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Akty prawne:  

 

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

483). 

2. Konwencja o prawach dziecka z 20 listopada 1989r. (Dz. U. z 1991 Nr 120 poz. 526 

i 5270). 

3. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082). 

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

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 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 

oraz 2018r. Poz. 1679). 

6. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2020, poz. 1327 oraz 

2021 poz.4). 

7. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. z 2020r, 

poz. 685). 

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

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

529). 

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

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119). 

10. Ustawa z dnia 24 kwietnia 201 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2015 poz. 

875). 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i 

placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, 

informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. 2020 

poz. 1449). 

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym sprawie (Dz. U. z 2020 poz. 1309). 

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji 

i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 poz. 1280). 

14. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz 

z 2021 r. poz. 4). 

15. Ustawa z dnia 5 lipca 2018r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U.  

2018 r. poz. 1560). 

16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie 

doradztwa zawodowego (Dz. U. 2018 r. poz. 1675).  

17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów 

nauczania dla publicznych szkół z dnia 03.04.2019r. z późniejszymi zmianami z 

dnia 03.06.2020r. (Dz. U. z 2020r. poz. 1008).  

18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 
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zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1389).  

19. Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r.  w sprawie szczególnych rozwiązań 

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 

poz. 493, 530, 564, 657, 781, 872, 891, 952, 1111, 1394, 1539, 2047, 2111, 2314 i 

2382 oraz z 2021 r. poz. 150, 242, 370, 532, 681, 961, 983, 1343 i 1525) 

20. Statut Szkoły Podstawowej nr 17 w Katowicach. 

 

Przy opracowaniu programu uwzględniono: 

 

• obowiązujące przepisy prawa w tym politykę oświatową państwa w roku szkolnym 

2021/2022 

• analizę dotychczasowych działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły 

• diagnozę potrzeb i zagrożeń   

• ocenę potencjału i możliwości rozwojowych uczniów (na podstawie wyników 

egzaminów państwowych uczniów kończących poprzedni etap edukacyjny, wyniki 

testów wewnątrzszkolnych, wyniki olimpiad, konkursów i zawodów sportowych, 

wolontariat, samorządność itp.) 

• identyfikację środowiska lokalnego 

• zasoby szkoły: przygotowanie merytoryczne nauczycieli do podejmowania działań 

wychowawczych i profilaktycznych, zasoby materialne (boisko szkolne, pracownie, 

sala gimnastyczna) zasoby techniczne (wyposażenie pracowni), zasoby organizacyjne 

(wolontariat uczniowski). 

 

Szkolny Program Wychowawczo- Profilaktyczny obejmuje wytyczne polityki oświatowej 

państwa w roku szkolnym 2021/2022: 

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą 

organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań 

programu wychowawczo-profilaktycznego. 

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw 

szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. 

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia 

w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz 

poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze                        

i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych. 

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-

pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 

w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat 

szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z 

narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie 

informacyjno-komunikacyjne. 

5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych 

w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych. 

6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy 

odpowiedzialności za środowisko naturalne. 
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WPROWADZENIE 

Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich 

wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na drugiego 

człowieka. 

Wychowanie - proces wspomagania dziecka na każdym etapie jego rozwoju, 

ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości: fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej, 

w oparciu o wartości. 

Profilaktyka - proces wspomagania wychowanka w radzeniu sobie z trudnościami 

zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie 

i likwidowanie czynników ryzyka, wzmacnianie czynników chroniących. 

 

WSTĘP 

 Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej 

nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez 

pracowników szkoły, rodziców i uczniów. Treści szkolnego programu wychowawczo-

profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i przedmiotowym systemem oceniania. Istotą 

działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej 

oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która 

w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne 

państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest zapewnienie wszechstronnego 

rozwoju uczniów oraz wspieranie wychowawczej funkcji rodziny.  

 Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym 

zestawem programów nauczania. Promuje wartości takie jak: szacunek, odpowiedzialność, 

współpraca, zaufanie, rodzina, uczciwość, tolerancja, patriotyzm, bezpieczeństwo, zdrowie 

i życie.  

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa zadania wychowawcze, 

zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy 

oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne, w tym 

zapobiegające narkomanii i cyberprzemocy. Skierowany jest do uczniów, rodziców 

i nauczycieli. Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb 

rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska lokalnego. 

 

DIAGNOZA POTRZEB I ZAGROŻEŃ 

 

ŹRÓDŁA DIAGNOZY 

Diagnoza potrzeb i zagrożeń została opracowana na podstawie: 

- wyników ewaluacji Programu Wychowawczo – Profilaktycznego w roku szkolnym 

2020/2021, w tym obserwacji zachowań uczniów, sprawozdań wychowawców klas, 

zaplanowanych ankiet skierowanych do uczniów klas, rodziców i nauczycieli oraz 

rozmowy kierowanej z uczniami klas młodszych. Wykorzystano wyniki ankiet badających 

samopoczucie uczniów po powrocie do nauki stacjonarnej w maju 2021. Powyższe ankiety 

przeprowadzono wśród uczniów  i rodziców.  Do diagnozy posłużyły również wyniki 

ewaluacji programu „Szkoły Promującej Zdrowie” oraz  innych dokumentów szkoły 

(szczegółowa analiza w dokumentacji pedagoga) 

 

WYNIKI DIAGNOZY 

 

 Na podstawie przeprowadzonych obserwacji i analiz stwierdzono, że większość 

społeczności szkolnej wie czym jest tolerancja. Wie również czym jest empatia. Większość 
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uważa, że zachowuje się tolerancyjnie i empatycznie wobec innych. Większość uczniów 

czuje się akceptowana i szanowana w społeczności szkolnej. Ponad połowa odczuwa 

empatię ze strony rówieśników, ale aż 34% tej empatii nie odczuwa.  Zdaniem nauczycieli 

uczniowie są wobec siebie tolerancyjni, znają i rozumieją pojęcie empatii, ale nie zawsze 

zachowują się wobec siebie empatycznie. Uczniowie wskazali, że  na terenie szkoły 

doświadczają  przemocy słownej.  Większość z nich  reaguje na przemoc. Zgłasza 

nauczycielom i upomina sprawcę. Zauważyli jednak, że nauczyciele nie zawsze reagują w 

sytuacjach związanych z przemocą. Uczniowie wykazali, że wiedzą co robić aby w szkle 

było bezpieczniej. Nauczyciele również wskazują, że wśród uczniów pojawia się agresja 

szczególnie słowna.  Większość uczniów i rodziców zgłaszała przypadki naruszenia 

bezpieczeństwa dzieci w szkole nauczycielom. Większość nauczycieli pomagała 

rozwiązywać problemy uczniów. 

 Większość uczniów zna procedury covidowe i postępuje zgodnie z nimi. Uważają także, 

że działania podjęte przez szkołę z zakresu COVID-19 są wystarczająca i zapewniają im 

poczucie bezpieczeństwa. Nauczyciele również  znają i w większości przestrzegają procedur 

dotyczących COVID-19, a istniejące procedury uważają za wystarczające. Nauczyciele 

uważają, ze uczniowie, pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni  podczas pandemii w 

szkole czują się bezpiecznie  

 Analizie poddano również świadomość dotycząca używek wśród uczniów i rodziców 

klas VII i VIII. Około ¼ uczniów sięgała po alkohol, papierosy a kilka osób sięgnęła również 

po e-papierosy. 90% uczniów odpowiedziała, że nie pali papierosów i e-papierosów. Nikt  z 

uczniów nie miał kontaktu z dopalaczami, ani z innymi środkami psychoaktywnymi. 

Większość rodziców wie czym są narkotyki, dopalacze, jakie są objawy i skutki ich 

zażywania. Wiedzą także gdzie szukać pomocy, gdy dziecko sięga po w/w środki. W 

warsztatach dla rodziców z profilaktyki uzależnień uczestniczyło tylko 30% ankietowanych.  

 Z informacji które uzyskano w wyniku badań dotyczących samopoczucia uczniów w 

związku z pandemia edukacją zdalna i powrotem do nauki stacjonarnej, wynik, ze  

- w trakcie edukacji zdalnej uczniowie mieli niską motywację do nauki, odczuwali 

osamotnienie, obojętność, smutek i lęk; 

- prawie połowa uczniów nie spotykała się z rówieśnikami lub spotykała się z nimi raz w 

tygodniu;  

- połowa uczniów wskazała, że zawsze mogła liczyć nas wparcie swoich najbliższych, a 

30%, że czasami; 

- dla ponad połowy uczniów nauka zdalna stanowiła problem; 

- większość uczniów ucieszyła się z  powrotu do nauki stacjonarnej; 

- uczucia, które towarzyszyły im w związku z powrotem do szkoły to: niepokój obojętność, 

lęk i smutek; 

- edukacja zdalna nie miała korzystnego wpływu na poziom wiedzy uczniów;  

- uczniowie wskazali, że potrzebują zajęć dodatkowych z matematyki, j. angielskiego i j. 

polskiego.  

 Ponad połowa rodziców wskazała, że zachowanie dzieci w trakcie izolacji i edukacji 

zdalnej uległo zmianie: 

-  uczniowie spędzali więcej czasu przed komputerem, smartfonem, tabletem; 

- wykazywali brak motywacji do nauki; 

-  niechętnie wychodzili z domu oraz podejmowali aktywność fizyczną; 

- zwiększył się poziom stresu; 

- uczniowie niechętnie kontaktowali się z rówieśnikami, a same relacje uległy pogorszeniu. 

- rodzice zauważyli u dzieci i obniżone poczucie wartości oraz zwiększone pobudzenie. 

Potrzeby uczniów na jakie wskazali rodzice po powrocie do szkoły to odbudowa relacji 

rówieśniczych, wyrozumiałe podejście nauczycieli, wzmocnienie wiary w siebie, 
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zmotywowanie do nauki, wyrównanie braków edukacyjnych, wsparcie emocjonalne i 

edukacyjne. Rodzice ponadto oczekują od szkoły organizacji zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych, kół zainteresowań, warsztatów, spotkań z pedagogiem i psychologiem. 

Zdaniem rodziców uczniowie mogą liczyć na ich wsparcie. Większość uczniów wg. 

rodziców chętnie powróciła do nauki stacjonarnej.  

   

Dostrzeżono zachowania problemowe takie jak: 

 - trudności w radzeniu sobie z emocjami, które spotęgowała izolacja społeczna  

        związana z nauka zdalną 

- agresję słowną ( wulgaryzmy, wyśmiewanie, plotka, obrażanie innych); od września 

2021/2022 obserwuje się wzrost agresji rówieśniczej wśród uczniów, 

- ze względu na czas edukacji zdalnej obserwuje się małe zaangażowanie uczniów w 

życie szkoły, 

- kłótnie rówieśnicze oraz bójki,  

- niszczenie cudzych rzeczy, wzrost braku poszanowania w stosunku do cudzej 

własności oraz mienia szkoły,  

- poprzez izolację społeczną spowodowaną pandemią COVID-19 relacje rówieśnicze 

uległy pogorszeniu,  

- nastąpił spadek motywacji do nauki, 

 - uczniowie wskazali na sytuacje, w których oni i ich rówieśnicy sięgali po alkohol, 

papierosy i e-papierosy,  

- uczniowie nie radzą sobie w sytuacjach kryzysowych, 

- uczniowie nie wiedza jak prawidłowo zorganizować sobie dzień, 

- nasiliły się zachowania związane z przemocą i hejtem w sieci,  

- uczniowie znacznie więcej czasu poświęcają na korzystanie z urządzeń 

multimedialnych i bardziej angażują się w różne grupy na portalach społecznościowych,  

- obniżyła się aktywność fizyczna uczniów na skutek wzmożonego czasu spędzania 

przed urządzeniami multimedialnymi, a w klasach VII i VIII zaobserwowano niechęć 

do ćwiczeń i aktywności fizycznych, 

- uczniowie i rodzice wskazali na potrzebę organizacji zajęć wspomagających dla 

uczniów po powrocie do nauki stacjonarnej szczególnie z matematyki, języka 

angielskiego i języka polskiego 

 

POTRZEBY: 

1. Kształtowanie systemu wartości uczniów opartego na uniwersalnych zasadach etyki, 

wychowawczej roli rodziny, wzajemnego szacunku i szlachetności.   

2. Podjęcie działań w celu zmniejszenia agresji słownej i podniesienia jakości wypowiedzi 

uczniów oraz poprawnych kontaktów interpersonalnych. 

3. Zaznajomić uczniów ze sposobami radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. 

4. Podjąć działania zmierzające do zwiększenia motywacji wśród uczniów do nauki. 

5. Wypracowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, szczególnie 

ze złością bez stosowania agresji wobec innych. 

6. Zaznajomienie uczniów z konsekwencjami  sięgania oraz stosowania środków 

psychoaktywnych (alkoholu, papierosów, e-papierosów ). 

7. Wypracowanie umiejętności organizacji dnia z uwzględnieniem czasu na odpoczynek, 

rozwój zainteresowań oraz różnych sposobów spędzania czasu wolnego. 

8. Stworzyć możliwości do odbudowy relacji rówieśniczych, integracji środowiska 

szkolnego  i pracy w grupach na różnych zajęciach. 

9. Podjąć działania w celu uświadomienia uczniom zagrożeń związanych z bezpiecznym 

korzystaniem z multimediów,  uzależnieniem, hejtem w sieci. 
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10. Stworzyć możliwości do uzupełnienia przez uczniów zaległości w nauce. 

11. Konsekwentnie i zgodnie z zapisami statutowymi reagować na zachowania agresywne 

uczniów. 

 

ZAGROŻENIA: 

 

1. Agresja rówieśnicza: fizyczna i werbalna -używanie wulgaryzmów, wzajemne 

obrażanie, bójki. 

2. Niski poziom kultury na terenie dzielnicy.  

3. Kontakt młodzieży z papierosami, e-papierosami, alkoholem  

4. Trudności w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych oraz trudności w radzeniu sobie  

z emocjami zwłaszcza po czasie izolacji społecznej(złość, osamotnienie, smutek, lęk, 

obojętność). 

5. Spadek motywacji do nauki. 

6. Wzrost agresji i hejtu  w sieci. 

7. Niechęć do kontaktów rówieśniczych i wychodzenia z domu w trakcie nauki zdalnej. 

8. Obniżenie samooceny i wiary we własne możliwości wśród części społeczności 

szkolnej. 

