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WSTĘP 

„Mądrym być to wielka sztuka, 

                         ale dobrym jeszcze większa” 

K. Makuszyński 

 

 

 W myśl art. 26 ustawy Prawo Oświatowe – w roku szkolnym 2017/2018  następuje  

zintegrowanie Szkolnego Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki w jeden 

dokument. Zgodnie z powyższym, opracowany został Program wychowawczo-

profilaktyczny, którego celem jest ujednolicenie i wzmocnienie wychowawczej, edukacyjnej  

i profilaktycznej funkcji szkoły.  

 Powołując się na definicję wychowania - jako wspierania dziecka w rozwoju ku pełnej 

dojrzałości w strefie fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, 

wychowanie to  powinno być wzmacniane i uzupełniane działaniami z zakresu profilaktyki 

problemów dzieci i młodzieży (art. 1 pkt.3 ustawy Prawo Oświatowe).                            

Kierując się powyższym opracowano program obejmujący treści oraz działania 

wychowawcze i profilaktyczne dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów.  

Program wychowawczo- profilaktyczny powstał także, w oparciu o wyniki  ankiety 

przeprowadzonej wśród nauczycieli, rodziców i uczniów w czerwcu 2017r. Odpowiada zatem 

na realne potrzeby i problemy pojawiające się w naszej szkole, klasie i środowisku,                

a skierowany jest do wszystkich członków społeczności szkolnej – uczniów, nauczycieli         

i rodziców. Prezentowany przez nas Program wychowawczo-profilaktyczny zwraca uwagę na 

rozwój osobowości uczniów, kształtowanie postaw, wychowanie w duchu poszanowania 

wartości, kultur innych narodowości oraz przygotowanie do odpowiedzialnego, aktywnego 

życia w społeczeństwie.  
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Działania profilaktyczne, zgodnie z założeniem, mają wzmacniać i uzupełniać 

wychowanie, dlatego integralną częścią programu jest diagnozowanie przyczyn niepowodzeń 

szkolnych uczniów oraz określenie sposobów wspierania dzieci w pokonywaniu ich 

indywidualnych trudności. Wsparciem objęci są także rodzice, którym pomoc polegać ma na 

rozwijaniu umiejętności wychowawczych i umacnianiu więzi emocjonalnej z dziećmi.  

Działalność profilaktyczną realizuje się na trzech poziomach: 

a. Profilaktyki uniwersalnej, której działania obejmują wszystkich uczniów, wspierając 

ich w prawidłowym rozwoju, zdrowym stylu życia, podejmując działania 

ograniczające zachowania ryzykowne. 

b. Profilaktyki selektywnej, której działania polegają na wspieraniu uczniów 

pozostających w grupie ryzyka, ze względu  na sytuację rodzinną, środowiskową lub 

uwarunkowania biologiczne 

c. Profilaktyki wskazującej, której działania skierowane są do uczniów, u których 

stwierdzono występowanie zachowań ryzykownych. 

 

Ważnym aspektem programu jest promowanie zdrowego stylu życia, poszerzanie 

wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych sprzyjających ochronie i utrzymaniu zdrowia   

oraz wiedzy dotyczącej czynników zagrażających zdrowiu. Działania profilaktyczne mają na 

celu  przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych niosących ryzyko negatywnych 

konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego ucznia  oraz jego otoczenia. Duży 

nacisk kładzie się na wzmocnienie bezpieczeństwa uczniów. Program wskazuje działania 

mające na celu utrzymywanie szkoły jako miejsca bezpiecznego, zapewniającego higieniczne 

warunki nauki, wychowania i opieki. Upowszechniana jest wiedza o bezpieczeństwie oraz 

kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych, w tym 

zagrożeń wynikających z korzystania z nowych technologii. Działania podnoszące 

bezpieczeństwo dzieci i młodzieży odbywają się we współpracy z organami administracji 

publicznych oraz z jednostkami innych służb.  

 Mając to na uwadze, w prezentowanym poniżej Programie wychowawczo-

profilaktycznym zawarte zostały cele i zadania wynikające z rządowego programu 

„Bezpieczna+” (2015-2018), a także z programu „Zdrowa Siódemka III” -  opracowanego    

w ramach przynależności do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. W działaniach 

profilaktycznych uwzględniono również programy cykliczne organizowane we współpracy ze 
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Śląskim  Centrum Profilaktyki i Psychoterapii. Natomiast w najbliższych planach szkoły jest 

przystąpienie do programu Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych: 

„Zachowaj Trzeźwy Umysł”. 

 Realizacja założeń Programu wychowawczo-profilaktycznego jest zadaniem 

wszystkich pracowników szkoły, nieodzowna jest również współpraca z rodzicami, a także 

innymi podmiotami wspierającymi edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą działalność 

szkoły. 

Program wychowawczo-profilaktyczny opiera się na wytycznych następujących aktów 

prawnych: 

 Powszechna Deklaracji Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r.;  

 Europejska Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4 

listopada 1950 r.;  

 Deklaracja Praw Dziecka z 1959 r.;  

 Konwencja o Prawach Dziecka Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. 

(Dz. U. z 1991r. Nr. 120, poz 526 i 527);  

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz 

483);  

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

 Ustawa z 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (art. 6);  

 Program Polityki Prorodzinnej Państwa z 17.11.1998 r.;  

 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Z 2011 nr 

231 poz. 1375);  

 Ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed 

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 2010 nr 81 poz 529);  

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. 2012 poz. 1356 ze zm.);  

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2015 poz. 

875); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. W sprawie 

zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałaniu 

narkomanii;  
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 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 niepełno-

sprawnością 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. 

2017 poz. 356), 

 Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania                   

i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1591); 

 Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 

2017 poz. 1578); 

 Statut Szkoły Podstawowej nr 7 w Mikołowie 

 Podstawa programowa kształcenia ogólnego. 

 

 

I. OPIS FUNKCJONOWANIA SZKOŁY 

 

 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Mikołowie – Mokrem 

powstała 1908 roku. Uczęszczają do niej przede wszystkim uczniowie objęci obwodem 

szkolnym, ale także dzieci spoza obwodu. Obecnie w 12 oddziałach uczy się łącznie 217 

uczniów w wieku od 6 do 13 lat. Kadra nauczycielska obejmuje 28 nauczycieli będących na 

różnych szczeblach awansu zawodowego. W szkole od godziny 7.00 – 16.30 funkcjonuje 

świetlica, która zapewnia opiekę uczniom głównie klas młodszych.  Istnieje również 

możliwość korzystania ze szkolnej stołówki, w której uczniowie mogą spożywać obiady oraz  

śniadania. W szkole zapewniona jest pomoc pedagoga i logopedy. Uczniowie mają 

możliwość rozwijania własnych zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych  

i kółkach zainteresowań, czy korzystając z biblioteki szkolnej. 

 Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Mikołów, natomiast organem sprawującym 

nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w Rybniku. 

 Szkoła mieści się w jednopiętrowym, termoizolowanym budynku, który jest na 
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bieżąco modernizowany. Ostatnim gruntownym remontem została objęta sala gimnastyczna 

oraz szatnie. Szkoła jest wyposażona w niezbędny sprzęt multimedialny i nieustannie 

czynione są starania o nowe urządzenia interaktywne, które sprostałyby wymaganiom 

wzrastającej liczby oddziałów. Klasy wyposażone są w nowe ławki i krzesła, w niektórych 

klasach zainstalowane są tablice multimedialne i projektory. Zamykane na kluczyk szafki 

uczniowskie mieszczą się na parterze – w korytarzu szkolnym. 

 W związku z rozwojem budownictwa mieszkalnego w sołectwie -  do placówki 

uczęszcza coraz więcej dzieci. Środowisko społeczne uczniów jest więc dość zróżnicowane: 

od rodzin o wysokim statusie materialnym po rodziny mniej zamożne. Pomimo 

zmieniającego się profilu społeczności Mokrego, szkoła nadal zachowuje  rodzinny                 

i środowiskowy charakter. 

 

II.MISJA I WIZJA SZKOŁY 

 Wspólnym zadaniem nauczycieli, rodziców, uczniów oraz innych osób 

współpracujących ze szkołą, jest stworzenie w niej jak najlepszych warunków do kształcenia, 

wychowania oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu poczucia bezpieczeństwa osób w niej 

przebywających. Zgodnie z mottem naszej placówki („Mądrym być to wielka sztuka, ale 

dobrym jeszcze większa” K. Makuszyńskiego), szkoła działa w taki sposób, aby uczyć, 

wspierać wychowanie rodzinne oraz promować zdrowie. 

Celem działalności szkoły jest utrzymanie na wysokim poziomie tego, co przez lata 

zostało wypracowane – wspólne normy, zasady współpracy, pozytywne wzorce, skuteczne 

metody nauczania i wychowania przynoszące pożądane efekty. Również celem jest ciągłe 

udoskonalanie dotychczasowych form i metod działania. 

 Wśród wielu wartości uznawanych i pożądanych przez środowisko szkolne, 

najważniejsza jest rodzina, przyjaźń, szacunek do drugiej osoby, a także poczucie 

bezpieczeństwa oraz odpowiedzialność. Wokół tych sfer tworzy się system wartości uczniów 

naszej szkoły. Dzięki odpowiednim działaniom, szkoła spełnia swe zadania, do których 

należy: 

- wychowanie człowieka tolerancyjnego i kulturalnego, 

- wyposażenie uczniów w wiedzę i odpowiednie umiejętności potrzebne w życiu,  

- rozwijanie przez uczniów swych zainteresowań oraz zdolności, mocnych stron, 

- budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich oraz nauka otwartości na odmienność, 
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- działanie na rzecz lokalnej społeczności, 

- poszanowanie tradycji i kultury narodowej, 

- stwarzanie warunków  i przyjaznej atmosfery do nauki i rozwoju, motywowanie oraz 

wspieranie uczniów w różnych trudnych sytuacjach, 

- dbanie o zdrowie, zapewnienie psychicznego i fizycznego bezpieczeństwa, 

- współpraca z domem rodzinnym dziecka, udzielanie odpowiedniej pomocy, 

- wychowanie człowieka świadomego i odpowiedzialnego za własne czyny, który radzi sobie 

z emocjami i potrafi jest w sposób kontrolowany okazywać, 

- kształtowanie postaw prozdrowotnych, 

- wyposażenie w wiedzę, jak się uczyć i zdobywać wiedzę, 

- zwracanie uwagi na współpracę, wzajemne zaufanie pomiędzy rodzicami, nauczycielami i 

uczniami, oparcie tych relacji na wzajemnym szacunku, życzliwości oraz pomocy, 

- podnoszenie przez nauczycieli swoich kwalifikacji poprzez udział w różnorodnych formach 

doskonalenia zawodowego 

 

 Działania powyższe prowadzone są w obrębie: 

a) wychowania:  

przekazywanie wartości uznawanych za ważne; pokazywanie odpowiednich wzorców – osób  

i ich postaw, które mogą być dobrym przykładem postępowania w życiu; wpajanie zasad 

kulturalnego zachowania się; używania odpowiedniego do sytuacji języka; komunikowanie 

się z rówieśnikami w sposób kulturalny, bez agresji i obrażania; zauważanie potrzeb innych 

osób; uwrażliwianie i odpowiednie reagowanie w różnych sytuacjach; „oswajanie” z różnego 

rodzaju odmiennością; akceptowanie różnic między ludźmi; zwracanie uwagi na zdrowy styl 

życia – sport; odpowiednie  odżywianie się; brak używek; odpoczynek; aktywność na forum 

klasy i szkoły oraz środowiska lokalnego; udział w zbiórkach, akcjach charytatywnych; 

budowanie pozytywnych relacji opartych na szczerości i zaufaniu z rówieśnikami, 

nauczycielami oraz rodzicami; wspieranie uczniów w działaniach; motywowanie do 

zdobywania wiedzy i nowych umiejętności; konstruktywne szukanie rozwiązań                       

i przezwyciężania problemów; integracja społeczności szkolnej podczas imprez i wycieczek 

b) kształcenia:  

motywowanie do zdobywania wiedzy i nowych umiejętności; wskazywanie źródeł 

zdobywania wiedzy; wskazywanie dalszej ścieżki zawodowej; nauka samodzielnego 

funkcjonowania i odpowiedzialności za własny los; rozwijanie kreatywności; „wychodzenie” 

poza schemat myślowy; szukanie innowacyjnych rozwiązań; stwarzanie możliwości do 
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rozwijania talentów; podnoszenia swoich umiejętności; wyrównywanie szans edukacyjnych; 

przygotowanie do pełnienia ról społecznych w społeczeństwie; samodyscyplina w uczeniu 

się; kontrola realizacji obowiązku szkolnego oraz postępów w nauce; analiza sprawdzianów, 

testów; przeprowadzanie badań wyników nauczania na koniec roku oraz wyciąganie 

wniosków na przyszłość; organizacja i udział w konkursach i zawodach; indywidualne 

podejście do ucznia; stosowanie  aktywizujących oraz nowatorskich metod pracy; aktywny 

udział rodziców w życiu szkoły – udział w wywiadówkach, pomoc w organizacji imprez 

c) opieki i bezpieczeństwa:  

korzystanie ze świetlicy i jej oferty; pełnienie dyżurów na przerwach przez nauczycieli; 

opieka podczas wyjazdów na basen, wycieczek i wyjść poza teren szkoły; stosowanie się do 

statutu, regulaminów, zasad obowiązujących w szkole; uświadamianie uczniów o różnego 

rodzaju zagrożeniach; promowanie zdrowego stylu życia, odpoczynku; zapewnienie ruchu, 

przerw w nauce, poczucie fizycznego i psychicznego komfortu przebywania na terenie szkoły 

wśród rówieśników, rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb; zapewnienie 

odpowiedniego miejsca i warunków do nauki; bezpieczeństwo w ruchu drogowym – egzamin 

na kartę rowerową. 

