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Podstawy prawne Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 
Ustawy i rozporządzenia :  

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2016 r., poz.59) R 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia rozporządzenie Ministra Edukacji 
narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, 
w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla 
szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 
(Dz.U. z dnia 24 lutego 2017 r., poz.356)  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 roku 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 28.08.2015 r..,poz.1249) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 roku zmieniające 
rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu 
oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu 
przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. poz. 1249)  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 
organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 
szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1591) 

 
 
Dokumenty wewnątrzszkolne:  

 Statut szkoły  
 
Inne przepisy:  

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej  

 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka  

 Konwencja Praw Dziecka  

 Szkolny Zestaw Programów Nauczania 

 Karta Nauczyciela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wprowadzenie 
Wychowanie jest procesem, który odbywa się w każdym momencie życia dziecka. 

Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełni dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, 

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

z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. 

(art. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe) 

Wychowanie powinno mieć więc charakter integralny, docierać do wszystkich stron osobowych, by 

rozwijać w wychowankach zdolność do integracji myśli, czynów, słów, dawać pełną wizję świata i 

osoby ludzkiej.  

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); 

- ograniczenie 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. 

(Gaś Z. B. (red.), Profilaktyka w szkole, Warszawa 2006, WSiP) 

Program wychowawczo-profilaktyczny uwzględnia całościowe oddziaływania wychowawcze wraz z 

uzupełniającymi działaniami profilaktycznymi w zależności od potrzeb uczniów zarówno w zakresie 

wspierania dzieci i młodzieży w prawidłowym rozwoju, jak i zapobiegania i przeciwdziałania 

zachowaniom problemowym. 

Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin  

z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, pielęgniarką 

szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy 

współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. 

 

Misja szkoły 

Chcemy być szkołą, która kształcić będzie uczniów na miarę XXI wieku,  radzących sobie w 

zmieniającym się współczesnym świecie oraz stawiających czoła coraz bardziej wymagającej 

rzeczywistości. Będziemy postępować tak, by w sposób najbardziej efektywny i wydajny umożliwić 

młodym ludziom wszechstronny rozwój.  Pragniemy wyposażyć ich w taką wiedzę, umiejętności i 



kompetencje, aby w przyszłości stali się świadomymi, kreatywnymi, krytycznymi i wrażliwymi 

członkami społeczności, w której będą funkcjonować. 

Wizja szkoły 

Wizją naszej szkoły jest wychowanie człowieka kulturalnego, odpowiedzialnego,  

aktywnego, twórczego, wrażliwego, otwartego na potrzeby drugiego człowieka, mającego  

poczucie więzi ze swoim miastem, regionem, ze swoją Ojczyzną, człowieka prawego  

i tolerancyjnego. Realizacja postawionych w programie celów ma nas doprowadzić do 

ukształtowania ucznia, który w zakresie:  

ROZWOJU INTELEKTUALNEGO:   

 planuje działania i przewiduje ich efekty, 

 jest dociekliwy, korzysta z różnych źródeł informacji, 

 bezpiecznie porusza się w przestrzeni cyfrowej, 

 potrafi twórczo myśleć, jest otwarty na sztukę, kulturę, 

 zna i rozwija swoje talenty, możliwości i zainteresowania, 

 umie organizować pracę własną i zespołową, 

 jest przygotowany do wyboru kierunku kształcenia i zawodu. 

ROZWOJU EMOCJONALNEGO:   

 potrafi dokonać samooceny, 

 poszukuje dobra, prawdy i piękna w świecie, 

 stara się akceptować siebie i innych 

 potrafi sobie radzić w sytuacjach trudnych, 

 zna swoje prawa i potrafi z nich korzystać, 

 potrafi określać i wyrażać w sposób asertywny swoje emocje. 

ROZWOJU FIZYCZNEGO:  

 dba o zdrowie swoje i swoich rówieśników, 

 zna zasady udzielania pierwszej pomocy, 

 potrafi dbać o stan środowiska przyrodniczego, 

 aktywnie spędza wolny czas, 

 zna zagrożenia związane z nałogami, 

 przestrzega zasad higieny osobistej i higieny pracy, 

 dba o bezpieczeństwo w swoim środowisku, 

 jest otwarty na sport, ruch. 



ROZWOJU SPOŁECZNEGO   

 identyfikuje się w działaniu ze społecznością szkolną i lokalną, 

 potrafi przyjąć odpowiedzialność za powierzone zadania i swoje czyny, 

 zna swój region i kultywuje tradycje narodowe i rodzinne, 

 dostrzega potrzeby własne i innych ludzi, 

 dba o bezpieczeństwo własne i innych ludzi, 

 jest tolerancyjny i otwarty wobec osób innej narodowości, 

 umie właściwie funkcjonować w grupie społecznej, 

 potrafi komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi, 

 jest otwarty na środowisko lokalne. 

ROZWOJU MORALNEGO 

 wyraża sądy wartościujące, 

 odróżnia dobro od zła, 

 prezentuje podstawowe wartości moralne: prawość, wierność, poczucie odpowiedzialności, 

poszanowanie prawdy, ofiarność, uczciwość. 

 

Cele kształcenia ogólnego w szkole zgodnie z podstawą programową: 

1. Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, 

altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania  

i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, 

przyjaciele); 

2. Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i 

etnicznej; 

3. Formowanie u uczniów 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, argumentowania 

i wnioskowania; 

6. Ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności; 

7. Rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; 

8. Wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, 

które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat; 



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

edukacji; 

10. Wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie  

i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej; 

11. Kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu 

społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość; 

12. Zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności 

przygotowania własnego warsztatu pracy; 

13. Ukierunkowanie ucznia ku wartościom. 

 

Umiejętności rozwijane w ramach kształcenia ogólnego w szkole to: 

1. Sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych; 

2. Sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie 

myślenia matematycznego; poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz 

wykorzystanie informacji z różnych źródeł; 

3. Kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem 

metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie; 

4. Rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych; 

5. Praca w zespole i społeczna aktywność; 

6. Aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju. 

 

Sylwetka absolwenta szkoły  

 

Uczeń kończący naszą szkołę dobrze funkcjonuje w swoim środowisku, w domu i w szkole.  