9. Pojawiające się przypadki autoagresji wśród uczniów. 

 

Priorytety Pracy szkoły 

Nasza szkoła: 

- jest otwarta, kreatywna, bezpieczna oraz oparta na postawach szlachetności, zaangażowania 

społecznego i dbałości o zdrowie 

- uzyskuje wysokie efekty kształcenia z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i potrzeb 

edukacyjnych ucznia 

- przygotowuje ucznia do dokonywania właściwych wyborów życiowych oraz tworzenia 

własnego systemu wartości 

- wspiera rodziców w kierowaniu rozwojem dziecka oraz sprawowaniu nad nim opieki 

- rozwija odpowiedzialność za środowisko naturalne 

- kształtuje i rozwija postawy patriotyczne oraz poszerza wiedzę na temat polskiej kultury 

- prowadzi działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne 

wszystkich uczniów zapewniając wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, szczególnie w 

sytuacjach kryzysowych 

- uczy empatii i ponoszenia odpowiedzialności za swoje postępowanie 

 

MISJA SZKOŁY: 

Jesteśmy po to aby: 

1. Przygotować dzieci do dokonywania właściwych wyborów w oparciu o wartości. 

2. Wychować ucznia świadomego, samodzielnego i odpowiedzialnego, posiadającego 

wiedzę i umiejętności niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie. 

3. Nauczyć szacunku do kultury i tradycji naszego narodu, przy jednoczesnym 

poszanowaniu kultur i wartości innych narodów. 

4. Zapewnić uczniom bezpieczeństwo  i propagować zdrowy styl życia. 

5. Nasi nauczyciele rozumieją, że młodość to czas, który się nie powtórzy i warto go 

przeżyć pięknie.  
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WIZJA SZKOŁY: 

Nasza szkoła jest przyjazną placówką, przygotowującą uczniów do kontynuowania 

nauki na kolejnym etapie edukacyjnym i właściwego wyboru przyszłej drogi zawodowej. 

Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły ukierunkowany jest na ucznia i jego potrzeby, 

umożliwiając mu wszechstronny rozwój. Uczniowie naszej szkoły wyrosną na ludzi mających 

poczucie własnej wartości i odpowiedzialności za własne zachowanie. Wykorzystujemy 

najnowsze zdobycze techniki informacyjnej i informatycznej, stosujemy nowoczesne metody 

nauczania i wychowania, aby uczeń mógł rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności, 

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

pozwolą realizować misję szkoły. Nasi uczniowie będą świadomi nierozerwalnego 

współistnienia ze środowiskiem przyrodniczym, świadomi własnego pochodzenia, dumni z 

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

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

w przyszłości propagowali zdrowy styl życia. 

 

MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY: 

Absolwent naszej szkoły posiada i doskonali własny system wartości. Jest: 

➢ aktywny - posiada zainteresowania, pasje, jest twórczy, wykazuje się samodzielnością, 

realizuje postawione sobie cele; 

➢ ciekawy świata - korzysta z różnych źródeł informacji i wykorzystuje zdobytą wiedzę; 

➢ odpowiedzialny - potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy, podejmuje działania 

i przewiduje ich konsekwencje, dba o swoje życie i zdrowie; 

➢ otwarty - potrafi uważnie słuchać, rozmawiać, umie współpracować w grupie, 

prezentuje swój punkt widzenia i szanuje poglądy innych;  

➢ tolerancyjny - szanuje inne rasy i nacje oraz ich poglądy, jest wrażliwy na potrzeby 

drugiego człowieka - świadomy swoich praw i praw innych ludzi - zna swoją wartość, 

swoje prawa, zna i respektuje prawa innych; 

➢ kreatywny - zdolny do tworzenia 

czegoś nowego, oryginalnego, jest 

twórczy i pomysłowy; 

➢ rozsądny -  działa z rozwagą, robi coś 

z rozsądkiem, zastanawia się przed 

podjęciem decyzji; 

➢ asertywny - potrafi otwarcie 

i jednoznacznie wyrażać swoje 

potrzeby, uczucia i opinie.  

 

 

 

 

 

ZASOBY SZKOŁY: 

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach jest placówką 

publiczną. Znajduje się w północnej dzielnicy Katowic – Wełnowcu. Siedzibę stanowią dwa 

budynki: przy ul. Dekerta 1 i przy ul. Józefowskiej 52. Usytuowana jest w bliskim sąsiedztwie 

obiektów sportowych i kulturalno-rozrywkowych takich jak: Klub Sportowy Kolejarz 24, GKS 

Katowice, Dom Kultury Dąb – Koszutka, Miejskie Biblioteki nr 6 , świetlice środowiskowe 

„Puchatki” i „Gniazdo”. 

Obydwa budynki szkolne pochodzą sprzed drugiej wojny światowej. Są systematycznie 

odnawiane, remontowane i modernizowane. Szkoła posiada obecnie: w budynku przy ulicy 
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Józefowskiej 52 – sześć sali lekcyjnych, salę gimnastyczną, świetlicę szkolną, bibliotekę, salę 

zabaw, gabinet terapii, gabinet higienistki; przy ulicy Dekerta 1 – trzynaście sali lekcyjnych, w 

tym dwie pracownie komputerowe, a także: świetlicę, bibliotekę, salę gimnastyczną, stołówkę, 

sklepik i gabinet pedagoga/psychologa. 

Wokół poszczególnych budynków teren zajmują boiska sportowe z miejscem do gier 

zespołowych oraz bieżnią sportową i placem zabaw.  

Uczniowie uczą się w klasach I – VIII. Zorganizowano także klasę sportową o profilu 

szermierka. Plan lekcji jest zgodny z zasadami higieny pracy umysłowej oraz zapewnia 

uczniom bezpieczeństwo na terenie szkoły. W placówce zatrudniona jest wykwalifikowana 

kadra nauczycieli, która wypełniają zadania edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze. Dla 

uczniów i ich rodziców szkoła organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną na miarę 

swoich możliwości, współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną oraz wieloma 

instytucjami wspierającymi szkołę. W szkole dobrze działa Rada Rodziców, a także Samorząd 

Uczniowski oraz Spółdzielnia Uczniowska Pingwinek.  

 

Opis problemu:  

Sytuacja materialna rodzin naszych uczniów jest zróżnicowana. Nasze dzieci są 

w większości aktywne i posiadają konstruktywne zainteresowania. Nie sprawiają większych 

problemów wychowawczych. Obserwuje się stosunkowo niską ilość zachowań ryzykownych. 

Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, biorą udział w licznych zawodach 

sportowych oraz różnorodnych konkursach, zarówno na szczeblu miejskim jak 

i ogólnopolskim. Dzieci i młodzież podejmują działania nastawione na pomoc potrzebującym. 

Włączają się w akcje charytatywne, podejmują współpracę z instytucjami wspierającymi. Nasi 

uczniowie w większości osiągają dobre i bardzo dobre wyniki w nauce oraz mają liczne 

osiągnięcia edukacyjne, artystyczne i sportowe.  

Z przeprowadzonych diagnoz i ewaluacji wynika, że należy podjąć działania 

wzmacniające wartości społeczne z uwagi na nieprawidłowe relacje koleżeńskie, 

niewystarczające przestrzeganie norm społecznych, w tym używanie wulgarnych i obraźliwych 

słów przez uczniów. Zauważono również problemy w prawidłowej komunikacji uczeń – uczeń. 

Należy odbudować relacje społeczne po czasie edukacji zdalnej oraz integrować zespoły 

klasowe i społeczność szkolną. Stosować pracę  w grupach w trakcie zajęć z uczniami. Należy 

również podnieść samoocenę uczniów, poprawić motywację do nauki, pomóc uczniom w 

radzeniu sobie w sytuacjach trudnych, pracować nad umiejętnością radzenia sobie z własnymi 

emocjami, stresem. Pracować nad wykorzystywaniem cyberprzestrzeni w sposób korzystny dla 

rozwoju wolny od hejtu i agresji w cyberprzestrzeni. 

 

Oczekiwania rodziców: 

Rodzice oczekują od szkoły: 

• organizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych  

• organizacji czasu wolnego w postaci kół zainteresowań, warsztatów i zajęć 

dodatkowych 

• spotkań z pedagogiem i psychologiem 

• organizacji warsztatów ze specjalistami dla rodziców.   

Zdaniem rodziców uczniowie potrzebują: 

• odbudowy relacji rówieśniczych 

• wyrozumiałego podejścia nauczycieli 

• wzmocnienia wiary we własne możliwości 

• zmotywowania do nauki 

• wyrównania braków edukacyjnych 

• wsparcia emocjonalnego 
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• wsparcia psychicznego. 

Tematy, które powinny być poruszane podczas lekcji wychowawczych wg. rodziców: 

• radzenie sobie w trudnych sytuacjach (stres, emocje) 

• tematyka szacunku, tolerancji i wzajemnego zaufania 

• rozwój pasji i zainteresowań 

• wyjścia klasowe 

• jak spędzać czas wolny 

• wspólne gry i zabawy. 

 

MOCNE STRONY: 

• Zapewnianie uczniom wszechstronnego rozwoju wszystkich sfer osobowości 

w wymiarze: intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, 

duchowym. 

• Zapewnianie uczniom warunków do rozwoju kultury fizycznej, kształtowanie nawyku 

dbania o rozwój fizyczny. 

• Dobrze przygotowana, wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. 

• Różnorodna oferta zajęć pozalekcyjnych, rozwijająca zainteresowania i uzdolnienia 

uczniów. 

• Wspieranie przez nauczycieli w bieżącej pracy uczniów z problemami, poprzez 

oferowanie im pomocy w różnych sytuacjach m.in. w ramach dobrze zorganizowanej 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

• Prowadzenie zajęć dla uczniów wymagających wsparcia specjalistów: zajęcia 

korekcyjno-kompensacyjne, terapeutyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-

społeczne, rewalidacja. 

• Opracowany w oparciu o zdiagnozowane potrzeby społeczności szkolnej  program 

wychowawczo – profilaktyczny, realizowany systematycznie i poddawany ewaluacji 

i modyfikacji. 

• Systematyczne analizowanie przez Radę Pedagogiczną wyników diagnoz, efektów 

kształcenia i sprawdzianów rocznych, formułowanie wniosków i wdrażanie do dalszej 

pracy. 

• Obowiązywanie w szkole spójnych zasad oceniania zapisanych w wewnątrzszkolnym 

systemie oceniania, na podstawie których opracowywane są przedmiotowe systemy 

oceniania. 

• W każdym roku szkolnym przygotowywany ciekawy i bogaty kalendarz imprez 

i uroczystości szkolnych. 

• Uczestnictwo szkoły w realizacji programów ogólnopolskich, miejskich 

i środowiskowych. 

• Nastawienie uczniów na pracę na rzecz innych – Akademia Wolontariusza 

„Promyczek”. 

• Sukcesy uczniów w konkursach artystycznych i zawodach sportowych oraz lokalnych 

konkursach przedmiotowych. 

• Dwie dobrze wyposażone świetlice. 

• Nowoczesna, duża i dobrze wyposażona stołówka.  

• Estetyczne i zadbane klasy szkolne i korytarze. 

• Funkcjonowanie w szkole monitoringu przyczyniającego się do wzrostu 

bezpieczeństwa uczniów w szkole. 

• Zapewnianie uczniom warunków do rozwoju kultury fizycznej, kształtowanie nawyku 

uprawiania sportu, turystyki i innych form aktywnego wypoczynku.  
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• Organizowanie pomocy materialnej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji 

finansowej: stypendia szkolne, zasiłki szkolne. 

• Świadomość uczniów swoich mocnych stron, kierowanie się pozytywnymi wartościami 

i dbanie o swój rozwój. 

• Zapewnienie w szkole bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19, opracowanie 

i aktualizacja procedur i regulaminów bezpieczeństwa covidowego w szkole zgodnie z 

obowiązującymi aktami prawnymi. 

• Zapewnienie środków do dezynfekcji, maseczek oraz rękawiczek dla osób 

potrzebujących (uczniów, pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych). 

 

SŁABE STRONY: 

• Uczniowie spotykają się z problemem palenia papierosów, e-papierosów, picia 

alkoholu. 

• Uczniowie nie zawsze potrafią wyrażać w sposób akceptowany społecznie swoje 

emocje, przejawiają agresję słowną m. in. formie przezywania i obrażania skierowanego w 

stronę rówieśników oraz fizyczną – zaczepianie, bójki. 

• Duża grupa uczniów ma problemy dydaktyczne i wychowawcze.  

• Uczniowie nie radzą sobie z rozwiązywaniem konfliktów.  

• Uczniowie mają problemy w zakresie radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. 

• W trakcie kształcenia na odległość uczniowie wykazywali niską motywację do nauki. 

• Pogorszenie samopoczucia uczniów w trakcie edukacji zdalnej. Uczniowie odczuwali 

obojętność, osamotnienie, smutek, lęk. 

 

WYSTĘPOWANIE CZYNNIKÓW CHRONIĄCYCH I CZYNNIKÓW RYZYKA 

 

CZYNNIKI CHRONIĄCE: 

•  Wysokie poczucie wzajemnego szacunku, tolerancji i empatii w szkole.  

• Dobry kontakt uczniów z rodzicami / opiekunami – rozmawiają otwarcie o sytuacjach 

w szkole. 

• Rodzice dbają o to, aby dzieci korzystały z różnych form zajęć 

pozalekcyjnych/rozwijających w szkole i poza nią. 

• Rodzice dostrzegają problemy edukacyjne uczniów spowodowane edukacją zdalną i 

chcą korzystać z oferty szkoły w celu poprawy osiągnięć edukacyjnych (zajęcia 

wspomagające).  

• Dobry kontakt uczniów z wychowawcami i nauczycielami. 

• Realizowanie programów psychoedukacyjnych związanych z profilaktyką, 

wychowaniem i rozwojem ucznia. 

• Zapewnianie uczniom pomocy specjalistycznej na terenie szkoły. 

• Wielopoziomowa współpraca z instytucjami wspierającymi rodzinę. 

• Duże zainteresowanie rodziców edukacją szkolną. 

• Duża świadomość uczniów w zakresie zasad dotyczących zdrowego stylu życia, 

zarówno w fizycznym, jak i psychicznym aspekcie. 

• Wprowadzone w szkole procedury bezpieczeństwa dotyczące COVID-19 uważane są 

za społeczność szkolną za wystarczające co powoduje wysokie poczucie 

bezpieczeństwa w szkole. Uczniowie znają i przestrzegają szkolne regulaminy i 

procedury. 

• Dobrze rozwinięta samorządność. 

• Brak kontaktu uczniów  z narkotykami, dopalaczami i innymi substancjami 

psychoaktywnymi. 
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• Rodzice znają objawy i skutki zażywania narkotyków, dopalaczy i substancji 

psychoaktywnych. Wiedzą gdzie zgłosić się po pomoc w przypadku kontaktu dziecka z 

substancjami psychoaktywnymi. 

 

CZYNNIKI RYZYKA: 

• Część uczniów sięga po alkohol, papierosy i e-papierosy.  

• Uczniowie są narażeni na zachowania agresywne (agresja fizyczna i słowna) oraz 

wulgarne słownictwo ze strony rówieśników. 