Dydaktyczna, wychowawcza oraz opiekuńcza rola szkoły łączą się i dają pozytywne 

efekty, jeśli cała społeczność szkolna ze sobą współpracuje i jeśli każdy ma poczucie 

odpowiedzialności za zapewnienie odpowiedniego poziomu wychowania, edukacji oraz 

opieki. 

W badaniach uczniów, nauczycieli oraz rodziców szkoła oceniania jest jako przyjazna, 

w której panuje dobra atmosfera, wszyscy się znają, a nauczyciele znają problemy uczniów, 

ich zainteresowania. Zapewnia ona bezpieczeństwo, pomimo świadomości istnienia miejsc, 

w których przebywanie uczniów wymaga większej kontroli ze strony nauczycieli (przerwy 

na korytarzach, schody, toalety). 

 Szkoła od lat osiągała wysokie lub bardzo wysokie wyniki na sprawdzianach 

szóstoklasistów. Nauczyciele cały czas zwracają dużą uwagę na poziom nauczania 

poszczególnych przedmiotów oraz przygotowanie uczniów do egzaminów. Współpracują 

z rodzicami, informują o problemach w nauce uczniów oraz prowadzą różnego rodzaju 

zajęcia pozalekcyjne według zainteresowań dzieci. Wysoki poziom nauczania przekłada się 

na wysoką pozycję i pozytywne postrzeganie uczniów i absolwentów przez lokalną 

społeczność.Szkoła w miarę możliwości realizuje również inicjatywy uczniów oraz rodziców, 

regularnie wzbogaca bazę szkoły w środki multimedialne oraz pomoce dydaktyczne. 

Regularnie stara się polepszyć uczniom i nauczycielom warunki nauki i pracy   w szkole. 
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III.MODEL ABSOLWENTA 

 

 Szkoła w związku ze swoją misją uczy i wychowuje młodych ludzi, którzy 

są odpowiednio przygotowani do życia w społeczeństwie. Każda szkoła tworzy atmosferę, 

która kształtuje młodego człowieka – jego postawy, sposób myślenia i postrzegania świata.  

W znalezieniu odpowiedzi na pytanie, co powinien reprezentować sobą absolwent 

naszej szkoły, nauczyciele wspólnie z rodzicami i uczniami wskazali wartości, które 

są dla nich ważne i tworzą obraz osoby, która kończąc szkołę podstawową, osiągnie pożądany 

poziom dojrzałości w sferze fizycznej, psychicznej (emocjonalnej, intelektualnej), społecznej 

oraz duchowej. 

Warunkiem wykształcenia w uczniach cech, które powinien posiadać absolwent naszej 

szkoły, jest zaplanowanie i prowadzenie odpowiednich działań wychowawczych 

i profilaktycznych w ośmioletnim cyklu kształcenia, których efektem będzie godne 

reprezentowanie przez absolwentów szkoły wartości, które w nich ona ukształtowała 

w procesie wychowania. 

Według wyborów społeczności szkolnej, uczeń kończący szkołę to taki, który posiada 

następujące cechy oraz kieruje się poniższymi zasadami: 

 

 potrafi dokonywać właściwego wyboru zachowań sprzyjających zdrowiu 

i bezpieczeństwu własnemu i innych; 

 potrafi dbać o bezpieczeństwo w codziennym życiu; 

 wie, jak efektywnie zdobywać wiedzę i wykorzystywać ją w codziennym życiu; 

 posiada motywację do rozwoju i realizacji swoich zainteresowań; 

 potrafi w rozpoznawać i nazywać emocje oraz wyrażać je w sposób konstruktywny; 

 przyjmuje postawę empatyczną; 

 potrafi postrzegać siebie oraz dokonywać adekwatnej samooceny; 

  potrafi pokonywać trudności związane z własnym rozwojem oraz rozwiązywać 

problemy charakterystyczne dla swojego wieku rozwojowego; 

  zna rolę rodziny i docenia jej wartość; 

  przygotowany jest  do funkcjonowania w grupie; 

  przygotowany jest do funkcjonowania  w życiu społeczności lokalnej; 

  swoją postawą wykazuje  szacunek  do własnego państwa; 

 ma  poczucie więzi społecznej w własnym narodem i środowiskiem; 



10 
 

 przygotowany jest do uczestnictwa w międzykulturowym społeczeństwie; 

 potrafi wskazać wartości uniwersalne i przejawia postawy oraz zachowania zgodne 

 z przyjętym systemem wartości; 

 postępuje w sposób moralny i odpowiedzialny za swoje czyny; 

 dostrzega i rozumie sens życia; 

 posiada umiejętność uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie 

w jej wymiarze symbolicznymi i aksjologicznym; 

 przejawia szacunek  dla przyrody   i środowiska  naturalnego; 

 potrafi korzystać z oferowanego mu wsparcia i pomocy;  

 zna zagrożenia związane ze zdrowiem psychicznym i potrafi podejmować 

odpowiednie działania zmierzające do utrzymania równowagi psychicznej; 

 jest przygotowany do podjęcia decyzji dotyczącej swojej przyszłości edukacyjnej 

i zdrowotnej. 

Główne wartości wybrane przez środowisko szkolne – nauczycieli, rodziców 

i uczniów to: rodzina, szacunek, bezpieczeństwo, odpowiedzialność, przyjaźń oraz 

tolerancja. Te najważniejsze wyznaczniki modelu absolwenta nie są jedynymi, gdyż 

celem ośmioletniego kształcenia w szkole jest wszechstronny rozwój ucznia w każdej 

z wyżej wymienionych sfer rozwoju, osiąganie przez ucznia sukcesów na miarę swoich 

możliwości, świadomość swoich mocnych i słabych stron, a także ciągła motywacja 

do działania w dorosłym życiu.  

W związku z prozdrowotną działalnością szkoły, uczeń, który ją kończy, w dalszym 

życiu wyznaje zasady związane z promocją zdrowego stylu życia. Absolwent swoją 

postawą reprezentuje wysoki poziom kultury oraz wartości wpojone w czasie nauki 

w naszej szkole. 

 

IV. DIAGNOZA SYTUACJI WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY 

 

 Do Szkoły Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego uczęszcza  217 uczniów 

oraz pracuje 28 nauczycieli. Niemal wszyscy uczniowie zameldowani są na terenie 

Mikołowa. Większość rodzin wykazuje prawidłowe postawy rodzicielskie, dobrze spełnia 

swoją rolę opiekuńczą i wychowawczą. Uczniowie z trudnościami w nauce oraz zachowaniu 

objęci są opieką szkolnego pedagoga. 
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 W szkole realizowane są unijne programy dotyczące zajęć pozalekcyjnych oraz 

prowadzone zajęcia dodatkowe dla uczniów słabszych oraz chcących rozwijać swoje 

zdolności i zainteresowania. Raz w miesiącu w godzinach popołudniowych prowadzone 

są dla rodziców konsultacje z nauczycielami. Rodzice mogą  również kontaktować ze szkołą 

oraz sprawdzać postępy dzieci w nauce poprzez dziennik elektroniczny. W miarę możliwości 

doposażane są pracownie przedmiotowe, a nauczyciele na bieżąco biorą udział w różnych 

formach doskonalenia zawodowego.  

Wszyscy pracownicy szkoły są odpowiedzialni za kształtowanie właściwych postaw 

wśród uczniów. W placówce prowadzone są różnego rodzaju działania profilaktyczne. Dzięki 

nim można określić słabe i mocne strony szkoły – to, z czego może być dumna oraz obszary, 

na które należy położyć większy nacisk. Do przeprowadzonej diagnozy mocnych i słabych 

stron szkoły posłużyły: 

- ankiety przeprowadzane wśród nauczycieli, uczniów oraz rodziców, 

- wnioski z przeprowadzanych ewaluacji, 

- wnioski z analizy sprawdzianów, testów, postępów uczniów w nauce, 

- obserwacja nauczycieli, 

- rozmowa z dyrektorem szkoły, 

- wyniki w konkursach, zajmowane miejsca, 

- opinia pedagoga szkolnego, 

- informacja od wychowawców – wiedza o indywidualnej sytuacji uczniów, 

- znajomość specyfiki środowiska lokalnego, 

- wnioski z postanowień Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców,  

- rozmowy z rodzicami. 

 

Z wyników rozmów oraz ankiet udało się wybrać mocne i słabe strony szkoły. 

 

MOCNE STRONY SZKOŁY 

Z prowadzonych ankiet oraz bieżących rozmów z uczniami oraz rodzicami, wynika, 

że uczniowie chętnie uczęszczają do naszej szkoły. Wszyscy pytani uczniowie twierdzą, 

że ich relacje z nauczycielami są dobre. Szanują ich i mogą się do nich zwrócić w razie 

problemu, znajdują dla nich czas. Niemal wszyscy deklarują, że znają swoje prawa oraz 

są one przestrzegane. Czują się w szkole bezpiecznie, są doceniani przez nauczycieli oraz 

dobrze przez nich traktowani. W większości mają wpływ na to, co dzieje się w szkole oraz 

ją lubią.  

Zdecydowana większość uczniów nie sprawia problemów wychowawczych oraz 
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w nauce. Wielu uczniów uczęszcza  na zajęcia dodatkowe w szkole lub poza nią. Pozwalają 

one na zdobycie nowych umiejętności oraz podniesienie swoich kompetencji. Dzięki nim 

uczniowie osiągają lepsze wyniki w nauce oraz zdobywają nagrody na szkolnych 

i pozaszkolnych konkursach. Dzięki stosunkowo małej społeczności uczniowskiej, 

nauczyciele i wychowawcy szybko mogą zauważyć zmiany w zachowaniu, problemy 

w nauce oraz w rodzinnym domu. Współpracują z rodzicami oraz pedagogiem szkolnym. 

Na zajęciach wychowawczych podejmowane są tematy, które są biskie uczniom i ich 

aktualnej sytuacji. 

 Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych prowadzone są zajęcia 

rewalidacyjne, terapeutyczne, logopedyczne, dydaktyczno – wyrównawcze oraz inne, według 

konkretnych potrzeb. Nauczyciele dostosowują metody i formy pracy do ich możliwości 

i potrzeb, stosują się do zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach oraz wspierają 

rodziców. 

 Ważną rolę w działalności szkoły odgrywają rodzice, którzy są zintegrowani między 

sobą, pomocni, aktywnie i chętnie angażują się w sprawy klasowe oraz szkolne. Są w stałym 

kontakcie z nauczycielami, śledzą postępy swoich dzieci. Rada Rodziców wspiera finansowo 

potrzeby szkoły. Sale wyposażone są w nowe ławki i krzesła, odnowiona została sala 

gimnastyczna oraz stworzona salka do zajęć z gimnastyki korekcyjnej, a w kilku salach 

lekcyjnych można korzystać z tablic multimedialnych. 

 Uczniowie naszej szkoły chętnie spędzają ze sobą czas, nawet ci młodsi oraz 

z najstarszych klas potrafią ze sobą współpracować oraz pomagać młodszym. Spędzają 

ze sobą czas również poza szkołą. Pojawiające się konflikty są szybko rozwiązywane. Szkoła 

znajduje się z dala od centrum, przez co okolica uchodzi za spokojną i bezpieczną. 

 Wyniki sprawdzianów szóstoklasistów od wielu lat pokazują, że w szkole jest wysoki 

poziom nauczania. Jest to także opinia uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Uczniowie 

kończący szkołę i kontynuujący naukę na kolejnym szczeblu edukacji, osiągają bardzo dobre 

wyniki w nauce i są pozytywnie postrzegani przez nowych nauczycieli. 

  

SŁABE STRONY SZKOŁY 

 Pomimo wielu zalet, szkoła ma także słabe strony, z którymi musi sobie radzić.           
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Z uwagi na dużą liczbę uczniów zajmujących stosunkowo małą powierzchnię szkoły, w czasie 

przerw na korytarzach jest dosyć tłoczno, co daje w rezultacie wysoki poziom hałasu. 

Dotyczy to również przebywania dzieci na świetlicy.  

Z ankiet wynika też, że rodzice oraz nauczyciele zdają sobie sprawę z istnienia miejsc, 

które wymagają większej kontroli ze strony nauczycieli – przebywanie uczniów w toaletach 

oraz na schodach. Równie ważne i problematyczne są pojawiające się konflikty wśród 

uczniów – słowne zaczepki, obrażanie, wyśmiewanie się, zachowania agresywne oraz 

różnego rodzaju wygłupy. Zauważonym problemem jest także w nielicznych przypadkach 

brak przygotowywania się uczniów do zajęć, odrabiania zadań domowych oraz 

samodzielnego uczenia się. Te zauważane przez wychowawców problemy są na bieżąco 

omawiane i rozwiązywane. 

