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I. PODSTAWA PRAWNA 

 

  1 . Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r., poz. 910)  

ogłoszona 11 stycznia 2017 r. 

Art. 26 - program wychowawczo-profilaktyczny 

Art. 26. 1. Szkoły oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3–5, 7 i 8, realizują program wychowawczo--

profilaktyczny obejmujący: 

1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz 

2) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, 

przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej 

społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

Art. 84. 1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu 

prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami 

we wszystkich sprawach szkoły lub placówki. 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły 

podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 

przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017r. poz. 356). 

3.Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997r. 

4. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. 

5. Konwencja o prawach dziecka, uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 29 

listopada 1989 r., ratyfikowana przez Polskę    30 kwietnia 1991 r.- 

 art. 3, 19, 28, 33 

6. Karta Nauczyciela 

7. Rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z 17 czerwca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w 

sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 

typach szkół (Dz.U. poz. 895), 

8. Rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z 17 czerwca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie 

zmieniające w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  w 

poszczególnych typach szkół 

 (Dz.U. poz. 896). 

9. Statut Szkoły 

10.Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej – art. 72 „Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. 

Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, 

wyzyskiem i demoralizacją” 

11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

 

 

II. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 

 
§1. Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną, która dobrze przygotowuje swoich uczniów do nauki na 

kolejnym etapie kształcenia. Uczymy młodzież miłości i szacunku do historii, tradycji i kultury narodowej. 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1505
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1505
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Wychowujemy w duchu wartości takich jak: tolerancja, patriotyzm, odpowiedzialność i uczciwość. 

Tworzymy warunki umożliwiające wszechstronny rozwój osobowości młodego człowieka. Wspieramy wysiłki 

rodziców w dziedzinie wychowania i profilaktyki.  Zapewniamy różnorodną ofertę zajęć lekcyjnych i 

pozalekcyjnych. Nasi uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające sprostać wyzwaniom 

dorosłego życia. 

 

III. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

§2. Treści wychowawcze oraz profilaktyczne zawarte w niniejszym programie przewidziane są do realizacji w 

ciągu ośmioletniej nauki w szkole podstawowej oraz drugiej i trzeciej klasie  gimnazjum. Program 

przygotowany jest w formie spójnego dokumentu, którego elementy mogą być modyfikowane w kolejnych 

latach pracy szkoły, w zależności od zmieniających się potrzeb. Program określa pracę wychowawczą jako 

współdziałanie uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wychowania, profilaktyki i interwencji. 

Jednocześnie uznaje, że największe prawa wychowawcze do swoich dzieci mają rodzice. Szkoła wspomaga 

rodziców w procesie wychowania. Integralną częścią programu są również treści wychowawcze i 

profilaktyczne zawarte w statucie szkoły. 

 

§3. Zadania wychowawczo-profilaktyczne realizowane są w ramach: 

 

1. lekcji wychowawczych, 

2. lekcji przedmiotowych, 

3. zajęć pozalekcyjnych, 

4. wycieczek przedmiotowych i krajoznawczych, 

5. wystaw prac plastycznych, inscenizacji teatralnych przygotowywanych przez uczniów na terenie 

szkoły, 

6. wyjść do placówek kulturalnych – wyjazdy do teatru, muzeum, kina, 

7. indywidualnej pracy pedagogicznej z uczniem, 

8. zajęć grupowych o charakterze psychoedukacyjnym, 

9. zajęć grupowych oraz indywidualnych o charakterze profilaktycznym, 

10. akcji charytatywnych, ekologicznych, 

11. zawodów i imprez sportowych, 

12. współpracy z zagranicznymi placówkami oświatowymi, 

13. współpracy z rodzicami.   

   

 §4.  Zadania szkoły jako środowiska wychowawczego: 

1. Opieka wychowawców nad biologicznym, psychicznym i społecznym rozwojem wychowanków. 

2. Wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, 

fizycznym i estetycznym. 

3. Wychowywanie dziecka w miarę jego możliwości, tak aby było przygotowane do życia                    

w zgodzie z samym sobą, innymi ludźmi i przyrodą. 

4. Dbanie, aby dziecko odróżniało dobro od zła, było świadome przynależności społecznej (do 

rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz rozumiało konieczność dbania o 

przyrodę). 

5. Dążenie do ukształtowania systemu wiadomości i umiejętności potrzebnych dziecku do 

poznawania i rozumienia świata, radzenia sobie w codziennych sytuacjach oraz do 
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kontynuowania nauki na pozostałych szczeblach edukacji. 

6. Współpraca w procesie wychowania z rodzicami i opiekunami. 

 
§5. Działania profilaktyczne: 
 

1. Wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami, jakie zagrażają prawidłowemu rozwojowi i 

zdrowemu życiu; 

2. Ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka (jednostkowych, rodzinnych, rówieśniczych, 

szkolnych, środowiskowych), które zaburzają prawidłowy rozwój ucznia i dezorganizują jego zdrowy 

styl życia; 

3. Inicjowanie i wspomaganie czynników chroniących (jednostkowych, rodzinnych, rówieśniczych, 

szkolnych, środowiskowych), które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi ucznia i jego zdrowemu 

życiu. 

4. W wyniku badań przeprowadzonych w naszej szkole w czerwcu 2020 r. dokonano diagnozy 

czynników chroniących oraz czynników ryzyka.  

 

Czynniki  chroniące w naszej szkole: 
a) poczucie bezpieczeństwa w szkole; 

b) znajomość i przestrzeganie zasad panujących w szkole; 

c) istnienie osób w szkole, do których można zwrócić się z problemami; 

d) bardzo dobre i dobre relacje z rówieśnikami; 

e) branie udziału w różnego rodzaju wydarzeniach o charakterze kulturalnym, sportowym, 

edukacyjnym, profilaktycznym w szkole i poza szkołą; 

f) uczestniczenie w zajęciach dodatkowych, rozwijających  zainteresowania i pasje. 

 

 
Czynniki ryzyka w naszej szkole: 

a) nauczanie zdalne jako forma nauczania przyczynia się do wzrostu poziomu stresu uczniów; 

b) spędzanie wolnego czasu przez uczniów w formie gier komputerowych i online; 

c) brak umiejętności radzenia sobie z problemami; 

d) brak samodzielności oraz brak umiejętności organizacji pracy; 

e) doświadczanie przemocy ze strony rówieśniczej głównie w formie przemocy słownej;  

f) przejawy negatywnych zachowań uczniów (papierosy, używki). 