• Nastąpiło pogorszenie relacji rówieśniczych, zmniejszyła się pomoc koleżeńska na 

skutek izolacji społecznej spowodowanej pandemią COVID-19. 

• Zwiększył się poziom stresu. 

• Nastąpił spadek motywacji do nauki. 

• Poczucie własnej wartości części  uczniów uległo obniżeniu. 

• Wydłużył się czas poświęcany przez uczniów na korzystanie z multimediów. 

• U części uczniów wzrosła niechęć do podejmowania aktywności fizycznej. 

• Edukacja zdalna nie wpłynęła korzystnie  na poziom wiedzy około połowy uczniów. 

• Część  uczniów uważa czas nauki zdalnej za stracony, a część nie potrafi tego ocenić.  

• Uczniowie potrzebują zajęć wspomagających z matematyki, języka angielskiego i 

języka polskiego. 

• Pojawiają się przypadki autoagresji wśród uczniów oraz lęki. 

 

WNIOSKI I  REKOMENDACJE 

1. Podjąć działania zmierzające do odbudowy relacji rówieśniczych, integrować zespoły 

klasowe, w czasie zajęć edukacyjnych w miarę możliwości pracować w grupie. 

2. Podjąć działania zmierzające do podniesienia poziomu motywacji uczniów. 

3. Rozwijać umiejętności interpersonalne ukierunkowane na radzenie sobie w sytuacji 

kryzysowej, radzenie sobie z emocjami, wyrażaniem złości w społecznie akceptowany 

sposób wolny od agresji fizycznej, słownej i psychicznej. Należy reagować i stosować 

konsekwencje wobec uczniów stosujących przemoc.  

4. Rozwijać umiejętność organizacji dnia, z uwzględnieniem czasu na odpoczynek, rozwój 

zainteresowań oraz różne sposoby spędzania czasu wolnego oraz kontynuować różnorodne 

formy związane z organizacją czasu wolnego dla uczniów: zajęcia rozwijające, warsztaty, 

wyjścia itp. (zgodnie z wymogami pandemii).  

5. Stworzyć możliwość do uzupełnienia przez uczniów zaległości i  zorganizować dla 

uczniów zajęcia wspomagające z matematyki, języka angielskiego oraz języka polskiego.  

6. Przypomnieć uczniom rolę, jaką pełni pedagog i psycholog w szkole, zachęcać do 

rozmów z nimi. 

7. Przypomnieć uczniom zasady bezpieczeństwa i zasady higieny związane z COVID-19 i 

zwracać uwagę na ich przestrzeganie. 

8. Zorganizować warsztaty lub szkolenia dla nauczycieli  dotyczące wsparcia uczniów, 

rodziców i nauczycieli po powrocie do nauki stacjonarnej oraz sposobach radzenia sobie 

ze stresem.  

9. W roku szkolnym 2021/2022 kontynuować działania związane z profilaktyką uzależnień. 

Zorganizować spotkania ze specjalistami, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki 

papierosów, e papierosów i alkoholu i konsekwencji sięgania po nie. Realizować lekcje 

wychowawcze uwzględniając wskazaną tematykę. 

10. Podjąć działania w celu uświadomienia uczniom zagrożeń związanych  z 

bezpieczeństwem w sieci, uzależnieniami od multimediów. Dla uczniów kl. VII-VIII 
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zorganizować spotkania ze specjalistami dotyczące odpowiedzialności karnej nieletnich 

w związku z przemocą w sieci. 

 

CELE OGÓLNE: 

• Wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości w wymiarze  

psychicznym, moralnym, duchowym i społecznym. 

• Promowanie zdrowego stylu życia. 

• Ochrona uczniów przed zagrożeniami oraz pomoc w sytuacjach kryzysowych. 

• Zapewnienie uczniom możliwości zdobycia wiedzy i umożliwienie dalszego rozwoju. 

• Wychowanie do wartości oraz kształtowanie postaw prospołecznych (szlachetność, 

tolerancja, empatia, szacunek, solidarność, ofiarność, współpraca, altruizm, prawda, 

dobro, piękno). 

• Kształtowanie postawy patriotycznej. 

• Wzmacnianie pozytywnego klimatu szkoły - wskazywanie wzorców postępowania 

i budowania relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia. 

• Podnoszenie motywacji uczniów do nauki, stosowanie motywacji pozytywnej. 

• Podnoszenie kompetencji nauczycieli. 

• Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów.  

• Rozwijanie umiejętności w korzystaniu z technologii cyfrowych. 

• Uwzględnienie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wszystkich uczniów.  

• Respektowanie norm społecznych, przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej. 

• Wspomaganie wychowawczej roli rodziny. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

• Kształtowanie umiejętności dokonywania autorefleksji i obiektywnej oceny 

zachowania. 

• Kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie zdrowego trybu życia.  

• Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych. 

• Kształtowanie prawidłowych nawyków higieny fizycznej i psychicznej oraz aktywnego 

spędzania czasu wolnego. 

• Wzbogacanie wiedzy z zakresu zdrowia psychicznego i chorób zakaźnych. 

• Uświadamianie uczniów w tematyce profilaktyki uzależnień. 

• Kształtowanie postaw asertywnych. 

• Umożliwienie rozwoju własnych talentów i zainteresowań. 

• Rozwijanie u uczniów samodzielności, innowacyjności kreatywności i 

przedsiębiorczości. 

• Kształtowanie postaw moralnych w oparciu o normy etyczne i przyjęty system wartości. 

• Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich wyrażających szacunek do 

symboli, tradycji narodowych oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą, społecznością 

lokalną., poznawania polskiej historii i kultury oraz dziedzictwa cywilizacyjnego 

Europy . 

• Kompensowanie deficytów rozwojowych. 

• Kształcenie umiejętności bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach w szkole 

i poza nią.  

• Kształtowanie postawy tolerancji i wrażliwości na potrzeby innych. 

• Kształtowanie pożądanych postaw w stosunku do rówieśników oraz osób dorosłych. 

• Kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich 

poglądów, współdziałania w zespole. 
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• Rozwijanie umiejętności uczenia się i wykorzystania wiedzy oraz informacji 

w praktyce.  

• Rozwijać umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. 

• Rozwijać umiejętność pracy nad sobą, radzenia sobie ze stresem, podnoszenia 

motywacji. 

• Poznawanie własnych predyspozycji zawodowych w kontekście wyboru dalszej drogi 

kształcenia. 

• Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, dostosowanie form i metod pracy 

do możliwości uczniów. 

• Kształtowanie umiejętności korzystania z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod 

kształcenia na odległość uczniów i nauczycieli.  

• Wzbogacanie wiedzy w zakresie aspektów prawnych i odpowiedzialności za swoje 

czyny z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej nieletnich. 

• Kształtowanie postaw proekologicznych oraz postawy odpowiedzialności za 

środowisko naturalne.  

• Uświadamiać rolę rodziny w życiu człowieka. 

• Realizować współpracę z rodzicami. 

• Zapewnić wsparcie wszystkim uczniom szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej 

pandemią COVID-19  

• Wzmacniać  pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa.  

• Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy 

odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

 

STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO – PROFILKTYCZNYCH 

Strategia oddziaływań wychowawczo - profilaktycznych zakłada wspieranie uczniów 

w rozwoju we wszystkich sferach: fizycznej, psychicznej, społecznej i aksjologicznej oraz 

wykorzystanie strategii profilaktycznych: informacyjnej, edukacyjnej, wczesnej interwencji, 

zmian środowiskowych i zmian przepisów, poprzez zadania adresowane do uczniów, rodziców, 

nauczycieli. 

 

ZADANIA: 

1. SFERA FIZYCZNA: 

• Modelowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie zdrowego stylu życia 

(odżywianie, aktywność, higiena): 

o kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych; 

o kształtowanie prawidłowych nawyków higieny; 

o promowanie wiedzy na temat zdrowia fizycznego i psychicznego. 

• Wypracowanie umiejętności samodzielnego wyboru zachowań chroniących zdrowie 

własne i innych: 

o uświadamianie skutków wynikających z używania środków uzależniających 

oraz uzależnienia od urządzeń multimedialnych. 

• Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa. 

2. SFERA PSYCHICZNA (EMOCJONALNA I INTELEKTUALNA): 

• Kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych. 

• Doskonalenie umiejętności dbania o własny rozwój. 

• Eliminowanie napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi 

i trudnościami w nauce oraz kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem. 

• Pomoc rodzicom, nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 

3. SFERA SPOŁECZNA: 
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• Kształtowanie postaw otwartości na drugiego człowieka i jego potrzeby. 

• Doskonalenie umiejętności przestrzegania norm społecznych oraz nawiązywania 

prawidłowych relacji w oparciu o wartości. 

• Propagowanie pozytywnych wzorów społecznych i umiejętności radzenia sobie z 

problemami społecznymi.  

• Rozpowszechnienie wiedzy dotyczącej tematyki prawa i finansów. 

• Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za klimat i środowisko.  

4. SFERA AKSJOLOGICZNA (DUCHOWA): 

• Stwarzanie sytuacji umożliwiających wypracowanie własnego systemu wartości.  

• Kształtowanie postaw obywatelsko - patriotycznych. 

• Kształtowanie poczucia tożsamości oraz przynależności kulturowej, narodowej, 

indywidualnej, regionalnej i etnicznej. 
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STRATEGIA WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNA SZKOŁY 
 

KLASY I - III 
 

SFERA FIZYCZNA 

 
 ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN 

1.  Modelowanie postaw prozdrowotnych poprzez 

promowanie zdrowego stylu życia (odżywianie, 

aktywność, higiena, dbałość o zdrowie): 

 

-kształtowanie prawidłowych nawyków 

żywieniowych; 

-kształtowanie prawidłowych nawyków higieny, 

- promowanie wiedzy na temat zdrowia 

fizycznego i psychicznego 

Opracowanie planu zadań Szkoły Promującej 

Zdrowie. Realizacja zadań SPZ. 

 

Higiena jamy ustnej i ciała – pogadanki 

 

 

Przypominanie zasad  higieny w związku z 

COVID-19 – mycie i dezynfekcja rąk, 

bezpieczne użytkowanie maseczek, dystans 

społeczny. 

 

Prawidłowa postawa ciała podczas zajęć 

lekcyjnych, pracy przy komputerze oraz nauki 

online w związku z COVID-19 – pogadanki, 

przypominanie zasad. 

 

Stosowanie na terenie szkoły wytycznych 

MEiN, MZ i GIS związanych z 

przeciwdziałania zarażeniu Covid – 19, 

przygotowanych w związku z  nauką 

stacjonarną, zdalną lub hybrydową (zależnie 

od sytuacji pandemicznej) 

 

 

Realizacja działań w ramach „Programu dla 

szkół” 

 

 „Zdrowie mam i o nie dbam” – lekcje 

wychowawcze w kl. I –III na temat zdrowia 

fizycznego i psychicznego: aktywność 

G. Burzyńska oraz zespół ds. SPZ 

 

 

Higienistka szkolna, 

wychowawcy, nauczyciele 

 

Higienistka szkolna, wszyscy 

nauczyciele 

 

 

 

Wychowawcy, nauczyciele 

 

 

 

 

Dyrekcja, wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

K. Czyż 

 

 

Wychowawcy klas I-III 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

Zgodnie z harmonogramem 

higienistki szkolnej, na bieżąco 

 

Na bieżąco cały rok szkolny 

 

 

 

 

I półrocze, zgodnie z potrzebami  

 

 

 

 

Zgodnie z aktualizacja 

wytycznych przez wskazane 

instytucje 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

Zgodnie z planem pracy 

wychowawcy klasowego, I 

półrocze 
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fizyczna, organizacja dnia, nauka i 

odpoczynek. 

 

Co to są choroby zakaźne? – profilaktyka 

chorób zakaźnych. Udział w akcji 

informacyjno-edukacyjnej „Wiruoochrona”. 

 

Zajęcia na temat zdrowego odżywiania 

„Zdrowo jemy i rośniemy”. Poznanie zasad w 

oparciu o piramidę zdrowia.  

 

Realizacja ogólnopolskiego projektu 

edukacyjnego „Zdrowo jem , więcej wiem” – 

kl. 1b 3 b 

 

Współpraca z rodzicami w celu budowania 

postawy prozdrowotnej i zdrowego trybu 

życia: dieta, sen, aktywny wypoczynek, 

organizacja dnia. 

 

Organizacja „Sportowej wiosny z 17-stką” 

 

Przyrządzanie obiadów w stołówce szkolnej z 

wykorzystaniem dobrej praktyki gmp oraz 

systemu HACCAP 

 

Wpływ izolacji społecznej spowodowanej 

edukacją zdalna na zdrowie psychiczne dzieci 

i młodzieży – spotkanie z rodzicami. 

 

 

 

Wychowawcy klas I-III 

 

 

 

Wychowawcy klas I-III 

 

 

 

J. Maselik, I. Rechowicz 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog, 

psycholog 

 

 

 

P. Głowik, M. Zieliński 

 

Intendent, pracownicy stołówki 

szkolnej 

 

 

Pedagog, psycholog 

 

 

 

Zgodnie z planem pracy 

wychowawcy klasowego, I 

półrocze 

 

Zgodnie z planem pracy 

wychowawcy klasowego, II 

półrocze 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

Czerwiec 2022 

 

Cały rok szkolny 

 

 

Wrzesień 2021 

 

2.  Wypracowanie umiejętności samodzielnego 

wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i 

innych  

- uświadamianie skutków wynikających 

z używania środków uzależniających, 

-uświadomienie skutków uzależnienia od 

urządzeń multimedialnych. 

 

Realizacja Ogólnopolskiego Programu 

„Ratujemy i uczymy ratować” – kl. II 

 

Realizacja Programu  „Jak ryba w wodzie” 

nauka pływania, zajęcia  na basenie w kl. I – III 

 

„Czy Internet jest sposobem na nudę?” - 

przeprowadzenie zajęć na temat bezpiecznego 

i efektywnego korzystania z technologii 

cyfrowej.  

J. Dziuba 

 

 

Dyrekcja, wychowawcy 

 

 

Wychowawcy klas I - III 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

Zgodnie z planem wychowawcy 

klasowego, I półrocze 
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Organizowanie zajęć i zawodów sportowych 

 

 

Indywidualna lub grupowa analiza zachowania 

uczniów, wskazywanie prawidłowych 

wyborów 

 

Realizacja zadań wynikających 

z ogólnopolskiego programu „Nie pal przy 

mnie proszę” 

 

Udział uczniów w obchodach „Dnia 

Bezpiecznego Internetu” 

 

Promowanie programu szczepień przeciw 

COVID-19 

 

Realizacja zadań związanych z ogólnopolską 

kampanią „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 

 

 

Nauczyciele wychowania 

fizycznego, wychowawcy 

 

Wychowawcy, pedagog, 

psycholog 

 

 

T. Jamróz, G. Marciniak   

 

 

 

J. Polewka 

 

 

G. Burzyńska, J. Dziuba I. 

Jeżewska 

 

I.Jeżewska, J. Dziuba 

 

Cały rok szkolny 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

Cały rok szkolny  

 

 

 

Luty 2022 

 

 

Wrzesień 2021 

 

 

zgodnie z ofertą 

3. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa Zapewnienie uczniom bezpieczeństw podczas 

lekcji i przerw - aktywne pełnienie dyżurów 

nauczycieli. 