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI METOD WYCHOWAWCZYCH 

 W szkole podejmowane są różnorodne działania mające na celu integrację uczniów, 

rodziców i nauczycieli, wspomaganie rozwoju dzieci, profilaktykę zagrożeń oraz wychowanie 

według ustalonego systemu wartości społeczności szkolnej. Ze względu na mniejszą  

liczebność uczniów, możliwe jest lepsze rozpoznawanie potrzeb poszczególnych uczniów 

oraz indywidualne podejścia do ich problemów. Cyklicznie odbywają się spotkania                 

z rodzicami, w których zdecydowana większość rodziców  uczestniczy regularnie. 

Dodatkowo raz  w miesiącu jest możliwość spotkania się z nauczycielami przedmiotowymi      

i pedagogiem podczas popołudniowych konsultacji. Na bieżąco istnieje możliwość 

obustronnego kontaktu za pośrednictwem dziennika elektronicznego – podawanie terminów 

sprawdzianów, imprez szkolnych oraz klasowych, śledzenie frekwencji oraz ocen 

z poszczególnych przedmiotów, a przez to szybsze reagowanie na pojawiające się trudności 

w nauce. Również grono pedagogiczne często wymienia się uwagami na temat postępów 

w nauce oraz zachowania poszczególnych uczniów i podejmowane są wspólne działania. 

 Wysoka frekwencja uczniów na zajęciach lekcyjnych, jak również dodatkowych jest 

dowodem na to, że chcą oni przebywać w szkole, a zajęcia uważają za atrakcyjne. 

Na zajęciach z wychowawcą poruszane są bieżące sprawy klasowe. Uczniowie mogą 

się wypowiedzieć na temat aktualnych problemów, podejmować wspólne inicjatywy. Mają 

możliwość zgłaszania swoich uwag również do samorządu szkolnego. O poważniejszych 

sytuacjach wychowawczych, informowany jest szkolny pedagog. Jeśli wymaga tego sytuacja, 

rodzice konsultują się z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, w celu wykonania 
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odpowiednich badań, a szkoła na tej podstawie udziela wsparcia. 

 Nasza szkoła jako placówka promująca zdrowie z okazji Dnia Dziecka organizuje 

Dzień Sportu, w którym to dniu wszyscy uczniowie biorą udział w konkurencjach 

sportowych. Przez cały rok szkolny uczniowie klas młodszych mają możliwość 

uczestniczenia w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej. Najmłodsi uczniowie  co tydzień 

wyjeżdżają na basen w Mikołowie. Uczniowie równie chętnie biorą udział w zawodach 

sportowych oraz zajęciach dodatkowych z WF-u. 

 Do działań profilaktycznych można zaliczyć również badania przesiewowe 

przeprowadzane przez szkolną pielęgniarkę, fluoryzację zębów, sprawdzanie stanu czystości 

głów zapobiegające występowaniu wszawicy, a także kształtowanie nawyków żywieniowych 

wśród najmłodszych – udział w akcji „Szklanka mleka”, „Owoce i warzywa w szkole”, 

bezpłatne jabłka z ARR oraz w innych. Ponadto, zwracana jest uwaga na ofertę stołówki – 

zakup pełnoziarnistego pieczywa oraz warzyw, a także asortyment szkolnego sklepiku. W 

klasach przeprowadzane są pogadanki na temat znaczenia zdrowej żywności. 

 W celu ograniczenia hałasu na korytarzu, uczniowie klas młodszych w obecności 

wychowawcy, mogą spędzać przerwy w salach, bawiąc się na dywanie, spożywając śniadanie 

lub odpoczywając. Na korytarzu w czasie przerw za bezpieczeństwo odpowiadają dyżurujący 

nauczyciele. Reagują na niebezpieczne sytuacje. Chętni uczniowie klas starszych pomagają 

nauczycielom, pełniąc również funkcję dyżurnych. Na korytarzu oraz na zewnątrz szkoły 

działa monitoring, który również przyczynia się do większego poczucia bezpieczeństwa. Daje 

możliwość rozwiązywania spornych kwestii oraz dojścia do prawdy w sytuacjach spornych.            

   W szkole odbywają się również warsztaty z psychologiem, spotkania z policjantem, zajęcia 

z udzielania pierwszej pomocy, co jest elementem działań, które kształtują młodego 

człowieka jako osoby odpowiedzialnej za siebie i drugiego człowieka. W celu 

zminimalizowania ciężaru plecaków i zapobieganiu w przyszłości wadom postawy, uczniowie 

klas starszych mają możliwość zostawiania książek w szafkach na korytarzu, a młodsi 

w salach lekcyjnych. Pierwszoklasiści we wrześniu badani są pod względem poprawności 

wypowiedzi przez logopedę oraz diagnozowana jest dojrzałość szkolna przez wychowawcę. 

Dzięki temu możliwe jest śledzenie postępów przez uczniów w czasie kolejnych lat nauki.  

 Działania wychowawcze, opiekuńcze i dydaktyczne prowadzone przez szkołę 

sprawiają, że uczniowie i rodzice chętnie angażują się w działania klasowe, szkolne i lokalne. 
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Rodzice udzielają pomocy, przynosząc dodatkowe materiały papiernicze, dydaktyczne oraz 

sprzęt, angażują się w organizację szkolnych uroczystości i spotkań – pasowania, dyskotek, 

wycieczek, ognisk. Uczniowie także chętnie zbierają zakrętki, makulaturę, karmę dla zwierząt 

ze schroniska, a także organizują świąteczny kiermasz.  

Wysokie wyniki uzyskiwane na konkursach i sprawdzianach pokazują, że metody 

i sposób pracy nauczycieli przynoszą bardzo dobre rezultaty oraz są skuteczne. Rodzice, 

nauczyciele i uczniowie w ankietach oraz rozmowach doceniają to, co oferuje im placówka. 

Podkreślają też to, że w miarę spokojne otoczenie szkoły z dala od centrum jest przyjaznym 

miejscem do życia i funkcjonowania. 

Czynniki chroniące i czynniki ryzyka. 

Uczniowie naszej szkoły są zintegrowaną społecznością. Rodzice i uczniowie działają 

aktywnie w lokalnej społeczności poza terenem szkoły. Są zaangażowani w sprawy okolicy, 

w której mieszkają. Na bieżąco dowiadują się o to, co dzieje się w ich miejscowości, przez co 

znają potencjalne zagrożenia. Uczniowie uczęszczają do szkoły, w której wszelkiego rodzaju 

konflikty są na bieżąco rozwiązywane. Dzieci zgłaszają nauczycielom, jeśli dzieje się 

im krzywda. Czynnikami chroniącymi dla nich są spotkania z pedagogiem lub psychologiem, 

udział w zajęciach dodatkowych oraz indywidualne podejście nauczycieli. 

Nauczyciele okazują wsparcie i zrozumienie dla problemów uczniów, starają się 

podchodzić indywidualnie do ich sytuacji. Również rodzice starają się chronić dzieci, 

zapewniając im odpowiednią opiekę i wsparcie. W szkole stworzony został program 

adaptacyjny dla sześciolatków, a dzieci z przedszkola przed przyjściem do szkoły biorą udział 

w zajęciach przygotowanych przez uczniów. Czynnikami chroniącymi są też wszelkiego 

rodzaju dokumenty – statut, regulamin świetlicy, dyżurów nauczycieli, plan nadzoru 

pedagogicznego, koncepcja pracy oraz innego rodzaju regulaminy, których zapisy służą 

prawidłowemu i bezpiecznemu rozwojowi uczniów, określają ich prawa oraz obowiązki.  

Czynnikami ryzyka są postawy niektórych uczniów, którzy nie potrafią respektować 

norm i zasad panujących w szkole. Ich indywidualne usposobienie może powodować 

konflikty wśród rówieśników. Niepowodzenia szkolne mogą być niwelowane poprzez udział 

w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych oraz przez samodzielną pracę w domu, przy 

odpowiednim wsparciu rodziców.  

Problemem wydaje się też niedojrzałość emocjonalna niektórych uczniów, którzy nie 
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zawsze w odpowiedni sposób okazują swoje emocje. Jako zagrożenie dla rozwoju 

odpowiednich postaw, można wskazać niekorzystne wpływy rówieśnicze, nad czym 

wychowawcy cały czas pracują. Pomimo lokalizacji szkoły, gdzie nie ma obszarów 

zagrożonych patologią i przyjmowaniem przez dzieci nieodpowiednich wzorców, istnieją 

negatywne wpływy rówieśnicze. W szkole są grupy uczniów, które pomimo rozmów, 

nieustannego wysiłku i poświęcania im uwagi, nie potrafią ze sobą współpracować oraz być 

dla siebie życzliwymi.  

V. STRATEGIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNA SZKOŁY 

1.Cele rozwojowe.  

  Misja naszej szkoły, która brzmi: ”szkoła która uczy, wspiera wychowanie rodzinne 

i promuje zdrowie”, pokazuje iż, oprócz działań edukacyjnych podejmujemy się wspierania 

rodziców w procesie wychowania dziecka oraz promujemy zdrowie, jako jedną 

z ważniejszych wartości. Także nowa definicja wychowania, wskazuje na wspieranie dziecka 

w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej 

i społecznej, oraz wzmacnianie i uzupełnianie tych działań w zakresie profilaktyki. Strategia 

naszych działań, w ramach Programu wychowawczo - profilaktycznego obejmuje treści 

i działania wychowawcze skierowane do uczniów oraz treści i działania profilaktyczne 

dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, opracowane w oparciu o wnioski 

z przeprowadzonej diagnozy.  

Cele Programu wychowawczo-profilaktycznego wyznaczone są w oparciu o cztery 

obszary rozwoju człowieka, do których należą: sfera fizyczna, sfera psychiczna (intelektualna 

i emocjonalna), sfera społeczna i sfera duchowa. Te cztery obszary wynikają z definicji 

wychowania. Przedstawione cele uwzględniają potencjały, możliwości oraz potrzeby 

rozwojowe uczniów. Służą wspieraniu uczniów w ich naturalnym rozwoju, kształtowaniu 

właściwych postaw i wartości,  profilaktyce zachowań ryzykownych oraz kompensowaniu 

niedostatków wychowania. Należą do nich: 

 PROMOWANIE  ZDROWEGO STYLU ŻYCIA  I  POSTAW 

PROZDROWOTNYCH; 

 KSZTAŁTOWANIE  MOTYWACJI  DO  UCZENIA  SIĘ  I  ROZWIJANIA  

WŁASNYCH ZAINTERESOWAŃ; 

 

 WSPOMAGANIE ROZWOJU EMOCJONALNEGO UCZNIÓW; 
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 PEŁNIENIE   PRZEZ  UCZNIA ROLI  CZŁONKA  RODZINY, GRUPY 

RÓWIEŚNICZEJ, SPOŁECZNOŚCI  LOKALNEJ, NARODOWEJ                                  

I MIĘDZYNARODOWEJ; 

 KSZTAŁTOWANIE DOJRZAŁOŚCI W SFERZE DUCHOWEJ I MORALNEJ 

 POPRAWA ZABURZONYCH OBSZARÓW I WYRÓWNYWANIE BRAKÓW 

WYNIKAJĄCYCH Z DEFICYTÓW I  ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH. 

Ponadto uwzględnia się jako wiodące  w działaniach wychowawczo- profilaktycznych, te 

wartości , które zostały wskazane  przez  rodziców, uczniów i nauczycieli. Wartości, którym 

poświęca się wiele uwagi to przede wszystkim: rodzina, szacunek, bezpieczeństwo, 

odpowiedzialność, tolerancja i przyjaźń. 

 

2. Program zadań i działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły. 

Opisana poniżej strategia zakłada wspieranie uczniów w pięciu sferach rozwoju oraz 

wykorzystanie strategii profilaktycznych poprzez działania adresowane do uczniów, 

rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Program realizowany jest poprzez 

systematyczne działania całej społeczności szkolnej a przekaz treści odbywa się jednym 

językiem uczących i wychowujących, w oparciu o czytelne normy.  