Jest pogodny, ma pozytywny, choć nie bezkrytyczny stosunek do otaczającej go rzeczywistości. 

Posiada umiejętność efektywnego komunikowania, współpracy oraz kontrolowania własnych 

emocji. Jest świadomy dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata. Dba o swoje 

zdrowie i sprawność fizyczną. Traktuje zdobywanie wiedzy jako podstawę własnego rozwoju. 

Działania zawarte w programie wychowawczo – profilaktycznym zmierzają do ukształtowania 

takiego modelu absolwenta, który niezależnie od indywidualnych cech osobowości, predyspozycji i 

talentów będzie wyposażony w zespół cech uniwersalnych, warunkujących właściwe 

funkcjonowanie we współczesnym świecie. 

 



Nasz absolwent: 

 Ma poczucie własnej godności i wartości. 

 Zdobytą wiedzę i umiejętności potrafi zastosować w praktyce.  

 Jest dobrze przygotowany do następnych etapów szkolnictwa.  

 Szanuje wielowiekowe dziedzictwo kulturowe. 

 Potrafi odróżnić dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości. 

 Rozumie potrzeby innych i potrafi z nimi współpracować. 

 Jest asertywny, tolerancyjny, otwarty na innych, szczery i wrażliwy. 

 Cechuje się kulturą i odpowiedzialnością. 

 Dba o swoje zdrowie i otoczenie. 

Uczestnicy programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły: 

Rodzice:  
 mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi  

              i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka;  

 znają i akceptują program wychowawczo-profilaktyczny proponowany przez szkołę; 

 wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie 

 bezpieczeństwa;  

 wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą 

wiedzą, doświadczeniem i pomocą;  

 aktywnie uczestniczą w życiu szkoły;  

 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci;  

Uczniowie:  
 znają i przestrzegają norm zachowania obowiązujących członków społeczności szkolnej; 

współorganizują imprezy i akcje szkolne;  

 akceptują innych uczniów i szanują ich prawa;  

 współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności;  

 kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni;  

 prowadzą zdrowy tryb życia i dbają o swoje środowisko;  

 mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej;  

 uczestniczą w opiniowaniu dokumentów szkolnych (Statut Szkoły, Szkolny Program 
Wychowawczo-Profilaktyczny);  

Wychowawcy klas:  
 dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie;  

 dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy  
              wszystkich uczniów  

 wspierają rozwój uczniów i usamodzielnianie się 

 prowadzą dokumentację nauczania;  



 opracowują i realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego szkoły;  

 koordynują pracę wychowawczo - profilaktyczną w zespole klasowym;  

 dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia; 

 podejmują działania w przypadkach przemocy wobec niego, zaniedbań opiekuńczych, 

ujawnionych nałogów;  

 wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno - pedagogiczną uczniów o specyficznych  

i specjalnych potrzebach edukacyjnych; 

 informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

 integrują i kierują zespołem klasowym;  

 wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniają zachowania uczniów; 

 wdrażają do samooceny postępów w zachowaniu, nadzorują realizację obowiązku szkolnego; 

 promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów;  

 przydzielają zespołom zadania na rzecz klasy, szkoły i środowiska oraz wspólnie oceniają stopień 

ich realizacji;  

 współdziałają z nauczycielami uczącymi w klasie;  

 współpracują z rodzicami; włączają rodziców w sprawy programowe i organizacyjne klasy;  

 współpracują z dyrekcją szkoły, pedagogiem i pielęgniarką;  

 współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, policją, MOPR-em, Sądem, poradnią 

psychologiczno – pedagogiczną, Centrum Interwencji Kryzysowej  

i Przeciwdziałaniu Uzależnieniom.; 

Nauczyciele:  

 oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji dydaktycznych;  

 odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, podczas 

wyjść i wyjazdów szkolnych;  

 udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane 

potrzeby uczniów, informują o potrzebach związanych z problemami w nauce oraz  

o przejawianych zdolnościach;  

 wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny  

              uczniów, ich zdolności i zainteresowania;  

 inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności;  

 kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu;  

 reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań; 



 wspólnie z pedagogiem zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i dostosowują 

wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia;  

 współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą,  

              kompetencją i postawą;  

 proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią;  

Pedagog szkolny 

 diagnozuje środowisko wychowawcze, 

 zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach, 

 współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub 

stałej opieki, 

 zabiega o różne formy pomocy wychowawczej dla ucznia, 

 współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów, 

 współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i 

poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną, 

 

Środowisko lokalne  

Samorząd lokalny 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałaniu Uzależnieniom 

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna 

Policja 

Sąd Rejonowy 

Placówki kulturalno-oświatowe 

Placówki służby zdrowia 

Organizacje pozarządowe i kościelne 

Propozycje tematyki działań wychowawczych 

Klasy I – III 

 organizacja zespołu klasowego; 

 troska o estetykę klasy i szkoły; 



 postrzeganie siebie i porozumiewanie z rówieśnikami; 

 troska o bezpieczeństwo i zdrowie; 

 życie w najbliższym środowisku; 

 poznawanie symboli, tradycji, obrzędów szkolnych i środowiskowych; 

 współpraca z rodzicami i placówkami wspomagającymi szkołę; 

 kompensowanie deficytów rozwojowych uczniów; 

 bezpieczeństwo na placu zabaw. 