 

Wsparcie ze strony pracowników w zakresie 

monitorowania osób będących na terenie 

szkoły 

 

Opieka higienistki szkolnej w zakresie 

zdrowia uczniów 

 

Dbałość o przestrzeganie procedur 

bezpieczeństwa dotyczących COVID-19 

 

Systematyczne pogadanki z uczniami na temat 

bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach, 

w tym podczas nauki i zabawy,  w kontaktach 

z obcymi i anonimowych kontaktach podczas 

Nauczyciele 

 

 

 

Pracownicy obsługi 

 

 

 

Higienistka szkolna, Dyrekcja 

 

Dyrekcja, wszyscy nauczyciele 

 

Wychowawcy, nauczyciele, 

nauczyciele edukacji 

informatycznej 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

Cały rok szkolny 
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korzystania z cyberprzestrzeni, przypominanie 

regulaminów i procedur.  

 

Kształtowanie bezpiecznych zachowań  

uczniów dotyczących bezpieczeństwa na 

drodze „Bezpiecznie zachowuję się na drodze 

kl. I - III 

 

Zapoznanie uczniów z drogami 

ewakuacyjnymi w szkole. Przeprowadzanie 

alarmów próbnych na wypadek pożaru lub 

ataku terrorystycznego 

 

Szkolenia nauczycieli w zakresie pierwszej 

pomocy, przeciwpożarowe, BHP i innych 

o tematyce bezpieczeństwa 

 

Realizacja zadań wynikających z Miejskiego 

Programu „Bezpieczne Dziecko – Przyjaciel 

Sznupka. Bezpieczny Nastolatek”. 

 

Współpraca z przedstawicielami policji i straży 

miejskiej w zakresie tematyki bezpieczeństwa 

w różnych sytuacjach. 

 

Zapoznanie uczniów z procedurami 

bezpieczeństwa w szkole, regulaminami, z 

uwzględnieniem procedur związanych z 

przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się 

COVID- 19 

 

Pogadanki na temat bezpiecznego zachowania 

się podczas przejazdów na basen oraz 

bezpiecznego zachowania się na basenie, 

przedstawienie zasad i procedur dotyczących 

COVID-19.  

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas I –III, 

Dyrektor, pedagog, psycholog 

 

 

 

Dyrekcja, inspektor BHP, 

wychowawcy 

 

 

 

Dyrekcja, B. Pocheć 

 

 

 

A.Glinkowska , wychowawcy 

 

 

 

Pedagog, wychowawcy I – III 

 

 

 

Wychowawcy klas I-III, 

nauczyciele świetlicy szkolnej 

 

 

 

 

 Wychowawcy, Nauczyciele 

świetlicy szkolnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień 2021 

 

 

 

Wg harmonogramu BHP 

 

 

 

 

 

Wg harmonogramu szkoleń 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

Na bieżąco, według potrzeb  

 

 

 

 

Wrzesień 2021, na bieżąco 

 

 

 

 

Wrzesień 2021, na bieżąco cały 

rok szkolny 
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Realizacja zadań związanych z realizacją 

programu „Florek w małej strażnicy” 

 

H. Kurka , wychowawcy klas III 

 

Zgodnie z ofertą 

 

 

 

SFERA PSYCHICZNA (EMOCJONALNA I INTELEKTUALNA) 

 
 

 
ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN 

1. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za 

siebie i innych. 

Zapoznanie uczniów ze Statutem Szkoły, 

Regulaminami i szkolnymi procedurami 

bezpieczeństwa, procedurami dotyczącymi 

COVID-19 oraz konsekwentne ich 

przestrzeganie 

 

Realizacja zadań Akademii Wolontariusza 

„Promyczek” – kształtowanie wrażliwości na 

potrzeby innych. 

 

Pomoc  uczniom  klas I w adaptacji  do 

warunków szkolnych,  docenianie postępów, 

wspieranie potencjału uczniów, organizacja 

pomocy koleżeńskiej. 

Integracja zespołów klasowych po czasie 

edukacji zdalnej, budowanie pozytywnych 

relacji rówieśniczych. Budowanie relacji uczeń 

– uczeń, uczeń - nauczyciel 

Co jest dla mnie ważne? – zajęcia i pogadanki 

w klasach oraz w świetlicy szkolnej poświęcone 

tematyce wartości (szacunek, dobro, prawda, 

szlachetność, tolerancja ) 

 

 

„Radzę sobie w różnych sytuacjach” -  sposoby 

radzenia sobie z emocjami zwł. ze złością, 

Wychowawcy, wszyscy 

pracownicy szkoły 

 

 

 

 

A.Olczyk, A. Gładysz. J. 

Dziuba, 

 

 

Wychowawcy klas I  

Nauczyciele świetlicy 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

Wychowawcy, Nauczyciele 

świetlicy  

 

 

 

Wychowawcy I-III, 

nauczyciele świetlicy, 

pedagog, psycholog 

Wrzesień 20201 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

Wrzesień/październik 2021 

 

 

 

 

Zgodnie z potrzebami 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

Na bieżąco wg .potrzeb 
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sytuacjami konfliktowymi -pogadanki, 

rozmowy, gazetki. 

 

Obserwacja uczniów oraz reagowanie na 

sygnały dotyczące agresji rówieśniczej, 

przemocy, wykluczenia z grupy. Współpraca 

wychowawców, nauczycieli, specjalistów. 

Indywidualne rozmowy z uczniami, pogadanki 

w klasch, konsultacje z pedagogiem i 

psychologiem szkolnym oraz specjalistami. 

 

„Dzieciaki – sieciaki” – nie dla hejtu i 

cyberprzemocy czyli edukacja na temat 

odpowiedzialności za działania w sieci. 

 

Realizacja innowacji pedagogicznych 

 

Tydzień Życzliwości i Integracji  

 

 

Wychowawcy, nauczyciele, 

pedagog, psycholog. 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy 

 

 

 

Nauczyciele  

 

M. Kazuch, a. Olszewska, A. 

Złomek, J. Dziuba, T. Jamróz 

 

 

 

 

Na bieżąco cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z planem wychowawcy 

klasowego, II półrocze 

 

 

Zgodnie z planem pracy 

 

Listopad 2021 

 

2. 

Doskonalenie umiejętności dbania o własny 

rozwój. 

Prowadzenie zajęć rozwijających pasje, 

zainteresowania i zdolności uczniów, wyjścia 

do miejsc kulturalno-edukacyjnych – w tym 

online.  

 

Przygotowanie występów artystycznych na 

uroczystości szkolne, prezentowanie talentów 

na forum klasy i szkoły. 

 

Zapoznawanie uczniów z różnymi zawodami - 

rozpoznawanie predyspozycji uczniów, 

kształtowanie kompetencji kluczowych, 

współpraca z poradniami psychologiczno –

pedagogicznymi. 

 

Indywidualna praca z uczniem wybitnie 

uzdolnionym, przygotowanie go do konkursów, 

olimpiad. Organizacja i uczestnictwo w różnego 

rodzaju konkursach. 

Nauczyciele 

 

 

 

 

nauczyciele 

 

 

 

Wychowawcy, Pedagog, 

Psycholog 

 

 

 

 

Nauczyciele, wychowawcy 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

Zgodnie z planem pracy szkoły 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 
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Prowadzenie przez klasy kalendarza 

sprawdzianów. 

 

Korzystanie z różnorodnych źródeł informacji . 

 

„Jak się uczyć, aby się nauczyć” – zajęcia 

poświęcone technikom uczenia się. 

 

Prowadzenie zajęć wymagających 

samodzielności, kreatywności i innowacyjności 

m.in. poprzez realizowanie projektów 

edukacyjnych  

 

Stosowanie różnorodnych metod 

w motywowaniu uczniów do nauki, rozwijanie 

umiejętności uczenia się, radzenia sobie z 

sukcesami i porażkami własnymi oraz innych 

osób. 

 

Realizacja podstawy programowej 

z uwzględnieniem wspomagania 

indywidualnego rozwoju dziecka, 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych każdego ucznia. 

 

Organizowanie różnych form pomocy  

(specjalistycznych, rewalidacyjnych, z zakresu 

preorientacji zawodowej)dla uczniów o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych i 

wychowawczych . 

 

Wspieranie uczniów zgodnie z jego potrzebami, 

współpraca z poradniami specjalistycznymi. 

 

Udzielania wsparcia uczniom w sytuacjach 

kryzysowych, w trudnej sytuacji życiowej, . 

 

 

Wychowawcy 

 

 

Wychowawcy 

 

Wychowawcy 

 

 

Wszyscy nauczyciele  

 

 

 

 

Nauczyciele 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

 

Dyrektor, pedagog, 

nauczyciele specjaliści 

 

 

 

 

Pedagog, psycholog, 

nauczyciele 

 

 

Wychowawcy, pedagog, 

psycholog 

 

Cały rok szkolny 

 

 

Cały rok szkolny 

 

Zgodnie z kalendarzem wych. 

klasowego 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

Cały rok szkolny  

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny  

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

Cały rok szkolny 
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Realizacja zajęć w ramach programu „Jestem u 

progu: 

- adaptacja uczniów klas I w środowisku 

szkolnym, 

- niwelowanie trudności uczniów klas III 

związanych z przejściem do II etapu 

edukacyjnego, 

- organizacja imprez integrujących społeczność 

uczniowską, 

- organizacja Dnia Otwartego Szkoły i zajęć dla 

przedszkolaków  

 

Prowadzenie Biblioteczki Metod skutecznego 

Uczenia się  

 

 

K. Czyż, J. Leszczyńska, J. 

Dziuba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Marzec, R. Kajstura 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

3. Pomoc rodzicom, nauczycielom w 

rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 

 

Bieżące informowanie rodziców o sytuacji 

dziecka w szkole i poza nią. 

 

Rodzice partnerami szkoły -doskonalenie 

współpracy wychowawczej pomiędzy 

nauczycielami i rodzicami.  

 

Przekazywanie rodzicom, opiekunom, 

nauczycielom materiałów edukacyjnych oraz 

informacji na temat problemów  dzieci i 

młodzieży oraz skutecznych sposobów 

prowadzenia działań wychowawczych i 

profilaktycznych (opracowania, prezentacje, 

warsztaty, spotkania ze specjalistami)  

 

Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem. 

 

 

Konsultacje dla rodziców. 

 

 

Podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie 

rozwiązywania trudności lub eliminowania 

Wychowawcy, nauczyciele 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog, 

psycholog 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele, wychowawcy, 

pedagog, psycholog 

 

Wychowawcy, nauczyciele 

pedagog, psycholog 

 

Psycholog, pedagog, 

wychowawcy 

Cały rok szkolny 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

W zależności od potrzeb 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

Listopad 2021 

Kwiecień  2022 

 

 

Na bieżąco 
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zagrożeń, rozwiązywanie sporów i konfliktów, 

mediacja. 

 

Zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły i 

regulaminami, programami w tym procedurami 

dotyczącymi COVID-19 

 

Udostępnianie wykazu instytucji, gdzie można 

uzyskać pomoc specjalistyczną, zamieszczenie 

w holu szkoły oraz na stronie Internetowej 

szkoły  „Ważnych telefonów”, bieżąca 

aktualizacja 

 

Realizacja programów, projektów i innowacji 

pedagogicznych o charakterze wychowawczym. 

 

Podnoszenie kompetencji wychowawczych  

nauczycieli poprzez udział w szkoleniach, 

kursach itp. 

 

 

 

Wychowawcy 

 

 

 

Psycholog, pedagog 

 

 

 

 

 

Nauczyciele, pedagog, 

psycholog 

 

Dyrektor, Nauczyciele 

 

 

 

Wrzesień/ październik 2021 

 

 

 

Wrzesień/ październik 2021/ 

cały rok szkolny 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

Cały rok szkolny 

4. Eliminowanie napięć psychicznych 

spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi 

oraz trudnościami w nauce. 

Organizacja zajęć w ramach pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej 

 

Indywidualne rozmowy z pedagogiem i 

psychologiem 

 

Współpraca z PPP 

 

Organizacja zajęć w ramach edukacji 

włączającej 

 

Motywowanie do podejmowania wysiłku 

intelektualnego, niwelowanie stresu, 

zauważanie starań i wkładu pracy ucznia, 

wzmacnianie poczucia własnej wartości 

podczas wszystkich zajęć, wskazywanie 

dzieciom i rodzicom efektywnych sposobów 

uczenia się. 

 

Dyrekcja, wychowawcy, 

pedagog, psycholog 

 

Pedagog, psycholog 

 

 

Pedagog, psycholog 

 

Dyrekcja, wychowawcy, 

nauczyciele, specjaliści 

 

Nauczyciele, pedagog, 

psycholog 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

Cały rok szkolny 

 

Cały rok szkolny 

 

 

Cały rok szkolny 
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Gry i zabawy integracyjne, relaksacja w trakcie 

zajęć z wychowawcą. Budowanie pozytywnej 

samooceny. 

Stosowanie metod aktywizujących, metod TIK 

w czasie zajęć z uczniami , również w czasie  

kształcenia drogą online 

 

Stosowanie technik relaksacyjnych podczas 

zajęć 

 

Prowadzenie dokumentacji wychowawcy 

klasowego 

 

Wspieranie wszystkich uczniów w różnych 

sytuacjach, udzielanie wsparcia w nauce,  w 

sytuacjach stresowych, konfliktowych, pomocy 

pedagogiczno-psychologicznej. 

Zindywidualizowane podejście do ucznia. 

Wychowawcy 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

Wychowawcy 

 

 

nauczyciele,  pedagog, 

psycholog 

Na bieżąco  

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

SFERA SPOŁECZNA 
 

 

 
ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN 

1. Kształtowanie postaw otwartości na drugiego 

człowieka i jego potrzeby. 

