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WPROWADZENIE

Program  uwzględnia  trzy  obszary:  ROZWÓJ  OSOBISTY,  ROZWÓJ  SPOŁECZNY,
PROFILAKTYKĘ  ZAGROŻEŃ.  Opracowany  został  w  oparciu  o  obowiązujące  akty  prawne
oraz wyniki diagnozy na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród społeczności szkolnej  
z  uwzględnieniem  uczniów,  rodziców,  nauczycieli  i  pracowników  obsługi.  Podstawowym
wyznacznikiem  dla  opracowania  treści  programu  stały  się  wartości  funkcjonujące  
w środowisku szkolnym oraz zagrożenia, z którymi mają styczność uczniowie. Istotą zaś stały
się działania, które chcemy podjąć wobec uczniów, rodziców i nauczycieli, by integrować całą
społeczność i  rozwijać jej mocne strony oraz wyposażać w wiedzę potrzebną do radzenia
sobie w sytuacjach trudnych. 

W  programie  zawarte  zostały  również  plany  pracy  realizowane  z  uczniami
przez wychowawców klas oraz narzędzia do dalszej diagnozy i ewaluacji działań. 
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CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA

Szkoła  Podstawowa im.  Ziemi  Śląskiej  w Piecach jest  szkołą  wiejską,  placówką publiczną,

działającą do tej pory w oparciu o statut nadany jej  w 1999 r.  (ówcześnie:  Gimnazjum im. Ziemi

Śląskiej w Piecach). W dziewięciu oddziałach (18 – 27 uczniów) uczy się 190 uczniów z pięciu sołectw

Gminy  Gaszowice  (Gaszowice,  Piece,  Łuków  Śląski,  Czernica,  Szczerbice).  Nauka  odbywa  się

jednozmianowo, szkoła dysponuje większą ilością sal lekcyjnych (12) niż oddziałów. 

Uczniowie (w znacznej większości autochtoni) wywodzą się przeważnie z rodzin robotniczych.

Na co dzień posługują się gwarą. Uwagę zwraca niski status ekonomiczny wielu z nich. Obserwuje się

silne więzy rodzinne – nie zawsze jednak pozytywne. Część uczniów potrzebuje dodatkowej pomocy

w nauce i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.                                                                  

Z  przeprowadzonych  ankiet  wynika,  że  spora  grupa  uczniów  miała  kontakt  z  nikotyną

(popularny jest e- papieros), mniejsza – z alkoholem. Dla części z nich nauka i wiedza nie są wartością.

Działalność  placówki  wspomagają  miejscowi  przedsiębiorcy,  w tym rodzice  uczniów, oraz

instytucje  publiczne  (Urząd  Gminy,  Gminna  Komisja  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych,

Stowarzyszenie Sumina – na rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska, parafie).

W szkole realizuje się wiele programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uniwersalnej,

rekomendowanych przez ministerstwo zdrowia czy PARPA, np. Archipelag Skarbów, Debata, Smak

Życia,  Bezpieczna+.  Część   kadry  pedagogicznej  posiada  kwalifikacje  do  prowadzenia  programów

Nasze spotkania, Elementarz II, Saper, czyli jak rozminować agresję, Młodzież na rynku pracy, Znajdź

właściwe rozwiązanie, Mediacje i negocjacje jako metody wychowawcze.

Szkoła jest  dobrze  wyposażona w sprzęt multimedialny.  Posiada pracownię komputerową

(11 stanowisk), tablice i rzutniki multimedialne, monitor interaktywny.  W  bibliotece  utworzono

Internetowe  Centrum  Informacji  Multimedialnej  (4  stanowiska  komputerowe  z  dostępem  do

Internetu i urządzenie wielofunkcyjne na użytek uczniów). Od ubiegłego roku szkolnego funkcjonuje

e-dziennik. Do szkoły przylega boisko sportowe ORLIK. W szkole jest kuchnia, w której można kupić

kanapki i napoje.