  

Klasy IV – VIII 

 zachowanie bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą; 

 poznajemy siebie – rozwój intelektualny i emocjonalny ucznia; 

 dbamy o zdrowie; 

 zagrożenia wynikające z różnych nałogów; 

 edukacja kulturalna, dziedzictwo kulturowe w regionie; 

 ja i moja rodzina; 

 rozwiązywanie problemów i trudnych sytuacji – agresja; 

 tolerancja – uczniowie niepełnosprawni w szkole; 

 zasady bezpiecznego wypoczynku w czasie wakacji oraz ferii. 

 

Cele wychowania i profilaktyki 

Cel główny 

Wspieranie ucznia we wszechstronnym rozwoju, ukierunkowanym na osiągnięcie pełni dojrzałości 

fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, moralnej i społecznej, które powinno być wzmacniane i 

uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. 

Cele szczegółowe  

Kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów. Wzmacnianie 

poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, 

przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i 

lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat.  

Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania się z 

rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie do życia w społeczności szkolnej i w grupie 

rówieśniczej. Akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka oraz środowiska przyrodniczego.  

Kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym wdrożenie ich do zachowań 

higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób, a ponadto ugruntowanie 

wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, korzyści płynących  

z aktywności fizycznej, a także stosowania profilaktyki.  



Wspieranie rozwoju intelektualnego, kształtowanie zainteresowań czytelniczych oraz 

wyposażenie w kompetencje czytelnicze, stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających 

wykorzystaniu technologii informacyjnej, w tym bezpiecznego poruszania się w przestrzeni 

cyfrowej.  

 

Plan działań  wychowawczo-profilaktycznych dla klas  I – VIII. 

Kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów. 
Wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji 
narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz 
środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat. 
 

 
CELE 

 
ZADANIA 

 
SPOSOBY REALIZACJI 

Kształtowanie 
postaw 
patriotycznych 
oraz szacunku dla 
tradycji narodu             
i państwa. 
Wzmacnianie 
tożsamości 
narodowej 
uczniów. 
 

 Pielęgnowanie 
tradycji narodowych - 
poznawanie historii 
regionu i kraju. 

 Zapoznanie z 
symbolami 
narodowymi.  

 Poznawanie sylwetek 
słynnych Polaków, 
patrona szkoły. 

 Wyrabianie  u  
uczniów  wrażliwości  
na  piękno  naszej  
ojczyzny. 

 Uświadomienie 
dzieciom miejsca 
Polski i Polaków w 
Europie, 
ugruntowanie 
poczucia tożsamości 
narodowej. 

 Uroczystości klasowe i szkolne, 
obchody świąt państwowych, 
zapoznanie z symbolami 
narodowymi, legendami, historią 
kraju. 

 Okazywanie szacunku symbolom 
narodowym poprzez udział w 
apelach i akademiach szkolnych.  

  Przygotowanie gazetek 
klasowych i szkolnych z okazji 
uroczystości państwowych.  

 Zajęcia  tematyczne na temat 
aktualnego święta narodowego. 

 Pogadanki, prace grupowe, 
referaty. 

 Zapoznanie uczniów z historią 
Polski jej tradycjami na lekcjach 
historii, j. polskiego, godz. 
wychowawczych.  

 Organizowanie wycieczek 
turystyczno-krajobrazowych (na 
czas pandemi zostaje 
zawieszone). 

 Wycieczki  autokarowe, „Zielone 
Szkoły”, prezentacja  
najciekawszych  zakątków  
naszego regionu, kraju (na czas 
pandemii zostało zawieszone). 

 Patron  naszej  szkoły – 
przybliżenie  postaci Leona 
Kruczkowskiego. 

 Dbanie o odpowiedni strój                



w czasie świąt szkolnych, 
akademii. 

 Określenie miejsca i roli Polski w 
Europie (lekcje historii, j. 
polskiego, godz. wychowawcze).  

 Rozwijanie świadomości 
europejskiej poprzez działalność 
Klubu Europejskiego. 

 Nawiązanie kontaktów z innymi 
szkołami z państw europejskich. 
 

Zacieśnienie 
więzi ze 
środowiskiem 
lokalnym. 
Poznawanie 
historii i tradycji 
rodzinnej 
miejscowości. 

 Poznanie historii i 
tradycji własnej 
rodziny i jej związek z 
historią regionu. 

 Kultywowanie  
zwyczajów, obyczajów 
właściwych dla 
danego środowiska 
rodzinnego. 

 Wdrażanie do 
aktywnego 
uczestnictwa w życiu 
wspólnoty lokalnej, 
imprezach 
regionalnych. 
Organizowanie imprez 
na rzecz Szkoły i 
środowiska. 

 Inspirowanie i 
animowanie działań 
zmierzających do 
wzbogacenia życia 
kulturalnego 
wspólnoty lokalnej. 

 Zapoznanie z 
walorami kulturowymi 
najbliższej okolicy i 
budzenie poczucia 
dumy z osiągnięć z 
nimi związanych. 
 

 Udział w wycieczkach po mieście 
i regionie (na czas pandemii 
zawieszone). 

 Udział uczniów w konkursach 
dotyczących historii miasta, 
organizacja Konkursu Gwary 
Śląskiej. 

 Organizowanie imprez typu 
rozpoczęcie i zakończenie roku 
szkolnego, „Dzień Edukacji 
Narodowej”, „Andrzejki”, 
„Mikołajki”, „Walentynki”, 
„Wigilia”, „Dzień Dziecka”, itp. 

 Reprezentowanie szkoły w czasie 
uroczystości lokalnych. 

 Realizacja  programów gminnych 
(kampanie, konkursy itp.) 

 Realizacja projektów 
przedmiotowych, szkolnych. 
Udział w lekcjach muzealnych,  w 
konkursach, zawodach 
sportowych. 

 Opieka nad miejscami pamięci 
narodowej. 

 Organizowanie imprez 
środowiskowych np. Festyn 
Szkolny. 

 Przygotowanie przedstawień, 
inscenizacji, występów. 
 

Kształtowanie  
i rozwijanie 
postaw 
społecznych, 
zaangażowania  
społecznego.  
 