Wzmacnianie pozytywnego klimatu szkoły 

między innymi poprzez: 

- przestrzeganie norm i zasad,  

-kształtowanie umiejętności efektywnego 

porozumiewanie się,  

- budowania i umacnianie prawidłowych relacji 

rówieśniczych, 

- integrowanie zespołów klasowych,  

- wyrabianie szacunku i tolerancji w stosunku 

do innych, 

- reagowanie na krzywdę drugiego człowieka, 

agresję, 

-rozwiązywanie konfliktów bez przemocy, 

- uczenie zasad demokracji, samorządności 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 
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-kształtowanie umiejętności rozpoznawania 

własnych emocji i radzenia sobie z nimi, 

 

Opracowanie Kontraktów klasowych  

 

Organizowanie pomocy koleżeńskiej „Jesteśmy 

mili i pomocni”- Działalność Klasowych 

Kręgów Rad 

 

Upowszechnianie  Konwencji Praw Dziecka 

 

 

 

Rozpoznanie indywidualnych potrzeb   uczniów 

 

 

 

Przeprowadzenie zajęć o charakterze 

prospołecznym, rozwijających tolerancję, 

szacunek, wzajemne zaufanie oraz szlachetność  

„Szlachetność jest w nas”  

 

Udział w akcjach społecznych i charytatywnych 

czyli jak pomagać innym w potrzebie  

 

 

Rozpowszechnianie wśród uczniów postawy 

szlachetności,  równości, tolerancji , szacunku 

do innych bez względu na kolor skóry , 

pochodzenie, przekonania 

 

Prowadzenie całorocznego konkursu 

„Kulturalny świetliczak” 

 

Bieżąca ocena własnego zachowania  - 

autorefleksja 

 

 

 

Wychowawcy  

 

Wychowawcy 

 

 

Nauczyciele,  Rzecznik Praw 

Ucznia, nauczyciele świetlicy, 

pedagog, psycholog 

 

Nauczyciele, pedagog, 

psycholog 

 

Wychowawcy klas I-III 

 

 

 

 

Członkowie Akademii 

Wolontariusza „Promyczek”, 

RSU, nauczyciele 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

Nauczyciele świetlicy szkolnej  

 

 

nauczyciele 

 

 

 

Wrzesień 2021 

Cały rok szkolny 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

Zgodnie z planem pracy 

wychowawcy klasowego, I 

półrocze 

 

 

Cały rok szk\olny  

 

 

 

Cały rok szkolny  

 

 

 

Cały rok szkolny  

 

 

 

Na bieżąco 

2. Doskonalenie umiejętności stosowania norm 

społecznych oraz nawiązywania prawidłowych 

relacji w oparciu o wartości. 

Organizowanie wyborów do Samorządów 

Klasowych i Samorządu Uczniowskiego 

 

Praca w Samorządach Klasowych, zachęcanie 

uczniów do działalności na rzecz klasy i szkoły 

 

Opiekunowie SU, 

wychowawcy 

 

Wychowawcy 

 

 

Wychowawcy 

Czerwiec 2022 

 

 

Cały rok szkolny 
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„Ja, ty, on – każdy z nas jest ważny” – co 

znaczy być dobrym dla innych? 

 

Gry i zabawy w grupie rówieśniczej – dbałość o 

relacje rówieśnicze i integracje klasy 

Organizacja imprezy związanej z integracja i 

adaptacja uczniów kl. I  „Pasowanie na ucznia” 

 

Bieżące pogadanki na temat zabaw bez agresji 

„Nie rób drugiemu co tobie niemiłe” 

 

 

Pogadanki o kulturze i szacunku w świetlicy 

szkolnej  „Grunt to dobre wychowanie” 

 

Kultura osobista, kultura słowa- pogadanki 

 

Dokonywanie samooceny zachowania????? 

 

 

Współpraca z rodzicami w zakresie 

niwelowania przejawów agresji i przemocy – 

rozmowy indywidualne, kierowanie na 

konsultacje do specjalistów 

 

Współpraca z Sądem dla Nieletnich i 

kuratorami 

 

Prowadzenie Procedury Niebieskiej Karty – 

współpraca z MOPS i OIK 

 

Organizowanie wyjść na imprezy kulturalne – 

zgodnie z możliwościami i procedurami 

dotyczącymi pandemii COVID- 19, zwracanie 

uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa i 

dobrego zachowania się oraz zasady COVID-19 

 

Zawieranie kontraktów klasowych i 

eksponowanie ich w klasie. 

 

Troska o kulturalne relacje koleżeńskie zgodne 

z normami społecznymi, zasadami savoir vivre 

 

 

 

Wychowawcy klas I-III, 

nauczyciele świetlicy 

T. Jamróz, wychowawcy kl. I 

 

Wychowawcy, nauczyciele 

świetlicy szkolnej, pedagog , 

psycholog 

 

Nauczyciele świetlicy szkolnej 

 

Nauczyciele 

 

Wychowawcy 

 

Wychowawcy, pedagog, 

psycholog 

 

 

Dyrekcja, pedagog, psycholog, 

wychowawcy 

 

Dyrekcja, pedagog, psycholog 

wychowawcy 

 

Wychowawcy 

 

 

 

 

Wychowawcy  

 

nauczyciele 

 

pedagog, psycholog 

Zgodnie z kalendarzem 

wychowawcy klasowego, II 

półrocze 

Cały rok szkolny 

 

Październik 2021 

 

Cały rok szkolny 

 

 

Na bieżąco wg. potrzeb 

 

Na bieżąco wg. potrzeb 

 

1 raz w miesiącu???? 

 

Cały rok szkolny 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

W zależności od potrzeb 

 

 

Zgodnie z ofertą  

 

 

 

 

Wrzesień 2021 r 

 

Cały rok szkolny , na bieżąco 

 

I półrocze 
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Konkurs plastyczny  dla uczniów  kl. I-VIII 

”Inny czyli jaki?”- integracja w oczach dziecka 

 

Mamy prawa, mamy obowiązki –zapoznanie 

uczniów z prawami i obowiązkami  

ucznia/dziecka 

 

Konkurs plastyczny dla uczniów kl. I-III na 

temat praw i obowiązków ucznia 

 

 

Wychowawcy, Rzecznik Praw 

Ucznia 

 

A.Glinkowska 

 

 

Cały rok szkolny 

 

II półrocze 

 

3. Propagowanie pozytywnych wzorów 

społecznych. 

Realizacja zadań w ramach ogólnopolskiego 

projektu edukacyjnego „Z kultura mi do twarzy” 

 

 

Nagradzanie uczniów za pozytywne zachowanie 

- wyeksponowanie w klasach tabeli zachowania 

 

Prowadzenie całorocznego konkursu 

„Kulturalny Świetliczak” 

 

„SKO- jak możemy oszczędzać? 

  

„Moja rodzina”- rola rodziny w życiu człowieka. 

 

 

 

Organizacja Dnia Rodziny  

 

 

Organizacja szkolnego konkursu dla kl. I-III 

„Moja rodzina” 

 

Rozmowy indywidualne oraz pogadanki w 

klasach na temat radzenia sobie w sytuacji 

konfliktowej 

 

Eksponowanie w klasach nazwisk uczniów 

zawsze przygotowanych do zajęć 

 

Nagradzanie „Najlepszych uczniów” na koniec 

roku szkolnego 

Prezentowanie osiągnięć uczniów na forum 

szkoły i w środowisku lokalnym 

 

A.Olszewska, M. Kazuch, E. 

Lisak, T. Jamróz, J. Maselik, G. 

Burzyńska 

 

Wychowawcy 

 

 

Nauczyciele  świetlicy 

 

 

Opiekun SKO 

 

Wychowawcy 

 

 

 

A.Pietrzczyk, P. Bocheńska, H. 

Wilk 

 

T. Jamróz 

 

 

Pedagog, psycholog 

 

 

 

Wychowawcy 

 

 

Wychowawcy, Dyrektor 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

I półrocze 

 

Zgodnie z planem pracy wych. 

klasowego, I półrocze 

 

 

Czerwiec 2022 

 

 

II półrocze 

 

 

Zgodnie z potrzebami 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

Czerwiec 2022r. 
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Organizowanie spotkań lub prezentowanie 

sylwetki osób reprezentujących ważne dla 

społeczeństwa wartości 

 

Omawianie cech bohaterów na podstawie lektur 

 

Zapoznawanie uczniów z postaciami, będącymi 

wzorcami moralnymi. 

 

200 lecie urodzin C. K. Norwida 

Wychowawcy, dyrekcja, 

Samorząd Uczniowski, 

nauczyciele 

 

Wychowawcy 

 

Nauczyciele, wychowawcy,  

pedagog, psycholog 

 

M. Kazuch, A. Olczyk, H. Wilk 

Cały rok szkolny 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

Zgodnie z planami pracy 

 

 

Wrzesień 2021 

 

 

SFERA AKSJOLOGICZNA 
 

 

 ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN 

1. Stwarzanie sytuacji umożliwiających 

wypracowanie własnego systemu wartości. 

Organizacja i udział  w akcjach i inicjatywach 

proekologicznych  takich jak: 

-Sprzątanie świata 

- Akcja „Coś tu po nas zostanie” 

- Kształtowanie nawyku segregacji odpadów 

- Zbiórka dla Burka 

 

- Dzień Ziemi 

- Realizacja ogólnopolskiego projektu „Lisek 

Ibisek pomoże dzieciom zrozumieć świat” 

- Realizacja ogólnopolskiego 

programu ”Kubusiowi przyjaciele natury” 

 

Akcja szkolne „Zbieramy baterie” 

 

Realizacja norweskiego projektu ekologicznego 

– podnoszenie świadomości na temat 

łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się 

do ich skutków 

 

„Jesteśmy eko” – jak dbać o środowisko 

naturalne? 

 

Nauczyciele koordynatorzy, 

 

T. Tyczka 

J. Maselik 

M. Jóźwiak, nauczyciele 

A.Złomek, A. Olczyk, A. 

Gładysz 

T. Tyczka, M. Jóźwiak 

T. Jamróz 

 

J. Leszcyńska, H. Kurka, T. 

Jamróz, I. Rechowicz 

 

T. Tyczka 

 

Dyrektor 

 

 

 

 

Wychowawcy,  

 

 

 

Wg Planu Pracy szkoły 

 

Wrzesień 2021 

Październik 2021 

Cały rok szkolny 

Październik 2021 

 

Kwiecień 2022 

Cały rok szkolny 

 

Cały rok szkolny 

 

 

Cały rok szkolny 

 

Zgodnie z harmonogramem 

Wydziału Edukacji 

 

 

 

Zgodnie z kalendarzem wych. 

klasowego , II półrocze 
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Pogadanki na temat wpływu ludzi na 

środowisko naturalne  

 

Stwarzanie sytuacji do rozwoju własnego 

systemu wartości: 

- budowanie poczucia własnej wartości 

uczniów m.in. poprzez poznawanie mocnych i 

słabych stron, wzmacnianie wiary w siebie 

- wykorzystywanie codziennych sytuacji 

szkolnych do nauki odróżniania dobra od zła,  

- wskazywanie postaci godnych naśladowania  

 

Wykorzystywanie codziennych sytuacji 

szkolnych i pozaszkolnych do uświadamiania 

dzieciom odmienności osób 

niepełnosprawnych, innej narodowości, 

wyznania, tradycji kulturowej 

 

Organizowanie zajęć wskazujących 

różnorodność narodowości,  kultur, tradycji: 

- organizacja Dnia Regionalnego, 

 

- organizacja Jasełek 

- organizacja kiermaszu bożonarodzeniowego 

- organizacja Europejskiego Tygodnia 

Demokracji Lokalnej 

- organizowanie Rekolekcji wielkopostnych 

-Organizacja Dnia Europejskiego 

Nauczyciele 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

 

Nauczyciele koordynatorzy: 

 

M.Szymik, J. Maselik, A. 

Komarnicka 

K. Hałas, J. Lubas 

A.Złomek 

K. Bartoszek, P. Bocheńska 

 

Dyrekcja, katecheci 

D. Józefowska, J. Komarnicka, 

A. Komarnicka, A. Olszewska 

Cały rok szkolny 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

Zgodnie z planem: 

 

Grudzień 2021 

 

Grudzień 2021 

Grudzień 2021 

Październik 2021 

 

Kwiecień 2022 

Maj 2022 

 

2. Kształtowanie postaw obywatelsko- 

patriotycznych. 

Organizowanie imprez i uroczystości 

rocznicowych o charakterze patriotycznym 

m.in. : 

-złożenie kwiatów pod pomnikiem na Skwerze 

Fojkisa dla upamiętnienia 82 rocznicy wybuchu 

II wojny światowej 

- udział w uroczystościach związane 

ze Świętem Zmarłych pod pomnikiem 

na Skwerze Fojkisa 

 

 

 

Opiekunowie SU, Dyrekcja, 

wychowawcy 

 

Opiekunowie SU, Dyrekcja, 

wychowawcy 

 

 

 

 

Wrzesień 2021 

 

 

Zgodnie z Planem Pracy SU i 

Planem Pracy Szkoły 
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- udział uczniów w uroczystościach związanych 

z majowymi świętami 

- zorganizowanie imprezy środowiskowej 

„Spotkanie  Pokoleń” 

 

Znaczenie symboli narodowych – szacunek dla 

tradycji, kształtowanie postaw patriotycznych 

Wyrabianie szacunku do symboli narodowych,  

nauka hymnu  

 

Udział w akcji Narodowe Czytanie 

 

Wskazywanie wartości i postaw patriotycznych 

na podstawie utworów literackich i wydarzeń 

historycznych  

 

Organizowanie przez nauczycieli biblioteki 

szkolnej spotkań i konkursów o charakterze 

regionalnym lub patriotycznym 

 

M. Rusinowski, M. Szymik 

Dyrekcja, A. Marzec, M. 

Rusinowski 

 

Wychowawcy, nauczyciele 

 

 

 

 

H. Wilk, M. Kazuch. A. Olczyk 

 

Wychowawcy, nauczyciele 

 

 

 

nauczyciele biblioteki 

 

 

Zgodnie z planem pracy szkoły 

Maj 2022 

 

 

Cały rok szkolny  

 

 

 

 

Wrzesień 2021 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

zgodnie z planem pracy 

biblioteki szkolnej  

 

3. Kształtowanie poczucia tożsamości i 

przynależności kulturowej, narodowej, 

indywidualnej, regionalnej i etnicznej. 