Wszyscy  uczniowie  korzystają  z  darmowych  podręczników  (program  rządowy),  a  kliku  –

z  darmowego  dożywiania.  Opiekę  medyczną  sprawuje  pielęgniarka  –  przez trzy  dni  

w  tygodniu.  Szkoła  zatrudnia  pedagoga  (etat),  logopedę  i  surdopedagoga  (prowadzą  zajęcia

rewalidacyjne z trojgiem dzieci). Pedagog i  wychowawcy współpracują z poradnią psychologiczno-
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pedagogiczną, ośrodkiem pomocy społecznej, policją, strażą pożarną, GKRPA i PCPR. Prowadzone są

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne i rozwojowe, a także szereg działań związanych z doradztwem

zawodowym. Słabą stroną placówki jest niewielka świetlica, której działalność ogranicza się głównie

do zabezpieczenia zastępstw za nieobecnych nauczycieli. 

Nauczyciele prowadzą koła zainteresowań i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. 

Wszyscy  nauczyciele  posiadają  wykształcenie  wyższe  z  przygotowaniem  pedagogicznym.  

Na bieżąco poszerzają kwalifikacje,  podejmując studia podyplomowe, zgodne z potrzebami szkoły

oraz uczestniczą w kursach i szkoleniach. 

Uczniowie  mają  możliwość  rozwijania  zainteresowań  poprzez  pracę  metodą  projektów

edukacyjnych  oraz  uczestnictwo  w  kołach  zainteresowań.  W  szkole  działa  koło  wolontariatu,

prowadzone są też akcje charytatywne.

Placówka promuje uczniów wyróżniających się w nauce, sporcie i pracy dla szkoły – są oni

nagradzani wycieczką pod koniec roku szkolnego. Przyznawane są również nagrody:  SPORTOWIEC

ROKU oraz NAJLEPSZY ABSOLWENT. 

Rodzice  większości  uczniów  uczestniczą  w  wywiadówkach.  Raz  w  roku  organizowane  

są zebrania profilaktyczno-wychowawcze z udziałem specjalistów. 
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LISTA WARTOŚCI ważnych dla społeczności:

Z  przeprowadzonych  ankiet  wynika,  że  cała  społeczność  szkolna  ceni  takie  wartości,  jak:

zdrowie,  miłość,  odpowiedzialność,  życie  rodzinne  (nad  wartości  materialne  przedkładają

niematerialne i moralne). 

Wnioski wynikające z diagnozy dotyczące całej społeczności są następujące:

- cenią sobie więzi,

- nad wartości materialne przedkładają dobra moralne;

- ważna jest rodzina i życie rodzinne; rodzina jest głównym przekazicielem wartości;

- ważne jest zdrowie (szeroko pojęte) i jasno określona jest otwartość na zdrowy styl życia (wielu

spośród uczniów nie spróbowało dotąd żadnego środka odurzającego, pracują nad sobą w sferze

emocji).

- cenią sobie przyjaźń;

Dla uczniów najważniejsza jest miłość. Wysoko wartościują też zaufanie, dobro, sprawiedliwość, 

dobra niematerialne, poświęcanie się dla innych. Jako ważne w przyszłości podają:

- być dobrym człowiekiem,

- znaleźć dobrą pracę,

- założyć rodzinę,

- spełnić marzenia.

Uczniowie  są  wrażliwi  na  krzywdę  innych  ludzi.  Są  otwarci  na  zmiany  i  podejmują  pracę  nad

pozytywną  zmianą  siebie.  Najczęściej  wybierają  zdrowy  styl  życia  (wolny  od  używek,  zachowań

ryzykownych, w tym seksualnych). Podejmują pracę nad sobą w sferze emocji. 

Dla  nauczycieli  i  innych  pracowników  szkoły  ważne  są:  życie  ludzkie  i  zdrowie,  życie  rodzinne,

wartości moralne, przyjaźń, pozytywny stosunek do ludzi, tolerancja.