 
Rekomendacje: 
 
 W działaniach wychowawczo – profilaktycznych należy wziąć pod uwagę całe środowisko ucznia – szkolne, 
rodzinne, rówieśnicze oraz miejsca zamieszkania. Pozytywne rezultaty może przynieść kompleksowe 
działanie obejmujące pracę nad klimatem szkoły (tworzenie pozytywnego obrazu szkoły i nauczycieli, 
wsparcie uczniów, działania polegające na wczesnej interwencji), edukację rodziców (wzmacnianie 
umiejętności wychowawczych) oraz pracę z młodzieżą (organizowanie dodatkowych zajęć, tworzenie 
konstruktywnych grup młodzieżowych). Niezbędnym elementem oddziaływań powinno być wdrażanie 
programów profilaktycznych opartych na sprawdzonych strategiach. Do realizacji zadań programu 
wychowawczo – profilaktycznego zalecane jest korzystanie z rekomendowanych programów 
profilaktycznych nastawionych na edukację normatywną, uczenie umiejętności życiowych, programy liderów 
rówieśniczych oraz wzmacnianie umiejętności wychowawczych. 
 
Rekomendacje na rok 2020/2021: 
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1. Udzielanie wsparcia nauczycielom i uczniom w czasie zdalnego nauczania. Usprawnianie wzajemnej 

komunikacji  i metod i form pracy. 

2. Uwzględnianie propozycji uczniów przy doborze tematów realizowanych w ramach godzin 

wychowawczych.  

3. Dostosowanie oferty zajęć pozalekcyjnych do zainteresowań i potrzeb uczniów. 

4. Przeprowadzenie warsztatów dotyczących rozwiązywania problemów, radzenia sobie ze stresem, 

organizacji pracy oraz samodzielnego uczenia się.  

5. Przeprowadzenie działań przeciw przemocy słownej: spotkania w klasach, klasowe kontrakty.  

6. Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów dotyczącej korzystania z multimediów. 

7. Przeprowadzenie zajęć mających na celu budowanie pozytywnej samooceny, wiary we własne siły. 

8. Przeprowadzenie ankiety dotyczącej negatywnych zachowań uczniów. 

9. Wspomaganie uczniów w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych bez przemocy, kształtowanie 

zasad poprawnej komunikacji. 

 

IV.CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO REALIZOWANE W SZKOLE ZGODNIE Z 

PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ ORAZ WARTOŚCIAMI UZNAWANYMI PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNĄ 

§6.  

1.Wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości (w wymiarze intelektualnym, 
psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym); 
2.. Przygotowanie do życia i aktywnego udziału w grupie i w społeczeństwie; 
3. Zapewnienie uczniom możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły; 
4. Wspieranie aktywności i inicjatyw młodzieży, działalność samorządu i wolontariatu; 

5. Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze; 

6. Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki; 

7.Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży; 

8. Promowanie zdrowego stylu życia; 

9..Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, odwagi, 

odpowiedzialności za siebie i za innych, tolerancji, samodyscypliny, patriotyzmu, szacunku dla tradycji, 

wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu 

rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); 

10.Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej, 

11. Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób; 

12. Rozwijanie kompetencji takich, jak: pracowitość, przyjmowanie odpowiedzialności za swoją naukę, 

rozwiązywanie konfliktów w sposób negocjacyjny,  kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość, 

kształtowanie wartości socjocentrycznych takich jak przestrzeganie prawa, zasad współpracy w grupie, 

doskonalenie kultury osobistej i kultury języka jako najistotniejszych wartości sprzyjających 

wszechstronnemu rozwojowi człowieka 

13. Rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; 

14. Wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają 

w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat; 

15.Wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji; 

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

odpowiedzialności za zbiorowość, za własne postępowanie, odpowiedzialność za swoją dalszą naukę, 

nabywanie umiejętności współpracy w zespole, umiejętności twórczego rozwiązywania problemów 
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17.Ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności; 

18.Szczególną uwagę należy poświęcić kształtowaniu pozytywnych wartości dotyczących zdrowia w szerokim 

rozumieniu (zdrowie psychiczne, fizyczne, profilaktyka otyłości, zaburzenia odżywiania, zachowania 

suicydalne); 

19.Wprowadzanie edukacji ekologicznej, kształtowania postaw proekologicznych, dostrzegania problemów 

związanych z ochroną przyrody w najbliższym otoczeniu człowieka; 

20. Kształtowanie postaw patriotycznych, tożsamości narodowej, więzi ze społecznością lokalną poprzez 

poznanie kultury regionu , kraju. 

 

§7. Powyższe cele zawierają w sobie następujące działania: 

1. rozwijanie samodzielności w zdobywaniu  wiedzy, informacji i umiejętności, 

2. kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne decyzje, 

3. kształtowanie osobowości zdolnej do krytycznego myślenia, 

4. budowanie atmosfery współpracy i koleżeństwa, 

5. gotowość do niesienia pomocy innym, 

6. nauczanie zasad kultury, 

7. dbałość o kulturę języka, 

8. pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce, 

9.wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu ich umiejętności, zainteresowań, 

10. kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji dla innych, integracji uczniów w oparciu o 

dialog i współdziałanie, 

11. naukę bezpiecznego zachowania na terenie szkoły i poza  nią, 

12. kształtowanie postawy patriotycznej, tożsamości narodowej, 

13. kształtowane nawyku dbania o środowisko lokalne, 

14.kształtowanie nawyków zdrowego spędzania czasu wolnego, 

15. kształtowanie potrzeby korzystania z dóbr kultury.  

  

 

§8. Zadania wychowawcy: 
 

1. Otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka. 

2. Integrowanie i dbanie o atmosferę zespołu klasowego. 

3. Planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia 

zespołowego. 

4. Kreowanie sytuacji, w których dziecko aktywnie rozwija wszystkie sfery swojej osobowości. 

5. Bieżące rozwiązywanie problemów i zagadnień mających miejsce w klasie. 

6. Umożliwianie uczniom uczestniczenia w sytuacjach wymagających  samodzielności i 

odpowiedzialności. 

7. Współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie, uzgadnianie i koordynowanie ich 
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działań wychowawczych wobec ogółu uczniów, wychowanków uzdolnionych, mających 

niepowodzenia szkolne lub sprawiających trudności wychowawcze. 

8. Mediowanie w sytuacjach trudnych pomiędzy uczniami lub uczniami a nauczycielami. 

9. Inspirowanie i wspieranie współpracy z rodzicami uczniów. 

10. Współdziałanie z pedagogiem szkolnym i innymi osobami kompetentnymi w 

rozpoznawaniu zainteresowań, uzdolnień, potrzeb i trudności uczniów. 

11. Zaszczepianie postaw pozytywnego i zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych 

oraz właściwego sposobu wyrażania ocen i sądów aprobujących lub negujących 

zachowania własne i innych osób. 

12. Budowanie obrazu własnej osoby w oparciu o rzetelną samoocenę. 

13. Zapoznanie rodziców i uczniów z obowiązującymi w szkole zasadami oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów. 

14. Organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 

 
 

§9. Zadania nauczyciela: 
 

Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspomagając i uzupełniając rodziców, powinni dążyć do 

tego, aby uczniowie: 

1) Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze 

intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym). 

2) Mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i 

całej edukacji na danym etapie. 

3) Uczyli się wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i 

nawyków. 

4) Uczyli się rozwiązywania problemów w sposób twórczy. 

5) Rozwijali zdolności analitycznego i syntetycznego myślenia oraz dostrzegania równego rodzaju 

związków i zależności przyczynowo – skutkowych. uczniów do nauki i pracy nad sobą. 

6) Uczyli się posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi. 

7) Uczyli się „umiejętności uczenia się” jako sposobu zaspokajania naturalnej ciekawości świata. 

8) Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego. 

9) Kształtowali w sobie postawę: dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich 

poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów. 

 

 
V. ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z RODZICAMI. 

 

§10. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania dzieci. 
Współpraca z rodzicami w zakresie działalności wychowawczej  opiera się na: 

1. Zapoznaniu rodziców z Programem Wychowawczo - Profilaktycznym, zatwierdzanie w porozumieniu 

z Radą Pedagogiczną jego treści i wyrażaniu swoich opinii na jego temat. 

2. Określaniu i współdecydowaniu o celach edukacyjnych szkoły (ankiety ewaluacyjne, spotkania 

rodziców z nauczycielami, spotkania Rady Rodziców z Dyrektorem). 

3. Współdziałaniu z nauczycielami i wychowawcami w realizacji zadań wychowawczych. 

4. Pomocy rodzicom w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci poprzez pedagogizację, 
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profilaktykę, reedukację i terapię pedagogiczną. 

5. Współdecydowaniu o organizacji świąt, uroczystości, imprez szkolnych i klasowych. 

6. Stworzeniu warunków do szczerych, życzliwych i rzeczowych kontaktów nauczycieli z rodzicami. 

7. Umożliwianiu i ułatwianiu kontaktów rodziców z instytucjami i specjalistami świadczącymi 

kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności oraz zainteresowań i szczególnych 

uzdolnień uczniów. 

8. Zaangażowaniu szkoły w organizowanie pomocy finansowej i materialnej rodzinom ubogim oraz 

profilaktycznej i terapeutycznej rodzinom patologicznym. 

9. Podejmowaniu działań na rzecz pozyskiwania funduszy niezbędnych dla wspierania działalności 

szkoły, a także ustalaniu zasad użytkowania tych funduszy. 

10. Organizowaniu działalności mającej na celu kształtowanie kultury pedagogicznej w rodzinie, szkole i 

środowisku lokalnym. 

VI.TREŚCI. 

§11. Cele szczegółowe: 

1. Kształtowanie postawy samorządności i odpowiedzialności wobec siebie, rodziny i grupy społecznej. 

2.  Poznanie siebie i najbliższych 

3. Kształtowanie postawy otwartości i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Tworzenie 

bezpiecznej atmosfery w szkole. 

4. Kształtowanie postawy zdrowego stylu życia. Pogłębienie wiedzy w zakresie zagrożeń oraz ich 

konsekwencji. 

5. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami współczesnego świata. Ograniczenie 

zachowań agresywnych i przemocy w szkole, poprzez uczenie zachowań dotyczących kultury życia, 

naukę zachowań asertywnych. 

6. Kształtowanie poczucia świadomości obywatelskiej i postaw patriotycznych do własnego regionu i 

kraju. 

7. Kształtowanie świadomości ucznia jako Europejczyka, obywatela świata i mieszkańca Ziemi. 

8. Kultywowanie tradycji i obrzędowości szkolnych. 

9. Przygotowanie do uczestnictwa w kulturze. 

10. Kształtowanie postaw proekologicznych i właściwych zachowań wobec otaczającej przyrody. 

11. Doradztwo zawodowe. 

12. Rozwijanie własnych predyspozycji, talentów. 

13. Wychowanie patriotyczne. 

14. Region w którym mieszkam, kształtowanie tożsamości narodowej, lokalnej. 

15. Bezpiecznie w domu, w szkole i na ulicy. 

16. Kształtowania nawyku przestrzegania zalecanych zasad sanitarno-higienicznych związanych  z 

pandemią. 

17. Profilaktyka uzależnień.  

 

§12. Kształtowanie postawy samorządności i odpowiedzialności wobec 

siebie, rodziny i grupy społecznej: 

1. wybory opiekuna i przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, 

2. poznawanie Konwencji o Ochronie Praw Człowieka, 

3. wyrabianie poczucia odpowiedzialności za siebie i grupę oraz szacunku dla członków społeczności 

klasowej, szkolnej i pozaszkolnej, 
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4. kształtowanie umiejętności pracy w grupie i pomagania sobie nawzajem, 

5. propagowanie i kształtowanie postaw, zachowań i systemu wartości opartych na takich filarach jak: 

tolerancja, patriotyzm, altruizm, uczciwość, wiarygodność, szacunek dla tradycji rodzimej i innych 

społeczności, prawda, dobro – zgodne z kierunkami polityki oświatowej 2020/2021. 

6. motywowanie do samodzielnego działania i dokonywania wyborów, 

7. rozumienie znaczenia rodziny w życiu człowieka i swojej w niej roli, 

8. poszukiwanie bezkonfliktowych rozwiązań sytuacji i rozumienie potrzeby szukania pomocy osób 

dorosłych, 

9. rozumienie konieczności ponoszenia konsekwencji swoich działań, 

10. kształtowanie postawy asertywnej, 

11. dbałość o estetykę własnego wyglądu. 

 

 

§13. Poznawanie siebie i najbliższych: 

1. rozwijanie umiejętności komunikowania się w grupie, 

2. kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami, 

3. kształtowanie umiejętności samooceny, 

4. zwracanie uwagi na kulturę osobistą i kulturę języka, 

5. ukazywanie czym w życiu jest miłość, przyjaźń szacunek, tolerancja, 

6. rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów - zgodne z kierunkami polityki 

oświatowej 2020/2021. 

7. zapewnienie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom                                  z 

uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych – zgodne                     z 

kierunkami polityki oświatowej 2020/2021. 

 

§14. Kształtowanie postawy otwartości i wrażliwości na potrzeby drugiego 

człowieka. Tworzenie bezpiecznej atmosfery w szkole: 

1. kształtowanie postawy gotowości pomagania w najbliższym otoczeniu -rówieśnicy, rodzina, 

2. uczenie odpowiedzialności za podjęte zobowiązania, 

3. nauka tolerancji, akceptacji, przełamywania barier, 

4. respektowanie norm społecznych -  zgodne z kierunkami polityki oświatowej 2020/2021. 

5. uspołecznienie w środowisku lokalnym poprzez pomoc kolegom z klasy i młodszych klas, 

6. podejmowanie inicjatyw proponowanych przez samorząd szkolny, 

7. współpraca z biblioteką miejską, 

8. współpraca ze schroniskiem dla zwierzą, 

9. współpraca z Ośrodkiem Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Tychach, 

10. budowanie więzi osób, które łączy tzw. dobry cel – działanie w kole wolontariatu. 