 Kształtowanie 
pozytywnych 
zachowań 
społecznych. 

 
 
 

 Organizacja imprez 
okolicznościowych. 

 Zacieśnienie współpracy domu 
rodzinnego ze szkołą w celu 
uświadomienia 
odpowiedzialności za siebie, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Motywowanie 
uczniów do 
aktywnego udziału w 
pracach samorządu 
klasowego i 
szkolnego. 

 
 

 Wyrabianie wśród 
uczniów nawyku 
świadomego 
oszczędzania i 
gospodarowania 
różnymi zasobami. 

 

 Wdrażanie do 
odpowiedzialności 
uczniów za jakość 
życia społecznego w 
szkole. 
 

 
 
 

 Ukazanie wartości i 
znaczenia symboli, 
zasad i instytucji, 
które odgrywają 
istotną rolę w życiu 
społecznym. 
 
 
 
 
 
 

 Stawianie wymagań w 
zakresie właściwej 
postawy wobec 
obowiązków 
społecznych. 

 
 

 Uświadomienie roli 

Podejmowanie wspólnych 

Pedagogizacja rodziców, 
pogadanki na zebraniach 
rodzicielskich. 

 Wybór Samorządów Klasowych  
i Samorządu Uczniowskiego. 

 Zachęcanie uczniów do 
aktywnego udziału w akcjach 
Samorządu Uczniowskiego. 

 Wyrabianie poczucia 
odpowiedzialności za estetykę 
własnych sal lekcyjnych. 

 Wdrażanie uczniów do 
umiejętnego gospodarowania 
funduszami np. klasowymi. 

 Włączanie się w różne akcje 
organizowane na terenie szkoły 
np. zbiórka makulatury i 
elektrośmieci, baterii itp. 

 Działania mające na celu 
integrację klas(wycieczki, 
wspólne imprezy na czas 
pandemii zawieszone). 

 Zorganizowanie dyżurów 
uczniowskich na korytarzu. 
Zwracanie uwagi na 
bezpieczeństwo. 

 Zbieranie informacji, ilustracji, 
zdjęć n/t wspólnej symboliki 
regionu (np. herbów 
miejscowości, gminy, powiatu, 
województwa) - gromadzenie 
wycinków prasowych 
dotyczących problemów 
społeczności lokalnej - spotkania 
z przedstawicielami instytucji 
działających na rzecz 
społeczeństwa (np. Policji, Straży 
Pożarnej). 

 Organizowanie prac społeczno-
użytecznych dla klasy, szkoły, 
miasta - nagradzanie uczniów za 
osiągnięcia w nauce i pracy - 
promocja postaw 
prospołecznych, osobisty 
przykład wychowawcy. 

 Nagradzanie, prezentowanie 
osiągnięć na forum klasy, szkoły i 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promowanie 
 i przyjmowanie  
postawy otwartej 
na potrzeby 
innych. 

dziecka jako ucznia w 
rodzinie i społeczności 
lokalnej. 

 
 
 

 Kształtowanie postaw 
społecznych i 
doświadczeń we 
współżyciu i 
współdziałaniu w 
grupie rówieśniczej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Uczenie umiejętności 
wyznaczania celów 
krótkoterminowych i 
długoterminowych 
oraz planowania 
czasu. 

 
 

 Kształtowanie 
humanitarnych cech, 
zdolność do empatii, 
szacunku i 
zrozumienia innych 

 
 
 

 Zachęcanie do 
niesienia pomocy 
innym.  

 
 
 
 
 
 
 

lokalnego środowiska - 
pogadanki tematyczne - obchody 
„Dnia Dziecka” - organizowanie 
prac społeczno – użytecznych. 

 Rozmowy nauczyciela                            
z uczniem, praca typu 
organizacyjnego, zajęcia 
kulturalne i rozrywkowe. 

 Organizacja wycieczek (na czas 
pandemii zawieszone), gry                     
i zabawy integracyjne, 
uroczystości klasowe i szkolne. 

 Zajęcia na temat praw i 
obowiązków ucznia, organizacja 
dyżurów klasowych, wybory do 
samorządu klasowego. 

 Opracowanie regulaminu 
klasowego. 

 Tworzenie  systemu  oceniania  
zachowania – ustalenie  
kontraktu  dotyczącego  
zachowania. 

 Sporządzanie planu dnia, 
ustalanie sposobów realizacji 
poszczególnych zadań, „linia 
czasu” – wizualne 
przedstawienie zamierzeń i 
umiejscowienie ich w czasie. 

 
 

 Kształtowanie wrażliwości i 
właściwych postaw moralnych 
na lekcjach j. polskiego, religii, 
godz. wychowawczych.  

 Lekcje wychowawcze uczące 
empatii do osób 
niepełnosprawnych, starszych, 
chorych. 

 Zachęcanie uczniów do udziału 
w akcjach charytatywnych, 
środowiskowych i 
ogólnopolskich. 

 Organizowanie samopomocy 
koleżeńskiej.  

 Wyznaczanie liderów 
pomagających uczniom 
słabszym, pogadanki, zajęcia 
kształtujące empatię. 

 Organizowanie akcji 



 
 
 

 

 Podejmowanie 
działań z zakresu 
wolontariatu. 

charytatywnych na rzecz osób 
potrzebujących, domów pomocy 
społecznej. 

 Powołanie wśród uczniów SU 
Rady Wolontariatu - 
diagnozowanie potrzeb 
społecznych w środowisku 
szkolnym lub otoczeniu szkoły. 

 Prowadzenie Koła Szkolnego 
Wolontariatu. 

 

Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, 
komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie do życia w społeczności 
szkolnej i w grupie rówieśniczej. Akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka oraz 
środowiska przyrodniczego.  

 
CELE 

 
ZADANIA 

 
SPOSOBY REALIZACJI 

Rozwój 
komunikacji 
interpersonalnej 
jako podstawy  
dialogu i 
współdziałania. 