Przeprowadzenie lekcji poświęconych historii 

naszej szkoły 

 

Poznajemy sylwetkę patrona naszej szkoły 

 

„Piękna nasza Polska cała”- poznajemy swój 

kraj 

 

Poznajemy kulturę różnych narodów- zajęcia 

związane z integracją kulturową ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na uczniów 

przybywających z zagranicy 

 

Organizacja Miejskiego Konkursu 

Recytatorskiego „Jesteśmy dziećmi Europy”  

 

Poznawanie dziedzictwa regionu poprzez 

projekt Odznaki Regionalnej „Śląsk” 

 

Wychowawcy Klas I-III 

 

 

wychowawcy klas I-III 

 

wychowawcy, nauczyciele w 

trakcie zajęć edukacyjnych 

 

wychowawcy klas I-III 

 

 

 

 

A.Glinkowska 

D.Józefowska M. Jóźwiak 

 

Wychowawcy, nauczyciele, 

nauczyciele biblioteki 

Marzec 2022 

 

 

Marzec 2022 

 

Zgodnie z rozkładem materiałów 

 

Zgodnie z kalendarzem 

wychowawcy klasowego 

 

 

 

 

 

Kwiecień /maj 2022 

 

Cały rok szkolny 

Zgodnie z harmonogramem 

konkursów 
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Udział w konkursach gwary śląskiej 

 

 

Organizowanie wyjść, wycieczek do lokalnych 

miejsc pamięci „Wełnowieckim szlakiem 

historii” oraz do  miejsc  ważnych dla Śląska, 

prezentacje, konkursy 

 

Zapoznawanie uczniów z literaturą i tradycją 

oraz sylwetkami osób ważnych dla kultury, 

sztuki i tradycji naszego regionu 

 

Stwarzanie sytuacji propagujących 

 kulturę naszego regionu 

 

 

Wychowawcy 

 

 

Wychowawcy 

 

 

 

 

Wychowawcy 

 

 

 

Zgodnie z Planem Pracy Szkoły 

oraz ofertą poszczególnych 

instytucji 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Klasy IV  - VIII 
 

SFERA FIZYCZNA 

 
 

 ZADANIE SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN 

1. Modelowanie postaw prozdrowotnych 

poprzez promowanie zdrowego stylu życia 

(odżywianie, aktywność higiena): 

▪ kształtowanie prawidłowych 

nawyków żywieniowych 

▪ kształtowanie prawidłowych 

nawyków higieny 

▪ promowanie wiedzy na temat 

zdrowia fizycznego i psychicznego 

 

Opracowanie planu zadań Szkoły Promującej 

Zdrowie. Realizacja zadań SPZ. 

 

Higiena jamy ustnej i higieny osobistej w wieku 

dojrzewania, dbania o czystość i schludny wygląd. 

 

 

Przypominanie zasad  higieny w związku z 

COVID-19 – mycie i dezynfekcja rąk, bezpieczne 

użytkowanie maseczek, dystans społeczny. 

 

Prawidłowa postawa ciała podczas zajęć 

lekcyjnych, pracy przy komputerze oraz nauki 

online w związku z COVID-19 – pogadanki, 

przypominanie zasad. 

 

Pogadanki na temat schludnego wyglądu zgodnie z 

zapisami zawartymi w Statucie Szkoły „Dress code 

w szkole”. 

 

Realizacja działań w ramach „Programu dla szkół” 

– kl. IV-VI. 

 

Organizowanie różnych form aktywności sportowej 

w tym zajęć i zawodów sportowych 

 

Jak odżywiać się zdrowo i z głową? – kl. IV-VI 

Jak prawidłowo się odżywiać aby być zdrowym. 

Współczesne choroby związane z odżywianiem - 

bulimia, anoreksja, otyłość. Kl. VII-VIII. 

G. Burzyńska oraz zespół ds. 

SPZ 

 

Higienistka szkolna, 

wychowawcy, nauczyciele 

 

 

Higienistka szkolna, 

wszyscy nauczyciele 

 

 

Wychowawcy, nauczyciele 

 

 

 

 

Wychowawcy, nauczyciele 

 

 

 

K. Czyż 

 

 

Nauczyciele wychowania 

fizycznego 

 

Wychowawcy kl. IV-VI 

 

Wychowawcy kl. VII-VIII 

 

Cały rok szkolny 

 

 

Zgodnie z harmonogramem 

higienistki szkolnej, na bieżąco 

wychowawcy i nauczyciele 

 

Na bieżąco cały rok szkolny 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

Cały rok szkolny  

 

 

 

Cały rok szkolny  

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

Zgodnie z planem pracy 

wychowawcy klasowego, I 

półrocze 
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Co wiem o chorobach zakaźnych – zajęcia w ramach 

profilaktyki chorób zakaźnych. 

 

Profilaktyka zdrowia: 

-Istotne problemy zdrowotne- co to jest zdrowie 

fizyczne i psychiczne?- kl. IV-VI 

Jak rozpoznać depresję i jak sobie z nią radzić? – kl. 

VII-VIII 

 

Organizacja „Sportowej wiosny z 17-stką” 

 

Realizacja zadań w ramach ogólnopolskiego 

programu „Bieg po zdrowie” 

 

Realizacja zadań wynikających z programu 

„Kibicuję Fair Play” 

 

Realizacja zadań wynikających z programu 

„Trzymaj Formę” 

 

Przyrządzanie obiadów w stołówce szkolnej z 

wykorzystaniem dobrej praktyki gmp oraz systemu 

HACCAP 

 

Wpływ izolacji społecznej spowodowanej edukacją 

zdalna na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – 

spotkanie z rodzicami. 

 

 

Wychowawcy kl. IV-VIII 

 

 

Wychowawcy kl. IV-VI 

 

 

Wychowawcy kl. VII_VIII 

 

 

P. Głowik, M. Zieliński 

 

M. Wystel 

 

 

M. Wystel 

 

 

P. Głowik 

 

 

 

Intendent, pracownicy 

stołówki szkolnej 

 

 

Pedagog, psycholog 

 

Zgodnie z kalendarzem 

wychowawcy klasowego, I 

półrocze 

 

Zgodnie z kalendarzem 

wychowawcy klasowego, I 

półrocze 

 

 

 

Czerwiec 2022 

 

Zgodnie z ofertą 

 

 

2021/2022 

 

 

2021/2022 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

Wrzesień 2021 

2. Wypracowanie umiejętności samodzielnego 

wyboru zachowań chroniących zdrowie 

własne i innych 

▪ uświadamianie skutków 

wynikających z używania środków 

uzależniających  

▪ uświadomienie skutków uzależnienia 

od urządzeń multimedialnych. 

 

Eliminowanie zagrożeń związanych z używkami: 

-wpływ papierosów i e-papierosów na zdrowie- kl. 

IV-V 

-wpływ używek  i substancji psychoaktywnych na 

zdrowie: używki, alkohol, papierosy, e-papierosy, 

dopalacze, narkotyki – kl. VI-VIII 

 

Wskazywanie rodzicom instytucji , które pomagają  

młodzieży w razie kontakty z substancjami 

psychoaktywnymi.  

 

Wychowawcy, psycholog  

pedagog, higienistka 

 

 

 

 

 

wychowawcy, pedagog, 

psycholog 

 

 

pedagog, psycholog 

Zgodnie z planem pracy 

wychowawcy klasowego, I 

półrocze 

 

 

 

 

Zgodnie z potrzebami 

 

 

 

Zgodnie z ofertą  
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Zorganizowanie spotkania dla rodziców klas.  ze 

specjalista do spraw uzależnień 

(multimedia/używki i substancje psychoaktywne) 

 

Prowadzenie systematycznych obserwacji uczniów 

w celu wczesnej interwencji w sprawach 

uzależnień. Informowanie rodziców/prawnych 

opiekunów o widocznej zmianie w zachowaniu 

dziecka, wskazywanie odpowiednich instytucji 

pomocowych. Spotkania indywidualne z rodzicami. 

 

Udział w programach profilaktyki uzależnień 

 

 

Profilaktyka uzależnień –spotkanie ze specjalistami 

dla kl. VII-VIII 

 

Współpraca z instytucjami i organizacjami o 

charakterze profilaktycznym 

 

Czy Internet może być zagrożeniem współczesnego 

człowieka? 

 

Konsekwencje „spotkań towarzyskich” w świecie 

wirtualnym. Zachowania pozytywne i negatywne. 

 

Konkursy plastyczne związane z uzależnieniami: 

- od multimediów 

- od różnych używek i substancji psychoaktywnych 

 

Prezentowanie uczniom atrakcyjnych, 

konstruktywnych  form spędzania czasu, 

organizowanie kół zainteresowań, wyjść, 

wycieczek, w tym wycieczek zdalnych  

 

Zapoznanie uczniów i rodziców z ofertą zajęć 

pozalekcyjnych  

 

Indywidualne spotkania z uczniem i rodzicem    

„Jak pracować , żeby być szczęśliwym i 

efektywnym w szkole i poza nią. Zwrócenie uwagi 

na problemy związane z edukacją zdalną izolacją 

społeczną” 

 

 

 

Pedagog, psycholog, 

wychowawcy 

 

 

 

 

 

Pedagog, psycholog, 

wychowawcy  

 

Pedagog, psycholog 

Wychowawcy  

 

Pedagog, psycholog 

 

 

Nauczyciele informatyki 

 

 

Wychowawcy 

 

 

 

Pedagog, psycholog 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog, 

psycholog 

 

 

 

wychowawcy 

 

 

Wychowawcy, nauczyciele 

Wychowawcy, 

Pedagog, psycholog 

 

 

 

 

 

 

Na bieżąco wg potrzeb 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z ofertą  

 

 

Zgodnie z ofertą 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

I półrocze 

 

 

Zgodnie z kalendarzem 

wychowawcy klasowego , II 

półrocze 

 

I półrocze 

II półrocze 

 

 

I i II półrocze 

 

 

 

 

Zgodnie z ofertą szkoły 

 

 

Zgodnie z potrzebami 

Cały rok szkolny 
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Promowanie programu szczepień przeciw COVID-

19 

 

Realizacja zadań związanych z ogólnopolską 

kampanią „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 

G. Burzyńska, J. Dziuba, I. 

Jeżewska 

 

 

Psycholog, pedagog 

Wrzesień 2021 

 

 

 

Zgodnie z ofertą 

3. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom. Zapewnienie uczniom bezpieczeństw podczas lekcji 

i przerw - aktywne pełnienie dyżurów nauczycieli. 

 

Wsparcie ze strony pracowników obsługi w 

zakresie monitorowania osób będących na terenie 

szkoły 

 

Opieka higienistki szkolnej,  dbałość o 

przestrzeganie procedur bezpieczeństwa 

dotyczących pandemii. COVIC-19 

 

Systematyczne pogadanki z uczniami na temat 

bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach, w 

tym podczas nauki i zabawy,  w kontaktach z obcymi 

i anonimowych kontaktach podczas korzystania z 

cyberprzestrzeni, korzystania z TIK przypominanie 

regulaminów i procedur.  

 

Udział uczniów w konkursach i programach 

związanych z bezpieczeństwem 

 

Zdobywanie karty rowerowej 

 

Zapoznanie uczniów z drogami ewakuacyjnymi w 

szkole. Przeprowadzanie alarmów próbnych na 

wypadek pożaru lub ataku terrorystycznego 

 

Szkolenia nauczycieli w zakresie pierwszej 

pomocy, przeciwpożarowe, BHP i innych o 

tematyce bezpieczeństwa 

 

 

Prowadzenie monitoringu wizyjnego 

 

Nauczyciele 

 

 

 

Pracownicy obsługi 

 

 

 

Higienistka, dyrekcja 

 

 

Wychowawcy, wszyscy 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele 

 

 

G. Marciniak 

 

Inspektor BHP, Dyrekcja, 

wychowawcy 

 

 

 

Dyrekcja, inspektor BHP 

 

Dyrekcja 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

II półrocze 

 

Zgodnie z harmonogramem 

BHP 

 

 

 

Zgodnie z harmonogramem 

szkoleń 

 

 

 

Na bieżąco 
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Zapoznanie i systematyczne przypominanie 

uczniom procedur i regulaminów bezpieczeństwa w 

szkole, w tym  uwzględniającymi związanych 

związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania 

się COVID- 19 

 

Bezpieczeństwo na drodze –  przypomnienie zasad 

ruchu drogowego pogadanki 

 

Realizacja zadań wynikających z Miejskiego 

Programu „Bezpieczne Dziecko – Przyjaciel 

Sznupka. Bezpieczny Nastolatek”. 

 

Współpraca z przedstawicielami policji i straży 

miejskiej w zakresie tematyki bezpieczeństwa w 

różnych sytuacjach dostosowane do warunków 

pandemii. 

Wychowawcy, nauczyciele, 

wszyscy pracownicy 

 

 

 

 

 

wychowawcy 

 

 

A.Glinkowska, 

wychowawcy 

 

 

 

Pedagog, psycholog 

Wrzesień 2021, cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień 2021 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

Zgodnie z możliwościami i 

potrzebami 

 

 

SFERA PSYCHICZNA (EMOCJONALNA I INELEKTUALNA) 
 

 

 ZADANIE SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN 

1. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za 

siebie i innych. 

Zapoznanie uczniów z regulaminami 

obowiązującymi w szkole, Statutem, procedurami 

bezpieczeństwa, procedurami dotyczącymi COVID- 

19 konsekwentne ich przestrzeganie. 

 

Realizacja zadań Akademii Wolontariusza 

„Promyczek”- kształtowanie wrażliwości na 

potrzeby innych. 

 

Integracja zespołów klasowych po czasie edukacji 

zdalnej, budowanie pozytywnych relacji 

rówieśniczych. Budowanie relacji uczeń – uczeń, 

uczeń - nauczyciel 

Podejmowanie działań w zakresie wypracowania 

odpowiedzialnych zachowań za siebie i innych,  

przekazywanie wartości: szacunek, tolerancja, 

Wychowawcy, wszyscy 

pracownicy szkoły. 

 

 

 

 

A. Olczyk, A. Gładysz . Dziuba,  

 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, nauczyciele, 

pedagog, psycholog 

Wrzesień 2021, cały rok 

szkolny 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 
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dobro, prawda, piękno, szlachetność, empatia, 

asertywność. Rozmowy, bieżące pogadanki. 

 

„Trudne chwile – jak sobie radzić?” wypracowanie 

u uczniów umiejętnego radzenia sobie w sytuacjach 

trudnych: radzenie sobie z własnymi emocjami, 

złością własną i innych. 

 

 

Cyberprzemoc oraz jej skutki moralne i prawne. 

Przeprowadzenie pogadanek w kl. VII-VIII. 

Współpraca z policją.  

 

Obserwacja uczniów oraz reagowanie na sygnały 

dotyczące agresji rówieśniczej, przemocy, 

wykluczenia z grupy.: współpraca wychowawców, 

nauczycieli, specjalistów, indywidualne rozmowy z 

uczniami, pogadanki w klasach, konsultacje z 

pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz 

specjalistami. 

 

„Odpowiedzialność w sieci”- nie dla hejtu i 

cyberprzemocy  

 

Realizacja innowacji pedagogicznych 

 

Tydzień Życzliwości i Integracji 

 

 

 

 

wychowawcy 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog. 

psycholog 

 

 

Wychowawcy, nauczyciele, 

pedagog, psycholog 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy 

 

 

 

nauczyciele 

  

M. Kazuch, a. Olszewska, A. 

Złomek, J. Dziuba, T. Jamróz 

 

 

 

 

Zgodnie z kalendarzem 

wychowawcy klasowego, I 

półrocze 

 

 

 

zgodnie z potrzebami 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z kalendarzem 

wychowawcy klasowego, I 

półrocze 

 

Cały rok szkolny 

 

Listopad 2021 

 

2. Doskonalenie umiejętności dbania o własny 

rozwój. 

