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Podstawa prawna 

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (zwłaszcza artykuł 72)

2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

3. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych

4. Konwencja o Prawach Dziecka

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 59)

6. Podstawa programowa kształcenia ogólnego z dnia 26.07.2018 

7. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity 

Dz. U z 2017 r. poz. 783)

8. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 roku(Dz.U.nr111 

poz.535)

9. Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. 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 poz. 356)

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach 

systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej 

i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii

11. Programy narodowe i krajowe w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.



Motto:

Zdrowie to nasza dewiza! 

Zdrowie jest stanem ciała, umysłu i ducha.

Chcesz być zdrowym ćwicz ciało, usprawniaj umysł, pogłębiaj ducha.

 

Rozdział I

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

Szkoła realizuje wszystkie zadania  wynikające z przepisów prawa oświatowego, ale w 

szczególności kładzie nacisk na rozwój każdego dziecka na miarę jego potrzeb i możliwości. 

Dba o to, żeby każde dziecko dobrze radziło sobie na kolejnych etapach kształcenia. 

Przygotowuje do dobrego funkcjonowania we współczesnym świecie. Uczy radzenia sobie w 

trudnych sytuacjach i kształtuje umiejętność rozwiązywania problemów. 

Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, 
emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane
i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki, czyli zapobiegania i przeciwdziałania 
zachowaniom problemowym.

Wychowanie to proces wspierania wychowanka w rozwoju angażujący dwie osoby: 

wychowawcę oraz wychowanka,  pozostające w osobowej relacji.   Osoby te współdziałają 

w osiąganiu celów wychowawczych tj. pełnej dojrzałości w czterech podstawowych sferach: 

fizycznej, psychicznej – w tym m. in. emocjonalnej i intelektualnej – społecznej i duchowej. 

Program, w części profilaktycznej, został opracowany zgodnie z definicją profilaktyki 

rozumianej jako zespół działań mających zapobiegać występowaniu szkód, wypadków itp. 

oraz likwidować przyczyny występowania niekorzystnych zjawisk społecznych dotyczących 

szeroko pojętego zdrowia uczniów.  Skuteczna profilaktyka w szkole to zespół takich działań, 

które zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne, psychiczne i emocjonalne oraz 

wyposażają uczniów w wiedzę i umiejętności służące dbałości o zdrowie, rozpoznawaniu 

i zaspokajaniu własnych potrzeb oraz prawidłowemu funkcjonowaniu społecznemu.

W zakresie działań profilaktycznych pracujemy na trzech poziomach, w zależności 

od zdiagnozowanych problemów i potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli.



PROFILAKTYKA UNIWERSALNA kierowana jest do wszystkich uczniów bez względu na stopień 

wystąpienia zachowań problemowych. Na tym poziomie działania profilaktyczne skupiają się 

na tworzeniu wspierającego, przyjaznego klimatu szkoły, który pozytywnie wpływa 

na zdrowie psychiczne i poczucie wartości, motywację do osiągnięć uczniów i nauczycieli. 

Pozwala także na czynny udział rodziców w życiu szkoły. Ma za zadanie wspieranie 

wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz 

podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie 

od poziomu ryzyka używania przez nich środków i substancji.

PROFILAKTYKA SELEKTYWNA ukierunkowana jest na grupy zwiększonego ryzyka:

 Dzieci zagrożone niedostosowaniem społecznym lub niedostosowane społecznie

 Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

 Dzieci chore somatycznie

 Dzieci z zaburzeniami w zachowaniu

 Dzieci z opiniami z PPP lub innych poradni specjalistycznych

Ma za zadanie wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację 

rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni 

na rozwój zachowań ryzykownych.

PROFILAKTYKA WSKAZUJĄCA  polega na wspieraniu uczniów i wychowanków, u których 

rozpoznano wczesne objawy używania środków i substancji lub występowania innych 

zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby 

wymagające leczenia.



Rozdział II

MISJA SZKOŁY

MIŁOŚĆ I SZACUNEK – dostrzegamy potrzeby wszystkich dzieci na każdym etapie ich rozwoju

PROMOWANIE ZDROWIA – wybieramy dla naszych dzieci to co stanowi o dobrym 

samopoczuciu fizycznym , psychicznym i społecznym czyli zdrowie. Chcemy kształtować styl 

życia służący poprawie i ochronie zdrowia. Jesteśmy głęboko zainteresowani samorealizacją 

człowieka, kładziemy nacisk na integralność i specyficzność każdego naszego ucznia. 

Wychowanie traktujemy jak jedno z najbardziej doniosłych i twórczych zadań. Zdrowe ciało, 

zdrowy umysł i zdrowy duch to warunek samorealizacji, podstawą dokonywania przez 

dziecko korzystnych dla siebie wyborów, wiary w siebie. I dlatego warto pracować. Dla tych 

wartości chcemy się trudzić. 

WYCHOWANIE – chcemy kształtować osobowość dziecka na miarę naszych oczekiwań 

i wartości. 

Rozdział III

 STRATEGIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNYCH SZKOŁY 

CEL GŁÓWNY:

Prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganie ucznia i wychowanka 

w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 fizycznej, którą należy rozumieć jako prowadzenie zdrowego stylu życia, 

 emocjonalnej rozumianej jako ponoszenie odpowiedzialności za siebie 

i współodpowiedzialności za innych oraz otaczający świat, ukierunkowanej 

na zbudowanie równowagi i harmonii, ukształtowanie postaw sprzyjających 

wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, 

 intelektualnej, dotyczącej wszelkich działań, które mają na celu rozwój poznawczy 

jednostki w dwóch aspektach. Pierwszy, globalny, obejmuje sam proces uczenia się. 

Drugi, zindywidualizowany, wyraża potrzebę jednostkowego podejścia do ucznia i 

jego predyspozycji.

 społecznej – jako konstruktywne pełnienie ról społecznych, 

 duchowej – jako posiadanie konstruktywnego systemu wartości oraz poczucia sensu 

życia i istnienia człowieka. 



SPOSOBY REALIZACJI:

 stosowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych 

z najważniejszych wartości w życiu;

 doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania 

podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami.

 wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz 

rodziców lub opiekunów.

 nauczenie uczniów zdobywania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin przy  

      wykorzystaniu rozmaitych źródeł.

 nauczenie uczniów praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy.

 uwrażliwianie na bycie człowiekiem kulturalnym i zaangażowanym społecznie

 rozwijanie umiejętności radzenia sobie w codziennych sytuacjach życiowych.

 przygotowanie do brania odpowiedzialności za swoje życie i zdrowie.

 przygotowanie do życia we współczesnej Europie.

 poznanie swojego regionu i kultywowanie jego tradycji.

 stworzenie możliwości do osiągnięcia osobistego sukcesu.

 kształcenie odpowiedzialnej postawy wobec środowiska naturalnego.

 rozwijanie zainteresowań w ramach programów dydaktycznych oraz zajęć 

pozalekcyjnych.

 realizowanie wśród  uczniów, ale także wśród rodziców lub opiekunów programów 

profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb 

indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych.

 doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej 

interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów zachowań 

ryzykownych.



Fizyczna Emocjonalna Intelektualna Społeczna Duchowa

Poznanie ucznia 
oraz jego 
środowiska 
rodzinnego

Organizacja życia klasy Zorganizowanie 
kampanii wyborczej oraz 
wyborów do samorządu 
uczniowskiego oraz 
opiekuna su i rzecznika 
praw ucznia

Organizacja życia klasy Stwarzanie warunków 
do aktywności 
społecznej

Budowanie 
pozytywnych 
relacji w grupie 
klasowej

Stwarzanie warunków do 
aktywności społecznej

Zapoznanie su z celami 
priorytetowymi szkoły i 
wypracowanie własnego 
planu pracy su w 
bieżącym roku

Zorganizowanie 
kampanii wyborczej oraz 
wyborów do samorządu 
uczniowskiego oraz 
opiekuna su i rzecznika 
praw ucznia

Włączanie działań 
związanych z 
propagowaniem 
pozytywnych wzorców 
osobowych w pracę su

Stwarzanie warunków 
do aktywności 
społecznej

Włączanie działań 
związanych z 
propagowaniem 
pozytywnych wzorców 
osobowych w pracę su

Stworzenie 
całościowego 
systemu pomocy 
dla dziecka 
niedostosowanego 
społecznie

Zapoznanie su z celami 
priorytetowymi szkoły i 
wypracowanie własnego 
planu pracy su w 
bieżącym roku

Przeciwdziałanie 
uzależnieniom wśród 

dzieci i młodzieży

Prowadzenie 
działalności 
informacyjnej i 
reklamowej dotyczącej 
podejmowanych działań 
przez su

Promocja zdrowego stylu 
życia – zdrowia 
rozumianego holistycznie 
(rozpoznawanie i  
rozumienie siebie, 
umiejętność 
komunikowania się z 
innymi, środki 
uzależniające, spędzanie 
czasu wolnego, higiena 
osobista, ekologia, media, 
internet- sieciak

Stworzenie 
całościowego 
systemu pomocy 
dla dziecka z 
rodziny 
dysfunkcyjnej

Stwarzanie warunków 
do aktywności 
społecznej

Konieczność budowania 
środowiska przyjaznego 
w poszerzaniu 
dobrostanu 
i wzmacnianiu 
czynników chroniących. 