 Kształtowanie 
umiejętności 
komunikacyjnych 

 Rozwijanie 
umiejętności 
komunikowania  
się w grupie 

 Zwracanie uwagi na 
kulturę języka 

 

 Kształtowanie 
umiejętności 
przestrzegania 
obowiązujących norm 
i reguł kulturalnego 
zachowania 

 
 

 Rozwijanie 
umiejętności 
współżycia i 
współdziałania w 
grupie rówieśniczej. 
 

 Zajęcia dotyczące komunikacji, 
asertywności. 

 Pogadanki, dyskusje, rozmowy 
indywidualne 

 Gry i zabawy integracyjne 

 Zajęcia warsztatowe, prace  
grupowe.   

 

 Lekcje wychowawcze, języka 
polskiego, praca z tekstami 
literackimi 

 Rozmowa  z  dziećmi  na  temat 
norm i reguł obowiązujących  
w szkole, 

 Zajęcia omawiające zasady 
kulturalnego zachowania   

 Tworzenie  systemu  oceniania  
zachowania – ustalenie  
kontraktu  dotyczącego  
zachowania. 

 Lekcje wychowawcze 

 Organizacja wycieczek (na czas 
pandemii zawieszone), gry                     
i zabawy integracyjne, 
uroczystości klasowe i szkolne 

 Zajęcia kulturalne i rozrywkowe 

 Zajęcia na temat praw i 
obowiązków ucznia, organizacja 
dyżurów klasowych, wybory do 
samorządu klasowego. 

 Opracowanie regulaminu 



klasowego. 

Kształtowanie 
poprawnych 
stosunków 
międzyludzkich w 
klasie i w szkole; 
rozwijanie 
społecznie 
akceptowanych 
zachowań  

 Kształtowanie 
umiejętności 
nawiązywania  
i podtrzymywania 
relacji z rówieśnikami 

 
 

 Kształtowanie 
umiejętności 
określania własnych 
potrzeb i 
respektowania 
potrzeb innych ludzi 

 Przygotowanie do 
sprawiedliwego i 
uczciwego oceniania 
zachowania własnego 
i innych ludzi 

 Kształtowanie 
umiejętności 
rozwiązywania 
konfliktów i sporów 

 Rozmowy nauczyciela                            
z uczniem,  

 Praca typu organizacyjnego,  

 Zajęcia kulturalne i rozrywkowe 

 Organizacja spotkań 
integracyjno-rekreacyjnych  
w szkole i poza nią. 

 Lekcje wychowawcze 

 Pogadanki, dyskusje, rozmowy 
indywidualne 

 Samoocena w czasie zajęć. 
 

 

 Uczenie odpowiedzialności i 
właściwych postaw moralnych 
na lekcjach j. polskiego, religii, 
godz. wychowawczych.  

 

 Praca w grupach, wspólne 
rozwiązywanie konfliktów, 
pogadanki. 

Kształtowanie 
postawy 
tolerancji  i 
akceptacji dla 
innych 

 Kształtowanie 
poczucia tolerancji dla 
osób o innych 
poglądach, innej 
narodowości, religii, 
kulturze 

 Uwrażliwienie na 
potrzeby innych 

 Uświadomienie 
miejsca wartości w 
życiu człowieka  

 Rozmowy na temat odmienności 
osób innej narodowości, 
wyznania, tradycji kulturowej 
oraz ich praw 

 
 

 Organizowanie samopomocy 
koleżeńskiej. 

 Gazetki tematyczne, pogadanki, 
literatura, filmy edukacyjne, 
zajęcia na temat wartości. 

 Organizowanie spotkań  
z autorytetami, oddziaływanie 
przykładem osobistym 

Promowanie  
i przyjmowanie  
postawy troski  
i szacunku wobec 
środowiska 
przyrodniczego. 

 Uwrażliwienie na 
piękno otaczającej 
przyrody 

 
 
 
 
 
 
 

 Odwiedzenie miejsc o 
szczególnych walorach 
przyrodniczo-krajobrazowych (na 
czas pandemii zawieszone). 

 Wycieczki  szkolne (na czas 
pandemii zawieszone), 
prezentacja  najciekawszych  
zakątków  naszego regionu, kraju 

 Oglądanie filmów edukacyjnych 

 Zbieranie informacji, ilustracji, 



 
 
 
 

 Uczenie właściwych 
zachowań w stosunku 
do zwierząt i 
otaczającej przyrody  

 
 
 
 
 
 

 Upowszechnianie 
wiedzy o zasadach 
zrównoważonego 
rozwoju 

zdjęć na temat otaczającej 
przyrody 

 Przygotowanie gazetek 
tematycznych w klasach 

 Zachęcanie uczniów do udziału  
w zimowych akcjach 
dokarmiania ptaków i zwierząt 

 Spotkania z leśniczym(na czas 
pandemii zawieszone). 

 Zachęcanie uczniów do udziału 
w akcji „Sprzątanie świata” 

 Opieka nad ogrodem i terenem 
zielonym przy szkole, 

 Sadzenie drzewek i krzewów 

 Pielęgnacja roślin w klasie 

 Motywowanie uczniów do 
działań na rzecz ochrony 
środowiska 

 Organizowanie imprez 
promujących działania 
proekologiczne – np. Obchody 
Dnia Ziemi (na czas pandemii 
zawieszone). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym wdrożenie ich do zachowań 
higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób, a ponadto 
ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, korzyści płynących z 
aktywności fizycznej, a także stosowania profilaktyki. 

 
CELE 

 
ZADANIA 

 
SPOSOBY REALIZACJI 



Kształtowanie 
postaw 
prozdrowotnych 
uczniów 

 Budowanie poczucia 
odpowiedzialności za 
własne zdrowie. 
Kształtowanie 
zdrowotnego  
i bezpiecznego stylu 
życia. 
 
 
 
 
 
 

 

 Zapewnienie  opieki  
służb  medycznych  
nad  rozwojem  
fizycznym  dziecka. 
 