 

 

§15. Kształtowanie postawy zdrowego stylu życia. Pogłębienie wiedzy w zakresie zagrożeń oraz ich 

konsekwencji: 

1. dbanie o higienę osobistą i otoczenia, 

2. poznawanie zagrożeń cywilizacyjnych - hałas, zanieczyszczenie środowiska, choroby cywilizacyjne 
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(alergie, otyłość, choroby układu krążenia, nowotwory), 

3. poznawanie zasad racjonalnego odżywiania oraz skutków anoreksji, bulimii i otyłości, 

4. przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom tj.: wagary, wulgaryzmy, wandalizm, agresja fizyczna i 

słowna, palenie papierosów, zachowania suicydalne, zagrożenie uzależnieniem od alkoholu i 

środków psychoaktywnych, 

5. promocja zdrowego trybu życia (spotkania z pielęgniarką, konkursy o tematyce zdrowotnej, plakaty, 

wykłady). 

6. propagowanie aktywnego stylu życia i różnych form rekreacji, 

7. propagowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego, w tym propagowanie wycieczek 

górskich, 

8. uczestnictwo w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną (zajęcia lekcyjne, koła zainteresowań, 

wycieczki rowerowe), 

9. udział w turniejach i rozgrywkach sportowych (szkolnych i pozaszkolnych). 

 

§16. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami współczesnego świata. Ograniczenie 

zachowań agresywnych i przemocy w szkole, poprzez uczenie zachowań dotyczących kultury życia, naukę 

zachowań asertywnych: 

1. przestrzeganie zasad i norm bezpieczeństwa obowiązującego w szkole i poza szkołą, 

2. poznanie zasad bezpiecznego i efektywnego  korzystania z technologii cyfrowych - zgodne z 

kierunkami polityki oświatowej 2020/2021. 

3. poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy w najczęstszych urazach, 

4. poszerzanie wiedzy z zakresu odpowiedzialności prawnej nieletnich (spotkania z policją), 

5. poznanie sposobów przeciwdziałania zagrożeniom i pułapkom współczesnego świata takim jak: 

nikotyna, alkohol, narkotyki, dopalacze, leki psychotropowe, sekty, terroryzm, Internet, gry 

komputerowe, depresje, AIDS itp. 

6. przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym (umiejętność wyszukiwania, 

porządkowania, wykorzystywania informacji  z różnych źródeł                      z zastosowaniem 

technologii informacyjnych). 

 

§17. Kształtowanie poczucia świadomości obywatelskiej i postaw patriotycznych do własnego regionu i 

kraju 

1. poznawanie kultury i historii naszego miasta, 

2. rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związki z kulturą narodową, 

3. ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej poprzez rozwój tożsamości regionalnej, 

4. poznanie instytucji użyteczności publicznej na terenie miasta i regionu oraz ich roli w życiu 

społecznym, ekonomicznym i kulturalnym, 

5. podejmowanie działań na rzecz środowiska lokalnego, 

6. poznawanie miejsc historycznych i piękna kraju poprzez wycieczki turystyczno – krajoznawcze, prace 

fotograficzne, plastyczne. 

7. kształtowanie szacunku do kultury i tradycji polskich, 

8. rozwijanie i wykazywanie szacunku Wielkim Polakom - artystom, uczonym, politykom, 

9. wskazywanie na postawy godne naśladowania, 

10. rozumienie znaczenia symboli narodowych w polskiej kulturze i obyczajach, 

11. kształtowanie właściwych postaw, zachowań i szacunku do symboli narodowych, 

12. wykazywanie się poprawnym zachowaniem w czasie uroczystości szkolnych i państwowych oraz w 

miejscach pamięci narodowej, 
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13. kształtowanie postaw do życia w wolności i demokracji. 

§18. Kształtowanie świadomości ucznia jako Europejczyka, obywatela świata 

i mieszkańca Ziemi: 

1. budzenie uznania dla dziedzictwa kultury europejskiej i światowej, 

2. wyrabianie poczucia akceptacji dla kultury i obyczajów w innych krajach, 

3. wyrabianie tolerancji dla inności i szanowanie poglądów głoszonych przez innych ludzi, 

4. propagowanie postaw solidarności z potrzebującymi na całym świecie, 

5. nawiązywanie kontaktów z młodymi ludźmi za granicą, 

6. przygotowanie do życia w społeczeństwie demokratycznym 

 

 

§19. Kultywowanie tradycji i obrzędowości szkolnych 

1. poszukiwanie nowych formuł funkcjonowania samorządu uczniowskiego, 

2. realizacja projektów: Dzień Otwarty Szkoły, 

3. rozwijanie, samodzielności , innowacyjności i kreatywności uczniów poprzez:  

a) wspólne przygotowywanie imprez i uroczystości szkolnych, 

b) wycieczki, 

c) działalność wolontariatu, 

d) kultywowanie tradycji szkolnych 

e) Dzień Edukacji Narodowe 
f) Wręczenie stypendiów  
g) Obchody Święta Niepodległości 
h) Kiermasz Świąteczny 
i) Prawa Człowieka - apel 
j) Wieczór kolęd i pastorałek 
k) Bal karnawałowy 
l) Podsumowanie osiągnięć i wręczenie stypendiów   
m) Dzień Ziemi     
n) Święto Konstytucji 3 Maja 
o) Dzień Rodziny  
p) Dzień mamy i taty 
q) Dzień Dziecka/Dzień j. obcych 
r) Andrzejki, 

s) Mikołajki, 

t) Wigilia  

u) Walentynki. 

4. Współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi, 

5. Współpraca z Uniwersytetem Śląskim, Politechniką Śląską, Wyższą Szkołą Zarządzania                    i 

Nauk Społecznych. 

 

§20. Przygotowanie do uczestnictwa w kulturze 

1. poznanie dorobku wielkich twórców narodowych, europejskich i światowych, 

2. odwiedzanie miejsc tradycji i martyrologii narodowej, 

3. przygotowanie do korzystania ze środków medialnych, 

4. wdrażanie do aktywnego wykorzystywania talentów na rzecz szkoły (dekoracje, wystrój, gazetka), 

5. udział w konkursach o zasięgu szkolnym, regionalnym, miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim, 

6. integracja uczniów o zainteresowaniach humanistycznych, 
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7. aktywne uczestnictwo w organizacji uroczystości, imprez szkolnych oraz środowiskowych, 

8. realizacja Projektów Edukacyjnych, 

9. realizacja projektów lingwistycznych, literackich, teatralnych, czytelniczych i filmowych, 

współpraca z instytucjami (opera, galerie, muzea, kina, filharmonia, teatr). 