Prowadzenie zajęć rozwijających pasje, 

zainteresowania i zdolności uczniów, wyjścia do 

miejsc kulturalno-edukacyjnych – w tym online.  

 

Przygotowanie występów artystycznych na 

uroczystości szkolne, prezentowanie talentów na 

forum klasy i szkoły. 

 

Rozpoznawanie predyspozycji uczniów, 

kształtowanie kompetencji kluczowych, współpraca 

z poradniami psychologiczno –pedagogicznymi. 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

Nauczyciele, wychowawcy 

 

 

 

 

Nauczyciele, wychowawcy,  

pedagog, psycholog 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

Zgodnie z planem pracy szkoły 

i potrzebami 

 

 

 

Cały rok szkolny 
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Indywidualna praca z uczniem wybitnie 

uzdolnionym przygotowanie go do konkursów, 

olimpiad. Organizacja i uczestnictwo w różnego 

rodzaju konkursach. 

 

Udział w projekcie „Szkoła najlepszych” 

realizowanym przy współpracy z III LO im. A. 

Mickiewicza w Katowicach – udział najlepszych 

uczniów 

 

Prowadzenie przez klasy kalendarza sprawdzianów. 

 

Prowadzenie zajęć wymagających samodzielności, 

kreatywności i innowacyjności m.in. poprzez 

realizowanie projektów edukacyjnych. Korzystanie 

z różnych źródeł informacji. 

 

Stosowanie różnorodnych metod w motywowaniu 

uczniów do nauki, rozwijanie umiejętności uczenia 

się, radzenia sobie z sukcesami i porażkami 

własnymi oraz innych osób. Wskazywanie dzieciom 

i rodzicom efektywnych sposobów uczenia się, 

radzenia sobie ze  stresem  

 

„Jak się uczyć, aby się nauczyć” – zajęcia 

poświęcone technikom uczenia się. 

 

 

Realizacja podstawy programowej 

z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego 

rozwoju dziecka, indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych każdego ucznia. 

 

Organizowanie różnych form pomocy  

(specjalistycznych, rewalidacyjnych, z zakresu 

preorientacji zawodowej)dla uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych i wychowawczych . 

 

Wspieranie uczniów zgodnie z jego potrzebami, 

współpraca z poradniami specjalistycznymi. 

 

Nauczyciele, wychowawcy 

 

 

 

 

K. Serwicka, nauczyciele 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

Wszyscy nauczyciele  

 

 

 

Nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

Dyrektor,  nauczyciele specjaliści 

 

 

 

 

Pedagog, psycholog, nauczyciele 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

Wg. harmonogramu projektu 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z kalendarzem 

wychowawcy klasowego 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 



41 
 

Udzielania wsparcia uczniom w sytuacjach 

kryzysowych, w trudnej sytuacji życiowej, . 

 

Roztropne wykorzystywanie w pracy z uczniem 

nowoczesnych technologii TIK, pogadanki nt. 

mądrego wyboru aplikacji i programów 

komputerowych, rozważnego korzystania z 

zasobów Internetu oraz z zagrożeń związanych z 

cyberprzemocą  

 

Realizacja zadań wynikających z 

Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa 

Zawodowego 

 

Wdrażanie nowej podstawy programowej w kl. VIII  

zgodnie z założeniami reformy systemu edukacji. 

 

Prowadzenie Biblioteczki Metod skutecznego 

Uczenia się. 

Wychowawcy, pedagog, 

psycholog 

 

Nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

A.Olczyk, nauczyciele, zespól 

doradztwa zawodowego 

 

 

Nauczyciele 

 

 

Nauczyciele biblioteki szkolnej 

Cały rok szkolny 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

Cały rok szkolny 

 

3. Pomoc rodzicom, nauczycielom w 

rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 

Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka 

w szkole i poza nią. 

 

Rodzice partnerami szkoły -doskonalenie 

współpracy wychowawczej pomiędzy 

nauczycielami i rodzicami.  

 

Przekazywanie rodzicom, opiekunom, 

nauczycielom materiałów edukacyjnych oraz 

informacji na temat problemów  dzieci i młodzieży 

oraz skutecznych sposobów prowadzenia działań 

wychowawczych i profilaktycznych (opracowania, 

prezentacje, warsztaty, spotkania ze specjalistami)  

 

Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem. 

 

Konsultacje dla rodziców. 

 

 

Podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie 

rozwiązywania trudności lub eliminowania 

zagrożeń, rozwiazywania sporów, mediacja 

Wychowawcy, Nauczyciele 

 

 

Wychowawcy, pedagog, 

psycholog 

 

 

 

Wychowawcy, Nauczyciele, 

pedagog, psycholog 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

Wychowawcy, nauczyciele, 

pedagog, psycholog 
 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

Na bieżąco 

 

Listopad  2021 

Kwiecień 2022r. 

 

Na bieżąco 
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Zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły i 

regulaminami, programami w tym procedurami 

dotyczącymi COVID-19 

 

 

Udostępnianie wykazu instytucji, gdzie można 

uzyskać pomoc specjalistyczną, zamieszczenie w 

holu szkoły oraz na stronie Internetowej szkoły  

„Ważnych telefonów”, bieżąca aktualizacja 

 

Realizacja programów, projektów i innowacji 

pedagogicznych o charakterze wychowawczym 

 

Podnoszenie kompetencji wychowawczych  

nauczycieli poprzez udział w szkoleniach, kursach 

itp. 

Wychowawcy, pedagog, 

psycholog, RPU 

 

 

Psycholog, pedagog 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele i specjaliści 

 

 

 

Nauczyciele 

Wrzesień 2021 

 

 

 

Wrzesień/ październik 2021/ 

Na bieżąco 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

Cały rok szkolny zgodnie z 

planem  

4. Eliminowanie napięć psychicznych 

spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi 

oraz trudnościami w nauce. 

Organizacja zajęć w ramach pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej 

 

Indywidualne rozmowy z pedagogiem i 

psychologiem 

 

Współpraca z PPP 

 

 

Organizacja zajęć w ramach edukacji włączającej. 

 

 

 

Udzielanie uczniom pomocy w bieżącej pracy 

 

Motywowanie do podejmowania wysiłku 

intelektualnego, niwelowanie stresu, zauważanie 

starań i wkładu pracy ucznia, wzmacnianie poczucia 

własnej wartości podczas wszystkich zajęć, 

wskazywanie dzieciom i rodzicom efektywnych 

sposobów uczenia się. Budowanie pozytywnej 

samooceny. 

 

Integracja grupy rówieśniczej w trakcie zajęć z 

uczniami. Kształtowanie prawidłowych relacji. 

 

Dyrekcja, wychowawcy, 

pedagog, psycholog 

 

Pedagog, psycholog 

 

 

Pedagog, psycholog 

 

Dyrekcja, wychowawcy, 

nauczyciele, specjaliści 

 

 

 

Nauczyciele 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele, pedagog, psycholog 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 
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Stosowanie metod aktywizujących, metod TIK w 

czasie zajęć z uczniami , również w czasie  

kształcenia drogą online 

 

Prowadzenie dokumentacji wychowawcy klasowego 

 

Wspieranie wszystkich uczniów w różnych 

sytuacjach, udzielanie wsparcia w nauce,  w 

sytuacjach stresowych, konfliktowych, pomoc 

pedagogiczno-psychologiczna. Zindywidualizowane 

podejście do ucznia. 

 

„Co wpływa na moje sukcesy i porażki- czyli jak się 

motywować i radzić sobie ze stresem?– zajęcia z 

wychowawcą  

 

Nauczyciele 

 

 

 

Wychowawcy  

 

 

Wychowawcy, nauczyciele 

,pedagog, psycholog 

 

 

 

wychowawcy 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

Zgodnie z kalendarzem 

wychowawcy klasowego, II 

półrocze 

 

 

 

 

 

SFERA SPOŁECZNA 
 

 ZADANIE SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN 

1. Kształtowanie postaw otwartości na drugiego 

człowieka. 

Wzmacnianie pozytywnego klimatu szkoły 

między innymi poprzez: 

- przestrzeganie norm i zasad,  

-kształtowanie umiejętności efektywnego 

porozumiewanie się,  

- budowania i umacnianie prawidłowych relacji 

rówieśniczych, 

- integrowanie zespołów klasowych,  

- wyrabianie szacunku i tolerancji w stosunku do 

innych, 

- reagowanie na krzywdę drugiego człowieka, 

agresję, 

-rozwiązywanie konfliktów bez przemocy, 

- uczenie zasad demokracji, samorządności 

-kształtowanie umiejętności rozpoznawania 

własnych emocji i radzenia sobie z nimi, 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 
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Opracowanie Kontraktów klasowych  

 

Organizowanie pomocy koleżeńskiej „Jesteśmy 

mili i pomocni”- Działalność Klasowych Kręgów 

Rad 

 

Upowszechnianie Konwencji Praw Dziecka 

 

 

 

 

 

Rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów  

 

 

Udział w akcjach społecznych. Współpraca z 

instytucjami wspomagającymi potrzebujących. 

Kształtowanie postawy szlachetności. 

 

 

„Co znaczy być szlachetnym i wartościowym 

człowiekiem? - przeprowadzenie zajęć 

rozwijających tolerancję, szacunek, wzajemne 

zaufanie ,szlachetność , dobro. 

 

Kształtowanie postawy empatii i otwartości na 

drugiego człowieka, zabaw pozbawionych agresji 

słownej i fizycznej  

 

Rozpowszechnianie wśród uczniów postawy 

szlachetności,  równości, tolerancji , szacunku do 

innych bez względu na kolor skóry , pochodzenie, 

przekonania 

 

Zapoznanie uczniów z zasadami zachowania w 

świetlicy szkolnej, regulaminami świetlicy 

szkolnej oraz procedurami dotyczącymi COVID- 

19  

 

Prowadzenie całorocznego konkursu „Kulturalny 

Świetliczak” 

 

 

 

Wychowawcy 

 

wychowawcy 

 

 

Wychowawcy 

Rzecznik Praw Ucznia, 

nauczyciele , pedagog, 

psycholog 

 

Nauczyciele, pedagog, 

psycholog 

 

Członkowie Akademii 

Wolontariusza 

„ Promyczek”, RSU, 

nauczyciele 

 

 

Wychowawcy,  

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

Nauczyciele 

 

 

 

 

Nauczyciele świetlicy  

 

 

 

 

Nauczyciele świetlicy 

 

 

 

 

Wrzesień 2021 

 

Cały rok szkolny 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

Na bieżąco 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

Zgodnie z kalendarzem 

wychowawcy klasowego, II 

półrocze 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

Wrzesień 2021r. 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 
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Bieżąca ocena własnego zachowania- 

autorefleksja 

 

Wychowawcy, nauczyciele  

Cały rok szkolny 

 

 

2. Doskonalenie umiejętności stosowania norm 

społecznych oraz nawiązywania prawidłowych 

relacji w oparciu o wartości. 

Organizowanie wyborów do Samorządów 

Klasowych i Samorządu Uczniowskiego 

Praca w Samorządach Klasowych, zachęcanie 

uczniów do działalności na rzecz klasy i szkoły 

 

Opracowanie kontraktów klasowych z 

uwzględnieniem kultury słownej i dbałością o 

relacje rówieśnicze 

 

Prowadzenie mediacji w przypadku sytuacji 

konfliktowej, rozmowy interwencyjne 

 

Prowadzenie zajęć wymagających współpracy – 

praca w grupach także podczas pracy z 

wykorzystaniem metod TIK i nauki zdalnej 

 

Pogadanki na temat kultury osobistej i kultury 

słowa w relacjach koleżeńskich. Integracja klasy, 

środowiska szkolnego. 

 

Dokonywanie samooceny zachowania 

 

Wypracowanie prawidłowych relacji 

rówieśniczych –szlachetność , dobro, tolerancja, 

szacunek, koleżeństwo,  przyjaźń jako podstawa 

prawidłowych relacji społecznych klasy  

 

Współpraca z rodzicami w zakresie niwelowania 

przejawów agresji i przemocy – rozmowy 

indywidualne, kierowanie na konsultacje do 

specjalistów 

 

Organizowanie zajęć i pogadanek  

zapobiegających zachowaniom agresywnym w 

tym agresji słownej 

 

Współpraca z Sądem  dla Nieletnich i kuratorami 

 

 

 

Opiekunowie SU, 

wychowawcy 

 

 

 

Wychowawcy 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog, 

psycholog 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

Wychowawcy 

 

wychowawcy 

 

 

 

 

Wychowawcy 

 

 

 

 

Wychowawcy , pedagog, 

psycholog, 

 

 

Dyrekcja, pedagog, 

psycholog,  

wychowawcy 

 

Wrzesień 2021 

Czerwiec 2022 

 

 

 

Wrzesień/ Październik 2021 

 

 

 

Cały rok szkolny. 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

1 raz / miesiąc 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

Cały rok szkolny 
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Prowadzenie Procedury Niebieskiej Karty – 

współpraca z MOPS i OIK. 

 

Organizowanie wyjść na imprezy kulturalne 

(zgodnie z możliwościami i procedurami 

dotyczącymi COVID- 19 ), zwracanie uwagi na 

zachowanie zasad bezpieczeństwa, przestrzeganie 

procedur covid-19 oraz zasady savoir vivre w 

różnych miejscach. 
 

„Jestem dobry dla innych” – pogadanki w klasach 

na temat zachowania wobec innych, kultury 

słowa, przestrzegania norm społecznych, radzenia 

sobie w sytuacji konfliktu..itp. 

 

Pogadanki o kulturze i szacunku w świetlicy 

szkolnej  „Grunt to dobre wychowanie” 

 

Konkurs plastyczny  dla uczniów  kl. I-VIII ”Inny 

czyli jaki?”- integracja w oczach dziecka 

 

Mamy prawa, mamy obowiązki –zapoznanie 

uczniów z prawami i obowiązkami 

ucznia/dziecka 

Dyrektor, pedagog, 

psycholog ,wychowawcy 

 

Wychowawcy, nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog, 

psycholog 

 

 

 

Nauczyciele świetlicy 

 

 

Pedagog, psycholog  

 

 

Wychowawcy. RPU,  

W zależności od potrzeb 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

Na bieżąco wg. potrzeb 

 

 

 

 

Na bieżąco 

 

 

I półrocze 

 

 

Cały rok szkolny 

3. Propagowanie pozytywnych wzorów społecznych. Realizacja ogólnopolskiego projektu 

edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy”  

 

 

 

 

 

 

„Szkolna Kasa Oszczędności – Jak bezpiecznie 

zarządzać własnymi finansami?”  