 Za realizację założeń programu wychowawczo-profilaktycznego odpowiedzialni są: 

 dyrektor; 

 wychowawcy; 

 nauczyciele przedmiotowi; 

 wychowawcy świetlicy; 

 nauczyciel bibliotekarz; 

 szkolni specjaliści ( pedagog, logopeda, doradca zawodowy); 

 katecheta; 

 pielęgniarka szkolna; 

 rodzice; 

 edukatorzy zapraszani do szkoły; 

 przedstawiciele instytucji współpracujących ze szkołą; 

 pracownicy niepedagogiczni; 
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PROMOWANIE  ZDROWEGO STYLU ŻYCIA I POSTAW PROZDROWOTNYCH 
Cele szczegółowe Zadania Działania Adresaci 

 
 
 

 
 
 
 
I. Uczeń ma posiąść zdolność 
samodzielnego dokonywania 
wyboru zachowań właściwych dla 
zdrowia własnego i innych ludzi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

1.Promowanie zdrowia jako wartości 

 Prowadzenie zajęć dotyczących zdrowia .Zapoznanie uczniów z 

pojęciami:   promocja zdrowia, zdrowie jednostki, rodziny ,choroba , 
niepełnosprawność. Różne kategorie zdrowia i choroby 

 
 
 

 
Uczniowie klas 1-8  Konkursy plastyczne i poetyckie promujące zdrowie 

 Impreza ogólnoszkolna „Dzień promocji zdrowia” 

 Zajęcia z pielęgniarką szkolną „W jakim celu przeprowadza się 
badania przesiewowe 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2. .Poznanie zasad prawidłowego 
odżywiania  się oraz kształtowanie 
prawidłowych nawyków żywieniowych 

 Pogadanki o zdrowym odżywianiu się Uczniowie kla1-8 

 Spotkania z dietetykiem Uczniowie klas 4-8 

 Propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych poprzez wystawki 

tematyczne, rozmowy z uczniami, oglądanie filmów poglądowych 

Uczniowie klas 1-8 

 Lekcje i zajęcia ukazujące wartości odżywcze produktów 

żywnościowych 

Uczniowie klas 1-8 

 Pogadanki na temat  piramidy zdrowego żywienia Uczniowie klas 1-8 

 Zajęcia praktyczne uczniów propagujące zdrowy styl odżywiania Uczniowie klasy 7 

 Pogadanki  o konsekwencjach zdrowotnych wynikających z złych 
nawyków żywieniowych(otyłość, anemia, bulimia, anoreksja) 

Uczniowie klas 6-8 

 Akcja   ”Mleko w szkole” Uczniowie klas 1-3 

 Akcja „Owoce w szkole” Uczniowie klas 1-3 

 Udział w ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc” Uczniowie klas 1-3 

 Urozmaicenie i wzbogacenie posiłków obiadowych w warzywa i 

owoce oraz produkty mleczne 

Uczniowie klas 1-8 

 Dostosowanie jadłospisu do zaleceń  z Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia w sprawie żywienia dzieci w szkołach 

Uczniowie klas 1-8 

 Współpraca z Agencją Rynku Rolnego ( darmowe jabłka) Uczniowie klas 1-8 

 Imprezy ogólnoszkolne promujące zdrową żywność np.”DZIEŃ 

WARZYW I OWOCÓW,” DZIEŃ ZDROWEJ PRZEKĄSKI 
EUROPEJSKIEJ” 

Uczniowie klas 1-8 

 Zapewnienie warunków do higienicznego spożywania posiłków Uczniowie klas 1-8 

 Informowanie o alergenach w jadłospisie Uczniowie klas 1-8 

 Realizowanie  odpowiednich treści  na zajęciach z różnych 

przedmiotów 

Uczniowie klas 1-8 

 Pogadanki na temat kulturalnego zachowania się przy stole Uczniowie klas 1-3 

3.Doskonalenie i wzmacnianie zdrowia 
fizycznego. 

 Czynny udział uczniów w zajęciach wychowania fizycznego Uczniowie klas 1-8 

 Udział uczniów w dodatkowych zajęciach  sportowych (SKS), karate Uczniowie klas 1-8 
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 Udział uczniów klas I-III w zajęciach na basenie  Uczniowie klas 1-3 

 Prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej Uczniowie klas 1-3 

 Udział w zawodach sportowych Uczniowie klas 1-8 

 Przy sprzyjającej pogodzie uczniowie w ramach zajęć wychowania 

fizycznego, przerw i zajęć świetlicowych  korzystają z boisk i placu 
zabaw 

Uczniowie klas 1-8 

 Organizacja Dnia Sportu Uczniowie klas 1-8 

 Modernizacja bazy szkoły ( sala gimnastyczna, sala do zajęć 

korekcyjnych, sala zabaw) 

Uczniowie klas 1-8 

 Doposażenie bazy szkoły w sprzęt sportowy Uczniowie klas 1-8 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
4.Zdobycie umiejętności dbania o 
higienę  osobistą  oraz  higienę 
otoczenia. 

 Pogadanki  na temat higieny osobistej Uczniowie klas 1-8 

 Pogadanki na temat higieny otoczenia Uczniowie klas 1-8 

 Organizacja kącików czystości w klasach Uczniowie klas 1-3 

 Propagowanie  zasad dotyczących higieny ( gazetki, plakaty, filmy 
edukacyjne, programy)  

Uczniowie klas 1-8 

 Udział  uczniów w akcji fluoryzacji zębów Uczniowie klas 1-8 

 Modernizacja  i doposażenie sal lekcyjnych oraz innych pomieszczeń 

w szkole 

Uczniowie klas 1-8 

 Dbałość o estetyczny wygląd  pomieszczeń szkolnych Uczniowie klas 1-8 

 Dbałość o obejście wokół szkoły  Uczniowie klas 1-8 

 Edukowanie w zakresie funkcjonowania biopsychospołecznego w 
okresie dojrzewania 

Uczniowie klas 1-8 

 Propagowanie zasad odpowiedniego korzystania z toalet oraz 
utrzymywania ich w czystości 

Uczniowie klas 1-8 

 Zapewnienie uczniom dostępu do szafek oraz miejsca do 

przechowywania książek , w celu odciążenia plecaków szkolnych 

Uczniowie klas 1-8 

 
 

 
5.Uczeń posiada wiedzę na temat 
substancji uzależniających  takich jak: 
alkohol , papierosy, ,narkotyki, 
dopalacze, leki inne substancje 
chemiczne. 

 Lekcje wychowawcze ,zajęcia w ramach lekcji przyrody, biologii Uczniowie klas 4-8 

 Warsztaty dla uczniów Uczniowie klas 1-8 

 Zajęcia z pedagogiem Uczniowie klas 1-8 

 Realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych Uczniowie klas 1-8 

 Tablice informacyjne Uczniowie klas 1-8 

 Udzielanie pomocy w postaci rozmów, konsultacji Uczniowie klas 1-8 

 Współpraca z instytucjami( policja,sąd,MOPS,Centrum Pomocy 

rodzinie 

Uczniowie klas 1-8 

 Udział w kampanii społecznej „Łańcuch czystych serc” Uczniowie klas 1-8 

 Dostarczanie informacji na temat szkodliwości używania alkoholu, 

zażywania narkotyków, dopalaczy i innych szkodliwych substancji 
chemicznych 

Uczniowie klas 4-8 
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 Dostarczanie informacji na temat szkodliwości palenia papierosów oraz 

e-papierosów 

Uczniowie klas 1-8 

 Zapoznanie z mechanizmem uzależnienia  Uczniowie klas 4-8 

 Pogadanki prowadzone przez przedstawicieli policji Uczniowie klasy 7-8 

 Wskazanie alternatywnych dla sięgania po alkohol sposobów radzenia 

sobie z trudnościami 

Uczniowie klas 4-8 

 
6.Uczenie „Sztuki odmawiania” 
 

 

 Warsztaty dla uczniów  Uczniowie klas 1-8 

 Treningi asertywności  Uczniowie klas 4-8 

 
 
 
 

 
II. Uczeń potrafi dbać o 
bezpieczeństwo w codziennym 
życiu. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
1.Wyposażenie uczniów oraz 

pracowników szkoły w wiedzę 
 i umiejętność z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej 

 Szkolenia dla uczniów i nauczycieli z zakresu udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej 

Uczniowie klas 1-8 

 Dostosowanie krzeseł i stolików do wzrostu uczniów Uczniowie klas 1-8 

 Udział w akcji WOŚP- ratujemy i uczymy ratować  Uczniowie klas 1-3 

 Propagowanie informacji na temat udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej w ramach przygotowania do egzaminu na kartę 
rowerową 

Uczniowie klasy 4 

 Zajęcia z pielęgniarką szkolną Uczniowie klas 1-8 

 Udział w akcjach  uczących ratować Uczniowie klas 1-8 

 Zapoznanie uczniów z  numerami telefonów alarmowych i 

prawidłowego wzywania pomocy w sytuacji zagrożenia 

Uczniowie klas 1-8 

 Tablica informacyjna z numerami alarmowymi  

 
 
 
 

2.Wyposażenie uczniów w wiedzę na 
temat bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. 

 Przeprowadzenie pogadanek dla uczniów na temat „Bezpieczna droga 

do szkoły” 

Uczniowie klasy I 

 Prowadzenie zajęć na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym Uczniowie klas 1-8 

 Stosowanie bezpiecznych zachowań na drodze podczas zajęć 

praktycznych(wycieczek wyjść) 

Uczniowie klas 1-8 

 Przestrzeganie zasad zachowania się w środkach publicznego 

transportu zbiorowego 

Uczniowie klas 1-8 

 Przeprowadzenie w klasach IV egzaminu na kartę rowerową Uczniowie klasy 4 

 Udział w konkursie „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” Uczniowie klas 5-8 

 Udział w konkursach plastycznych  Uczniowie klas 1-8 

 
3.Kształtownie bezpiecznego 
posługiwania się różnymi przyrządami, 
urządzeniami w szkole i domu. 

 Zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania ze sprzętu 

sportowego 

Uczniowie klas 1-8 

 Pogadanki na temat bezpiecznego użytkowania różnych urządzeń 

elektrycznych i innych przyrządów 

Uczniowie klas 1-8 

 Zapoznanie uczniów z regulaminami pracowni  Uczniowie klas 1-8 

 
 

 

 Zapewnienie przez dyrektora szkoły uczniom i pracownikom 

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki w czasie ich 
pobytu w szkole 

Uczniowie klas 1-8 
nauczyciele oraz 

pracownicy 
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4.Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom 
 i pracownikom szkoły w szkole  oraz     
w najbliższym otoczeniu. 
 
 
 
 
 

 

niepedagogiczni 

 Przeprowadzanie przeglądów szkoły pod względem zapewnienia 

bezpieczeństwa 

Uczniowie klas 1-8 

 Kontrola osób wchodzących do szkoły  Uczniowie klas 1-8 

 Przeprowadzanie zajęć na temat bezpieczeństwa w szerokim pojęciu  Uczniowie klas 1-8 

 Zapoznanie uczniów z regulaminami: szkoły, pracowni oraz innymi. Uczniowie klas 1-8 

 Stosowanie i aktualizowanie  procedur związanych z bezpieczeństwem 

uczniów 

Uczniowie klas 1-8 

 Podejmowanie działań  poprawiających bezpieczeństwo uczniów na 
korytarzach szkolnych   

Uczniowie klas 1-8 

 Podejmowania działań na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa w 
stosunku do uczniów klas pierwszych ( zawieszki w ubikacjach, 
korzystanie z toalet  podczas lekcji),  

Uczniowie klas 1-8 

 Monitoring szkoły ( konserwacja oraz zwiększenie ilości kamer) Uczniowie klas 1-8 

 Pogadanki na temat bezpieczeństwa w czasie ferii i wakacji Uczniowie klas 1-8 

 Zapoznanie uczniów z oznaczeniami środków chemicznych 

stosowanych w gospodarstwie domowym oraz z zasadami korzystania 
z nich zgodnie z przeznaczeniem 

Uczniowie klas 1-8 

 Uczenie właściwego reagowania na zagrożenia ze strony zwierząt  

 ( np..niektórych owadów) oraz trujących roślin 

Uczniowie klas 1-8 

 Prowadzenie zajęć warsztatowych „Bezpieczny pies, bezpieczne 

dziecko” 

Uczniowie klas 1-3 

 Przeprowadzanie próbnych ewakuacji na wypadek pożaru, podłożenia 

ładunku wybuchowego 

Uczniowie klas 1-8 

 Spotkania  uczniów z przedstawicielami policji,  straży  pożarnej 

 

Uczniowie klas 1-8 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Kształtowanie postaw odpowiedzialnego korzystania z mediów – 
modelowanie treści na lekcjach zwłaszcza informatyki, współpraca z 

nauczycielem bibliotekarzem, organizacja pogadanek, warsztatów i 
prelekcji przez pedagoga / psychologa szkolnego i specjalistów 

Uczniowie klas 1-8 

 Pogadanki dla uczniów prowadzone przez przedstawicieli policji Uczniowie klasy 7-8 

 Warsztaty dla uczniów „Smatfon- mój przyjaciel czy wróg”  Uczniowie klas 4-8 

 Uczenie właściwego reagowania w sytuacjach gdy łamane jest prawo także 

w Internecie 

Uczniowie klas 4-8 

 Uświadamianie uczniom odpowiedzialności za treści udostępniane i 

publikowane przez nich  mediach – organizowanie warsztatów, szkoleń i 
pogadanek 

Uczniowie klas 4-8 

 Wzmacnianie umiejętności selekcji treści do których uczniowie mają dostęp 

w Sieci 

Uczniowie klas 4-8 
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5.Kształtowanie odpowiedzialnej 

postawy w zakresie korzystania z 
mediów, zwłaszcza z urządzeń 
posiadających łączność z Internetem. 
 
