własnych 

moz liwos ci.   

• Kształtowanie s wiadomos ci dotyczącej wy-

korzystania ruchu w z yciu człowieka jako 

• współpraca z PPP  

• współpraca z Sanepidem  

• współpraca z Policją  

• lekcje j.polskiego, informatyki, go-

dzina wychowawcza, EdB, WOS, bio-

logii  
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skutecznego sposobu dbania o zdrowie psy-

chiczne.  

• Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie 

z zasobów sieci; celowe wykorzystanie tech-

nologii informacyjno-komunikacyjnych  

Relacje – kszt-

ałtowanie postaw  

społecznych  

IV_VIII 

Wdrożenie działań profilaktycznych zwiza-

nych z aktualną sytuacją Covid -19, izolacja 

uczniów, rozwijanie postaw odpowiedzialno-

ści  za  innych oraz postaw prospołecznych . 

Rozmowy z uczniami i opiekunami 

prawnymi, kierowanie , informowa-

nie 
cały rok  

 IV  

• Kształtowanie umiejętnos ci włas ciwej komu-

nikacji, stanowiącej podstawę wspo łdziała-

nia.  

• Kształtowanie umiejętnos ci asertywnego wy-

raz ania własnych potrzeb.  

• Rozwijanie wraz liwos ci na potrzeby i trud-

nos ci innych ludzi.  

• Kształtowanie postawy  szacunku i zro-

zumienia wobec innych oso b.  

• zajęcia z pedagogiem  

• zajęcia wychowania fizycznego  

• działalnos c  sks  

• gazetki  

• zajęcia z wychowawcą  

• spotkania z ciekawymi ludz mi  

• działalnos c  samorządu  

• udział w uroczystos ciach  

cały rok  
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• Rozwijanie zdolnos ci do inicjowania i pod-

trzymywania znaczących głębszych relacji.   

• Budowanie  atmosfery  wzajemnego 

szacunku w społecznos ci szkolnej.  

• wychowanie do wartości, kształtowanie po-

staw obywatelskich i patriotycznych  

• szkolnych i gminnych  

• egzekwowanie przestrzegania  

• zasad obowiązujących w szkole 

wzmacnianie pozytywnych postaw  

• wycieczki  

• wyjścia do Izby Regionalnej  

  V  
• wychowanie do wartości, kształtowanie po-

staw obywatelskich i patriotycznych  

• zajęcia pedagogiem/psychologiem  

• zajęcia wychowania fizycznego  
cały rok  

  

• Rozwijanie umiejętnos ci rozumienia innych, 

kto ra sprzyja efektywnej wspo łpracy.  

• Wyzwalanie chęci do działania na rzecz in-

nych oso b w celu poprawy ich sytuacji (wo-

lontariat).  

• Rozwijanie poczucia przynależności do grupy 

(samorząd uczniowski, drużyna, wolonta-

riat).  

• działalnos c  sks  

• gazetki  

• zajęcia z wychowawcą  

• spotkania z ciekawymi ludz mi  

• działalnos c  samorządu,  

• organizowanie samopomocy  

• uczniowskiej  
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• Kształtowanie otwartos ci na dos wiadczenia 

innych ludzi, ich sposobo w rozwiązywania 

problemo w, na nową wiedzę.  

• Rozwijanie s wiadomos ci dotyczącej roli oso b 

znaczących i autoryteto w.  

• wycieczki krajoznawcze  

  

VI  

• Kształtowanie umiejętnos ci wspo łpracy w 

dąz eniu do osiągnięcia celu.  

• Uwraz liwianie na ro z ne obszary ludzkich 

problemo w i potrzeb poprzez krzewienie po-

trzeby udzielania pomocy (wolontariat).  

• Rozwijanie umiejętnos ci komunikacyjnych: 

wyraz anie własnych opinii, przekonan  i po-

glądo w.  

• Rozwijanie s wiadomos ci roli i wartos ci ro-

dziny w z yciu człowieka.  

• Rozwijanie samorządnos ci.  