Promocja zdrowego 
stylu życia – zdrowia 
rozumianego 
holistycznie 
(rozpoznawanie i  
rozumienie siebie, 
umiejętność 
komunikowania się z 
innymi, środki 
uzależniające, spędzanie 
czasu wolnego, higiena 
osobista, ekologia, 
media, internet- sieciaki)

Przeciwdziałanie 
uzależnieniom wśród 

dzieci i młodzieży

Promocja zdrowego 
stylu życia – zdrowia 
rozumianego 
holistycznie 
(rozpoznawanie i  
rozumienie siebie, 
umiejętność 
komunikowania się z 
innymi, środki 
uzależniające, spędzanie 
czasu wolnego, higiena 
osobista, ekologia, 
media, internet- sieciaki)

Aktywizowanie 
społeczności 
uczniowskiej  do 
uczestniczenia z głosem 
doradczym w 
posiedzeniach rady 
pedagogicznej 
i systematycznego 
przestrzegania zasad 
panujących w szkole

Zwiększenie motywacji 
uczniów do nauki, 
budowania pozytywnych 
relacji z uczniami 
i z rodzicami, kreowania 
dobrego klimat w klasie.

Przeciwdziałanie 
uzależnieniom wśród 
dzieci i młodzieży

Konieczność budowania 
środowiska przyjaznego 
w poszerzaniu dobrostanu 
i wzmacnianiu czynników 
chroniących

Przeciwdziałanie 
uzależnieniom wśród 
dzieci i młodzieży

Prowadzenie 
działalności 
informacyjnej i 
reklamowej dotyczącej 
podejmowanych działań 
przez su

Dbanie o kondycję 
psychiczną uczniów po 
okresie izolacji

Proces adaptacji w 
klasach  i, iii, iv, viii

Zwiększenie motywacji 
uczniów do nauki, 
budowania pozytywnych 
relacji z uczniami 
i z rodzicami, kreowania 
dobrego klimat w klasie.

Stworzenie dziecku 
warunków do 
rozwijania swojej 
wiedzy i 
umiejętności 
zgodnie ze swoimi 
możliwościami

Włączanie działań 
związanych z 
propagowaniem 
pozytywnych wzorców 
osobowych w pracę su

Stworzenie 
całościowego 
systemu pomocy 
dla dziecka 
niedostosowanego 
społecznie

Stworzenie 
całościowego 
systemu pomocy 
dla dziecka 
niedostosowanego 
społecznie

Dbanie o kondycję 
psychiczną uczniów po 
okresie izolacji

Szkoła 
współpracuje z 
różnymi 
instytucjami

Przeciwdziałanie 
uzależnieniom wśród 
dzieci i młodzieży

Stworzenie 
całościowego 
systemu pomocy 
dla dziecka z 
rodziny 
dysfunkcyjnej

Stworzenie w 
szkole takich 
warunków, aby 
dziecko czuło się 

i) Proces adaptacji w 
klasach  i, iii, iv, viii

Kultywowanie 
tradycji i 
obyczajów 
klasowych

Konieczność budowania 
środowiska przyjaznego 
w poszerzaniu 
dobrostanu 

Szkoła 
współpracuje z 
różnymi 
instytucjami



bezpiecznie i wzmacnianiu 
czynników chroniących. 

Stworzenie dziecku 
z zaburzeniami w 
zachowaniu 
całościowego 
systemu pomocy

Stworzenie 
całościowego 
systemu pomocy dla 
dziecka 
niedostosowanego 
społecznie

Zwiększenie motywacji 
uczniów do nauki, 
budowania pozytywnych 
relacji z uczniami 
i z rodzicami, kreowania 
dobrego klimat w klasie.

Szkoła 
współpracuje z 
różnymi 
instytucjami

Stworzenie dziecku 
warunków do 
rozwijania swojej 
wiedzy i 
umiejętności 
zgodnie ze swoimi 
możliwościami 

Stworzenie 
całościowego 
systemu pomocy dla 
dziecka z rodziny 
dysfunkcyjnej

Dbanie o kondycję 
psychiczną uczniów po 
okresie izolacji  

Kultywowanie 
tradycji i 
obyczajów 
klasowych

Szkoła współpracuje z 
różnymi instytucjami

Stworzenie w szkole 
takich warunków, 
aby dziecko czuło się 
bezpiecznie 

Proces adaptacji w 
klasach  i, iii, iv, viii

Kształtowanie 
postaw 
patriotycznych

Kultywowanie tradycji i 
obyczajów klasowych

Stworzenie dziecku z 
zaburzeniami w 
zachowaniu 
całościowego 
systemu pomocy

Stworzenie 
całościowego 
systemu pomocy 
dla dziecka 
niedostosowanego 
społecznie

Wychowanie do 
wartości

Stworzenie dziecku 
warunków do 
rozwijania swojej 
wiedzy i 
umiejętności zgodnie 
ze swoimi 
możliwościami 

Stworzenie 
całościowego 
systemu pomocy 
dla dziecka z 
rodziny 
dysfunkcyjnej

Szkoła współpracuje 
z różnymi 
instytucjami

Stworzenie w 
szkole takich 
warunków, aby 
dziecko czuło się 
bezpiecznie 

Szkoła współpracuje 
z różnymi 
instytucjami

Stworzenie dziecku 
z zaburzeniami w 
zachowaniu 
całościowego 
systemu pomocy

Kultywowanie 
tradycji i obyczajów 
klasowych

Stworzenie dziecku 
warunków do 
rozwijania swojej 
wiedzy i 
umiejętności 
zgodnie ze swoimi 
możliwościami 

Szkoła 
współpracuje z 
różnymi 
instytucjami
Szkoła 
współpracuje z 
różnymi 
instytucjami
Kultywowanie 
tradycji i 
obyczajów 
klasowych
Kształtowanie 
postaw 
patriotycznych



Działalność wychowawcza obejmuje:

 kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia.

 osiągnięcie przez uczniów właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci 

do życia i witalności.

  kształtowanie u uczniów postawy otwartości w życiu społecznym, opartej 

na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu 

umiejętności wypełniania ról społecznych.

 zdobywanie przez uczniów konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym 

docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

 Kształtowanie jednostek twórczych, kreatywnych i zdolnych do sterowania własnym 

kształceniem zarówno w rzeczywistości szkolnej, jak i poza nią.

 Cel wychowawczy  wynika  z diagnozy sytuacji dydaktyczno- wychowawczej w szkole 

przeprowadzonej w czerwcu każdego roku  wśród społeczności szkolnej z użyciem 

narzędzi (wywiady, rozmowy indywidualne, obserwacje prowadzone przez 

wychowawców oraz analiza osiągnięć szkolnych).

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

1. poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat 

prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci, rozpoznawania 

wczesnych objawów używania środków odurzających i zastępczych, substancji 

psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet 

i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach;

2. rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów 

i wychowanków;

3. kształtowanie u uczniów i wychowanków umiejętności życiowych, w szczególności 

samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji;

4. kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków 

w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających 

prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu;

5. prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców 

w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i substancji 

(wymienionych w punkcie 1) oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej;



6. doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania 

środków i substancji (wymienionych w punkcie 1), norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia 

psychicznego wieku rozwojowego.

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

1. dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub 

opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych 

i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków i substancji,

2. udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, 

ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków i substancji,

3. przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz 

nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych 

z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

oraz obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 5.07.2017 r. (Dz.U. 

2017 poz. 783),

4. informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów 

o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz 

o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

Działalność profilaktyczna w szkole i placówce polega na realizowaniu działań z zakresu 
profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. 
Działania profilaktyczna obejmuje: 

1) realizowanie wśród uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych programów 

profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb 

indywidualnych i grupowych; 

2)  przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, 

jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby; 

3) kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków i substancji, 

4) doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej 

interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów  zachowań 

ryzykownych;

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

z zakresu przeciwdziałania używaniu środków i substancji.

 Szkoła przy prowadzeniu działalności, współpracuje z jednostkami samorządu 

terytorialnego, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Powiatową Stacją Sanitarno -



Epidemiologiczną, Policją w szczególności przy opracowaniu diagnozy w zakresie 

występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących oraz czynników ryzyka. 

Podstawę do podejmowania działalności  wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej 

i profilaktycznej wśród uczniów, ich rodziców lub opiekunów oraz nauczycieli, 

wychowawców i innych pracowników szkoły w celu przeciwdziałania narkomanii stanowi 

opracowywana w każdym roku szkolnym diagnoza.