 

§21. Kształtowanie postaw proekologicznych i właściwych zachowań wobec otaczającej przyrody,  

 

1. udział w akcjach na rzecz ochrony środowiska (Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, akcja zbiórki baterii, 

zakrętek plastikowych i makulatury), 

2. udział w akcjach pomocy dla zwierząt, współpraca ze Schroniskiem dla Zwierząt, 

3. kształtowanie nawyków estetyki własnego otoczenia, 

4. poznanie czynników wpływających negatywnie na środowisko i zapobieganie jego degradacji 

(segregacja odpadów), 

5. zmiany klimatyczne..Jak możemy chronić nasze  środowisko? 

„Nadszedł czas, aby zrozumieć, że przyroda bez człowieka będzie istniała, ale człowiek bez przyrody 
nie.” 

Arystoteles 
 

 

§22. Doradztwo zawodowe realizowane zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Doradztwa 

Zawodowego .  

1. poznawanie własnych zasobów, poprzez określanie swoich zainteresowań i uzdolnień, 

2. świat zawodów a rynek pracy, 

3. rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, 

4. planowanie własnego rozwoju i kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji edukacyjno – 

zawodowych. 

 

§23. Rozwijanie własnych predyspozycji , talentów : 

1. udział uczniów w zawodach konkursach szkolnych, powiatowych, wojewódzkich,  

2. prezentowanie programu artystycznego podczas uroczystości szkolnych i środowiskowych, 

3. poszerzanie i wzbogacenie wiedzy, 

4. rozwijanie umiejętności społecznych.      

 

§24. Wychowanie patriotyczne : 

1. udział w obchodach świąt państwowych, 

2. poznanie miejsc pamięci narodowej, 

3. poznanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu. 

 

§25. Region w którym mieszkam, kształtowanie tożsamości narodowej lokalnej:  

1. poznanie historii regionu,  

2. poznanie miejscowych podań, sztuki ludowej, folkloru,  

3. poznanie lokalnych miejsc pamięci narodowej, 

4. sylwetki bohaterów naszej okolicy, budowanie autorytetu.  

 

§26. Bezpiecznie w domu w szkole i na ulicy: 
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1. cykl zajęć poświęconych bezpieczeństwu na drodze oraz w szkole,  

2. prace plastyczne, utrwalanie przepisów ruchu drogowego, 

3. prelekcje z funkcjonariuszami KMP, 

4. uświadamianie skutków niebezpiecznych zachowań poznanie i propagowanie zasad udzielanie 

pierwszej pomocy przed medycznej, 

5. uświadomienie zagrożeń związanych z uzależnieniami.  

 

§27. Profilaktyka uzależnień: 

1. kształtowanie właściwych postaw oraz dostarczanie wiedzy o społecznych i zdrowotnych skutkach 

uzależnień, 

2. uświadomienie uczniom korzyści i zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu, 

3. udział w programach z zakresu profilaktyki uniwersalnej 

VII.TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH. 

§28. Tematyka godzin wychowawczych – klasy I- III 

1. BHP w drodze do i ze szkoły oraz na terenie szkoły  podczas zajęć i w czasie przerw, poznanie zasad  

obowiązujących  w czasie pandemii. 

2. Trening prawidłowego zachowania się w szkole i na ulicy, zapoznanie z podstawowymi zasadami 

ruchu drogowego. 

3. Gry i zabawy integracyjne, „Poznajemy siebie i innych.”.  

4. Prawidłowe zachowanie się w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu. 

5. Organizacja życia klasy, ustalenie zasad współpracy w zespole klasowym, wybór samorządu 

klasowego. 

6. Moje marzenia i oczekiwania w nowej szkole. 

7. Poznanie siebie, określenie w jaki sposób mogę się rozwijać  

8. Poznawanie różnych zwodów.  

9. W zdrowym ciele zdrowy duch, organizacja przerw śniadaniowych, gazetki, pogadanki na temat 

zdrowego żywienia, 

10. Promowanie aktywnych form wypoczynku wolnych od mediów. 

11 .Prezentacja swoich zainteresowań, pasji, hobby.  

12. Rynek edukacji uzasadnienie potrzeby uczenia się.  

 13. Planowanie własnego rozwoju, kim chciałbym zostać, co chciałbym robić?  

14. Koła zainteresowań w naszej szkole. 

15. Kultura słowa i kultura osobista naszą wizytówką. 

16. Tolerancja, akceptacja, przełamywanie barier i pomoc niepełnosprawnym. 

       17. Człowiek, którego chcielibyśmy naśladować- nasze autorytety. 

18. Tradycje świąteczne w naszej rodzinie i regionie. 

19. Godło i symbole narodowe, udział w obchodach świąt państwowych, miejsca pamięci narodowej. 

20. Moje miasto, poznawanie najbliższego środowiska. 

21. Korzystanie z propozycji różnych instytucji kulturalnych. 

22. Jestem cząstką społeczeństwa, kształtowanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości, budowanie 

postaw empatii i zaufania, nabywanie umiejętności pracy w grupie. 

23. Dostrzeganie i rozwijanie umiejętności kultywowania tradycji rodzinnych, szacunek wobec osób 

starszych, współodpowiedzialność za atmosferę życia rodzinnego. 

24. Rozwijanie umiejętności skutecznego porozumiewania się, tolerancji asertywności. 
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25. Zapoznanie się z prawami i obowiązkami ucznia. 

26. Budowanie atmosfery współpracy, życzliwości i koleżeństwa, kształtowanie poczucia przynależności 

do społeczności szkolnej. 

27. Ekologia- ukazywanie wpływu codziennych czynności na stan środowiska naturalnego, zmian 

klimatycznych. 

28. Wdrażanie do korzystanie z dóbr kultury – kino, teatr, filharmonia, biblioteka.  

29. Moje plany wakacyjne - „Bezpieczne wakacje.”  

Pozostałe godziny do dyspozycji wychowawcy. 

 

§29. Tematyka godzin wychowawczych – klasy IV 

 

1. BHP w drodze do i ze szkoły oraz na terenie szkoły podczas zajęć  i w czasie  

przerw, zapoznanie uczniów z zasadami  bezpieczeństwa jakie obowiązują w czasie pandemii. 

a) zasady bezpiecznego zachowania się w szkole, w drodze do szkoły, w domu, 

b) przypomnienie podstawowych zasad ruchu drogowego, 

c) bezpieczny wypoczynek w miejscu zabaw, podczas ferii i wakacji letnich, 
d) prawidłowe zachowanie w sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu. 

 

2. Integracja zespołu klasowego.  

3. Organizacja życia klasy, wybór samorządu klasowego. 

4. Zapoznanie ze statutem, systemem oceniania, regulaminami szkoły. 

5. Ustalenie zasad współpracy w zespole klasowym. 

6. Moje marzenia i oczekiwania. 

7. Prezentacja swoich zainteresowań, pasji, hobby. Koła zainteresowań w naszej szkole. 

8. Kultura słowa i kultura osobista naszą wizytówką. 

9. Jak hałas wpływa na nasze zdrowie? 

10.  Rozwijanie pasji, zainteresowań- korzystam z różnych instytucji kulturalnych i sam tworzę. Poznaję 

świat poprzez książki – rozwój czytelnictwa.  