 
 
 
 

 Uczenie krytycznej analizy treści poprzez pracę z różnorodnymi tekstami na 

lekcjach zwłaszcza języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, historii i 
innych 

Uczniowie klas 4-8 

 Wskazywanie wiarygodnych źródeł poszukiwania informacji   
Uczniowie klas 4-8 

 Realizowanie programów profilaktycznych we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i fundacjami 

Uczniowie klas 4-8 

 Wdrażanie programu Necio – edukacji medialnej najmłodszych pod 

patronatem Fundacji Dzieci Niczyje 

Uczniowie klas 4-8 

 Wskazywanie wartościowych treści i przekazów medialnych możliwych do 
wykorzystania w procesie edukacji i samorozwoju 

Uczniowie klas 4-8 

 Współpraca z biblioteką szkolną i miejską w zakresie realizowania 

priorytetów edukacji medialnej 

Uczniowie klas 4-8 

 Rozwijanie postaw zorientowanych na czytelnictwo – udział w kampaniach, 

warsztatach, innowacjach pedagogicznych realizowanych w szkole 

Uczniowie klas 4-8 

 Kształtowanie adekwatnej samooceny  i poczucia własnej wartości uczniów 
w odniesieniu do treści przekazywanych w mediach 

Uczniowie klas 4-8 

 Uświadamianie procesów manipulacji stosowanych w mediach 
Uczniowie klas 4-8 

 Kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i 

wykorzystywania informacji z różnych źródeł 
 

Uczniowie klas 4-8 

 
 
 
 
 
 
 
6.Podejmowanie działań 

profilaktycznych odnośnie nadmiernego 
korzystania z mediów. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Uczenie właściwych zachowań w kontakcie z mediami poprzez 

modelowanie adekwatnych zachowań i operowanie przykładami na lekcjach 

przedmiotowych i zajęciach dodatkowych 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Uświadamianie negatywnych skutków fizycznych i psychicznych w 

związku z nadmiernym korzystaniem z mediów na lekcjach 
wychowawczych i zajęciach z pedagogiem  

 Modelowanie właściwych zachowań uczniów poprzez przykład własny 

 Realizowanie inicjatywy Dnia Bezpiecznego Internetu oraz innych 

kampanii    
 i akcji 

 Uświadamianie uczniom wpływu mediów na zachowania i dokonywane 

wybory 

 Kształtowanie umiejętności planowania i gospodarowania czasem wolnym 

 Rozwijanie zainteresowań i pasji wykraczających poza korzystanie z 
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mediów – poszerzanie oferty zajęć pozalekcyjnych organizowanych w 
szkole 

 
 

Uczniowie klas 1-8 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Przygotowanie uczniów do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z 
narzędzi i urządzeń technicznych we współpracy z nauczycielem 

informatyki 

 Przygotowanie uczniów do bezpiecznego korzystania ze środków 

komunikacji, zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom problemowym 

 Informowanie rodziców w zakresie zasad korzystania z mediów przez dzieci 

i młodzież 

 Pielęgnowanie świadomości rodziców w zakresie konieczności 

kontrolowania czasu spędzanego przez dziecko na korzystaniu z mediów 

 Uświadamianie rodzicom poprzez działania czym jest uzależnienie od 

komputera/ telefonu/ Internetu, a także dysfunkcyjne korzystanie z Internetu 

 Opracowywanie gazetek tematycznych prezentowanych społeczności 

szkolnej 

 Wdrożenie procedury reagowania na wypadek wystąpienia cyberprzemocy 

 Realizowanie zajęć profilaktycznych w ramach lekcji wychowawczych 
i prowadzonych przez pedagoga 

 Prowadzenie kampanii informacyjnych dla uczniów i rodziców 

 Kształtowanie umiejętności reagowania uczniów na wypadek 

doświadczania cyberprzemocy lub bycia świadkiem agresji elektronicznej 

 Wspieranie kompetencji interpersonalnych uczniów na zajęciach i 

warsztatach 

 Wskazywanie sposobów właściwego korzystania z mediów 
społecznościowych 

 Uświadamianie uczniom roli mediów w budowaniu własnego wizerunku 

 Uświadamianie konsekwencji, także prawnych, związanych z ryzykownym 

lub agresywnym zachowaniem w Sieci poprzez organizowanie pogadanek, 
warsztatów, prelekcji 

 Wskazywanie katalogu bezpiecznych stron internetowych 
 

 zapoznanie uczniów z numerami infolinii i adresami e-mailowymi, z które 
mogą skorzystać na wypadek doświadczania lub bycia świadkiem 

cyberprzemocy 
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7.Eliminowanie zachowań agresywnych 
oraz przemocy wśród uczniów. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Konsekwentne stosowanie szkolnych procedur w przypadku występowania 

zachowań agresywnych 

 
 
 
 
 
 

 
Uczniowie klas 1-8 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Na bieżąco rozwiązywanie problemów między uczniami 

 
 

 Stosowanie kontraktów klasowych i indywidualnych z uczniami 

 

 Prowadzenie zeszytów zachowania dla ucznia przejawiającego trudności 

wychowawcze 

 Rzetelne pełnienie dyżurów nauczycielskich w czasie przerw 

międzylekcyjnych 

  

 Wskazywanie uczniom sposobów reagowania w przypadku bycia 

świadkiem przemocy 

 Uczenie dzieci sposobów radzenia sobie ze złością również podczas zajęć z  

pedagogiem 

 Udział nauczycieli w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania agresji 

 i przemocy 

 Udział w powiatowej kampanii „Łańcuch Czystych Serc” 

 

KSZTAŁTOWANIE MOTYWACJI DO UCZENIA SIĘ I ROZWIJANIA  WŁASNYCH 

ZAINTERESOWAŃ 

Cele szczegółowe   Zadania Działania Adresaci 
 

 
 
I.  Uczeń  wie, jak efektywnie 
zdobywać wiedzę i wykorzystać ją 
 w życiu codziennym. 
 
 

 

 
 
 
 
 
1.Kształtowanie umiejętności 
efektywnego uczenia się. 

 Prowadzenie zeszytów zachowania dla ucznia przejawiającego trudności 

wychowawcze 

 

 
 
 
 
 

Uczniowie klas 1-8 

 Zawieranie kontraktów klasowych i indywidualnych z uczniami 

 Rzetelne pełnienie dyżurów nauczycielskich w czasie przerw 

międzylekcyjnych 

 Wskazywanie uczniom sposobów reagowania w przypadku bycia 

świadkiem przemocy 

 Uczenie dzieci sposobów radzenia sobie ze złością również podczas zajęć 
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z psychologiem/pedagogiem szkolnym 

 Udział nauczycieli w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania agresji i 

przemocy 

 Współpraca z biblioteką szkolną i miejską w zakresie realizowania 

priorytetów edukacji medialnej 

 Rozwijanie postaw zorientowanych na czytelnictwo – udział w kampaniach, 

warsztatach, innowacjach pedagogicznych realizowanych w szkole 

 
2.Zachęcanie do samodzielnego 
zdobywania wiedzy, poszerzania swoich 
wiadomości i wykorzystania ich w 
praktyce. 

 Kształtowanie adekwatnej samooceny  i poczucia własnej wartości uczniów 
w odniesieniu do treści przekazywanych w mediach 

 
 

Uczniowie klas 1-8   

 Uświadamianie procesów manipulacji stosowanych w mediach 

 Kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i 

wykorzystywania informacji z różnych źródeł 

 Uczenie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych 

 
 
 
 
 
 
 

 
II. Uczeń  ma motywację do rozwoju 
 i realizacji swoich zainteresowań. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1.Okazanie wsparcia uczniom w rozwoju 
ich zainteresowań i pasji. 

 
 
 
 
 

 Ukazywanie negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i 

kontakty społeczne oraz niebezpieczeństw wynikających z anonimowości 
kontaktów 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Uczniowie klas 1-8 

 Uczenie respektowania ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, 

Internetu i multimediów 

 Kształtowanie umiejętności właściwego planowania dnia. 

 Uwzględnianie zaleceń specjalistów w zakresie pracy z uczniem 

 Indywidualizacja pracy na zajęciach  z uczniem zdolnym 

 Organizowanie przedstawień, inscenizacji i akademii gdzie można 
zaprezentować  swoje umiejętności i talenty 

 Wzbogacanie księgozbioru biblioteki w pozycje specjalistyczne z 
różnych dziedzin rozwijające zainteresowania uczniów 

 Zakup pomocy dydaktycznych do zajęć, poszerzających wiedzę w 
sposób praktyczny  

 Eksponowanie prac uczniów w galerii szkolnej 

 Organizowanie wystaw  prac dla uczniów, którzy mają szczególne 
pasje  
i uzdolnienia 

 Wyróżnianie laureatów  konkursów na terenie szkoły ( eksponowanie 
dyplomów, pucharów), publikowanie informacji na stronie 

internetowej i  na facebook 

 Organizowanie zajęć warsztatowych dla uczniów przy współpracy 

jednostek zewnętrznych ( warsztaty chemiczna, z robotyki itp.) 
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2. Przygotowanie do podjęcia  działań 
mających na celu identyfikowanie i 
rozwijanie własnych zainteresowań. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Prowadzenie kół zainteresowań i różnorodnych form zajęć 
pozalekcyjnych 

Uczniowie klas 1-8 

 Zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu 

 Informowanie o możliwościach udziału w zajęciach organizowanych 

przez instytucje zewnętrzne – plakaty, foldery, ulotki 

 Współpraca z instytucjami, organizującymi zajęcia na terenie szkoły 

 Udostępnianie bazy lokalowej szkoły do prowadzenia zajęć 

pozalekcyjnych  

 Indywidualne zajęcia z uczniem zdolnym 

 Organizowanie konkursów wewnątrzszkolnych np.”Twórcza Głowa” 

 Przygotowanie uczniów do konkursów zewnątrzszkolnych  

 Organizowanie imprez szkolnych typu „Gala talentów” 

 Organizowanie indywidualnego toku nauczania dla uczniów 

szczególnie uzdolnionych 

 Warsztaty, prelekcje , zajęcia realizowane przez pedagoga szkolnego 

 Prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego Uczniowie klas 8 
 

WSPOMAGANIE ROZWOJU EMOCJONALNEGO UCZNIÓW. 
Cele szczegółowe Zadania Działania Adresaci 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
I . Uczeń potrafi rozpoznawać  
 i nazywać emocje   oraz  wyrażać je  
 w sposób konstruktywny. 
 
 
 

1.Dostarczanie wiedzy na temat emocji.  Lekcje z wychowawcą na temat emocji  
 
 

Uczniowie klas 1-8 

 Zajęcia z pedagogiem na temat emocji 

 Omawianie przeżyć i emocji bohaterów lektur, bajek ,filmów 

 Warsztaty o emocjach  

 Tablice informacyjne dotyczące tematyki emocji 

 Zajęcia rewalidacyjne  

 Zajęcia specjalistyczne  

 Zajęcia, pogadanki i wykłady dla rodziców Rodzice uczniów klas 1-

8 

2.Nauka identyfikowania i nazywania 
emocji własnych i innych ludzi. 

 zajęcia prowadzone przez wychowawców, pedagoga oraz edukatorów Uczniowie klas 1-8 

 Okazywanie zrozumienia dla emocji przeżywanych przez uczniów 

3.Dostarczanie informacji na temat 
stresu oraz sposobów radzenia sobie z 
nim 

 Zajęcia i  warsztaty przeprowadzone przez pedagoga , edukatorów 

zewnętrznych 

 
 
 
 

 
Uczniowie klas 1-8 

 Lekcje wychowawcze 

 Wprowadzenie ćwiczeń i technik relaksacyjnych 

 Udzielanie wsparcia przez pedagoga, wychowawcę i innych 

specjalistów 

 Zajęcia i rozmowy wspierające z pedagogiem 

 udział nauczycieli w warsztatach, seminariach i szkoleniach 
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dotyczących tematyki stresu 

 Respektowanie zaleceń z PPP  

 Warsztaty dla uczniów 

4.Wyjaśnianie zależności między 

zdrowiem fizyczny, psychicznym, 
emocjonalnym i społecznym  

 Realizacja odpowiednich treści na zajęciach z przyrody, biologii, 

wychowania do życia w rodzinie  

 

 
Uczniowie klas 4-8 

5.dostarczanie informacji na temat zmian 
w rozwoju emocjonalnym w okresie 
dojrzewania 

 Realizacja odpowiednich treści na zajęciach z przyrody, biologii, 

wychowania do życia w rodzinie  

 

 Warsztaty dla uczniów Uczniowie klas  1-8 

 Rozmowy wspierające z  uczniami i rodzicami Uczniowie i rodzice  

klas 1-8 

 Omawianie na bieżąco zgłaszanych przez uczniów trudności Uczniowie klas 1-8 

6. Kształtowanie umiejętności wyrażania 
własnych emocji w różnych formach 
ekspresji. 
 

 

 Stosowanie różnorodnych  metod aktywizujących ucznia, 

pozwalających na różne  formy ekspresji ( zajęcia muzyczne, 
plastyczne, taneczne, ruchowe 

 
Uczniowie klas 1-8 

 Organizowanie kółek zainteresowań 

 

 

7.Pomoc uczniowi w rozwiązywaniu 
przeżywanych problemów 
emocjonalnych i nauka radzenia sobie z 
nimi. 
 