Za realizację strategii wychowawczo- profilaktycznej szkoły odpowiedzialni są: Dyrekcja 

szkoły; wychowawcy; pedagog i psycholog szkolny; nauczyciele przedmiotowi; higienista 

szkolna; pracownicy niepedagogiczni. 

Wszystkie działania zawarte w Programie Wychowawczo- Profilaktycznym  mogą 

realizowane w formie zdalnej w sytuacjach tego wymagających, za wyjątkiem: dyskotek 

szkolnych, działań wolontariackich, spartakiady dla przedszkolaków, imprez szkolnych, 

których niemożliwe jest przeprowadzenie w tej formie.

Rozdział IV

ABSOLWENT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

1. Porozumiewanie się w języku ojczystym

Absolwent : 

 porozumiewa się w mowie i piśmie w różnych sytuacjach komunikacyjnych. 

 posiada zdolność wyrażania i interpretowania pojęć.

 rozróżnia i wykorzystuje różne typy tekstów.

 poszukuje, gromadzi i przetwarza informacje. 

 jest zainteresowany kontaktami z innymi ludźmi. 

 posiada umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno - 

komunikacyjnymi, w tym wyszukiwania i korzystania z informacji, potrafi 

przygotować prezentacje.

2. Porozumiewanie się w obcych językach

Absolwent:

 porozumiewa się w mowie i piśmie w różnych sytuacjach komunikacyjnych.

 posiada zdolność wyrażania i interpretowania pojęć.

 rozróżnia i wykorzystuje różne typów tekstów.



 poszukuje, gromadzi i przetwarza informacji.

 jest zainteresowany kontaktami z innymi ludźmi. 

 posiada umiejętność  mediacji i rozumienie różnic kulturowych.

3. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne 

Absolwent:

 posiada umiejętność rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w celu 

rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji.

 posiada zdolności i chęci wykorzystywania istniejącego zasobu wiedzy i metodologii 

do wyjaśniania świata przyrody, w celu formułowania pytań i wyciągania wniosków 

opartych na dowodach. 

 rozumie zmiany powodowane przez działalność ludzką oraz odpowiedzialność 

poszczególnych obywateli. 

4. Kompetencje informatyczne 

Absolwent:

 w sposób umiejętny i krytyczny wykorzystuje technologie społeczeństwa 

informacyjnego (TSI) w pracy, rozrywce i porozumiewaniu się. 

 wykorzystuje podstawowe umiejętności  w zakresie TIK: wykorzystywania 

komputerów do uzyskiwania, oceny, przechowywania, tworzenia, prezentowania 

i wymiany informacji oraz do porozumiewania się i uczestnictwa w sieciach 

współpracy za pośrednictwem Internetu. 

5. Uczenie się  

Absolwent:

 posiada zdolność konsekwentnego i wytrwałego uczenia się, 

 posiada umiejętność organizowania własnego procesu uczenia się, w tym poprzez 

efektywne zarządzanie czasem i informacjami, zarówno indywidualnie, jak i w 

grupach.

6. Kompetencje społeczne i obywatelskie 



Absolwent:

 posiada zdolność do konstruktywnego porozumiewania się w różnych środowiskach. 

 wykazuje się tolerancją, wyrażania i rozumienia różnych punktów widzenia.

 posiada zdolność negocjowania połączonego ze zdolnością tworzenia klimatu 

zaufania, a także zdolność do empatii.

 posiada zdolność do efektywnego zaangażowania, wraz z innymi ludźmi w działania 

publiczne.

 wspiera różnorodności i spójności społecznej. 

 ma gotowość poszanowania wartości i prywatności innych osób. 

 konstruktywnie uczestniczy w działaniach społeczności lokalnych. 

 wykazuje się działalność obywatelską.

7. Inicjatywność i przedsiębiorczość 

Absolwent:

 posiada zdolność do wcielania pomysłów w czyn. 

 jest kreatywny i innowacyjny.

 posiada zdolność do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia 

zamierzonych celów. Powinny one obejmować świadomość wartości etycznych 

i promować dobre zarządzanie.

8. Świadomość i ekspresja kulturalna

Absolwent:

 docenia znaczenia twórczego wyrażania idei, doświadczeń i uczuć za pośrednictwem 

wielu środków wyrazu, w tym muzyki, sztuk teatralnych, literatury i sztuk wizualnych.

 rozumie kulturową i językową różnorodność w Europie i w innych regionach świata 

oraz konieczności jej zachowania.

 rozumie znaczenie czynników estetycznych w życiu codziennym.

Rozdział V



DIAGNOZA POTRZEB SZKOŁY  W ZAKRESIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO – 

PROFILAKTYCZNYCH:

Diagnoza obejmuje badania:

 potrzeb wychowawczych i środowiskowych

 potrzeb rozwojowych w tym czynników związanych z używaniem środków 

zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych 

 czynników chroniących i czynników ryzyka uczniów

Diagnozy w szkole przeprowadzone są każdego roku wśród społeczności szkolnej z 

użyciem narzędzi: wywiady, rozmowy indywidualne, obserwacje prowadzone przez 

wychowawców oraz analiza osiągnięć szkolnych. 

Na podstawie diagnozy opracowywane są cele oraz zadania do realizacji 

w kolejnym roku szkolnym. 

Diagnoza czynników chroniących i czynników ryzyka uczniów w szkole przeprowadzona 

jest każdego roku wśród społeczności szkolnej do 30 września. 



Rozdział VI

TREŚCI I DZIAŁANIA O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZYM SKIEROWANE DO UCZNIÓW ZAWIERAJACE  POWINNOŚCI 
WYCHOWAWCÓW KLASOWYCH

Cel Kryterium sukcesu Działania Treści i sposoby realizacji Termin Wykonawcy
1. POZNANIE 

UCZNIA ORAZ 
JEGO 
ŚRODOWISKA 
RODZINNEGO

1. Znajomość przez 
wychowawców 
każdego ucznia, 
jego warunków i 
środowiska 
rodzinnego

1. Przeprowadzenie 
wywiadów w środowisku 
domowym w sytuacjach 
wymagających interwencji

Wizyta wychowawcy wraz z 
pedagogiem/psychologiem  w 
domu rodzinnym, rozpoznanie 
warunków fizycznych, 
materialnych, społecznych

cały rok 
szkolny, w 
zależności od 
potrzeb

wychowawca, 
pedagog, 
psycholog

2. Indywidualne rozmowy z  
rodzicami ( bieżący 
kontakt)

- comiesięczne dyżury 
nauczycieli i wychowawców 
- bieżące spotkania 

-raz w miesiącu

-w zależności 
od potrzeb

- wszyscy 
nauczyciele, 
wychowawcy

3. Nawiązanie kontaktu z 
instytucjami, które mogą 
pomóc w rozwiązaniu 
problemów dziecka ( 
MOPS, Policja, PPP)

- zasięgnięcie opinii, konsultacja, 
podjecie współpracy z 
przedstawicielami instytucji

cały rok 
szkolny,  w 
zależności od 
potrzeb

- wychowawcy, 
pedagog, 
psycholog

4. Przeprowadzenie ankiety 
diagnozującej środowisko 
rodzinne

- opracowanie i 
przeprowadzenie ankiety , 
wyłonienie uczniów mających 
trudności w nauce i uczniów z 
problemami wychowawczymi

listopad -pedagog, 
wychowawcy klas 
I i IV



5. Diagnoza możliwości i 
potrzeb wszystkich 
uczniów w klasie

- przeprowadzenie spotkań na 
poziomach celem rozpoznania 
możliwości i potrzeb uczniów w 
danej klasie  

I sem/II sem - wychowawcy 
klas 

2. BUDOWANIE 
POZYTYWNYCH 
RELACJI W GRUPIE 
KLASOWEJ

1. Dobra 
współpraca 
wychowawcy i 
innych 
nauczycieli z 
zespołem 
klasowym

1. Wypracowanie reguł i 
zasad klasowych oraz 
konsekwencji ich łamania 
oraz systematyczna praca z 
regułami w każdej sytuacji

- zajęcia warsztatowe, rozmowy 
indywidualne

wrzesień - wychowawcy 
klas, nauczyciele 
na swoich 
lekcjach

2. Uczenie sposobów 
rozwiązywania problemów 
i konfliktów (mediacje)

- przeprowadzenie zajęć 
metodami aktywnymi i bieżące 
rozwiązywanie problemów 
wypracowanym sposobem

wrzesień, cały 
rok szkolny w 
zależności od 
potrzeb

-wychowawca, 
pedagog, 
psycholog

3. Stosowanie jednolitego 
postępowania w przypadku 
konfliktu pomiędzy 
uczniami (mediacje)

- praca zgodnie z procedurą cały rok szkolny -wszyscy 
nauczyciele, 
wychowawca, 
pedagog, 
psycholog