11. Rozwijanie świadomości zagrożeń wynikających z zatrucia środowiska naturalnego oraz zmian 

klimatycznych. 

12. Tolerancja, akceptacja, przełamywanie barier i pomoc niepełnosprawnym. 

13. Nasze postawy wobec symboli narodowych wyrazem miłości do ojczyzny. 

14. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka. 

15. Człowiek, którego chcielibyśmy naśladować- nasze autorytety. 

16. Tradycje świąteczne w naszej rodzinie i regionie. 

17. Techniki efektywnego uczenia się i sposoby relaksacji. 

18. Jak radzić sobie ze stresem szkolnym?  

19. Rozwijanie samodzielności w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności. 
20. W zdrowym ciele, zdrowy duch – zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego bez mediów.  

21. Kształtowanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej. 
22. Budowanie atmosfery współpracy, życzliwości i koleżeństwa. Kształtowanie zasad poprawnej 

komunikacji.     
23. Co to jest uzależnienie? - szkodliwość używek. 
24. Sztuka odmawiania – podstawy asertywności. 

25. Poszanowanie wspólnego dobra i odpowiedzialność za nie. 

26. Moje miejsce w rodzinie. Relacje i zasady.  

27. Świat zawodów i rynek pracy. 
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28. Poznanie swoich predyspozycji zawodowych, zdolności,  mocnych stron 

29. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno- zawodowych. 

30. Kształtowanie potrzeby uczenia się i zdobywania nowych umiejętności. 

31. Podsumowanie pracy i zachowania w roku szkolnym 

32. Moje plany wakacyjne - bezpieczne wakacje.  

Pozostałe godziny do dyspozycji wychowawcy.  

 

§30. Tematyka godzin wychowawczych – klasy VI  

 

1. BHP w drodze do i ze szkoły oraz na terenie szkoły podczas zajęć i w czasie  

przerw , zapoznanie uczniów z zasadami  bezpieczeństwa jakie obowiązują w czasie pandemii. 

2. Integracja zespołu klasowego.  

3. Organizacja życia klasy, wybór samorządu klasowego. 

4. Zapoznanie ze statutem, systemem oceniania, regulaminami szkoły. 

5. Ustalenie zasad współpracy w zespole klasowym. Przypomnienie zasad poprawnej komunikacji.  

6. Jak dbać o podręczniki i inne książki? 

7. Moje zainteresowania, talenty i uzdolnienia. 

8. Różne sytuacje w naszym życiu, jak sobie z nimi radzić? 

9. Tolerancja, akceptacja, przełamywanie barier i pomoc niepełnosprawnym. 

10. Poszanowanie wspólnego dobra. 

11. Nasze postawy wobec symboli narodowych wyrazem miłości do ojczyzny. 

12. .Region w którym mieszkam – Śląsk. Moje miasto Tychy. Środowisko geograficzne  

i historyczne. 

13. Elementy historii regionu i ich związki z historią i tradycją własnej rodziny 

14. W zdrowym ciele zdrowy duch. Aktywnie spędzam czas wolny.  

15.  Zapobieganie zmianom  klimatycznym poprzez kształtowanie postaw proekologicznych. 

16. Nałogi i ich skutki : narkotyki, dopalacze, alkohol, palenie papierosów.  

17. W pułapce uzależnień – gdzie szukać pomocy? 

18. Cyberprzemoc – ciemna strona komputera. 

19. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka. 

20. Poznawanie własnych zasobów, określanie zainteresowań, uzdolnień, kompetencji.  

21. Świat zawodów a rynek pracy. 

22. Rynek edukacyjny, uczenie się przez całe życie, planowanie własnego rozwoju podejmowanie decyzji 

edukacyjno – zawodowych.  

23. Symbole i święta narodowe. 

24. Jak radzić sobie ze stresem szkolnym? 

25. Sztuka odmawiania – postawy asertywne. 

26. Cudze chwalicie swego nie znacie, zbieranie informacji o najbliższej okolicy, poznawanie specyfiki 

regionu. 

27. Moje plany wakacyjne – bezpieczne wakacje. 

28. Mocne i słabe strony każdego z nas. 

29. Podsumowanie pracy i zachowania w roku szkolnym. 

Pozostałe godziny do dyspozycji wychowawcy. 

 

§31.Tematyka godzin wychowawczych – klasy VII  
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1. BHP w drodze do i ze szkoły oraz na terenie szkoły podczas zajęć i w czasie  

przerw, , zapoznanie uczniów z zasadami  bezpieczeństwa jakie obowiązują w czasie pandemii. 

2. Integracja zespołu klasowego.  

3. Organizacja życia klasy, wybór samorządu klasowego. 

4. Zapoznanie ze statutem, systemem oceniania, regulaminami szkoły. 

5. Jak dbać o dobre relacje z rówieśnikami? Zasady popranej komunikacji.  

6. Jak dbać o podręczniki i inne książki? 

7. Moje zainteresowania, talenty i uzdolnienia. 

8. Poznawanie własnych zasobów, określanie zainteresowań, uzdolnień, kompetencji.  

9. Świat zawodów a rynek pracy. 

10. Rynek edukacyjny, uczenie się przez całe życie, planowanie własnego rozwoju podejmowanie decyzji 

edukacyjno – zawodowych.  

11. .Korzystam z propozycji różnych instytucji kulturalnych i sam też tworzę 

12. Rozwijanie zainteresowań: książką, filmem, sztuką, teatrem, muzyką klasyczną,. 

13. Uczestnictwo w życiu kulturalnym poprzez kontakt ze sztuką. 

14. Zapoznanie z rodzajami mediów i ich istota funkcjonowania. 

15. Wydarzenia z życia osobistego i społecznego jako inspiracja do samodzielnych rejestracji i twórczości 

medialnej. 

16. Tolerancja, akceptacja, przełamywanie barier i pomoc niepełnosprawnym. 

17. Poszanowanie wspólnego dobra i odpowiedzialność za nie. 

18. Nasze postawy wobec symboli narodowych wyrazem miłości do ojczyzny. 

19. Wdrażanie do aktywnych form wypoczynku.  

20. Ekologia – postawy proekologiczne..Wpływ zmian klimatycznych na życie na Ziemi. 

„Kiedy pszczoła zniknie z powierzchni Ziemi, człowiekowi pozostaną już tylko cztery lata życia. Skoro 

nie będzie pszczół, nie będzie też zapylania. Zabraknie więc roślin, potem zwierząt, wreszcie 

przyjdzie kolej na człowieka.” 