 
 

 Obserwacja uczniów  

 
Uczniowie klas 1-8 

 
 
 

Uczniowie klas 1-8 

 Prowadzenie rozmów wspierających z uczniem 

 Na bieżąco omawianie problemów uczniów 

 Konsultacje w zespołach nauczycielskich celem pomocy uczniowi 

 Podejmowanie współpracy z  rodziną w celu pomocy w rozwiązaniu 

jego problemów emocjonalnych  

 Przeprowadzenie diagnozy uczniów 

 Zajęcia z pedagogiem 

 Na bieżąco pozytywne wzmacnianie postawy ucznia poszukującego 

pomocy w rozwiązywaniu przeżywanych trudności 

 Pogadanki i warsztaty 

8.Rozwijanie umiejętności radzenia 
sobie  
z własnymi trudnymi emocjami oraz 
zachowaniami agresywnymi. 

 Lekcje z wychowawcą  
 
 

Uczniowie klas 1-8 

 Rozmowy z uczniami i rodzicami 

 Pogadanki, zajęcia i warsztaty prowadzone przez pedagoga lub innych 

specjalistów 

 Tablice informacyjne 

 Przedstawienia profilaktyczne 

9.Rozwijanie umiejętności wyrażania 
swoich  własnych emocji z 

 Lekcje z wychowawcą  
  Pogadanki, zajęcia i warsztaty prowadzone przez pedagoga lub innych 
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poszanowaniem drugiego człowieka. specjalistów Uczniowie klas 1-8 

 Rozmowy z uczniami 

 Okazywanie zrozumienia i szacunku dla emocji i uczuć przeżywanych 

przez uczniów 

10. Dostarczanie informacji na temat 

instytucji świadczących pomoc 
 tablica informacyjna dla rodziców Uczniowie klas 1-8 

rodzice  Rozmowy z uczniami i rodzicami  

 
 
II. Uczeń  jest empatyczny . 

1.Wskazanie różnic międzyludzkich, 
budzenie szacunku do odmienności 

 Prowadzenie zajęć integracyjnych  
 
 

Uczniowie klas 1-8 

 Organizowanie akcji charytatywnych  

 Prowadzenie zbiórek w ramach wolontariatu 

 Prowadzenie zajęć na temat niepełnosprawności 

 Udział nauczycieli w warsztatach 

 Budowanie programów interwencyjnych dla uczniów pełniących rolę 

agresorów lub ofiar 

 
 
 
 
 
 
 

2.Kształtowanie wrażliwości na potrzeby 
innych ludzi oraz podejmowanie działań 
mających na celu pomoc innym ludziom 
i instytucjom. 
 
 
 
 

 Inicjowanie akcji charytatywnych na terenie szkoły  
 

Uczniowie klas 1-8 
 
 
 
 

 Udział w akcjach charytatywnych 

 Promowanie idei wolontariatu 

 Utworzenie w szkole „Klubu wolontariatu” 

 Tworzenie klas integracyjnych 

 Dostosowanie infrastruktury szkoły do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

 Zajęcia integracyjne 

 Zajęcia warsztatowe dla uczniów i nauczycieli 

 Promowanie pomocy  koleżeńskiej ,pozytywne wzmacnianie takich 

działań 

  

  
3.Rozwijanie umiejętności niesienia 
pomocy osobom w sytuacjach 
kryzysowych oraz doświadczonych w 
wyniku klęsk żywiołowych. 

 Lekcje z wychowawcą  
 
 

Uczniowie klas 1-8 

 Pogadanki i warsztaty prowadzone przez specjalistów 

 Apele szkolne  

 Gazetki szkolne 

 Prowadzenie zbiórek ( rzeczowych, pieniężnych) na rzecz osób 

poszkodowanych 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
1.Nabywanie wiedzy o samym sobie 
oraz ocena własnych możliwości. 

 Lekcje z wychowawcą  
 

 
 

Uczniowie klas 1-8 

 Pogadanki, warsztaty prowadzone przez pedagoga oraz pozaszkolnych 

specjalistów 

Stosowanie metod aktywizujących ucznia, skłaniających do refleksji 
nad sobą tj .dyskusja, burza mózgów, praca w małych grupach 

 Udzielanie  uczniowi informacji zwrotnej na temat jego mocnych i 
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III. Uczeń potrafi postrzegać siebie 
oraz dokonywać   adekwatnej 
samooceny. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

słabych stron 

 Organizowanie konkursów  oraz zachęcanie  i motywowanie uczniów 

do udziału 

 Adekwatne, sprawiedliwe ocenianie umiejętności i wiedzy ucznia 

 Diagnoza samopoczucia uczniów w grupie 

 

 
 
 
 
 
2.Kształtowanie konstruktywnego 
obrazu własnej osoby. 

 Pomoc  w identyfikowaniu swoich 
mocnych i słabych stron. 

 Lekcje z wychowawcą  
 
 
 
 
 
 

Uczniowie klas 1-8 

 Pogadanki, warsztaty prowadzone przez pedagoga oraz pozaszkolnych 
specjalistów 

 Stosowanie metod aktywizujących ucznia, skłaniających do refleksji 
nad sobą tj .dyskusja, burza mózgów, praca w małych grupach 

 Udzielanie  uczniowi informacji zwrotnej na temat jego mocnych i 
słabych stron 

 Organizowanie konkursów  oraz zachęcanie  i motywowanie uczniów 
do udziału 

 Adekwatne, sprawiedliwe ocenianie umiejętności i wiedzy ucznia 

 Prowadzenie przez  wychowawców, specjalistów dokumentacji 
zawierającej także spostrzeżenia co do sfery emocjonalnej ucznia 

 Informowanie rodziców ucznia o mocnych i słabych stronach ucznia, 
udzielanie porad i wskazówek 

 Analiza dokumentacji pedagogiczno- psychologicznej z 
uwzględnieniem mocnych i słabych stron (opinie, IPET-y, oceny 

opisowe uczniów) 

 
 
3.Wspieranie  ucznia w budowaniu 
adekwatnej samooceny oraz poczucia 

własnej wartości. 
 
 

 Lekcje z wychowawcą  
 
 
 

Uczniowie klas 1-8 
 
 

 Rozmowy z wychowawcą, nauczycielami oraz pedagogiem 

 Pogadanki i zajęcia warsztatowe 

 Udzielanie uczniom informacji zwrotnych 

 Udzielanie uczniom konstruktywnej krytyki 

 Stosowanie spójnego systemu nagród i kar oraz oceny zachowania 

 Adekwatne ocenianie umiejętności i wiedzy ucznia 

 Pozytywne wzmacnianie zachowań pożądanych 

 Wyróżnianie laureatów konkursów szkolnych i pozaszkolnych  

 
 

 
 
 
 
4.Rozwijanie poczucia 
odpowiedzialności za własne 

  Rozmowy z uczniami   
 
 
 
 

Uczniowie klas 1-8 

 Na bieżąco rozwiązywanie pojawiających się konfliktów rówieśnicych 

  Stosowanie kar adekwatnych do przewinienia 

  Nagradzanie za właściwe zachowanie, przestrzeganie szkolnego 

regulaminu 
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postępowanie. 
Pomoc w zrozumieniu  poniesionych 

konsekwencji za własne działanie.   

  Stosowanie spójnego systemu nagród i kar  

  Zapoznanie uczniów z przyjętym systemem oceny zachowania 

  Konsekwentne i sprawiedliwe ocenianie według przyjętego systemu  

  Odwoływanie się do regulaminu szkolnego, systemu oceny 

zachowania  

  Konstruowanie kontraktów klasowych i indywidualnych 

 Wskazywanie na odpowiedzialność każdego za jego zachowanie w 
klasie, własne postępy w nauce. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
III. Uczeń potrafi pokonywać 

trudności związane z własnym 
rozwojem oraz rozwiązywać 
problemy charakterystyczne dla 
swojego wieku rozwojowego. 

 
 
 

 
 
 
1.Wspieranie ucznia w pokonywaniu 
swoich słabych stron. 
 
 
 

 
 
 

  Stosowanie spójnego systemu nagród i kar   
 
 

 
 
 

Uczniowie klas 1-8 

  Zapoznanie uczniów z przyjętym systemem oceny zachowania 

  Konsekwentne i sprawiedliwe ocenianie według przyjętego systemu  

  Krytykowanie zachowania ucznia, a nie jego osoby 

  Nazywanie słabych stron ucznia, wyjaśnianie wątpliwości 

  Rozmowy z uczniami 

  Lekcje z wychowawcą  

  Pogadanki i warsztaty ze szkolnymi specjalistami 

  Organizowanie konkursów i olimpiad 

  Informowanie rodziców ucznia o deficytach i słabych stronach ucznia 

oraz udzielanie porad i wskazówek. 

Uczniowie z 
trudnościami 

 
 
 
2.Prowadzenie działań w zakresie 
kompensowania i korygowania zaburzeń 
funkcjonowania emocjonalnego ucznia. 

  Organizowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych 
Uczniowie z 
trudnościami 

  Zajęcia rewalidacyjne 
Uczniowie z 

niepełnosprawnością 

  Organizowanie indywidualnego wsparcia psychologa, pedagoga, 
logopedy 

Uczniowie z uczniowie 
klas 1-8 

 Współpraca zespołu nauczycieli i wychowawców w celu pomocy 

uczniowi 

Uczniowie klas 1-8 

  Nawiązywanie współpracy z rodziną ucznia Rodzina ucznia 

  Tworzenie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych. 
Uczniowie z 

niepełnosprawnością 

 
 
 
 

 
 

 
3.Uczenie radzenia sobie w trudnych 
sytuacjach i poszukiwanie rozwiązań . 
Poznanie procesu decyzyjnego. 

 
 

 Rozmowy z uczniami  
Uczniowie klas 1-8  Lekcje z wychowawcą 

 Zajęcia z pedagogiem 

 Działania mediacyjne nauczycieli, pedagoga 

 Zajęcia warsztatowe  
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 Rozmowy z rodzicami oraz uczniami Uczniowie klas 1-8 

 Udzielanie wsparcia przez specjalistów z zewnątrz 

 Udzielanie informacji kto może pomóc 

UCZEŃ JAKO CZŁONEK RODZINY, GRUPY RÓWIEŚNICZEJ, SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ,  

NARODOWEJ I MIĘDZYNARODOWEJ. 

Cele szczegółowe Zadania Działania Adresaci 
 
 
 
I. Uczeń  zna rolę rodziny 
 i docenia jej wartość. 

 
 
 
1.Ukazywanie wartości rodziny w życiu 
osobistym człowieka 

 Zajęcia z wychowawcą, pedagogiem mające na celu: poznanie 

struktury rodziny oraz jej rolę w życiu człowieka. Komunikacja w 
rodzinie, okazywanie szacunku i troski o najbliższych. Ukazywanie 
autorytetu rodziców i odpowiedzialności za powierzone role życiowe. 
Rozwijanie szacunku do tradycji i historii własnej rodziny, 
poszukiwanie korzeni genealogicznych. 

 
 
 
 

Uczniowie klas 1-8 

 Zapoznawanie z Prawami Dziecka 

 Imprezy integracyjne z udziałem rodziców 

 Dzień Mamy i Taty  

 Przygotowanie prezentów z okazji świąt dla najbliższych 

 Udział rodziców w ważnych dla dziecka uroczystościach szkolnych  

( rozpoczęcie nauki, pasowanie na ucznia, zakończenie roku szkolnego 
i inne.) 

 
 
 
 
II. Uczeń jest przygotowany do 
funkcjonowania w grupie. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
1.Poznanie zasad współżycia 

społecznego. Respektowanie norm oraz 
znajomość praw i obowiązków. 
 
 
 
 
 
 

 Zapoznanie się Konwencją o Prawach Dziecka   
 
 
 
 
 
 

 
Uczniowie klas 1-8 

 
 
 
 
 
 

 Ustalenie klasowych kontraktów i zasad zachowania 

 Przygotowanie gazetek na temat praw  i obowiązków dziecka i ucznia 

 Tablice informacyjne związane z Konwencją o  prawach dziecka 

 Zapoznanie się  oraz wdrażanie do przestrzegania regulaminów 

szkolnych 

 Zapoznawanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi 

z roli ucznia, członka rodziny, społeczności i kraju 

 Przestrzeganie regulaminów szkolnych 

 Konstruowanie kontraktów z uczniami 

 Przeprowadzanie zajęć z zakresu savoir vivre’u 

 Współpraca z instytucjami ( MOPS, sąd, centrum pomocy rodzinie) 

  Zajęcia z wychowawcą, pedagogiem  
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2.Budowanie  pozytywnych i 
przyjaznych relacji z rówieśnikami. 