• wychowanie do wartości, kształtowanie po-

staw obywatelskich i patriotycznych  

• zajęcia z pedagogiem  

• zajęcia wychowania fizycznego  

• działalnos c  sks  

• gazetki  

• zajęcia z wychowawcą  

• działalnos c  samorządu,  

• , wolontariatu  

• koła zainteresowan   

• organizowanie samopomocy ucz-

niowskiej  

• wycieczki krajoznawcze  

cały rok  
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• lekcje muzealne  

  

VII 

• Kształtowanie umiejętnos ci wchodzenia w in-

terakcje z ludz mi w sposo b zapewniający za-

dowolenie obydwu stron.  

• zajęcia z pedagogiem  

• zajęcia wychowania fizycznego  

• działalnos c  sks  

• gazetki  

cały rok  

  

• Kształtowanie umiejętnos ci szukania  inspi-

racji, rozwijanie własnej kreatywnos ci.  

• Rozwijanie odpowiedzialnos ci za siebie i in-

nych (wolontariat).  

• zajęcia z wychowawcą  

• koła zainteresowan   

• działalnos c  samorządu, , wolontariatu  

• spotkania z ciekawymi ludz mi  
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• Współpraca z pracodawcami, rozwój doradz-

twa zawodowego.  

• wychowanie do wartości, kształtowanie po-

staw obywatelskich i patriotycznych  

• wycieczka do Muzeum Deportacji 

Ślązaków  

• organizowanie samopomocy ucz-

niowskiej  

• lekcje doradztwa zawodowego  

• pogadanka z wychowawcą  

VIII  

• Rozwijanie umiejętnos ci poszukiwania takich 

rozwiązan , kto re stwarzają korzys ci dla oby-

dwu stron.  

• Rozwijanie umiejętnos ci dostrzegania pozy-

tywnych aspekto w działania zespołowego 

poprzez docenienie ro z nic zdan  i wiedzy, 

dos wiadczen , specjalizacji, kompetencji.  

• Rozwijanie potrzeby ciągłego doskonalenia 

siebie jako jednostki, członka rodziny i społe-

czen stwa.  

• Współpraca z pracodawcami, rozwój doradz-

twa zawodowego.  

• zajęcia z  

pedagogiem/psychologiem  

• zajęcia wychowania fizycznego  

• działalnos c  sks  

• gazetki  

• zajęcia z wychowawcą  

• koła zainteresowan   

• działalnos c  samorządu, wolontariatu  

• spotkania z ciekawymi ludz mi  

cały rok  
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• wychowanie do wartości, kształtowanie po-

staw obywatelskich i patriotycznych  

• organizowanie samopomocy ucz-

niowskiej  

• lekcje doradztwa zawodowego  

• pogadanka z wychowawcą  

• wycieczka do Muzeum Deportacji Ślą-

zaków  

Kultura – war-

tości, normy  
IV  

• Zapoznanie z rolą zainteresowan  w z yciu 

człowieka.  

• Uwraz liwianie na kwestie moralne, np. 

mo wienia prawdy, sprawiedliwego traktowa-

nia.  

• zajęcia z pedagogiem/psychologiem  

• działalnos c  sks  

• gazetki  

• zajęcia z wychowawcą  

cały rok  

i wzory 

zachowań 

powinno stanowic 

całośc 

 

• Kształtowanie pozytywnego stosunku do pro-

cesu kształcenia.  

• Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kul-

turze.  

• Wychowanie do wartości i kształtowanie pa-

triotycznych postaw uczniów   

• wyjazdy do teatru, muzeum, na wy-

stawy / wycieczki i wirtualne spacery 

online 

• wyjazdy na wycieczki, „zielone 

szkoły”  

• koła zainteresowan   
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• działalnos c  samorządu, cho ru szkol-

nego  

• apele, prezentacje multimedialne  

  

  

   

  

  

  

V  

• Rozwijanie zainteresowan  i pasji ucznio w.  

• Budowanie samos wiadomos ci dotyczącej 

praw, wartos ci, wpływo w oraz postaw.  

• Rozwijanie  umiejętnos ci  wyraz ania wła-

snych emocji.  

• Rozwijanie umiejętnos ci włas ciwego zacho-

wania się̨ z uwzględnieniem sytuacji i miejsca.  

• Przygotowanie do s wiadomego obcowania z 

dziełami sztuki.  