 
 

 Kształtowanie 
właściwych nawyków 
zdrowotnych i 
higienicznych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Promocja zdrowego 
stylu życia. 
 
 
 
 
 
 

 Niwelowanie  wad  
postawy  poprzez  

 Przygotowanie gazetek 
tematycznych w klasach, 
pogadanki, filmy edukacyjne, 
wycieczki szkolne, zajęcia 
sportowe i koła zainteresowań. 

 Zajęcia związane ze zdrowym 
odżywaniem, właściwym 
ubieraniem się. 

 Udział w zajęciach sportowo-
rekreacyjnych. 

 Pogadanki, gabloty 
informacyjne, prelekcje, itp. nt. 
aktywnego spędzania wolnego 
czasu. 

 Okresowe  badania  uczniów  
i  kierowanie  na  zajęcia  
gimnastyki  korekcyjnej. 

 Dokonywanie przeglądów 
czystości uczniów w 
poszczególnych klasach przez 
pielęgniarkę szkolną. 

 Fluoryzacja zębów –  właściwe 
szczotkowanie(na czas pandemii 
zawieszone. 

 Gazetki tematyczne, pogadanki, 
filmy edukacyjne. 

 Prelekcje, pogadanki, rozmowy 
indywidualne nt. czystości, 
konieczności dbania o higienę 
osobistą, higienę intymną itp. 

 Codzienna obserwacja uczniów i 
reagowanie w przypadku 
zaobserwowania zaniedbań 
higieny osobistej. 

 Organizowanie śródrocznych 
wyjazdów na „Zieloną szkołę” 
dla uczniów klas III.  

 Współpraca z placówkami 
organizującymi wyjazdy dla 
dzieci i młodzieży. 

 Akcje „Mleko w szkole”, „Owoce 
i warzywa w szkole”. 

 Sporządzanie sałatek, surówek  
i ich konsumpcja. 

 Udział w zawodach sportowych 

 Prowadzenie zajęć z zakresu 
edukacji zdrowotnej i 
żywieniowej. 



włączenie  do  
zespołów  
korekcyjnych. 

 Uwrażliwienie na 
bezpieczne formy 
spędzania czasu 
wolnego. 

 Bezpieczeństwo  
podczas  zabaw  
letnich i  zimowych. 

 Kształtowanie 
umiejętności i nawyku  
rozpoznawania  
znaków  drogowych  
na  drogach  
publicznych. 
 
 
 
 
 

 

 Zapoznanie z 
tematyką problemów 
okresu dorastania i 
odpowiedzialności za 
własne decyzje. 

 Dostarczenie 
informacji na temat 
form pomocy i 
instytucji jej 
udzielających w 
sytuacjach 
kryzysowych. 

 

 Zajęcia  gimnastyki  korekcyjnej  
w  sali gimnastycznej. 
 
 
 

 Pogadanki, dyskusje, filmy 
edukacyjne, gazetki tematyczne. 
 
 

 Rozmowa  z  dziećmi  na  temat  
bezpiecznych  zabaw  na  terenie  
szkoły  i  poza  nią.   

 Spotkania z przedstawicielami 
Policji i Straży Miejskiej 

 Wycieczki, akcje: „Bezpieczna 
droga do szkoły”, „Akademia 
Bezpiecznego Puchatka”. 

 Zajęcia podnoszące kompetencje 
dzieci i zmniejszające ich 
zagrożenie w  różnych 
sytuacjach, związanych ze 
świadomym uczestnictwem  
w ruchu drogowym. 

 Przygotowanie uczniów do 
otrzymanie karty rowerowej. 

 Filmy edukacyjne, pogadanki, 
dyskusje, zajęcia warsztatowe. 

 
 
 

 Gazetki, ogłoszenia, foldery. 

 Zajęcia profilaktyczne z zakresu 
praw dziecka, ochrony sfery 
intymnej dziecka, właściwego 
zachowania się wobec obcych 
itp. 

 

Zapewnienie 
bezpiecznych 
warunków do 
nauki i pracy 

 Bezpieczeństwo  na  
terenie  szkoły  i  poza 
nią. Monitoring w 
szkole. 

 Cykl  zajęć  poświęconych  
bezpieczeństwu  na  drogach,  
terenie obiektu szkolnego. 

 Zapoznawanie uczniów z 
regulaminami dotyczącymi 
bezpieczeństwa w czasie zajęć 
szkolnych, w tym regulaminów 
pracowni, wycieczek szkolnych 
itp. 

 Propagowanie właściwych 
postaw i bezpiecznych zachowań 
na terenie szkoły (apele, gabloty 



ścienne, konkursy itp.) 

 Objęcie szczególną opieką  i 
wsparciem uczniów 7 letnich. 

 Prowadzenie rejestru osób z 
zewnątrz, wchodzących do 
szkoły. 

 Systematyczne szkolenia 
pracowników w zakresie BHP i 
ochrony przeciwpożarowej. 

 Szkolenia dla nauczycieli z 
zakresu udzielania pierwszej 
pomocy. 

 Stały monitoring wizyjny wejścia 
do szkoły. 

 Aktywne dyżury nauczycieli w 
czasie przerw międzylekcyjnych. 

Profilaktyka 
uzależnień 
 
 
 
 
 

 Uświadomienie 
zagrożeń związanych z 
nałogami i 
uzależnieniami. 

 Pogadanki, filmy edukacyjne nt. 
szkodliwości środków 
uzależniających – nikotyny, 
alkoholu i narkotyków. 

 Uczenie kluczowych kompetencji 
psychologicznych pozwalających 
uniknąć nałogów (warsztaty, 
treningi itp.): uczenie zachowań 
asertywnych; uczenie 
krytycznego oceniania reklam, 
opowiadań innych osób.  