 

 Modelowanie prawidłowych postaw i zachowań w kontaktach 

interpersonalnych 

Uczniowie klas 1-8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uczniowie klas 1-7 

 Kształtowanie umiejętności pracy grupowej 

 Budowanie w klasie i szkole klimatu wzajemnej życzliwości 

 Pozytywne wzmacnianie prawidłowych postaw i zachowań w 

kontaktach interpersonalnych 

 Organizowanie i zachęcanie do pomocy koleżeńskiej 

 Promowanie zasad fair-play na zajęciach wychowani fizycznego i 
sportowych 

 Uczenie i pomoc w rozwiązywaniu problemów 

 Mediacje w sytuacjach konfliktowych 

 Organizacja wyjść, wycieczek , dyskotek i balów karnawałowych 

 Współpraca z rodzicami w celu wzmacniania oddziaływań 

wychowawczo – profilaktycznych poza szkołą 

 Organizowanie imprez integracyjnych  

 Organizacja zajęć  integracyjnych dla uczniów 

 Rozmowy i zajęcia z uczniami przejawiającymi problemy w 
funkcjonowaniu społecznym 

 Warsztaty i zajęcia dla uczniów z zakresu przeciwdziałania agresji i 

przemocy 

 Szkolenia dla nauczycieli w zakresie radzenia sobie z agresją i 

przemocą wśród uczniów  

 Szkolenia dla nauczycieli dotyczące pracy z uczniem trudnym 

3.Uczeń bierze czynny udział w życiu 
szkoły. 

 Zachęcanie uczniów do udziału w zajęciach pozaszkolnych  
 
 
 

 
 
 
 

Uczniowie klas 1-8 

 Włączanie uczniów w przygotowanie akademii, imprez , festynów, 

dyskotek 

 Reprezentowanie szkoły poprzez udział w konkursach, zawodach 

sportowych  

 Działalność Samorządu Szkolnego 

 Praca w sklepiku uczniowskim 

 Działalność samorządów klasowych 

 Pełnienie ról dyżurnego klasowego oraz na korytarzu szkolnym 

 Udział w akcjach charytatywnych 

 Prowadzenie działań w ramach wolontariatu 

 Udział w akcjach sprzątanie świata, dzień ziemi 
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 Znajomość sylwetki patrona 

 Organizowanie Święta Szkoły,  Dnia Patrona 

 Poznanie  i przestrzeganie ceremoniału szkolnego  

 
III. Uczeń bierze udział w życiu 
społeczności lokalnej. 
 
 

 

 
1.Promowanie działalności szkoły na 
rzecz środowiska lokalnego. 
 
 

 

 Udział uczniów w imprezach lokalnych np. dożynki, festyny   
Uczniowie klas 1-8 

 
 
 

Uczniowie klas 1-8 

 Współpraca z parafią, klubem sportowym „Orzeł- Mokre” 

 Udział w akcji WOŚP 

 Współpraca z przedszkolem nr 10 

 Współpraca z biblioteką w Mikołowie-Mokrem  

 Współpraca ze Straż Pożarną – próbne alarmy, konkurs wiedzy 

pożarniczej 

 

 
IV.  Uczeń ma szacunek do 
własnego państwa. 

1.Podejmowanie  działań mających na 
celu poznanie i szanowanie symboli 
narodowych oraz miejsc i postaci, 

ważnych dla naszego państwa. 

 Lekcje tematyczne: poznanie symboli narodowych  
 

Uczniowie klas 1-8 
 Udział  uczniów w okazjonalnych obchodach upamiętniających 

rocznice  

 i święta państwowe 

 Wycieczki do miejsc pamięci narodowej 

 Zapoznawanie z sylwetkami wybitnych Polaków 

 
 
V. Uczeń ma poczucie więzi 
społecznej w własnym narodem i 

środowiskiem. 

 
 
1.Uczenie szacunku dla dobra 
wspólnego  oraz poznanie tradycji 

regionu. 

 Zwracanie uwagi na dbanie o dobro wspólne, którym jest mienie 

szkolne 

 
 
 

Uczniowie klas 1-8 
 Ukazywanie dziedzictwa kulturowego najbliższego otoczenia, 

zabytków i dzieł architektonicznych poprzez wycieczki prelekcje  

 Spacery po najbliższej okolicy, poznanie charakterystycznych miejsc w 

Mikołowie 

 Wycieczki do miast i zabytków woj. śląskiego 

 Zapoznanie  z tradycjami regionu, gwarą, strojem, tańcami, kuchnią 

 Organizacja Dnia śląskiego 

 
VI. Uczeń jest przygotowany do 
uczestnictwa w międzykulturowym 
społeczeństwie. 

 
1. Kształtowanie kompetencji 
międzykulturowych. 

 Organizowanie zajęć języka mniejszości narodowej  
 
 

Uczniowie klas 1-8 

 Prezentowanie zwyczajów i tradycji różnych grup społecznych i 

narodów 

 Organizowania Dnia Zdrowej Przekąski Europejskiej 

 Organizowania DNIA IRLANDZKIEGO 

 Organizowanie konkursów językowych 

 Udział nauczycieli w projekcie e-twinning 
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KSZTAŁTOWANIE DOJRZAŁOŚCI W SFERZE DUCHOWEJ I MORALNEJ 

Cele szczegółowe Zadania Działania Adresaci 

 
 
 
I. Uczeń potrafi wskazać wartości 
uniwersalne i przejawia postawy 
oraz zachowania zgodne z przyjętym 

systemem wartości. 
 
 
 
 

 
 
 
1.Poznanie przez uczniów istoty 
wartości, ich kategorii oraz znaczenia w 
życiu człowieka. 

 
 
 
 
 

 Zajęcia z wychowawcą, pedagogiem , warsztaty dla uczniów 
 
 
 
 

Uczniowie klas 1-8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Uczniowie klas 1-8 

 Wskazywanie uczniom podczas różnorodnych lekcji, imprez szkolnych 

wartości uniwersalnych , państwowych, społecznych , rodzinnych i 
innych 

 Wskazywania na  lekcjach przedmiotowych wartości jakimi można się 
kierować w życiu  

 Wyrabianie umiejętności odróżniania dobra od zła 

 

 

 Wskazywanie literatury, dzieł sztuki, materiałów filmowych 

propagujących pożądane wartości  

 

 Wzmacnianie umiejętności określania tego, co dobre a co złe w 

otaczającym świecie  

 Współpraca z instytucjami wspierającymi wychowawczą rolę szkoły 

 
 
 
 
 

2.Rozwijanie w sobie potrzeby wyboru 
wartości i umiejętności kształtowania 
właściwej hierarchii wartości oraz 
postaw i zachowań zgodnych z 
uniwersalnym systemem wartości. 

 Motywowanie uczniów do zachowań zgodnych z przyjętym systemem 

wartości także w odniesieniu do obowiązujących w szkole 
regulaminów 

 
 
 
 
 

 
 
 

Uczniowie klas 1-8 

 Budzenie gotowości do obrony wyznawanego systemu wartości 

poprzez trening zachowań asertywnych, na zajęciach wychowawczych 
oraz zajęciach z pedagogiem 

 Modelowanie postaw uczniów poprzez dawanie przykładu zachowań 

zgodnych z pozytywnymi wartościami w środowisku szkolnym, 
rodzinnym, lokalnym, rówieśniczym i szerszym -społecznym 

 Uczenie zachowań pożądanych społecznie i korygowanie zachowań 
niestosownych i niezgodnych z przyjętym systemem  zasad i norm 

 Pomoc w kształtowaniu adekwatnych systemów wartości 

 Pielęgnowanie wartości państwowych i obywatelskich poprzez 

organizowanie i kultywowanie uroczystości, wydarzeń , inicjatyw 
społecznych 
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 Zwracanie uwagi podczas zajęć z różnych przedmiotów na wartości: 

prawdy, dobra, piękna, szacunku dla człowieka  

 
 

 
 
II. Uczeń postępuje  
w sposób moralny i odpowiedzialny 
za swoje czyny. 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
1.Kształtowanie postawy moralnej  oraz 
odpowiedzialności za siebie i innych. 
 
 
 

 

 Dokonywanie wyborów zgodnych z przyjętym systemem wartości  
 
 

 
 
 
 

Uczniowie klas 1-8 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Uczenie dokonywania właściwych wyborów  z wielu źródeł informacji 

np. Internet, telewizja, prasa, rówieśnicy  

 Modelowanie właściwych postaw w oparciu o ponadczasowe  
pozytywne wzorce 

 Rozwijanie autorefleksji w zakresie przeżywanych emocji i 

doświadczanych uczuć-pogadanki wychowawcze 

 Kształtowanie nieagresywnego sposobu komunikowania uczuć i 

wyrażania emocji 

 Wzmacnianie zachowań asertywnych i umiejętności reagowania na 

krzywdę innych 

 Podejmowanie działań z zakresu wolontariatu  

 Podejmowanie działań z zakresu pomocy koleżeńskiej 

 Uczenie odpowiedzialności za swoje działania 

 

 
 
 
III .Uczeń dostrzega 
 i rozumie sens życia 
 
 

 

 
 
 
1.Wzmacnianie wartości afirmujących 
życie i zdrowie. 
 
 

 Budowanie odporności psychicznej uczniów – zajęcia terapeutyczne 

z psychologiem / pedagogiem, pogadanki wychowawcze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wzmacnianie czynników chroniących i eliminowanie czynników 

ryzyka poprzez wdrażanie działań wychowawczych i profilaktycznych 

 W rozmowach z uczniami wyjaśnianie zjawisk emocjonalnych i 
społecznych tak, by mieli oni poczucie, że są w stanie zrozumieć to, co 
się dzieje i przewidzieć konsekwencje 

 Budowanie sieci wzajemnego wsparcia poprzez kształtowanie sieci 
współpracy i pomocy koleżeńskiej wśród uczniów 

 Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnymi 
emocjami – zajęcia terapeutyczne z psychologiem / pedagogiem 

 Rozwijanie refleksyjności uczniów podczas zajęć grupowych i 
indywidualnych 

 Realizowanie zajęć rozwijających kompetencje interpersonalne 

 Pomoc uczniom w określeniu celów indywidualnych: osobistych, 
edukacyjnych, zawodowych (także poprzez organizowanie zajęć z 

zakresu doradztwa zawodowego) 

 Posiłkowanie się wartościowymi przykładami z filmu, literatury i 

sztuki na lekcjach przedmiotowych 

 Ukazywanie negatywnych skutków i konsekwencji zachowań 
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ryzykownych i zagrażających bezpieczeństwu  

 

    Uczniowie klas 1-8 

 Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez organizację 

warsztatów, akcji, inicjatyw, zajęć profilaktycznych 

 Prowadzenie akcji i kampanii profilaktycznych 

 Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie fizyczne i psychiczne 

 Wdrażanie strategii alternatyw w ramach działań profilaktycznych 

 Przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym we współpracy z panią 

pielęgniarką, organizowanie prelekcji, prezentacja gazetek 
informacyjnych 

 Wsparcie rodzin i uczniów w sytuacjach kryzysowych 

 Otoczenie szczególną opieką dzieci z rodzin problemowych 

 Wskazywanie negatywnych konsekwencji sięgania po używki w tym 

zwłaszcza środki psychoaktywne 

 Udział w kampanii społecznej „Łańcuch Czystych Serc” 

 Organizowanie akcji charytatywnych, wolontariatu. 

 Kształtowanie adekwatnych postaw rodzicielskich poprzez pogadanki, 

konsultacje udzielanie wskazówek 

 Organizacja Dnia Promocji Zdrowia 

 
IV. Uczeń kształtuje umiejętność 
uczestniczenia w kulturze polskiej 
i europejskiej, szczególnie w jej 
wymiarze symbolicznymi 
aksjologicznym 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. Rozwijanie postaw uczniów 
zorientowanych na uczestnictwo w 
kulturze i poszanowanie wartości 
kulturowych w tym dziedzictwa 
społecznego 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Organizowanie wyjść uczniów na koncerty, spektakle teatralne i 
filmowe, wystawy plastyczne, a także do galerii sztuki 

 

 

 

Uczniowie klas 1-8 

 Poznawanie instytucji upowszechniających kulturę w Mikołowie, w 
regionie, kraju i na świecie 

 Zwracanie uwagi uczniów na bieżące wydarzenia artystyczne, 

zwłaszcza propagujące pożądany system wartości 

 Zapoznanie uczniów z wybranymi dziełami, należącymi do polskiego i 

europejskiego dziedzictwa kultury na lekcjach przedmiotowych i 
zajęciach dodatkowych 

 Kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania 

tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur 
i tradycji, określania swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt 
z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku 
rodzinnym, szkolnym i lokalnym 

 Stwarzanie okazji do uczestniczenia uczniów w życiu kulturalnym 

środowiska szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych 
przez najbliższą społeczność 

 Kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od 

religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju 
intelektualnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, 
podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji – 

moderowanie dyskusji z uczniami, organizowanie prelekcji i 
pogadanek 
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 Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami 

literackimi i wytworami kultury, zapoznanie z wybranymi dziełami 
architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i 
europejskiego dziedzictwa kultury, wyzwalanie potrzeby kontaktu z 
literaturą i sztuką dla dzieci na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

zwłaszcza języku polskim, zajęciach artystycznych i innych 

 Inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy 

zespołowej, wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego 
wizerunku i otoczenia – aktywizowanie uczniów do działań  

 W ramach Samorządu Uczniowskiego 

 Przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach codziennych 

wymagających umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla 
pracy ludzi różnych zawodów, także poprzez wdrażanie 
Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego 

 Przygotowanie do podejmowania działań mających na celu 

identyfikowanie i rozwijanie własnych zainteresowań, także poprzez 
wdrażanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego 

 Kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i tradycji 

narodowych oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą i społecznością 
lokalną 

 Udział i inicjowanie wydarzeń i uroczystości szkolnych   

 Organizowanie pogadanek, prelekcji dotyczących odmienności osób 

niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania itp. 