Albert Einstein / Karol Darwin 

21. Nałogi i ich skutki : narkotyki, dopalacze, alkohol, palenie papierosów. Jak pomóc osobie 

uzależnionej?  

22. Cyberprzemoc – ciemna strona komputera. 

23. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka. 

24. Symbole i święta narodowe. 

25. Jak radzić sobie ze stresem szkolnym? 

26. Sztuka odmawiania – asertywność. 

27. Cudze chwalicie swego nie znacie, zbieranie informacji o najbliższej okolicy, poznawanie specyfiki 

regionu. 

28. Mocne i słabe strony każdego z nas. 

29. Moje plany wakacyjne – bezpieczne wakacje. 

30. Podsumowanie pracy i zachowania w roku szkolnym. 

Pozostałe godziny do dyspozycji wychowawcy. 

 

§32. Tematyka godzin wychowawczych - klasy VIII  

 

1. BHP w drodze do i ze szkoły oraz na terenie szkoły podczas zajęć i w czasie przerw, zapoznanie 

uczniów z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi z czasie pandemii. 
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2. Organizacja życia klasy, wybór samorządu klasowego. 

3. Przypomnienie dokumentów szkoły: statut, system oceniania, regulaminy i procedury. 

4. Hałas i jego źródła w moim otoczeniu. 

5. Kształtowanie potrzeby dbania o środowisko naturalne, wpływ codziennych czynności na 

środowisko naturalne, zmiany klimatyczne. 

„Widoki przyrody są różne w różnych miejscach, prawa przyrody są wszędzie te same” 

Tadeusz Kotarbiński 

 
6. Tolerancja, akceptacja, przełamywanie barier i pomoc niepełnosprawnym. 

7. Jak uzyskać dobre wyniki w nauce? 

8. Doskonalenie technik uczenia się. 

9. Poznajemy zasady obowiązujące na egzaminie ośmioklasisty. 

10. Kształtowanie potrzeby korzystania z różnych instytucji kultury. 

11. Nasze postawy wobec symboli narodowych wyrazem miłości do ojczyzny.  

12. Poznanie specyfiki naszego regionu, lokalnych miejsc pamięci narodowej. 

13. Jak zyskać przyjaciół i powodzenie w życiu? 

14. Aktywne słuchanie podstawą dobrej współpracy. 

15. „Dziękuję-nie” – w obliczu trudnych decyzji. 

16. Prawa człowieka. Poznanie Praw Człowieka i Konwencji Praw Dziecka. 

17. W zdrowym ciele, zdrowy duch. Aktywne spędzanie czasu wolnego.  

18. Moja rodzina – jak dbać o dobre relacje.. 

19. Dlaczego młodzi biorą narkotyki? 

20. Kreowanie postawy asertywnej. 

21. Bezkonfliktowe rozwiązywanie problemów. 

22. Jak spędzam wolny czas? 

23. Zajęcia z zakresu orientacji zawodowej. Poznawanie własnych zasobów  

24. Świat zawodów a rynek pracy, rynek edukacyjny analiza oferty szkól ponadpodstawowych, kryteria 

rekrutacji. 

25. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno zawodowych uwzględniając 

własne zasoby. 

1.  Podsumowanie pracy i zachowania w roku szkolnym 

2. Moje plany wakacyjne - bezpieczne wakacje. 

Pozostałe godziny do dyspozycji wychowawcy 

VIII.  SZCZEGÓŁOWE DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SKIEROWANE DO UCZNIÓW  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ RODZICÓW: 

§33 . 1. Działania skierowane dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej:  

 

Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Termin 

Zintegrowanie zespołu 

klasowego. 

 ustalenie z klasą 

kontraktu, który 

uwzględnia zasady 

obowiązujące obie strony 

uczeń – nauczyciel 

 godziny wychowawcze 

Wychowawcy klas IX-X 
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poświęcone lepszemu 

poznaniu się uczniów. 

Kształtowanie i 

wzmacnianie poczucia 

własnej wartości, 

budowanie postaw 

empatii i zaufania. 

 organizowanie imprez 

klasowych w celu 

bliższego poznania się 

(wycieczki, dyskoteki, 

Andrzejki, Mikołajki, 

wigilia itp.) 

Wychowawcy klas wg planu 

Budowanie 

pozytywnych  relacji 

koleżeńskich, 

zapobieganie agresji. 

 gry i zabawy 

psychologiczne, 

 zajęcia integracyjne dla 

klas, 

 wycieczki, rajdy, 

 zajęcia z zakresu 

komunikacji, 

 Trening Umiejętności 

Społecznych. 

wychowawcy klas 

pedagog szkolny 

zgodnie z  planem 

wychowawczym 

 

Kształtowanie 

umiejętności pracy  w 

grupie. 

 zajęcia z zakresu 

komunikacji werbalnej i 

niewerbalnej, 

 budowanie zaufania do 

innych, 

 poszanowanie 

odmienności. 

wychowawcy klas X-XI 

Kształtowanie 

umiejętności uczenia 

się. 

 warsztaty dla uczniów – 

zasady i sposoby 

samodzielnego uczenia 

się.  

Pedagog szkolny, 

psycholog szkolny 
IX-X 

 

 przeprowadzenie ankiety 

dotyczącej zajęć 

pozalekcyjnych, 

opracowanie wyników, 

dostosowanie oferty 

szkoły do potrzeb 

uczniów. 

Wyznaczony 

nauczyciel 
IX 

 

2. Działania skierowane dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej: 

 

Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Termin 

Kształtowanie 

asertywnych postaw 

wobec środków 

uzależniających 

poprzez: sztukę 

odmawiania, 

 zajęcia z asertywności, 

 realizacja na godzinach 

wychowawczych 

tematów    o systemie 

wartości, 

 spotkania z pedagogiem 

wychowawcy klas 

 

pedagog szkolny 

 

w trakcie całego 

roku szkolnego 
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wzajemne wspieranie, 

werbalizację potrzeb. 

 projekcje filmów i ich 

omawianie 

Kształtowanie 

pozytywnego obrazu 

siebie poprzez: 

poznawanie swoich 

mocnych stron, 

docenianie własnych 

sukcesów. 

 organizowanie kół 

zainteresowań 

umożliwiających uczniom 

rozwijanie talentów, 

umiejętności, uzdolnień, 

 promowanie sukcesów 

młodzieży (artystycznych, 

naukowych, sportowych) 

poprzez nagrody, 

pochwały, stypendia, 

 warsztaty dla uczniów – 

budowanie pozytywnej 

samooceny i wiary we 

własne siły.  

 

wychowawcy klas 

 

wszyscy 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

Pedagog szkolny, 

psycholog szkolny 

 

w trakcie całego 

roku szkolnego 

 

Uświadamianie 

młodzieży zagrożeń 

związanych z 

uzależnieniami. 

 projekcje filmów  o 

tematyce profilaktycznej, 

 organizacja i udział 

uczniów w programach 

profilaktycznych, 

 omawianie tematyki 

dbałości o zdrowie na 

wszystkich zajęciach. 