 Rozbudzanie zainteresowań 
różnymi dziedzinami życia 
poprzez stwarzanie możliwości 
zdrowego spędzania czasu 
wolnego, tworzenie 
pozytywnych grup 
rówieśniczych; motywowanie do 
podejmowania działań na rzecz 
innych osób. 

  Diagnozowanie 
przyczyn sięgania 
niektórych uczniów po 
środki uzależniające. 

 Zapewnienie uczniom 
z rodzin z problemem 
uzależnienia 
możliwości 
spokojnego, zdrowego 
i bezpiecznego 
spędzania czasu 
wolnego. 

 Wskazywanie 

 Współpraca z placówkami 
realizującymi zadania 
profilaktyki drugo-  i 
trzeciorzędowej w zakresie 
profilaktyki uzależnień. 

 Organizowanie specjalistycznej 
pomocy dla uczniów i ich rodzin. 

 

 Organizowanie spotkań z 
autorytetami, oddziaływanie 
przykładem osobistym,, 
nawiązywanie pozytywnych 
relacji z uczniami itp.) 



autorytetów, 
pozytywnych wzorców 
zachowań  

 Udział w akcjach i kampaniach  
o zasięgu ogólnopolskim, 
wojewódzkim i lokalnym 

  Opieka nad dziećmi  
z tzw. grupy 
podwyższonego 
ryzyka (z rodzin 
alkoholowych itp.) 

 Informowanie o placówkach 
udzielających pomocy osobom  
z rodzin podwyższonego ryzyka; 

 Interweniowanie w przypadku 
podejrzenia braku realizacji 
funkcji opiekuńczo - 
wychowawczej przez rodziców 
w Sądzie Rodzinnym. 

 

 

Wspieranie rozwoju intelektualnego, kształtowanie zainteresowań czytelniczych 

oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze, stwarzanie sytuacji edukacyjnych 

sprzyjających wykorzystaniu technologii informacyjnej, w tym bezpiecznemu 

poruszaniu się  

w przestrzeni cyfrowej. 

 
CELE 

 
ZADANIA 

 
SPOSOBY REALIZACJI 

Wspieranie rozwoju 
intelektualnego 
 
 
 
 

 Wdrażanie do 
systematycznego  
i samodzielnego 
zdobywania wiedzy, 
informacji i 
umiejętności. 

 Uczestnictwo w konkursach, 
nagradzanie uczniów 
wykazujących się 
obowiązkowością i 
systematyczną pracą. 

  Nauczenie 
samodzielnego 
korzystania z 
zasobów 
bibliotecznych. 

 Zajęcia w bibliotece szkolnej 
i publicznej. 

Kształtowanie 
zainteresowań 
czytelniczych oraz 
wyposażenie  
w kompetencje 
czytelnicze 

 Rozwijanie  
zainteresowań  
czytelniczych: 
Codzienne 20 
minutowe czytanie 
uczniom książek ze 
„Złotej listy książek” 
proponowanej 
przez Fundację Cała 
Polska czyta 
dzieciom. 

 Czytanie książek przez 
nauczyciela, zaproszonych 
gości i rodziców. 

  Najlepiej czytająca 
klasa. 

 Lekcje  biblioteczne.  

 Konkursy pięknego czytania.  



 Testy sprawdzające 
umiejętność czytania ze 
zrozumieniem 

  Święto Książki.  Zorganizowanie Święta 
Książki – realizacja 
programu w ramach 
kampanii „Cała Polska czyta 
dzieciom”. 

Kształtowanie 
umiejętności korzystania  
z technologii 
informacyjnej, 
krytycznej analizy 
informacji oraz 
bezpiecznego 
poruszania się w 
przestrzeni cyfrowej 

 Nauka 
bezpiecznego 
korzystania z 
komputera, 
programów 
multimedialnych i 
Internetu. 

 

 Utrwalenie 
umiejętności 
obsługi sprzętu 
multimedialnego 

 Uczenie 
posługiwania się 
nowoczesnymi 
technologiami 
informacyjnymi i 
komunikacyjnymi. 

 Samokształcenie i 
docieranie do 
informacji. 

 Poznanie zasad 
funkcjonowania 
mediów                    
i rozróżniania fikcji  
i rzeczywistości  
w informacjach 
przekazywanych 
przez media. 

 Zajęcia w pracowni 
komputerowej. Korzystanie  
z  encyklopedii  i  
programów  
multimedialnych, 
wykorzystanie  ich  na  
zajęciach. 

 

 Prace grupowe, prezentacje, 
referaty, streszczenia. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Dyskusje, burze mózgów, 
wystąpienia na forum klasy, 
autoprezentacja. 

 Uczenie krytycznego 
korzystania z mass mediów 
(telewizja, Internet, telefon 
komórkowy itp.). 

 Przekazywanie rzetelnej 
wiedzy nt. pozytywnych i 
negatywnych wpływów 
mediów na człowieka - 
przeprowadzenie zajęć 
profilaktyczno - 
wychowawczych. 

 Ukazywanie w praktyce 
pozytywnych aspektów 
korzystania z mediów. 

 Promowanie aktywnych 
form spędzania czasu 
wolnego. 

 Ewentualna współpraca z 



placówkami 
specjalistycznymi z zakresu 
leczenia uzależnień od 
mediów (głównie od 
Internetu). 

  Kształtowanie 
umiejętności 
formułowania i 
wypowiadania 
niezależnych opinii. 

 Kształcenie 
doskonalenia 
technik uczenia się  
i przyswajania 
wiedzy. Trening 
umiejętności 
codziennych. 

 Zapobieganie 
zjawisku 
cyberprzemocy 
wśród społeczności 
szkolnej. 

 Zajęcia na temat wpływu 
mediów na życie człowieka, 
wypowiedzi na forum klasy, 
dyskusje recenzje. 
 

 Scenki symulujące 
codzienne sytuacje 
domowe. 
 
 
 
 

 Diagnoza zespołów 
klasowych pod kątem 
użytkowania komputera, 
Internetu i multimediów. 