 Kształtowanie postawy szacunku dla przeszłości i tradycji literackiej 

jako podstawy tożsamości narodowej, zwłaszcza na lekcjach języka 
polskiego i historii 

 Rozwijanie zainteresowania kulturą w środowisku lokalnym i potrzeby 

uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych 

 Kształtowanie znajomości muzycznej twórczości ludowej, obrzędów, 

zwyczajów, tradycji swojego regionu na zajęciach artystycznych i 
pozalekcyjnych 

 Zapoznawanie uczniów z instytucjami upowszechniającymi kulturę 

muzyczną we własnym regionie, kraju i na świecie oraz ich 
działalnością 

 Umożliwienie uczestniczenia w tworzeniu artystycznych projektów 
edukacyjnych o charakterze interdyscyplinarnym (również z 

wykorzystaniem technologii informacyjnej) 

 Zachęcanie do uczestniczenia realnie lub wirtualnie w różnorodnych 

wydarzeniach kulturalnych 

 Modelowanie odpowiedniego zachowania podczas wydarzeń 

artystycznych 
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V. Uczeń przejawia szacunek  dla 

przyrody        i środowiska  

naturalnego. 

 

 

1.Kształtowanie szacunku dla 

środowiska naturalnego. 

 Wzmacnianie postaw szacunku do środowiska przyrodniczego i 
kulturowego oraz rozumienie potrzeby racjonalnego w nim 

gospodarowania 

 
 
 
 
 

Uczniowie klas 1-8 

 Rozwijanie poczucia dumy z piękna ojczystej przyrody i dorobku 

narodu  

 Kształtowanie pozytywnych – emocjonalnych i duchowych – więzi z 

najbliższym otoczeniem, krajem ojczystym, a także z całą planetą 
Ziemią 

 Uczenie racjonalnego korzystania ze środowiska naturalnego, w tym 

oszczędzania energii elektrycznej i zasobów wodnych 

 Współpraca ze Śląskim Ogrodem Botanicznym 

 Organizacja Dnia Promocji Zdrowia 

 Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów na terenie szkoły 

 Lekcje tematyczne dotyczące recyklingu i wykorzystaniu materiałów 
wtórnych do produkcji i zabawy 

 Organizowanie konkursu związanego z wtórnym wykorzystaniem 
odpadów ”Coś z niczego” 

POPRAWA ZABURZONYCH OBSZARÓW I WYRÓWNYWANIE BRAKÓW WYNIKAJĄCYCH  

Z DEFICYTÓW I ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH 
Cele szczegółowe Zadania  Działania 

 

Adresaci 

 

 

I. Uczeń otrzymuje wsparcie i 

pomoc 

 

 

 

 

1.Rozpoznawanie  środowiska 

rodzinnego uczniów 

 Prowadzenie rozmów i przeprowadzanie ankiet dla rodziców przy 

przyjmowaniu dzieci do szkoły 

 
 

 
Rodzina ucznia 

 Ustalenie listy uczniów z rodzin zagrożonych alkoholizmem oraz 

wymagających pomocy 

 Udzielanie pomocy materialnej rodzinom najuboższym (współpraca z 

MOPS-em w zakresie finansowania obiadów oraz innej pomocy 

materialnej, pozyskiwanie sponsorów w celu dofinansowania obiadów 

oraz udzielania pomocy materialnej i rzeczowej, organizowanie 

wyprawek szkolnych, dofinansowanie do wycieczek, 

   kolonii, zielonych szkół)  

2.pomoc w problemach edukacyjnych i 

zdrowotnych  Zapewnienie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole 

Uczniowie ze 
specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi 

 Uświadomienie uczniom, gdzie szukać pomocy w razie trudności 

zarówno w szkole jak i poza nią 

 

Uczniowie klas 1-8 
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 Otaczanie szczególną opieką i wsparciem dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych 

 Współpraca z rodzicami ucznia w pokonywaniu trudności 

wychowawczych i edukacyjnych ucznia 

Rodzina ucznia 

 Zespołowe rozwiązywanie trudności i problemów uczniów Uczniowie klas 1-8 

3.wyrównywanie szans rozwojowych 

uczniów z deficytami. 

 Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do możliwości 
psychofizycznych uczniów 

 
 

Uczniowie ze 
specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi 

 Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, 
terapeutycznych oraz socjoterapeutycznych. 

 Prowadzenie indywidualnych zajęć z psychologiem i pedagogiem 
szkolnym 

 Współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i 
poradniami specjalistycznymi w zakresie pomocy dziecku 

 Promowanie pomocy koleżeńskiej Uczniowie klas 1-8 

 Pomoc uczniom przez nauczycieli w ramach wolontariatu Uczniowie klas 1-8 
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VI. WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI WSPIERAJĄCYMI 

SZKOŁĘ. 

Działania wychowawczo-profilaktyczne opisane w programie mają charakter systematyczny 

i są ze sobą spójne. Program zakłada współpracę nauczycieli, pracowników szkoły                  

z rodzicami, uczniami oraz środowiskiem lokalnym.Szkoła współpracuje z instytucjami, 

organizacjami, które wspierają jej pracę:  

     1.Instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży:  

 poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne; 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie;  

 sądy;  

 policja; 

 miejskie ośrodki pomocy społecznej;  

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mikołowie. 

 Dom Dziecka w Zabrzu 

 Fundacja Śląskie Hospicjum dla dzieci 

2.Instytucje kulturalne:  

 teatry;  

 kina; 

 domy kultury;  

 Biblioteka Miejska w Mikołowie oraz Biblioteka Publiczna w Mikołowie- 

Mokrem 

3.Instytucje oświatowe: 

 inne przedszkola, szkoły i placówki; 

 placówki doskonalenia nauczycieli (głównie ROM-E Metis w Katowicach, WOM 

w Katowicach); 

 Kuratorium Oświaty. 

 Instytut Kształcenia EKO-TUR 

 Śląski Uniwersytet Medyczny  Katedra Farmakognozji i Fitochemii  

4.Instytucje i organizacje wspierające działalność przyrodniczą i ekologiczną: 

 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze;  

 Śląski Ogród Botaniczny;  

 Leśne Pogotowie w Mikołowie-Kamionce 

 Nadleśnictwo Kobiór 

 LKS Orzeł Mokre 

 Zagroda „Niezłe ziółka” w Mikołowie 

 Agencja Usługowa Transkultur Agata Wypiór w Rudzie Śląskiej 

 Schronisko „Fauna” w Rudzie Śląskiej  

 Fundacja „STONOGA” w Mikołowie 

 Fundacja „Nasza ziemia” w Warszawie 
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 Fundacja „Nasz Dom” ( Góra Grosza) 

 Pan Andrzej Pająk ( pokazy gadów, owadów, płazów, ptaków) 

 Zagroda „Niezłe  Ziółka” w Mikołowie 

 

5.Inne:  

 Parafia św. Wawrzyńca w Mikołowie -Mokrem 

 świetlice środowiskowe;  

 poradnie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, lekarze, terapeuci i specjaliści 

udzielający pomocy uczniom poza szkołą;  

 drukarnia „TOLEK „ w Mikołowie 

 Fundacja „Marzycielska Poczta” 

 Stowarzyszenie Golf Park Mikołów 

 Agencja Artystyczna Kontra 

 UKS „Satori” Mikołów  

 

VII. EWALUACJA 

 Skuteczność działań i analiza efektów realizacji Programu wychowawczo – 

profilaktycznego ma swoje odzwierciedlenie w przeprowadzanej ewaluacji. Zbierane 

są informacje o tym, co udało się wypracować i czy nastąpiła pożądana poprawa. W razie 

potrzeby, wyniki mogą służyć wprowadzeniu zmian w programie, które dadzą zmianę 

jakościową w kolejnych latach. Przeprowadzenie ewaluacji ma określić, w jakim stopniu 

zamierzone cele zostały zrealizowane. 

Realizacja programu to wspólne zadania współpracujących ze sobą nauczycieli, 

rodziców i wychowawców. Tylko ona może przynieść odpowiednie efekty. Dlatego też 

na początku roku planowane są działania w ramach programu, które są realizowane przez 

poszczególne klasy lub całą szkołę. Kontrolowanie na bieżąco realizacji programu, może 

zachodzić poprzez: 

- prowadzenie na bieżąco rozmów z uczniami, rodzicami oraz rodzicami na wybrany   

  temat, wyciąganie wniosków; 

- obserwacja zachodzących zmian w zachowaniu uczniów; 

- ocena poczucia bezpieczeństwa przez uczniów i rodziców poprzez analizę wyników  

   ankiet; 

- wyniki corocznych ewaluacji; 

- analiza dokumentów - postępów i wyników w nauce; 
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- analiza stopnia realizacji programów wychowawczo – profilaktycznych  

  poszczególnych klas. 

 

      FORMY REALIZACJI PROGRAMU 

Zadaniem programu jest rozwijanie uczniów w sferze fizycznej, emocjonalnej, 

intelektualnej, społecznej oraz duchowej. Wszechstronny rozwój uczniów ma miejsce w 

ramach: godzin wychowawczych, lekcji przedmiotowych, zajęć sportowych, pozalekcyjnych, 

indywidualnych, terapeutycznych, rewalidacyjnych, czytelniczych, spotkań z pedagogiem, 

zajęć świetlicowych. Również spędzanie czasu podczas przerw, a także imprezy i wydarzenia 

klasowe lub ogólnoszkolne o różnym charakterze są możliwością na kształtowanie 

odpowiednich postaw wśród uczniów. 

Formami realizacji zagadnień   ze szkolnego programu, są między innymi:  

- udział w zajęciach lekcyjnych, dodatkowych oraz świetlicowych; 

- warsztaty; 

- pogadanki;  

- udział w szkolnych i pozaszkolnych spektaklach teatralnych, projekcjach filmowych, 

wyjściach i wycieczkach; 

- udział w dyskotekach i balach przebierańców; 

- udział spotkaniach klasy z rodzicami (np. ogniska);  

- udział w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych, terapeutycznych, rewalidacyjnych, 

kółkach zainteresowań, imprezach szkolnych i pozaszkolnych;  

- działanie w ramach wolontariatu;  

- udział w kampaniach społecznych – lokalnych i ogólnopolskich; 

- udział w szkolnych i międzyszkolnych konkursach i zawodach sportowych,  

- prezentacja gazetek tematycznych w klasach oraz na korytarzach;  

- udział w programach rządowych m.in. „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”,  

- działania w ramach akcji promujących zdrowy styl życia oraz działalność charytatywną 

takich jak: „Klub Bezpiecznego Puchatka”, „Nie pal przy mnie proszę”, „Łańcuch czystych 

serc”, „Szlachetna paczka” oraz w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

- współpraca z policją, strażą pożarną, polem golfowym, szkołą językową, biblioteką, 

drukarnią, Śląskim Ogrodem Botanicznym. 
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Celem realizacji programu jest to, aby uczniowie: 

- czuli się w szkole bezpiecznie; 

- prowadzili zdrowy tryb życia, promowali postawy prozdrowotne w zakresie ruchu oraz 

zdrowego odżywiania się; 

- potrafili rozwiązywać problemy, byli samodzielni; 

- aktywnie uczestniczyli w życiu społecznym; 

- okazywali emocje w sposób kontrolowany; 

- mieli świadomość swoich mocnych i słabych stron; 

- wiedzieli, jak się uczyć, zdobywać wiedzę; 

- byli zmotywowani do działania i zdobywania nowych umiejętności; 

- wiedzieli, jakie zagrożenia niosą za sobą używki; 

- budowali koleżeńskie i przyjacielskie relacje, umieli ze sobą współpracować i się 

komunikować; 

- byli otwarci, pomocni, empatyczni i tolerancyjni; 

- byli odpowiedzialni za swoje życie i losy zawodowe oraz swoje otoczenie; 

- kierowali się w życiu wartościami;  

- doceniali wartość rodziny, pełnili role społeczne. 

Program wychowawczo – profilaktyczny realizują nie tylko wychowawcy 

i nauczyciele przedmiotowi, ale również w ten proces włączeni są sami uczniowie, dyrekcja, 

wychowawcy świetlicy, bibliotekarz, pedagog, logopeda, doradca zawodowy, higienistka 

szkolna, zapraszani goście oraz specjaliści z różnych dziedzin, a także sami rodzice. Ważne 

jest, aby uczniowie uczyli się od siebie wzajemnie, aby ich rówieśnicy wykazywali 

się odpowiednim poziomem kultury i reprezentowali wyznawane przez społeczność szkolną 

wartości. 

 

 