Dla rodziców najważniejsze są: prawda, zdrowie, tolerancja, przyjaźń, miłość, odpowiedzialność.
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MOCNE STRONY (zasoby):

- mała społeczność, brak anonimowości,

- szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych (koła),

- nauczyciele z doświadczeniem,

- jednozmianowość,

- współpraca i otwartość uczniów i nauczycieli (dobra komunikacja),

- organizacja dodatkowych imprez, wyjazdów atrakcji,

- prowadzenie rekomendowanych programów profilaktycznych i wychowawczych,

- specjalistyczne szkolenia RP,

- reagowanie na sytuacje ryzykowne nauczycieli i uczniów,

- przyjazne obejście szkoły (miejsce do spędzania czasu na wolnym powietrzu, w tym siłownia),

- dostęp do pracowni komputerowej i WiFi,

- wartości niematerialne cenione wysoko w środowisku i społeczności szkolnej,

- otwartość na współpracę ze strony uczniów i nauczycieli,

- chęć rozwoju i zmiany ze strony uczniów.

SŁABE STRONY (deficyty):

- spędzanie czasu wolnego z telefonem (przerwy),

- skłonność do używek ze strony części społeczności uczniowskiej (e-papierosy, alkohol),

- niekonsekwencja w przestrzeganiu spójnych zasad wychowawczych przez wszystkich nauczycieli  
i pracowników szkoły,

- rozwiązania techniczne obejścia (mało kamer, dużo zakamarków),

- świetlica szkolna – małe pomieszczenie do spędzania czasu na przerwach i po lekcjach,

- niewielkie  znaczenie  punktualności,  obowiązkowości  i  pracowitości  wśród  wartości  i  norm
szanowanych przez uczniów.
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SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent  naszej szkoły:

1. Dobrze funkcjonuje w swoim środowisku, w domu rodzinnym, w szkole, w pracy.
2. Jest otwarty; ma pozytywny stosunek do otaczającej go rzeczywistości.
3. Posiada umiejętności efektywnego komunikowania się, współpracy

 oraz kontrolowania własnych emocji.
4. Jest świadomy dziedzictwa kulturowego świata.
5. Traktuje zdobywanie wiedzy jako podstawę swojego rozwoju.
6. Ceni sobie więzi, najważniejsza jest dla niego rodzina.
7. Przedkłada wartości niematerialne nad materialnymi.
8. Najważniejsza w życiu jest dla niego miłość, życie ludzkie, przyjaźń, zdrowie, 

odpowiedzialność, dążenie do celów:  
a) bycie dobrym człowiekiem,
b) znalezienie dobrej pracy,
c) założenie rodziny,
d) spełnienie marzeń.

9. Uważa rodzinę za przekaziciela wartości.
10. Jest wrażliwy na krzywdy innych ludzi
11. pracuje nad pozytywną zmianą siebie.
12. Preferuje zdrowy tryb życia:

a) brak kontaktu ze środkami psychoaktywnymi,
b) praca nad sobą w sferze emocji,
c) czeka na dojrzałość seksualną,
d) pracuje nad agresją.

13. Przyjmuje odpowiedzialność za swoje postępowanie i za swoją dalszą naukę.
14. Działa i funkcjonuje na bazie obowiązujących norm.
15. Rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia.
16. Współdziała w zespole.
17. Umiejętnie i twórczo rozwiązuje problemy i konflikty w sposób mediacyjny.
18. Odnosi się z szacunkiem do innych, jest tolerancyjny.
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CEL GŁÓWNY (misja):

zwiększenie skuteczności działań wychowawczych, edukacyjnych, informacyjnych, profilaktycznych 
wśród uczniów, ich rodziców (opiekunów) oraz nauczycieli i pracowników szkoły na rzecz bezpieczeństwa 

i tworzenia przyjaznego środowiska w szkole
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CELE I ZADANIA PROGRAMU (wizja szkoły)