 Zajęcia profilaktyczno-
wychowawcze nt. 
bezpiecznego korzystania  
z zasobów i komunikatorów 
internetowych. 

 Pedagogizacja rodziców  
w zakresie bezpiecznego 
korzystania ze 
współczesnych środków 
multimedialnych.  

 Współpraca z Komendą 
Miejską Policji w Bytomiu. 

Wspieranie uczniów 
zdolnych 

 Wspieranie uczniów 
zdolnych w 
rozwijaniu ich 
zainteresowań i 
umiejętności. 

 Troska o rozwój 
zainteresowań i 
uzdolnień uczniów, 
stwarzanie 
możliwości 
przeżycia sukcesu w 
szkole. 

 Indywidualne konsultacje  
z nauczycielami. Udział  
w konkursach szkolnych  
i pozaszkolnych. 

 

 Prowadzenie szerokiej gamy 
zajęć dodatkowych dla 
uczniów. 

 Wdrażanie do aktywnego 
spędzania czasu wolnego. 

 Przygotowywanie uczniów 
do konkursów, olimpiad itp.  



 Obserwacja uczniów pod 
kątem uzdolnień. 

  Motywowanie do 
nauki. 

 
 
 

 Nagrody książkowe, 
wyróżnienia, pochwała 
wychowawcy, przyznawanie 
tytułu „Osobowości roku”. 

Pomoc uczniom ze 
specyficznymi 
trudnościami  
w nauce. 

 Pomoc uczniom ze 
specyficznymi 
trudnościami w 
nauce. 
Zapobieganie 
niepowodzeniom 
szkolnym. 

 Diagnoza zespołów 
klasowych. 

 Dostosowywanie wymagań 
edukacyjnych do 
indywidualnych możliwości 
psychofizycznych uczniów, 
realizacja programu 
nauczania poszczególnych 
uczniów zgodnie ze 
wskazaniami Poradni 
Psychologiczno-
Pedagogicznej. 

  Organizowanie 
pomocy w nauce 
dla uczniów 
słabszych 

 Prowadzenie zespołów 
dydaktyczno-
wyrównawczych celem 
wyrównywania braków w 
nauce 

 Działania na rzecz 
zorganizowania miejsca w 
świetlicy dla uczniów 
słabszych, stwarzanie 
właściwych warunków do 
odrabiania zadań 
domowych. 

 Kierowanie na badania 
specjalistyczne uczniów 
przejawiających trudności  
w nauce. 

 Organizowanie terapii 
pedagogicznej, 
logopedycznej, 
socjoterapeutycznej, 
psychoterapii dla osób ze 
zdiagnozowanymi 
zaburzeniami rozwojowymi 
przy współpracy z 
placówkami wspierającymi 
szkołę w realizacji 
statutowych działań. 

 Organizowanie 
bezinteresownej pomocy 
koleżeńskiej w nauce. 



Orientacja zawodowa 
 klasy I-III 

 Przygotowanie 
ucznia do wyboru 
kierunku kształcenia 
i zawodu. 

 Zajęcia z doradztwa 
zawodowego w klasach  I-III, 
zajęcia grupowe 

 Poznanie siebie. Świat 
zawodów i rynek pracy, 
zajęcia indywidualne 

 Rynek eudykacyjny i uczenie 
się przez całe życie, 
konkursy, wycieczki 

 Planowanie własnego 
rozwoju i podejmowanie 
decyzji edukacyjno-
zawodowych, ekspresja 
plastyczna 

Orientacja zawodowa 
 klasy IV-VI 

 Poznanie własnych 
zasobów 

 Świat zawodów i 
rynek pracy 

 Określa własne 
zainteresowania i uzdolnienia 
oraz kompetencje, praca 
grupowa, rozmowa 
kierowana, 

 Wymienia rożne grupy 
zawodowe i podaje przykłady 
dla poszczególnych grup, 
opisuje rożne drogi dojścia 
do nich oraz podstawową 
specyfikę pracy w zawodach, 
burza mózgów, warsztaty 

Doradztwo zawodowe  
klasy VII-VIII 

 Poznanie własnych 
zasobów 

 Świat zawodów i 
rynek pracy 

 Rynek edukacyjny i 
uczenie się przez całe 
życie 

 Planowanie 
własnego rozwoju i 
podejmowanie 
decyzji edukacyjno-
zawodowych 

 skazuje swoje mocne strony 
oraz możliwości ich 
wykorzystania w rożnych 
dziedzinach życia – praca w 
grupach, kalambury 

 Analizuje oferty szkolnictwa 
ponadpodstawowego i 
wyższego pod kątem 
możliwości dalszego 
kształcenia, wycieczki, lekcje 
wychowawcze, burza 
mózgów, mapa myśli 

 Planuje ścieżki kariery 
edukacyjno-zawodowej, 
uwzględniając konsekwencje 
podjętych wyborów, 
rozmowa kierowana,lekcje 
wychowawcze. 

 



Ewaluacja Szkolnego Programu Profilaktyczno-Wychowawczego  

 

1. W procesie ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego udział biorą 

uczniowie, rodzice, nauczyciele, dyrekcja szkoły. 

2. Monitoring i ewaluację Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego przeprowadza 

zespół ewaluacyjny. 

3. Po każdym zakończeniu roku szkolnego Program Wychowawczo-Profilaktyczny może być 

modyfikowany w zależności od wniosków wynikających z ankiet ewaluacyjnych. 

4. Zmiany w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym zatwierdzane są na 

posiedzeniach Rady Pedagogicznej. 

Sposoby Ewaluacji 
1. Obserwacje i oceny zachowania 
2. Metody projekcyjne np. zdjęcia 
3. Obserwacja dokonań ucznia 
4. Ankiety 
5. Analiza dokumentacji szkolnej 
6. Wywiad z rodzicami, wychowawcą, pedagogiem, uczniami 
7. Grupy fokusowe (zespół wychowawczy) 
8. Ocena wyników konkursów. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