• Wychowanie do wartości i kształtowanie pa-

triotycznych postaw uczniów   

• zajęcia z  

pedagogiem/psychologiem  

• zajęcia wychowania fizycznego  

• działalnos c  sks  

• gazetki  

• zajęcia z wychowawcą  

• wyjazdy do teatru, muzeum, na wy-

stawy / wycieczki i wirtualne spacery 

online 

• wyjazdy na wycieczki, „zielone 

szkoły”  

• koła zainteresowan   

• działalnos c  samorządu, cho ru szkol-

nego  

cały rok  
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• udział w uroczystos ciach szkolnych i 

miejskich  

• apele, prezentacje multimedialne  

VI  

• Rozwo j zainteresowan , poszerzenie autono-

mii i samodzielnos ci.  

• Rozwijanie umiejętnos ci krytycznego mys le-

nia w konteks cie analizy wpływo w 

ro wies niko w i medio w na zachowanie.  

• Dokonywanie analizy postaw, wartos ci, norm 

społecznych, przekonan  i czynniko w kto re na 

nie wpływają.  

• zajęcia z pedagogiem  

• zajęcia wychowania fizycznego  

• działalnos c  sks  

• działalnos c  samorządu, wolontariatu, 

cho ru szkolnego  

• gazetki  

• zajęcia z wychowawcą  

cały rok  

  

• Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku 

narodowego.  

• Wychowanie do wartości i kształtowanie pa-

triotycznych postaw uczniów   

• koła zainteresowan   

• wyjazdy do teatru, muzeum, na wy-

stawy / wycieczki i wirtualne spacery 

online 

• wyjazdy na wycieczki, „zielone 

szkoły”  
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• udział w uroczystos ciach szkolnych i 

miejskich  

• fora uczniowskie  

• apele, prezentacje multimedialne  

VII  

• Popularyzowanie alternatywnych form spę-

dzania czasu wolnego.  

• Rozwijanie pozytywnego stosunku do pro-

cesu kształcenia i samokształcenia, zaangaz o-

wania w zdobywanie wiedzy i umiejętnos ci.  

• Rozwijanie takich cech jak: pracowitość, od-

powiedzialność, prawdomówność, rzetelność 

i wytrwałość.  

• Umacnianie więzi ze społecznos cią ̨ lokalną 

•  Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku 

narodowego.  

• Wychowanie do wartości i kształtowanie pa-

triotycznych postaw uczniów   

• zajęcia z  

pedagogiem/psychologiem  

• zajęcia wychowania fizycznego  

• działalnos c  sks  

• działalnos c  samorządu, wolontariatu, 

cho ru szkolnego  

• koła zainteresowan   

• wyjazdy do teatru, muzeum, na wy-

stawy / wycieczki i wirtualne spacery 

online 

• gazetki  

• zajęcia z wychowawcą  

cały rok  
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• udział w uroczystos ciach szkolnych i 

miejskich  

• fora uczniowskie  

• apele, prezentacje multimedialne  

VIII  

• Popularyzowanie wiedzy o ro z nicach kultu-

rowych oraz rozwijanie umiejętnos ci korzy-

stania z niej w kontakcie z przedstawicielami 

innych narodowości.   

• Popularyzowanie wiedzy i rozwijanie s wia-

domos ci na temat zasad humanitaryzmu. 

Rozwijanie poczucia  

• zajęcia z pedagogiem  

• zajęcia wychowania fizycznego  

• działalnos c  sks  

• działalnos c   samorządu, wolontariat 

• , cho ru szkolnego  

• koła zainteresowan   

• wyjazdy do teatru, muzeum, na wy-

stawy / wycieczki i wirtualne spacery 

online 

 

cały rok  
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odpowiedzialnos ci społecznej poprzez podej-

mowanie działan  na rzecz lokalnej społecz-

nos ci.  

 ·  Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku 

narodowego.  

• Wychowanie do wartości i kształtowanie pa-

triotycznych postaw uczniów   

• gazetki  

• zajęcia z wychowawcą  

• udział w uroczystos ciach szkolnych i 

miejskich  

• fora uczniowskie  

• apele, prezentacje multimedialne  

  

Bezpieczeństwo – 

profilaktyka 

zachowań ryzy-

kownych  

(problemowych 

IV_VIII 

wdrażanie działań profilaktycznych i  wycho-

wawczych w obszarze : korzystanie z kompu-

tera , organizacji Dnia Bezpiecznego Inter-

netu,  pedagogizacja  rodziców  w czasie pan-

demii; 

czaty z uczniami, zajecia on-line, do-

starczanie materiałów i ćwiczeń o tre-

sci profilaktycznej do  samodzielnej 

pracy,  

 

Cały rok  

 IV  

• Redukowanie agresywnych zachowan  po-

przez uczenie sposobo w rozwiązywania pro-

blemo w.  