 

„Odpowiedzialność prawna nieletnich” – poznanie 

aktów prawnych, kl. VII-VIII 

 

 

Nagradzanie uczniów za pozytywne zachowanie – 

wyeksponowanie klasach nazwisk uczniów 

zawsze przygotowanych do zajęć 

 

A. Olszewska 

M. Kazuch 

E. Lisak 

T. Jamróz 

J. Maselik 

G. Burzyńska 

 

 

Opiekun SKO 

 

 

Pedagog, psycholog 

 

 

 

Wychowawcy 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

I półrocze 

 

 

Zgodnie z kalendarzem 

wychowawcy klasowego 

 

 

Na bieżąco 
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Rozmowy indywidualne oraz pogadanki w klasach 

na temat radzenia sobie w sytuacji konfliktowej 

 

 

Nagradzanie „Najlepszych uczniów” na koniec 

roku szkolnego 

 

Prezentowanie osiągnięć uczniów na forum 

szkoły i w środowisku lokalnym 

 

Organizowanie spotkań lub prezentowanie 

sylwetki osób reprezentujących ważne dla 

społeczeństwa wartości 

 

Omawianie cech bohaterów na podstawie lektur. 

 

 

„Kim dla mnie jest rodzina”- propagowanie 

pozytywnych wzorców rodziny. 

 

 

Organizacja Dnia Rodziny  

 

 

Organizacja szkolnego konkursu dla kl. IV-VIII 

„Mój czas z rodziną” 

 

Organizacja konkursu „Książka – Moja rodzina i 

ja” dla uczniów kl. IV-VIII 

 

Zapoznawanie uczniów z postaciami, będącymi 

wzorcami moralnymi.  

 

200 lecie urodzin C. K. Norwida  

Wychowawcy, pedagog, 

psycholog 

 

 

Wychowawcy, Dyrektor 

 

 

Wychowawcy, nauczyciele 

 

 

Nauczyciele 

 

 

 

Wychowawcy 

 

 

Wychowawcy 

 

 

 

A.Pietrzczyk, P. Bocheńska, 

H. Wilk 

 

H. Wilk, A. Olczyk 

 

 

Pedagog, psycholog 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

M. Kazuch, A. Olczyk, H. 

Wilk 

Na bieżąco 

 

 

 

Czerwiec 2022 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

Zgodnie z kalendarzem 

wychowawcy klasowego, II 

półrocze 

 

Czerwiec 2022 

 

 

II półrocze 

 

 

II półrocze 

 

 

Zgodnie z planem pracy 

 

 

Wrzesień 2021 

 

 

 

SFERA AKSJOLOGICZNA (DUCHOWA) 

 
 

 ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN 
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1. Stwarzanie sytuacji umożliwiających 

wypracowanie własnego systemu wartości. 

- promowanie działalności ekologicznj 

- budowanie własnego systemu wartości 

- promowanie sytuacji umożliwiających naukę 

zasad równości i demokracji 

Organizacja i udział  w akcjach i inicjatywach 

proekologicznych  takich jak: 

-Sprzątanie świata 

- Kształtowanie nawyku segregacji odpadów 

- Dzień Ziemi 

 

Akcja szkolna „Zbieramy baterie” 

 

 Realizacja programu z Fundacji Arka, udział w 

akcjach „Zielona Ręka” 

 

 

Udział w zajęciach przy współpracy z pałacem 

Młodzieży Klub „Gaja” 

 

Realizacja norweskiego projektu ekologicznego 

– podnoszenie świadomości na temat 

łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się 

do ich skutków 

 

Promowanie działań związanych z opieką nad 

zwierzętami: 

-współpraca ze śląskim ZOO 

- opieka nad hotelem dla pszczół 

-zbiórka dla Burka 

 

 

„Ja i planeta- promowanie działań na rzecz 

środowiska naturalnego 

 

 

Jesteśmy eko – odpowiedzialni. Uświadamianie 

uczniom wpływu każdego człowieka na 

środowisko naturalne 

 

Stwarzanie sytuacji do rozwoju własnego 

systemu wartości: 

Nauczyciele koordynatorzy, 

 

T. Tyczka 

M. Jóźwiak, nauczyciele 

T. Tyczka, M. Jóźwiak 

 

T. Tyczka 

 

T. Tyczka 

 

 

 

R. Kajstura 

 

 

Dyrektor 

 

 

 

 

 

 

A. Olszewska 

R. Kajstura 

A.Złomek, A.Olczyk, A.Głady 

 

 

Wychowawcy  

 

 

 

Wszyscy nauczyciel podczas 

zajęć edukacyjnych 

 

 

Wychowawcy,  

 

 

Wg Planu Pracy szkoły 

 

Wrzesień 2021 

Cały rok szkolny 

Kwiecień 2022 

 

Cały rok szkolny 

 

Cały rok szkolny 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

Zgodnie z harmonogramem 

Wydziału Edukacji 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

Cały rok szkolny 

Październik 2021 

 

Zgodnie z kalendarzem 

wychowawcy klasowego , II 

półrocze 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

Cały rok szkolny 
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- budowanie poczucia własnej wartości 

uczniów m.in. poprzez poznawanie mocnych i 

słabych stron, wzmacnianie wiary w siebie 

- wykorzystywanie codziennych sytuacji 

szkolnych do nauki odróżniania dobra od zła,  

- wskazywanie postaci godnych naśladowania  

 

Wykorzystywanie codziennych sytuacji 

szkolnych i pozaszkolnych do uświadamiania 

dzieciom odmienności osób 

niepełnosprawnych, innej narodowości, 

wyznania, tradycji kulturowej. Integrowanie 

uczniów ze względu na różnice kulturowe. 

 

Organizowanie zajęć wskazujących 

różnorodność narodowości,  kultur, tradycji: 

- organizacja Dnia Regionalnego, 

 

- organizacja Jasełek 

- organizacja kiermaszu bożonarodzeniowego 

- organizacja Europejskiego Tygodnia 

Demokracji Lokalnej 

 

- organizowanie Rekolekcji wielkopostnych 

 

- organizacja Dnia Europejskiego 

 

 

Pogadanki na temat poszanowania życia na 

każdym etapie rozwoju człowieka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

 

Nauczyciele koordynatorzy: 

 

M.Szymik, J. Maselik, A. 

Komarnicka 

K. Hałas, J. Lubas 

A.Złomek 

 

K. Bartoszek, P. Bocheńska 

 

Dyrekcja, katecheci 

 

D. Józefowska, J. Komarnicka, 

A. Komarnicka, A. Olszewska 

 

Katecheci, nauczyciele etyki, 

wdżr, wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

Zgodnie z planem: 

 

Grudzień 2021 

Grudzień 2021 

Grudzień 2021 

Październik 2021 

 

Październik 2021 

 

Kwiecień 2022 

 

Maj 2022 

 

 

Cały rok szkolny 

2. Kształtowanie postaw obywatelsko- 

patriotycznych. 

-  

Organizowanie imprez i uroczystości 

rocznicowych o charakterze patriotycznym 

m.in. : 

-złożenie kwiatów pod pomnikiem na Skwerze 

Fojkisa dla upamiętnienia 82 rocznicy wybuchu 

II wojny światowej 

- udział w uroczystościach związane 

ze Świętem Zmarłych pod pomnikiem 

 

 

 

Opiekunowie SU, Dyrekcja, 

wychowawcy 

 

Opiekunowie SU, Dyrekcja, 

wychowawcy 

 

 

 

Wrzesień 2021 

 

 

Zgodnie z Planem Pracy SU i 

Planem Pracy Szkoły 



50 
 

na Skwerze Fojkisa 

- udział uczniów w uroczystościach związanych 

z majowymi świętami 

- zorganizowanie imprezy środowiskowej 

„Spotkanie  Pokoleń” 

 

Znaczenie symboli narodowych – szacunek dla 

tradycji, kształtowanie postaw patriotycznych 

 

Szanujemy symbole szkolne i państwowe - 

kształtowanie szacunku do tradycji 

 

Udział w akcji Narodowe Czytanie 

 

Wskazywanie wartości i postaw patriotycznych 

na podstawie utworów literackich i wydarzeń 

historycznych  

 

Organizowanie przez nauczycieli biblioteki 

szkolnej spotkań i konkursów o charakterze 

regionalnym lub patriotycznym 

 

M. Rusinowski, M. Szymik 

 

Dyrekcja, A. Marzec, M. 

Rusinowski 

 

Wychowawcy 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

H. Wilk, M. Kazuch. A. Olczyk 

 

Wychowawcy, nauczyciele 

 

 

 

 

 

nauczyciele biblioteki 

 

 

Zgodnie z planem pracy szkoły 

 

Maj 2022 

 

 

Cały rok szkolny  

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

Wrzesień 2021 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

 

zgodnie z planem pracy 

biblioteki szkolnej  

 

3. Kształtowanie poczucia tożsamości i 

przynależności kulturowej, narodowej, 

indywidualnej, regionalnej i etnicznej. 

Przeprowadzenie lekcji poświęconych historii 

naszej szkoły i sylwetce T. Kościuszki. 

 

Poznajemy kulturę różnych narodów- zajęcia 

związane z integracją kulturową ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na uczniów 

przybywających z zagranicy 

 

Organizacja Miejskiego Konkursu 

Recytatorskiego „Jesteśmy dziećmi Europy”  

 

Poznawanie dziedzictwa regionu poprzez 

projekt Odznaki Regionalnej „Śląsk” 

 

Udział w konkursach gwary śląskiej 

 

Nauczyciele  

 

 

wychowawcy, nauczyciele  

 

 

 

 

A.Glinkowska 

 

D.Józefowska M. Jóźwiak 

 

Zgodnie z planem 

 

 

Na bieżąco 

 

 

 

 

 

Kwiecień /maj 2022 

 

 

Cały rok szkolny 
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Organizowanie wyjść, wycieczek do lokalnych 

miejsc pamięci „Wełnowieckim szlakiem 

historii” oraz do  miejsc  ważnych dla Śląska, 

prezentacje, konkursy 

 

Zapoznawanie uczniów z literaturą i tradycją 

oraz sylwetkami osób ważnych dla kultury, 

sztuki i tradycji naszego regionu 

 

Stwarzanie sytuacji propagujących 

 kulturę naszego regionu 

 

Współpraca z muzeami , instytucjami 

propagującymi polskie i regionalne tradycje 

 

Udział w projekcie 1981-„Gdy umiera 

pamięć…” 

Wychowawcy, nauczyciele, 

nauczyciele biblioteki 

 

Wychowawcy 

 

 

Wychowawcy 

 

 

Wychowawcy 

 

 

Nauczyciele 

 

 

M. Rusinowski, K. Bartoszek 

 

Zgodnie z harmonogramem 

konkursów 

 

Zgodnie z Planem Pracy Szkoły 

oraz ofertą poszczególnych 

instytucji 

 

Cały rok szkolny 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

Zgodnie z potrzebami 

 

 

Od września do grudnia 2021 
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REALIZOWANE PROGRAMY WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNE 

 

1. Bezpieczne dziecko – przyjaciel Sznupka, Bezpieczny nastolatek 

1. Zachowaj Trzeźwy Umysł 

2. Nie pal przy mnie proszę 

3. Jestem u progu 

4. Florek w Małej Strażnicy 

5. Program ochrony powietrza województwa śląskiego 

6. Ratujemy i uczymy ratować 

7. Etyka nie tylko dla smyka 

8. Lepsza szkoła 

9. Program dla szkół 

10. Smak życia czyli debata o dopalaczach  - zgodnie z ofertą 

11. Bieg po zdrowie – zgodnie z ofertą 

12. Trzymaj formę 

13. Szkoła najlepszych 

14. Kibicuję Fair Play 

15. Lisek Ibisek pomoże dzieciom zrozumieć świat 

16. Kubusiowi przyjaciele natury 

17. Międzynarodowy projekt „Z kultura mi do twarzy” 

18. Ogólnopolski projekt edukacyjny „Zdrowo jem, więcej wiem” 

19. Ogólnopolski Program Ratownicy Czytelnictwa  

20. Ogólnopolski Program Profilaktyki Czerniaka 

 

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI WSPIERAJĄCYMI 

PRACĘ SZKOŁY: 

 

1. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ul. Sokolska 26 

2. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 5 

3. Specjalistyczna Poradnia Rodzinna 

4. Komisariat II Policji 

5. Komenda Miejska Policji 

6. Straż Miejska 

7. Sąd Rejonowy 

8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej TPPS nr 3 

9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej TPPS nr 5 

10. MOPS Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Katowicach 

11. Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii, Zespół  ds. Asysty 

Rodzinnej w  Katowicach. 

12. Zespół Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach 

13. Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

14. Miejski Dom Kultury „Dąb” 

15. Klub Sportowy „Kolejarz 24” 

16. Miejska Biblioteka Publiczna nr 6 

17. Muzeum Historii Katowic 

18. Muzeum Śląskie 

19. NOSPR 

20. ZOO 

21. Klub „Gaja” Pałac Młodzieży 

22. Centrum Informacji Europejskiej 
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23. Archiwum Państwowe w Katowicach 

24. Hospicjum Cordis 

25. Fundacja "Mam marzenie" 

26. Fundacja "Iskierka" 

27. Fundacja "Przystanek Schronisko" 

28. Sanepid w Katowicach 

29. Urząd Miasta Katowice  

30. Rada Jednostki Pomocniczej nr 11 Wełnowiec - Józefowiec 

31. Grupa Edukacyjna Sokrates  

 

EWALUACJA: 

Program Wychowawczo -Profilaktyczny jest poddawany bieżącemu monitoringowi. 

Formy ewaluacji w roku szkolnym 2021/2022 

1. Sprawozdania wychowawców z realizacji Planów Wychowawców Klasowych. 

1. Obserwacja zachowań uczniów. 

2. Ankiety skierowane do uczniów klas IV-VIII, nauczycieli i rodziców na temat klimatu 

szkoły i bezpieczeństwa środowiska szkolnego 

3. Analiza dokumentacji szkolnej min. Szkoły Promującej Zdrowie. 

4. Monitoring osiągnięć uczniów (frekwencja, oceny, zachowanie –uwagi i pochwały) 

5. Rozmowa kierowana/wywiad na temat klimatu szkoły i bezpieczeństwa wśród 

uczniów klas I-III 

Wyniki ww. działań zostaną uwzględnione przy tworzeniu Programu Wychowawczo – 

Profilaktycznego w roku szkolnym 2022/2023 

 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny opracował zespół nauczycieli w składzie: 

- Joanna Dziuba 

- Ilona Jeżewska 

- Alina Olszewska 

- Tamara Jamróz 
 

 

 

 
 

 