4. Organizowanie spotkań      
„ na poziomach” celem 
wspólnego rozwiązywania 
zaistniałych problemów

- burza mózgów, rozmowy cały rok szkolny 
w zależności od 
potrzeb

- wychowawca, 
pedagog, 
psycholog

5. Integracja z grupą -realizowanie zajęć metodami 
aktywnymi i warsztatowymi

wrzesień wychowawcy kas 
I i IV

3. ORGANIZACJA 
ŻYCIA KLASY

1. Sporządzenie i 
zrealizowanie 
planu pracy klasy: 
„ Co zrobimy dla 
siebie i innych w 

1. Zorganizowanie życia klasy:
- Tradycje, obrzędy
- Wybór Samorządu 

Klasowego
- Obcowanie ze sztuką

- zajęcia warsztatowe, burza 
mózgów, praca indywidualna, 
grupowa 

wrzesień, cały 
rok szkolny

Wychowawcy 
klas, uczniowie



tym roku 
szkolnym?” 
zgodnie z 6 
SuSowską

- Wyjścia i wycieczki
- Dbanie o estetyczny 

wygląd klasy



Rozdział VII

DZIAŁANIA UKIERUNKOWANE NA WSPÓŁPRACĘ WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI

Cel Kryterium sukcesu Działania Treści i sposoby realizacji Termin Wykonawcy
1. POZYSKIWANIE 

RODZICÓW DO 
WSPÓŁPRACY W 
RAMACH KLASY I 
SZKOŁY

1. Aktywny udział 
rodziców w życiu 
klasy i szkoły 

1. Powołanie Rady Rodziców 
w klasie - angażowanie jej 
do przedsięwzięć  
klasowych, motywowanie 
do aktywności na rzecz 
szkoły

-informowanie rodziców na 
bieżąco o aktualnych 
wydarzeniach w klasie i szkole

-zamieszczanie informacji na 
stronie szkoły

-zasięganie opinii o ich 
potrzebach i oczekiwaniach 
względem klasy i szkoły

-diagnoza potrzeb i oczekiwań 
rodziców

-angażowanie do realizacji 
konkretnych zadań klasowych i 
szkolnych

Wrzesień

cały rok szkolny

Wychowawcy 
klas I – VIII

2. Współpraca  z rodzicami 
spoza Rady Rodziców w 
realizacji zadań na rzecz 
klasy i szkoły

-personalne podziękowanie 
słowne i rzeczowe rodzicom 
szczególnie aktywnym

po I i II semestrze 
, podczas 
Koncertu Dzieci – 
Przyjaciołom 
Szkoły (maj)

Wychowawcy 
klas I – VIII
Organizatorzy 
zgodnie z 
kalendarzem 
imprez



3. Wprowadzenie rodziców w 
wewnętrzne życie szkoły 
(prawo szkolne, programy 
realizowane przez szkołę)

-przygotowanie dla rodziców kl. 
I  „Szkolnego informatora”

-zapraszanie i zachęcanie 
rodziców do udziału we 
wszystkich imprezach klasowych 
i szkolnych z wykorzystaniem 
różnych form

-organizowanie spotkań z 
rodzicami (warsztaty, spotkania 
informacyjne)

maj 

cały rok szkolny

zgodnie z 
kalendarzem 
imprez

Wychowawcy 
przyszłych klas I

Wychowawcy 
klas I – VIII

Wychowawcy 
klas I – VIII

2. INFORMOWANIE 
RODZICÓW NA 
BIEŻĄCO O 
POSTĘPACH 
DZIECKA W 
NAUCE I 
ZACHOWANIU

1. Wspieranie dzieci 
przez rodziców

1. Dyżury wychowawców i 
wszystkich nauczycieli (raz 
w miesiącu) dla rodziców

 -informowanie o wynikach 
dziecka w nauce i zachowaniu , 
zgodnie z WSO (wspólne 
opracowywanie sposobu 
pomocy dziecku jeśli zachodzi 
taka potrzeba)
-korzystanie z dziennika 
elektronicznego

-konsultowanie z rodzicami 
sposobów zachowania się 
dziecka, funkcjonowanie w 
grupie itp.

-kierowanie rodziców do 
zasięgnięcia opinii nauczycieli 
przedmiotowych, pedagoga, 
psychologa oraz logopedy

cały rok szkolny 

cały rok szkolny

wg potrzeb

wg potrzeb 

wg potrzeb

Wszyscy 
nauczyciele

Wszyscy 
nauczyciele

Wszyscy 
nauczyciele

Wszyscy 
nauczyciele



-Zapraszanie rodziców do 
udziału w zajęciach lekcyjnych

Wg potrzeb



Rozdział VIII

TREŚCI I DZIAŁANIA O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZYM SKIEROWANE DO UCZNIÓW ZAWIERAJACE POWINNOŚCI 
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Cel Kryterium sukcesu Działania Treści i sposoby realizacji Termin Wykonawcy
1. ZORGANIZOWANIE 

KAMPANII 
WYBORCZEJ ORAZ 
WYBORÓW DO 
SAMORZĄDU 
UCZNIOWSKIEGO 
oraz OPIEKUNA SU I 
RZECZNIKA PRAW 

1. Wybór Samorządu 
Uczniowskiego

1. Ogłoszenie 
samodzielnych 
demokratycznych 
wyborów do 
Samorządu 
Uczniowskiego oraz 
opiekuna SU I 
Rzecznika Praw Ucznia

- podjęcie dialogu z 
wychowawcami klas celem 
wyłonienia kandydatów 
klasowych do SU

- pomoc w zorganizowaniu 
kampanii wyborczej 
poszczególnych 
kandydatów

listopad/październik Opiekunowie 
SU



UCZNIA 2. Przeprowadzenie 
wyborów do 
Samorządu 
Uczniowskiego.

-przygotowanie listy 
kandydatów do SU

-sporządzenie 
harmonogramu głosowania 
poszczególnych klas z 
wychowawcami

-ogłoszenie wyborów SU 

-przeprowadzenie 
głosowania wszystkich 
członków społeczności 
szkolnej 

-ogłoszenie wyników 
wyborów i składu SU

listopad/październik Opiekunowie 
SU

2. ZAPOZNANIE SU Z 
CELAMI 
PRIORYTETOWYMI 
SZKOŁY I 
WYPRACOWANIE 
WŁASNEGO PLANU 
PRACY SU W 
BIEŻĄCYM ROKU.

1. Powstanie Planu 
Pracy SU

1. Zajęcia warsztatowe 
mające na celu 
wypracowanie Planu 
Pracy SU

- zapoznanie z celami 
priorytetowymi szkoły

- zebranie klasowych 
propozycji zadań i wybranie 
konkretnych propozycji do 
realizacji

- stworzenie Planu Pracy SU

- poinformowanie 
Dyrektora Szkoły o 
zadaniach SU na dany rok 
szkolny

październik Reprezentanci 
SU
i opiekunowie 
SU



3. STWARZANIE 
WARUNKÓW DO 
AKTYWNOŚCI 
SPOŁECZNEJ

1. Przeprowadzenie 
wszystkich 
zaplanowanych 
imprez

1. Współorganizowanie 
życia i pracy szkoły

- organizowanie dyskotek 
szkolnych

- przekazywanie życzeń dla 
nauczycieli,  pracowników 
szkoły, uczniów i 
zaprzyjaźnionych szkół i 
instytucji  z okazji: 
- Dnia Edukacji Narodowej, 
- Bożego Narodzenia, 
- Świąt Wielkiej Nocy.

- włączanie się w różne 
akcje na terenie szkoły i w 
środowisku lokalnym

- pomoc w zorganizowaniu 
Andrzejek w szkole, 
Kiermaszu Świątecznego, 
Tygodnia dla Zdrowia

- przeprowadzenie 
konkursów tematycznych 

- zorganizowanie 
Pierwszego Dnia Wiosny

cały rok szkolny Opiekunowie 
SU i  
przedstawiciele 
SU



4. AKTYWIZOWANIE 
SPOŁECZNOŚCI 
UCZNIOWSKIEJ  DO 
UCZESTNICZENIA Z 
GŁOSEM 
DORADCZYM W 
POSIEDZENIACH 
RADY 
PEDAGOGICZNEJ 
I SYSTEMATYCZNEG
O PRZESTRZEGANIA 
ZASAD 
PANUJĄCYCH W 
SZKOLE

1. Reprezentowanie 
SU w 
posiedzeniach 
Rady 
Pedagogicznej

1. Przeprowadzenie 
Sejmiku 
Uczniowskiego w 
szkole

- przygotowanie materiałów 
przez poszczególne klasy na 
sejmik, wybór 
reprezentantów klasowych, 
czynne uczestniczenie w 
sejmiku, wypracowanie 
materiałów do pracy, 
podsumowanie pracy, 
wyciągnięcie wniosków

Wg harmonogramu Przedstawiciele 
SU
Opiekunowie 
SU

2. Uczestniczenie w 
posiedzeniach Rady 
Pedagogicznej. 
Przedstawianie 
nauczycielom i 
władzom szkoły opinii 
oraz potrzeb  uczniów. 
Spełnianie wobec 
powyższych  
rzecznictwa interesów  
ogółu  uczniów, 
obrony ich praw i 
godności.