• Budowanie  atmosfery  otwartos ci i 

przyzwolenia na dyskusję.  

• zajęcia pedagogiem/psychologiem  

• zajęcia z pielęgniarką szkolną  

• zajęcia wychowania fizycznego  

• działalnos c  sks  

• gazetki  

cały rok  
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• Uświadamianie zagrożeń wynikających z ko-

rzystania z nowoczesnych technologii infor-

macyjnych (komputer, telefon)  

• Zwiększanie wiedzy na temat środków uza-

leżniających i zagrożeń z nimi związanych.  

• Rozwijanie umiejętnos ci troski o własne bez-

pieczeństwo w relacjach z innymi.  

• zajęcia z wychowawcą  

• wyjazdy na wycieczki  

• współpraca  z PPP, Policją, Sanepi-

dem  

V  

• Rozwijanie umiejętnos ci prowadzenia roz-

mowy w sytuacji konfliktu – podstawy nego-

cjacji i mediacji.  

• Rozwijanie umiejętnos ci identyfikowania 

przyczyn własnego postępowania.  

• zajęcia z pedagogiem  

• gazetki  

• zajęcia z wychowawcą  

• współpraca z PPP, Policją,  

Sanepidem  

cały rok  
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• Dokonywanie analizy wpływu nastawienia do 

siebie i innych na motywację do podejmowa-

nia ro z norodnych zachowan .  

• Rozwijanie poczucia osobistej odpowiedzial-

nos ci, zachęcanie do angaz owania się w pra-

widłowe i zdrowe zachowania.  

• Doskonalenie umiejętności rozpoznawania 

symptomów uzależnienia (od komputera i in-

ternetu, telefonów, komórek, używek) i wpro-

wadzania działań profilaktycznych.  

 

  

VI  

• Dostarczanie wiedzy na temat osób i instytu-

cji świadczących pomoc w trudnych sytua-

cjach.  

• Budowanie atmosfery wsparcia i zrozumienia 

w sytuacji problemowej oraz promowanie 

rzetelnej wiedzy mającej na celu zredukowa-

nie lęku.  

• zajęcia z pedagogiem/ psychologiem  

• gazetki  

• zajęcia z wychowawcą  

• współpraca z PPP, Policją,  

Sanepidem  

cały rok  
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• Rozwijanie umiejętnos ci radzenia sobie z 

własnymi negatywnymi emocjami oraz z za-

chowaniami agresywnymi.  

• Kształtowanie przekonan  dotyczących zna-

czenia posiadanych informacji, kto rych wyko-

rzystanie pomaga w redukowaniu lęku w sy-

tuacjach kryzysowych.  

• Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do 

prywatności, w tym do ochrony danych oso-

bowych oraz ograniczonego zaufania do oso b 

poznanych w sieci.  

• Uświadamianie uczniom zagrożeń wynikają-

cych z uzależnień; dostarczenie wiedzy doty-

czącej profilaktyki uzależnień  

 

  

VII  

• Rozwijanie postaw opartych na odpowie-

dzialnos ci za dokonywane wybory i postepo-

wanie. Dostarczenie wiedzy z zakresu prawa 

dotyczącego postępowania w sprawach nie-

letnich.  

• zajęcia z pedagogiem/psychologiem  

• zajęcia z pielęgniarką szkolną  

• gazetki  

• zajęcia z wychowawcą  

cały rok  
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• Przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom 

seksualnym.  

• współpraca z PPP, Policją,  

Sanepidem  

 

 

• Rozwijanie umiejętnos ci reagowania w sytua-

cjach kryzysowych, niesienia pomocy do-

tkniętym nimi osobom oraz minimalizowania 

ich negatywnych skutko w.  

• Rozwijanie umiejętnos ci lepszego rozumienia 

siebie poprzez poszukiwanie i udzielanie od-

powiedzi na pytania: Kim jestem? Jakie są  ̨

moje cele i zadania życiowe?  