I obszar: ROZWÓJ OSOBISTY

Cele Zadania szczegółowe Formy realizacji Odpowiedzialni
Wspieranie rozwoju osobowości. 1. Wprowadzenie uczniów w świat wartości:

a) formowanie u uczniów poczucia 
godności własnej osoby,

b) określanie własnego systemu wartości,
c) rozwijanie kompetencji takich jak 

kreatywność, innowacyjność, 
przedsiębiorczość,

d) rozwijanie umiejętności efektywnego 
komunikowania się i współpracy,

e) umiejętność rozumienia i 
kontrolowania własnych emocji,

2. Rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz 
motywowanie do nauki:
a) wskazywanie wartości wiedzy jako 

podstawy do rozwoju umiejętności,
b) odkrywanie i rozwijanie własnych 

zainteresowań i promocja zajęć 
pozalekcyjnych,

c) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu 
własnych predyspozycji i określaniu 
dalszej drogi edukacji,

d) wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi,

e) przeciwdziałanie absencji uczniów w 
szkole.

godziny wychow.; realizacja 
tematów wynikających z podst. 
program., godziny wych.; 
zajęcia pozalekcyjne

godziny wychow.,
zajęcia pozalekcyjne
zebrania z rodzicami

zajęcia z zakresu doradztwa 
zawod., realizacja tematów 
wynikających z podst. program.
zajęcia wyrównawcze, zaj. 
specjalistyczne

kontrola obecności ucznia na 
zaj., kontrola dokumentacji 
szkolnej; konsult. z rodzicami

wych. klas; nauczyciele 
przedmiotów; pozostali 
pracownicy szkoły; 
opiekun SU

j.w.

wych. klas; pedagog, 
nauczyc. przedm.

wych. klas; nauczyc. 
przedmiotów; rodzice

pedagog, doradca zawod. 
z pp-p; rodzice;
 nauczyc. przedmiotów;
wszyscy nauczyc., 
specjaliści; 

 wychowawcy klas, 
pedagog, dyrektor szkoły; 
rodzice
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` 3. Kształtowanie poczucia 
odpowiedzialności za zdrowie i życie:
a) rozwijanie wiedzy na temat 

prowadzenia zdrowego stylu życia
(higiena czasu pracy i odpoczynku),

b) prawidłowe odżywania się i zaburzenia
odżywiania,

c) rozwój i znaczenie aktywności 
fizycznej,

d) zagrożenia zdrowia i życia – 
uzależnienie od substancji 
psychoaktywnych,

e) zagrożenia zdrowia i życia – 
uzależnienie od multimediów, 
cyberprzemoc.

godz.wych.; realizacja tematów 
wynikających z podst.program.;
projekty edukacyjne
godz. wych.; projekt świetlicy 
szkolnej
Inauguracja Roku Sportowego
lekcje wych. fiz.; rajdy górskie;
godz. wych.; Tydzień 
Profilaktyki; debata; projekt 
miedzygimn.”Narkotyki?...”
Dzień Bezpiecznego Internetu 
realizacja tematów 
wynikających z podst. program

wych.klas; nauczyc. 
przedmiotów;
pielęgn. szk.
wych. klas; wych. świetlicy
wych. klas; naucz. wych.-
fizycznego;
nauczyc. geografii;
pedagog; pedag. innych 
szk.
j.w.

nauczyc. informatyki, 
pedagog, wych.klas, 
nauczyc. przedmiotów; 
opiekun SU; rodzice

II obszar: ROZWÓJ SPOŁECZNY

Cele Zadania szczegółowe Formy realizacji Odpowiedzialni
Kształtowanie umiejętności 
niezbędnych do współdziałania w 
zespole.