- przedstawienie 
działalności SU na forum RP, 
współdecydowanie w 
ważnych sprawach 
dotyczących działalności 
szkoły

Wg harmonogramu Przedstawiciele 
SU
Opiekunowie 
SU



5. PROWADZENIE 
DZIAŁALNOŚCI 
INFORMACYJNEJ I 
REKLAMOWEJ 
DOTYCZĄCEJ 
PODEJMOWANYCH 
DZIAŁAŃ PRZEZ SU

1. Ukazanie się na 
stronie 
internetowej 
szkoły i miasta 
informacji 
działalności szkoły

1. Przygotowanie 
materiałów 
informacyjnych o 
przedsięwzięciach 
klasowych i szkolnych.

- przygotowywanie 
ogłoszeń, relacji, notatek 
prasowych

- zorganizowanie zespołu 
odpowiedzialnego za 
reklamę

Na bieżąco Zespół 
Opiekunowie 
SU

2. Przygotowanie 
plakatów o imprezach 
odbywających się w 
szkole.

- informacja i reklama w 
środowisku lokalnym

Na bieżąco Zespół 
Opiekunowie 
SU

6. WŁĄCZANIE 
DZIAŁAŃ 
ZWIĄZANYCH Z 
PROPAGOWANIEM 
POZYTYWNYCH 
WZORCÓW 
OSOBOWYCH W 
PRACĘ SU

1. Podjęcie działań
wolontariackich 
zgodnych z 
potrzebami 
środowiska

1. Powołanie Szkolnej 
Rady Wolontariatu  

- działania zgodne z 
charakterem podjętego 
wolontariatu

Cały rok szkolny w 
zależności od 
potrzeb

Społeczność 
szkolna, 
opiekun 
Szkolnej Rady 
Wolontariatu

 



Rozdział IX
TREŚCI I DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE SKIEROWANE WOBEC UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI

CEL KRYTERIUM SUKCESU 
DO CELU

Działania Treści i sposoby 
realizacji TERMIN WYKONAWCY ADRESAT

1. Promocja 
zdrowego stylu 
życia – zdrowia 
rozumianego 
holistycznie 
(rozpoznawanie i  
rozumienie siebie, 
umiejętność 
komunikowania 
się z innymi, środki 
uzależniające, 
spędzanie czasu 
wolnego, higiena 
osobista, ekologia, 
media, Internet- 
Sieciaki)

1. Zdobycie przez 
uczniów wiedzy i 
umiejętności 
zdrowego 
(umysłowego, 
emocjonalnego, 
duchowego, 
fizycznego, 
psychicznego, 
społecznego) 
stylu życia

1. Realizacja zajęć według 
programów 
profilaktycznych 
dostosowanych do 
potrzeb uczniów (A. 
Kołodziejczyk „Spójrz 
inaczej” – kl. IV - VIII, 
Program autorski „To 
właśnie ja”- I – III), „Smak 
życia, czyli debata o 
dopalaczach”, "GOLDEN 
FIVE", " Ratujemy i uczymy 
się ratować", 
"Wirsuoodporni", 

Zajęcia 
warsztatowe, 
metody 
aktywne, 
wycieczki, 

Cały rok szkolny, 
według planu 
wychowawcy

Wychowawcy, 
osoby 
prowadzące 
zajęcia klasowe 
w klasach I – III, 
uczniowie klas 
IV- VIII, pedagog 
szkolny

U

2. Stwarzanie uczniom 
warunków do aktywności 
na rzecz zdrowego stylu 
życia

Zajęcia 
warsztatowe, 
metody 
aktywne, 
wycieczki,

Cały rok szkolny, 
według planu 
wychowawcy

Wychowawcy, 
osoby 
prowadzące 
zajęcia klasowe 
w klasach I – III, 
uczniowie

U



3. Prowadzenie zajęć 
ukierunkowanych na 
kontakt z przyrodą, 
uwrażliwianie uczniów na 
problemy ekosystemu 
(zbiórka surowców 
wtórnych, baterii)

Zajęcia 
warsztatowe, 
metody 
aktywne, 
wycieczki,

Cały rok szkolny, 
według planu 
wychowawcy

Wychowawcy, 
osoby 
prowadzące 
zajęcia klasowe 
w klasach I – III, 
uczniowie

U

4. Prowadzenie zajęć 
warsztatowych z uczniami 
w oparciu o program pt. 
„Sieciaki” ( I- III), 
"Saferinternet" ( IV-VIII) 
dot. bezpiecznego 
korzystania z Internetu, 
organizacja "Dnia 
Bezpiecznego Internetu" 
dla wszystkich uczniów 
oraz udział klas 6- 8 w 
Konferencji Asów 
Internetu organizowanych 
prze Fundacja Szkoła z 
Klasą.

5. Zajęcia warsztatowe w 
klasach VII  „Radzenie 
sobie ze stresem”

6. Zorganizowanie konkursu 
na temat: "Co z tą nudą? 
Jak z nią walczyć?"

Zajęcia 
warsztatowe, 
metody 
aktywne,

zajęcia 
warsztatowe 
według 
scenariusza
konkurs

II sem

II sem.

II sem.

Wychowawcy, 
osoby 
prowadzące 
zajęcia klasowe 
w klasach I – III, 
uczniowie, IV- 
VIII, SU

Psycholog 
szkolny

SU

U



Przeciwdziałanie 
uzależnieniom wśród 

dzieci i młodzieży

Uczniowie: zdobędą  
informacje  o tym, jak 
substancje 
psychoaktywne 
wpływają na 
organizm młodego 
człowieka. Ponadto 
dowiedzą się na czym 
polega uzależnienie 
od tych substancji. 
Uczniowie zdobędą 
umiejętności 
radzenia sobie w 
sytuacjach trudnych.
Nauczyciele: poszerzą 
swoją wiedzę o 
pierwszych sygnałach 
i objawach 
świadczących o 
zażywaniu alkoholu,  
narkotyków, 
dopalaczy oraz o tym 
jak reagować w 
takich sytuacjach
Rodzice: zdobędą 
wiedzę na temat tego 
jak substancje 
psychoaktywne 
wpływają na 
organizm młodego 

Przeprowadzenie warsztatów 
warsztatów profilaktycznych 
dla społeczności szkolnej z 
zakresu profilaktyki 
uniwersalnej

warsztaty I sem. T. Kołodziejczyk U, N, R



człowieka oraz na 
czym polega 
uzależnienie. 

Konieczność 
budowania 
środowiska 
przyjaznego 
w poszerzaniu 
dobrostanu 
i wzmacnianiu 
czynników 
chroniących. 

Zrealizowanie 
Programu 
"Falochron" pod 
opieką merytoryczną 
Ośrodka 
Doskonalenia 
Nauczycieli 
" Metis" Katowice

Działania zgodnie z 
harmonogramem 
programu.

Ankiety,
Metody 
aktywne

I i II sem. J.Syguda,
M.Gondek- 
Chmielińska, 
P.Pietrzyk, 
A.Sadłowska, N. 
Szpitol

U, R, N

 Zwiększenie 
motywacji 
uczniów do nauki, 
budowania 
pozytywnych 
relacji z uczniami 
i z rodzicami, 
kreowania 
dobrego klimat 
w klasie.

Zrealizowanie 
Programu "Golden 
Five" pod opieką 
merytoryczną 
Ośrodka 
Doskonalenia 
Nauczycieli 
" Metis"Katowice

Realizacja programu w 
klasach IV, V, VI

Metody 
aktywne

Rok szkolny Wychowawcy 
klas 4 i 5, 
nauczyciele 
uczący w klasach 
4as, 4b, 5as, 5b

U, R



Kształtowanie 
przez szkołę 
przyjaznego 
klimatu i 
prawidłowych 
relacji w całej 
społeczności 
szkolnej  poprzez 
działania 
prospołeczne i 
proekologiczne

Kryterium sukcesu  
celu 2.