• Uświadamianie uczniom zagrożeń wynikają-

cych z uzależnień; dostarczenie wiedzy doty-

czącej profilaktyki uzależnień  

• lekcje religii, biologii i j. polskiego  

  

VIII  

• Propagowanie wiedzy na temat prawnych i 

moralnych skutko w posiadania, zaz ywania i 

rozprowadzania s rodko w psychoaktywnych. 

Rozwijanie umiejętności wykorzystywania 

• zajęcia z  

pedagogiem/psychologiem  

• zajęcia z pielęgniarką szkolną  

• gazetki  

cały rok  
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elementów negocjacji i mediacji w sytuacji 

rozwiązywania konfliktów,  

• zajęcia z wychowawcą  

• współpraca z PPP, Policją, Sanepidem  

• lekcje religii, biologii i j. polskiego  

  

• Rozwijanie umiejętnos ci podejmowania dzia-

łan  zgodnych ze zweryfikowanymi z ro dłami 

wiedzy. Utrwalanie umiejętnos ci oceny konse-

kwencji podejmowanych działan  dla siebie i 

dla innych – okres lanie alternatywnych roz-

wiązan  problemu.  

• Rozwijanie umiejętnos ci prowadzenia roz-

mowy w sytuacji konfliktu – podstawy nego-

cjacji i mediacji.  

• Uświadamianie uczniom zagrożeń wynikają-

cych z uzależnień; dostarczenie wiedzy doty-

czącej profilaktyki uzależnień  
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Przeciwdziałanie 

zagrożeniom zwią-

zanym z uzależnie-

niami  

  

• prowadzenie działań diagnostycznych (wśród 

uczniów, rodziców lub opiekunów, nauczycieli, 

wychowawców i innych pracowników szkoły)  

w zakresie występujących w środowisku 

szkolnym i rodzinnym czynników chroniących 

i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględ-

nieniem zagrożeń związanych z używaniem 

substancji psychotropowych,środków zastęp-

czych  oraz  nowych substancji psychoak-

tywnych, dopalaczy  

 

• szkoła diagnozuje i rozpoznaje zagro-

żenia związane z używaniem przez 

uczniów wymienionych środków uza-

leżniających,   

• szkoła diagnozuje czynniki chroniące i 

wdraża działania zapobiegające zaży-

waniu przez podopiecznych wymie-

nionych substancji  

cały rok 
wszyscy pra-

cownicy szkoły 

  

• rozpoznawanie psychologicznych aspektów 

mobbingu i bullyingu (w perspektywie 

sprawcy, ofiary, świadka), pomoc uczniom w 

tym obszarze oraz w radzeniu sobie z mobbin-

giem  

• współpraca z PPP, Policją.  
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Uwagi:  

    

Uchwałą nr ……../2020/2021 z dnia … września 2020  roku Rada Pedagogiczna przyjęła projekt Programu Wychowawczo Profilak-

tycznego   na rok szkolny 2020/2021 w celu uzyskania porozumienia i uchwalenia wymienionego dokumentu przez Radę Rodziców . 

Uchwałą   nr  …/…./2020  z  dnia  ….  września  2020  roku  Rada  Rodziców  w  porozumieniu ……  

   

Ewaluacja działań zawartych w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym   

Ewaluacja w roku szkolnym 2020/2021 dokonana zostanie w miesiącu ….. r.   

Metody:   

- analiza dokumentacji szkolnej   

- ankieta dla nauczycieli.   

Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana rada pedagogiczna i rada rodziców.   

1. Cel główny ewaluacji:   

a) podniesienie efektywności pracy wychowawczo-profilaktycznej szkoły.   
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2. Cele szczegółowe ewaluacji:   

a) uzyskanie informacji o przebiegu realizacji działań wychowawczo-profilaktycznych,   

b) poznanie ewentualnych trudności, które pojawią się w trakcie realizacji programu,  

c) dokonanie oceny w zakresie wiedzy i umiejętności nabytych przez uczestników programu.   

3. Obiekt ewaluacji:   

a) funkcjonowanie programu wychowawczo-profilaktycznego w środowisku szkolnym.   

4. Kryteria ewaluacji:   

a) zgodność efektów programu z założonymi celami,   

b) zgodność z obowiązującymi przepisami.  

  

  