 

wychowawcy klas 

wszyscy 

nauczyciele 

pedagog szkolny 

 

w trakcie całego 

roku szkolnego 

Przeciwdziałanie 

nadużyciom z 

wiązanym z 

technologią 

informacyjną i 

multimedialną 

 Uświadamianie uczniom 

korzyści i zagrożeń 

wynikających z 

korzystania  

      z Internetu, 

 Informowanie rodziców o 

możliwych 

zabezpieczeniach przed 

wchodzeniem młodzieży 

na niewłaściwe strony. 

 przeprowadzenie ankiety 

wśród uczniów dotyczącej 

korzystania z 

multimediów. 

 

wychowawcy klas 

 

wszyscy 

nauczyciele 

 

pedagog szkolny 

 

w trakcie całego 

roku szkolnego 

Kształtowanie 

umiejętności uczenia 

się 

 warsztaty dla uczniów – 

uzyskanie pomocy w 

sytuacjach trudnych, 

sposoby radzenia sobie ze 

stresem, zasady i sposoby 

samodzielnego uczenia 

Pedagog szkolny, 

psycholog szkolny 
IX-X 



 

 

 

 

21 

się.  

Kształtowanie 

kreatywności i 

samodzielności 

 przeprowadzenie ankiety 

dotyczącej zajęć 

pozalekcyjnych, 

opracowanie wyników, 

dostosowanie oferty 

szkoły do potrzeb 

uczniów, 

 uwzględnienie propozycji 

uczniów przy doborze 

tematów  realizowanych 

na godzinach 

wychowawczych. 

Wyznaczony 

nauczyciel 

 

Wychowawcy klas 

IX 

 

3. Działania skierowane dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej: 

 

Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Termin 

Kształtowanie 

odpowiedzialności za 

siebie i innych, za 

podejmowane decyzje 

i zachowania. 

 godziny wychowawcze 

dotyczące właściwych 

wyborów, 

 działalność w 

organizacjach szkolnych, 

 klasowe kontrakty 

przeciw przemocy 

słownej. 

 

wychowawcy klas 

 

w trakcie całego 

roku szkolnego 

Kształtowanie 

właściwych postaw 

wobec uzależnień 

poprzez: 

informowanie o 

społecznych 

i zdrowotnych 

skutkach uzależnień, 

zwalczanie mitów na 

temat uzależnień. 

 godziny wychowawcze na 

temat społecznych i 

zdrowotnych skutków 

uzależnień, 

 filmy o uzależnieniach i 

dyskusje na godzinach 

wychowawczych 

 przeprowadzenie 

diagnozy zagrożeń w 

środowisku szkolnym – 

substancje 

psychoaktywne. 

 

wychowawcy klas 

 

pedagog szkolny 

 

w trakcie całego 

roku szkolnego 

 

Przygotowanie 

uczniów do wyboru 

szkoły 

ponadpodstawowej. 

 spotkania z psychologiem 

z Poradni Psychologiczno - 

Pedagogicznej, 

 udział w Dniach 

Otwartych Szkół, Targach 

Edukacyjnych, 

 udostępnianie aktualnych 

informacji o szkolnictwie 

 

wychowawcy klas 

 

pedagog szkolny 

 

pracownicy PPP 

 

w trakcie całego 

roku szkolnego 
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po szkole podstawowej 

(gazetki informacyjne, 

informatory), 

 przeprowadzenie przez 

pedagoga szkolnego zajęć 

z orientacji zawodowej. 

 

Wspieranie rozwoju 

kształcenia 

zawodowego 

i ustawicznego 

dostosowanego do 

wymogów lokalnego 

rynku pracy. 

 organizowanie spotkań z 

przedstawicielami 

Powiatowego Urzędu 

Pracy, 

 zapraszanie na zebrania 

rodziców doradców 

zawodowych z PPP 

pedagog szkolny 

 

dyrekcja szkoły 

w trakcie całego 

roku szkolnego 

Kształtowanie 

umiejętności uczenia 

się 

 warsztaty dla uczniów – 

uzyskanie pomocy w 

sytuacjach trudnych, 

sposoby radzenia sobie ze 

stresem, zasady i sposoby 

organizacji pracy własnej 

oraz samodzielnego 

uczenia się.  

Pedagog szkolny, 

psycholog szkolny 
IX-X 

Kształtowanie 

kreatywności i 

samodzielności 

 przeprowadzenie ankiety 

dotyczącej zajęć 

pozalekcyjnych, 

opracowanie wyników, 

dostosowanie oferty 

szkoły do potrzeb 

uczniów, 

 uwzględnienie propozycji 

uczniów przy doborze 

tematów  realizowanych 

na godzinach 

wychowawczych. 

Wyznaczony 

nauczyciel 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas 

IX 

 

IX. MODEL ABSOLWENTA 

§34. Mamy nadzieję we współpracy z rodziną wychować młodego człowieka, który   

 w przyszłości będzie potrafił: 

 

1. znaleźć cel i sens swojego istnienia, 

2. zachowywać się kulturalnie i tolerancyjnie, 

3. wykazywać aktywną postawę w rozwijaniu zainteresowań, 

4. świadomie włączać się w kreowanie swojej przyszłości, 
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5. z chęcią zdobywać wiedzę o świecie i doskonalić się, 

6. odróżnić dobro od zła, 

7. prezentować postawy patriotyczne, 

8. nie ulegać nałogom i uzależnieniom, 

9. świadomie dbać o swoje środowisko, 

10. realnie oceniać własne możliwości i adekwatnie je wykorzystywać, 

11. dbać o własną godność i szanować innych. 

X.  EWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO. 
 
§35.1. W procesie ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczego udział biorą uczniowie, rodzice, 

nauczyciele. 

       2. Monitoring i ewaluację Szkolnego Programu Wychowawczego przeprowadza pedagog   szkoły 

podstawowej. 

       3. Po każdym zakończeniu roku szkolnego Program Wychowawczy może być modyfikowany w 

zależności od wniosków wynikających z ankiet ewaluacyjnych. 

      4. Zmiany w Szkolnym Programie Wychowawczym zatwierdzane są na posiedzeniach Rady 

Pedagogicznej. 

 

 §36. Sposoby ewaluacji. 

1. Obserwacje i oceny zachowania. 

2. Metody projekcyjne np. zdjęcia 

3. Obserwacja dokonań ucznia. 

4. Ankiety. 

5. Analiza wpisów do dziennika, dokumentów. 

6. Rozmowy z rodzicami, wychowawcą, z dziećmi. 

7. Porównywanie. 

8. Ocena wyników konkursów. 

§37. Niniejszy program wychowawczo – profilaktyczny wchodzi w życie z dniem 01.09.2020 roku. 

 
 
 