Klasy 1-3
Wzrost o 10% liczby 
uczniów pozytywnie 
określających relacje 
między uczniami i 
współpracę w klasie 
Klasy 4-8
Wzrost o 15% liczby 
uczniów pozytywnie 
określających relacje 
między uczniami i 
współpracę w klasie 

Realizacja działań celu 2 
wychowawczego 21/22

Rozmowa, 
spotkanie

Rok szkolny Wychowawcy 
klas 1- 8

U

Dbanie o kondycję 
psychiczną 
uczniów po 
okresie izolacji  
wg. badań 
przeprowadzonyc
h wśród rodziców 

Uczniowie będą sobie 
radzili z emocjami

Prowadzenie zajęć dot.  
emocji oraz pracy nad 
skupieniem i koncentracją 
uwagi

Metody 
aktywne

Rok szkolny Wychowawcy 
klas 4- 8 , 
pedagog, 
psycholog

U

Wzmacnianie 
czynników 
chroniących i 
niwelowanie 
wpływu czynników 
ryzyka na 
funkcjonowanie 
uczniów

Eliminacja czynników 
ryzyka

Podjęcie działań mających 
na celu eliminację 
czynników ryzyka zgodnie 
z potrzebami danej klasy

Metody 
aktywne

cały rok szkolny Wychowawcy 
klas 4- 8 , we 
współpracy z 
pedagogiem i 
psychologiem

U

Pedagogizacja 
rodziców

Wzrost o 5% liczby 
pozytywnych opinii 
rodziców dot. 

Spotkania ze 
specjalistami/ 

Zapraszanie 
rodziców na 

Zgodnie z 
harmonogramem 

Wychowawcy/ 
pedagog, 

R



współpracy ze szkołą 
oraz oczekiwań z nią 
związanych.

pedagogizacja rodziców 
podczas zebrań z 
rodzicami w oparciu o 
zdiagnozowane potrzeby 

spotkania ze 
specjalistami 
oraz zebrania z 
rodzicami

spotkań z 
rodzicami

psycholog, 
zaproszeni 
specjaliści

Proces adaptacji w 
klasach  I, III, IV, 
VIII

Bezproblemowo 
przebiegająca 
adaptacja 
uczniów w klasie 
I, III,  IV i VIII

1. Spotkanie  uczniów i 
rodziców klas I i III z 
przyszłym wychowawcą

spotkanie 
celem 
wzajemnego 
poznania się

maj/czerwiec Dyrektor szkoły, 
wychowawcy 
klas I i III, 
pedagog, 
psycholog, 
logopeda, 
wychowawcy 
świetlicy

U, R

2. Zaproszenie przyszłych 
uczniów klas I na wspólne 
zajęcia lekcyjne połączone 
z wycieczką po szkole

zajęcia 
lekcyjne, 
wycieczka

maj Wychowawcy i 
uczniowie klas  
III,

U

3. Spotkanie z rodzicami klas 
I i IV czyli tzw. 
„wywiadówka inaczej”

-stworzenie 
przez 
wychowawców 
warunków do 
nawiązania 
pozytywnego 
kontaktu i 
współpracy 

- wrzesień 
przedstawienie 
prawa szkolnego i 
procedur 
postępowania w 
sytuacjach 
problemowych, 
nieobecności 
dziecka w szkole, 
wzajemnych ofert 
i oczekiwań itp.

Wychowawcy 
klas I i IV

R



4. Prowadzenie lekcji w 
klasach III przez 
nauczycieli 
przedmiotowców

lekcje 
przedmiotowe

maj Wychowawcy 
klas III, 
Nauczyciele 
przedmiotowi

U

5. Obserwacje lekcji 
przedmiotowych w klasach 
IV przez trzecioklasistów

lekcje 
przedmiotowe

maj Wychowawcy 
klas III, 
Nauczyciele 
przedmiotowi

U

6. Wyjazd przyszłego 
wychowawcy klasy IV na 
„Zieloną Szkołę” z klasą III

pobyt z klasą III 
na „ Zielonej 
Szkole”

maj Przyszły 
wychowawca 
klasy IV

U, N

7. Prowadzenie 
warsztatowego spotkania 
z rodzicami klas III na 
temat: „Co mogę zrobić 
aby łatwiej przystosować 
się do nowej sytuacji 
związanej z przejściem do 
kolejnego etapu 
kształcenia?”

zajęcia 
warsztatowe 
według 
scenariusza

maj/ czerwiec Wychowawcy 
klas III, Przyszły 
wychowawca 
klasy IV

R

8. Prowadzenie 
warsztatowego spotkania 
z uczniami klas IV na 
temat: „Co mogę zrobić, 
aby łatwiej przystosować 
się do nowej sytuacji 
związanej z przejściem do 
kolejnego etapu 
kształcenia?”

zajęcia 
warsztatowe 
według 
scenariusza

wrzesień Wychowawcy 
klas IV

U



9. Zajęcia warsztatowe w 
klasach VIII przed 
egzaminem ósmoklasisty  
„Radzenie sobie ze 
stresem”

zajęcia 
warsztatowe 
według 
scenariusza

marzec/ kwiecień Psycholog 
szkolny

U

10. Organizowanie dni 
otwartych dla 
przedszkolaków i ich 
rodziców pod nazwą 
„Stacyjkowo”

wycieczka po 
szkole,

zajęcia w salach, 
rozmowy z 
nauczycielami 
luty

Wszyscy 
nauczyciele

U, R

11. Organizowanie 
spartakiady dla 6-latków    
z pobliskich przedszkoli

zajęcia 
sportowe 

marzec Wychowawcy 
klas III

U

12. Spotkanie dla rodziców na 
temat WSO – Ok. 

wykład, 
rozmowa

wrzesień Wychowawcy 
klas IV

R

13. Uczestniczenie w dniach 
otwartych w pobliskich 
szkołach 
ponadpodstawowych 

wycieczka po 
szkole

marzec/ kwiecień Wychowawcy 
klas VIII, doradca 
zawodowy

U, R

14. Spotkania z  absolwentami 
szkoły w celu poznania 
szkoły i łatwiejszego 
przystosowania się do 
nowego etapu kształcenia

spotkania, 
rozmowa

maj Wychowawcy 
klas VIII, doradca 
zawodowy

U

15. Zamieszczanie na stronie 
internetowej szkoły oraz 
Facebook- u szkoły 
istotnych informacji dla 
rodziców

Przekazywania 
bieżących 
informacji  

cały rok szkolny Wszyscy 
nauczyciele, 
nauczyciel 
prowadzący 
stronę 
internetową

R



Rozdział X
 TREŚCI I DZIAŁANIA  WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE  UKIERUNKOWANE NA DZIECI  NIEDOSTOSOWANE SPOŁECZNIE

CEL KRYTERIUM SUKCESU 
DO CELU

Działania Treści i sposoby realizacji TERMIN WYKONAWCY

1. Stworzenie 
całościowego 
systemu pomocy 
dla dziecka 
niedostosowaneg
o społecznie

1. Dobre 
funkcjonowanie 
dziecka w szkole

1. Procedura pracy z 
dzieckiem 
niedostosowanym 
społecznie

1. Spotkania z rodzicami  
uczniów celem lepszego 
poznania dzieci i ich 
środowiska - w klasach 1 i 4

Wrzesień-
listopad

Wychowawcy 
klas I i IV

2. Poinformowanie Rady 
Pedagogicznej o uczniach z 
rodzin dysfunkcyjnych

Wrzesień-
listopad

Wychowawcy 
klas

3. Stworzenie i realizacja 
programu pomocy dzieciom 
z tych rodzin ( według 
opracowanego przez RP 
schematu)

Wrzesień, cały 
rok szkolny

Wychowawcy 
klas, pedagog, 
psycholog

4. Kontakt z MOPS- em, 
świetlicą 
socjoterapeutyczną, ew. 
kuratorem sądowym – jeśli 
rodzina takiego posiada)

Cały rok 
szkolny

Wychowawcy 
klas, pedagog, 
psycholog

5. Podsumowanie całorocznej 
pracy z dzieckiem na 
konferencji podsumowującej 
rok szkolny

Czerwiec Wychowawcy 
klas



6. W sytuacjach, nagłych, 
trudnych korzystamy z 
materiałów opracowanych  
przez Komendę Główną 
Policji pod tytułem 
„Procedury szkolne 
postępowania w sprawach 
nieletnich” 

Cały rok 
szkolny, w 
zależności od 
sytuacji

Wszyscy 
nauczyciele



Rozdział XI
TREŚCI I DZIAŁANIA  WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE   SKIEROWANE NA DZIECI Z RODZIN DYSFUNKCYJNYCH 

(ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM)

CEL KRYTERIUM 
SUKCESU DO CELU

Działania Treści i sposoby realizacji
TERMIN WYKONAWCY

1. Stworzenie 
całościowego 
systemu pomocy 
dla dziecka z 
rodziny 
dysfunkcyjnej

1. Dobre 
funkcjonowanie 
dziecka w szkole

1. Procedura pracy z 
dzieckiem z rodziny 
dysfunkcyjnej

1. Spotkania z rodzicami 
uczniów celem lepszego 
poznania dzieci i ich 
środowiska - w klasach 1 i 4

Wrzesień-
listopad

Wychowawcy klas 
I i IV

2. Poinformowanie Rady 
Pedagogicznej o uczniach z 
rodzin dysfunkcyjnych

Wrzesień-
listopad

Wychowawcy klas

3. Stworzenie i realizacja 
programu pomocy dzieciom 
z tych rodzin 

Wrzesień, cały 
rok szkolny

Wychowawcy 
klas, pedagog, 
psycholog

4. Kontakt z MOPS- em, 
świetlicą socjoterapeutyczną, 
ew. kuratorem sądowym – 
jeśli rodzina takiego posiada

Cały rok 
szkolny 

Wychowawcy 
klas, pedagog, 
psycholog

5. Podsumowanie całorocznej 
pracy z dzieckiem na 
konferencji podsumowującej 
rok szkolny

Czerwiec Wychowawcy klas



Rozdział XII
 TREŚCI I DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE I  PROFILAKTYCZNE  SKIEROWANE NA DZIECI CHORE  SOMATYCZNIE

CEL KRYTERIUM 
SUKCESU DO CELU

Działania Treści i sposoby realizacji TERMIN WYKONAWCY

1. Stworzenie w 
szkole takich 
warunków, aby 
dziecko czuło się 
bezpiecznie 

1. Dobre 
funkcjonowanie 
dziecka w szkole

1. Procedura pracy z 
dzieckiem chorym 
somatycznie

1. Na początku roku szkolnego 
wychowawca zbiera 
informację od rodziców o 
uczniach chorych 
somatycznie i /lub o uczniach 
posiadających orzeczenia o 
niepełnosprawności 

Wrzesień, cały 
rok szkolny

Wychowawcy klas

2. Dokładne poznanie ucznia i 
nawiązanie z nim kontaktu

cały rok szkolny Wychowawcy klas

3. Poznanie istoty jego choroby 
(zapoznanie z literaturą 
wydaną przez MEN z serii 
„One są wśród nas”)

W momencie 
zgłoszenia 

Wychowawcy klas

4. Nawiązanie współpracy z 
rodzicami

Od momentu 
zgłoszenia

Wychowawcy klas

5. Poinformowanie zespołu 
nauczycieli uczących w klasie 
dziecka i osób, które mają 
kontakt z dzieckiem 
(świetlica, biblioteka, 
pedagog, psycholog, 
logopeda, higienistka)

Od momentu 
zgłoszenia

Wychowawcy klas



Rozdział XIII
 TREŚCI I DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE I  PROFILAKTYCZNE  SKIEROWANE NA DZIECI Z ZABURZENIAMI W ZACHOWANIU

CEL KRYTERIUM 
SUKCESU DO CELU

Działania Treści i sposoby realizacji TERMIN WYKONAWCY

1. Stworzenie 
dziecku z 
zaburzeniami w 
zachowaniu 
całościowego 
systemu pomocy

1. Dobre 
funkcjonowanie 
dziecka w szkole 
(na miarę jego 
możliwości)

2. Procedury pracy z 
dzieckiem z zaburzeniami 
zachowania.

1. Obserwacja zachowań w 
klasie i szkole

Wrzesień, cały 
rok szkolny

Wychowawcy 
klas, nauczyciele 
uczący w danej 
klasie i inni 
mający kontakt z 
dzieckiem, 
pedagog, 
psycholog

2. Nawiązanie kontaktu z 
rodzicami

3. Diagnoza psychologiczno-
pedagogiczno w szkole 

4. Stworzenie programu 
pomocy dla ucznia przez 
wychowawcę we współpracy 
z psychologiem, 
pedagogiem.

5. Podsumowanie całorocznej 
pracy z dzieckiem na 
konferencji podsumowującej 
rok szkolny



Rozdział XIV
TREŚCI I DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE  I PROFILAKTYCZNE  SKIEROWANE NA DZIECI Z OPINIAMI Z PPP LUB INNYCH PORADNI 

SPECJALISTYCZNYCH

CEL KRYTERIUM 
SUKCESU DO CELU

Działania Treści i sposoby realizacji TERMIN WYKONAWCY

1. Stworzenie 
dziecku warunków 
do rozwijania 
swojej wiedzy i 
umiejętności 
zgodnie ze swoimi 
możliwościami 

1. Realizacja 
wytycznych 
zawartych w 
opinii PPP

1. Procedura działań 
postępowania z dziećmi z 
opiniami z PPP lub innych 
poradni specjalistycznych

1. Analiza treści opinii Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej i 
zawartych w niej zaleceń.

W momencie 
otrzymania 
opinii

Wychowawcy 
klas, nauczyciele 
przedmiotowi

2. Konsultacja z rodzicami 
dotycząca zaleceń Poradni do 
pracy z dzieckiem (ewentualne 
uzyskanie zgody rodziców na 
przekazywanie treści opinii 
nauczycielom uczącym).

3. Analiza opinii Poradni na 
spotkaniu „Na poziomach” pod 
kątem dostosowania form i 
metod pracy realizowanych w 
ramach programu nauczania z 
danego przedmiotu do 
indywidualnych możliwości i 
potrzeb.

4. Zakwalifikowanie ucznia w 
oparciu o zalecenia Poradni do 
określonej formy pomocy na 
terenie szkoły 



5. Konsultacja wychowawcy klasy 
z rodzicami dotycząca 
opracowania Programu 
Wspomagającego 

6. Analiza efektywności 
programu wspomagającego – 
ewaluacja

7. Podsumowanie pracy po 
pierwszym i drugim semestrze 
wraz z rodzicami.



 

Rozdział XV
TREŚCI I DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE UKIERUNKOWANE NA PODEJMOWANIE WSPÓŁPRACY SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ ZE 

ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Cel Kryterium sukcesu Działania Treści i sposoby realizacji Termin Wykonawcy
1. SZKOŁA 

WSPÓŁPRACUJE 
Z RÓŻNYMI 
INSTYTUCJAMI

1. Dobra 
współpraca 
wpływa 
korzystnie na 
rozwój szkoły

1. Współpraca z instytucjami 
oświatowymi : biblioteka, 
MDK, Muzeum Miejskie, 
pobliskie szkoły i 
przedszkola

-udział w imprezach organizowanych 
przez instytucje oświatowe
-spotkania w ramach konkursów 
przedmiotowych, imprez 
okolicznościowych

- organizowanie imprez i konkursów 
dla instytucji oświatowych

-współorganizowanie pomocy 
finansowej i rzeczowej

Cały rok 
szkolny

Wszyscy 
nauczyciele 

TPD- 
A. Sadłowska
PCK- 
M. Korecka, 
Schronisko dla 
zwierząt , Dom 
Dziecka 



2. Współpraca z instytucjami 
wspierającymi : Policja, 
Sąd Rodzinny, Straż 
Miejska, MOPS, Parafia 
Św. Piotra i Pawła, 
Poradnia Psychologiczno- 
Pedagogiczna

- wspólne rozwiązywanie problemów 
wychowawczych, 

Cały rok 
szkolny

Wychowawcy 
klas, pedagog, 
psycholog



Rozdział XVI
 TREŚCI I DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE KULTYWUJĄCE ISTNIEJĄCE I TWORZONE TRADYCJE I OBYCZAJE SZKOLNE

Cel Kryterium sukcesu Działania Treści i sposoby realizacji Termin Wykonawcy
1. SZKOŁA 

WSPÓŁPRACUJE Z 
RÓŻNYMI 
INSTYTUCJAMI

1. Przygotowanie i 
przeprowadzenie 
imprez zgodnie z 
kalendarzem 
imprez szkolnych

1. Realizacja kalendarza 
imprez szkolnych

-zebranie propozycji dotyczących 
przebiegu imprezy

cały rok Osoby 
odpowiedzialne 
według 
kalendarza 
imprez

2. Prezentacja wobec 
środowiska lokalnego 
sposobów pracy, 
dorobku szkoły, form 
pomocy uczniom i 
rodzicom, metod 
realizacji programów

-zaplanowanie programu, wybór 
osób odpowiedzialnych za przebieg 
imprezy

cały rok Osoby 
odpowiedzialne 
według 
kalendarza 
imprez

3. Diagnozowanie jakości 
imprez szkolnych i 
klasowych

-analiza i ocena imprez zgodnie z 
kalendarzem

Po I i II 
semestrze

Wyznaczony 
nauczyciel 

2. KULTYWOWANIE 
TRADYCJI I 
OBYCZAJÓW 
KLASOWYCH

1. Przygotowanie i 
przeprowadzenie 
imprez na 
wysokim 
poziomie, 
zadowolenie 
dzieci

1. Uczenie dzieci 
samodzielnego 
planowania, działań 
ukierunkowanych na 
realizację planu, 
odpowiedzialności za 
przebieg wydarzenia, 
analizy wyników (ocena 
przebiegu) i wyciągnięcie 
wniosków na przyszłość 
przy okazji organizowania 

-„burza mózgów” zebranie 
pomysłów dot. organizowanych 
przez klasę imprez oraz programów

-wybór wraz z wychowawcą 
pomysłów do realizacji, ustalenie 
terminów

-ułożenie planu z wyodrębnieniem 
celu, kryterium sukcesu, zadań, 
sposobów, wykonawców, terminów 

wrzesień, Wychowawcy 
klas I – VIII, 
uczniowie



imprez klasowych i sposobów ewaluacji

-przeprowadzenie zaplanowanego 
wydarzenia

-omówienie, analiza wydarzenia 
(zachowanie, sposoby 
rozwiązywania trudności itp.) 

cały rok 
szkolny

3. KSZTAŁTOWANIE 
POSTAW 
PATRIOTYCZNYCH 

1. Udział 
społeczności 
szkolnej w 
uroczystościach, 
wystawach itp.  
związanych ze 
świętami 
państwowymi 

1. Przeprowadzenie 
uroczystości, wystaw 
zgodnie z 
harmonogramem 

-udział społeczności w 
uroczystościach związanych ze 
świętami państwowymi
-przygotowanie sal lekcyjnych
-opieka nad wyznaczonymi 
miejscami pamięci narodowej
- udział przedstawicieli społeczności 
szkolnej w miejskich obchodach 
świąt państwowych

Listopad 
/maj

Nauczyciel 
historii, 
członkowie 
Regionalnej Ligi 
Historycznej, 
wychowawcy 
klas I- VIII

WYCHOWANIE 
DO WARTOŚCI

3. Współpraca z 
instytucjami 
charytatywnymi: 
TPD, PCK, 
Schronisko dla 
zwierząt, Caritas 
Archidiecezji 
Katowickiej Dom 
Pomocy 
Społecznej św. 
Antoni w 
Świętochłowicac

-wspólne rozwiązywanie 
problemów wychowawczych, 
dydaktycznych i związanych 
ze wsparciem finansowym i 
materialnym

Cały rok szkolny Wychowawc
y świetlicy, 
pedagog, 
psycholog
Opiekun 
Szkolnej 
Rady 
Wolontariat
u, S. Wicik



h, 
Udział w akcji 
"Szlachetna 
paczka", 
Fundacja 
"Aktywni My"- 
Ruda Śl. , "UKS 
Dwójka 
Świętochłowice"



Rozdział XVII
POWINNOŚCI I TREŚCI WYCHOWAWCZE WŁAŚCIWE DLA POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

Cel Kryterium sukcesu Działania Treści i sposoby realizacji Termin Wykonawcy
1. ZAPOZNANIE 

UCZNIÓW  I 
RODZICÓW Z 
PROGRAMEM 
NAUCZANIA, 
WYMAGANIAMI I 
KRYTERIAMI 
OCENIANIA

1. Znajomość przez 
uczniów i 
rodziców 
programu 
nauczania, 
wymagań, 
kryterium 
oceniania

1. Przygotowanie i 
poinformowanie uczniów 
oraz rodziców o zakresie 
tematycznym z danego 
przedmiotu, 
wymaganiach i sposobach 
oceniania

-przekazanie wymagań i kryteriów 
oceniania. Przekazanie ustne 
tematyki zajęć.

-przygotowanie wymagań do wglądu 
podczas spotkań z rodzicami

wrzesień wychowawcy 
klasy I - VIII

2. ZAPOZNANIE 
UCZNIÓW Z 
REGULAMINAMI 
KLASOPRACOWN
I, PRZEPISAMI 
BHP, SPOSOBEM 
ZACHOWANIA 
PRZED I PO 
ZAJĘCIACH

1. Znajomość i 
stosowanie przez 
uczniów zasad  
regulaminu 
klasopracowni, 
przepisów bhp, 
zasad 
zachowania 
przed i po 
zajęciach  

1. Omówienie przez 
nauczyciela i uczniów 
regulaminu 
klasopracowni, przepisów 
bhp, sposobów 
zachowania się przed, w 
trakcie i po zajęciach

-wspólne odczytanie regulaminu 
klasopracowni, przepisów bhp, 
sposobów zachowania się przed, w 
trakcie i po zajęciach

-wspólne wypracowanie reguł pracy 
na lekcji

wrzesień nauczyciele

3. REALIZACJA 
PROGRAMU 
NAUCZANIA I 
SPRAWDZANIE 
WIEDZY ORAZ 
UMIEJĘTNOŚCI W 
ZAKRESIE 
PRZEDMIOTÓW 

1. Zrealizowanie 
programu 
nauczania i 
opisanie 
postępów w 
nauce zgodnie z 
ocenianiem 
kształtującym

1. Przeprowadzenie zajęć 
według programu 
nauczania oraz bieżące 
ocenianie postępów 
uczniów zgodnie z 
ocenianiem kształtującym

-odbycie lekcji potwierdzane zapisem 
w dzienniku i stosowanie oceniania 
kształtującego

cały rok 
szkolny

nauczyciele



4. INFORMOWANIE 
RODZICÓW NA 
BIEŻĄCO O 
POSTĘPACH 
DZIECKA W 
NAUCE I 
ZACHOWANIU

1. Przekazywanie 
informacji 
rodzicom o 
postępach 
dziecka w nauce i 
zachowaniu

1. Informowanie rodziców 
oraz wspólne 
opracowanie sposobu 
pomocy dziecku   

-dyżury nauczycieli (raz w miesiącu)

-indywidualne kontakty

-zeszyt informacyjny

-kontakt telefoniczny

cały rok 
szkolny

nauczyciele, 
wychowawcy

2. Objęcie programem 
wspomagającym zarówno 
dla ucznia zdolnego, jak i z 
problemami

-budowanie i realizacja programu 
wspomagającego

wg potrzeb nauczyciel, 
wychowawca, 
rodzic, uczeń, 
pedagog, 
psycholog

5. ZAPEWNIENIE 
BEZPIECZEŃSTWA 
I OPIEKI

1. Bezpieczny pobyt 
dziecka w szkole

1. Stworzenie warunków 
bezpieczeństwa i opieki 
podczas prowadzenia 
zajęć i przerw

-punktualne rozpoczynanie zajęć

-sporządzenie listy obecności 
uczniów oraz sprawdzanie stanu 
technicznego klasopracowni

-prowadzenie zajęć zgodnie z 
przepisami bhp
-pełnienie dyżurów przez nauczycieli

cały rok 
szkolny

wszyscy 
nauczyciele

6. BEZPIECZNE 
PRZERWY

1. Wyposażenie 
dzieci w 
umiejętności 
organizowania 
czasu wolnego z 
wykorzystaniem 
ciekawych form 
(gry, zabawy, 
zajęcia w 
kącikach 
zainteresowań) 
tak, aby spędzić 
ten czas 
bezpiecznie i z 
korzyścią dla 

1. Wykorzystanie kącików 
zainteresowań dla 
uczniów w klasach lub 
korytarzach

-zgromadzenie i udostępnianie 
materiałów uczniom na przerwach 
(gry planszowe, szachy, karty, filmy i 
bajki video, płyty CD itp.)

wrzesień Wychowawcy 
klas

2. Monitoring miejsc 
bezpiecznych i 
niebezpiecznych w szkole

-przegląd materiałów wizyjnych, 
zdjęć.
-dokonywanie fotooceny

wrzesień pedagog



siebie. 3. Zaplanowanie tematyki 
zajęć z wychowawcą pod 
kątem bezpiecznych 
przerw

-przygotowanie i przeprowadzenie 
zajęć pod kątem bezpiecznego 
spędzania przerw

wrzesień wychowawcy 
klas I - VI

7. REALIZOWANIE 
TREŚCI 
WYCHOWAWCZY
CH, ZGODNIE Z 
PODSTAWĄ 
PROGRAMOWĄ, 
WŁAŚCIWYCH 
DLA KAŻDEGO Z 
PRZEDMIOTÓW

1. Zrealizowanie 
przez każdego 
nauczyciela 
odpowiednich 
treści

1. Przygotowanie, 
przedstawienie  uczniom i 
bieżąca realizacja treści 
wychowawczych

-prowadzenie zajęć dydaktycznych z 
uwzględnieniem treści 
wychowawczych

Cały rok 
szkolny

wszyscy 
nauczyciele



Rozdział XVIII
EWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

Ocena efektów realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego będzie 
dokonywana na bieżąco poprzez analizę zapisów w dziennikach i innych dokumentach 
szkolonych, analizę wytworów pracy uczniów, rozmowy z uczniami i ich rodzicami, 
obserwację uczniów  w sytuacjach zadaniowych, kontrole postępów ucznia w 
przezwyciężaniu trudności edukacyjnych oraz w trakcie posiedzeń RP- podsumowujących 
pracę w I i II półroczu roku szkolnego.
Podstawę do formułowania wniosków z realizacji Programu Wychowawczo- Profilaktycznego 
stanowią: narzędzia w  ramach wewnętrznego mierzenia jakości pracy, sprawozdania z 
realizacji planów, analizy, dane statystyczne, obserwacje zajęć, zapisy w dokumentacji, 
badania ankietowe, opinie  i wnioski.
Uzyskane w wyniku ewaluacji informacje będą służyć doskonaleniu Szkolnego Programu 
Wychowawczo-  Profilaktycznego.