1. Przekazywanie wartości i norm 
społecznych:
a) normy i zasady funkcjonowania w 

grupie,
b) efektywne porozumiewanie się w 

różnych sytuacjach życiowych 
(komunikacja interpersonalna),

c) prezentowanie własnego stanowiska.
d) prawidłowe relacje koleżeńskie, 

rodzinne i obywatelskie,
e) twórcze rozwiązywanie problemów 

godz. wych.; realizacja tematów
wynikających z podst. program.,
lekcje wos; 

lekcje wos; realizacja tematów 
wynikających z podst. program.
lekcje wdż; 
godz. wych.; warsztaty ze specj.

wych. klas; opiekun SU; 
nauczyc. przedm.; naucz. 
wos-u

nauczyciele wos-u
 i pozostałych przedm.;
nauczyc. wdż;
wych. klas; pedagog, specj.
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i konfliktów z uwzględnieniem zasad 
mediacji,

f) przyjmowanie odpowiedzialności za 
swoje postępowanie.

godz. wych.; dbałość o 
przestrzeganie zasad zawartych 
w regulaminach szkolnych

wych. klas; wszyscy 
nauczyciele; pozostali 
pracownicy szkoły; 
opiek.SU

Kształtowanie postaw społecznych, 
obywatelskich, patriotycznych.

1. Kształtowanie poczucia tożsamości 
narodowej i regionalnej:
a) wychowanie uczniów  w duchu 

tolerancji i szacunku do drugiego 
człowieka,

b) uczenie postaw prospołecznych,
c) rozwijanie dbałości o kulturę języka, 

w tym o poprawność mowy ojczystej
d) dbałość o tradycje kulturowe 

i regionalne.
2. Rozwijanie potrzeby aktywnego i 

świadomego zaangażowania w życie 
szkoły i społeczności lokalnej:
a) przygotowanie do podejmowania ról 

społecznych i życiowych,
b) wspieranie samorządności 

i samodzielności uczniów (praca 
w ramach SU, wolontariat).

godz. wych.; realizacja tematów
wynikających z podst. program.

godz. wych.; realizacja tematów
wynikających z podst. program.;
uroczystości szkolne, akademie

godz.wych.; zajęcia z zakresu 
doradz. zawod., lekcje wos i wdż
godz.wych.; zaangażowanie 
w prace SU i wolontariatu

wych. klas.; nauczyc. 
przedm.; pozostali 
prac.szkoły
j.w.
wych. przedm. zwł. języka 
polsk., bibliotekarz

wychow. klas; nauczyciele 
historii, geografii, wos, 
wych. świetlicy szk.

wych.klas, pedagog; 
nauczyc.wos, wdż

wych.klas; opiekun SU, 
opiekun koła wolont.

Kształtowanie postaw i nawyków 
proekologicznych.

1. Kształtowanie postawy szacunku dla 
środowiska przyrodniczego:
a) uświadamianie cywilizacyjnych 

zagrożeń dla człowieka i przyrody,
b) dbałość o środowisko naturalne,
c) osobiste zaangażowanie w działania 

proekologiczne.

godz.wych.; lekcje biologii, 
geografii, chemii;
akcje, np.Dzień Ziemi, 
sprzątanie świata

wych.klas; naucz.biologii, 
geogr.; chemii
j.w.
j.w.
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III obszar: PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ

Cele Zadania szczegółowe Formy realizacji Odpowiedzialni
Tworzenie warunków bezpiecznego 
funkcjonowania w szkole i poza nią.

1. Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa 
w szkole:
a) dbałość o wysoki poziom 

bezpieczeństwa w szkole – regulaminy,
programy profilaktyczne,

b) kształtowanie umiejętności dbania o 
własne bezpieczeństwo – zasady życia 
w szkole, na drodze, w środowisku,

c) doskonalenie umiejętności 
rozpoznawania zagrożeń i właściwego 
zachowania się w sytuacjach 
niebezpiecznych,

d) radzenie sobie z zachowaniami 
agresywnymi,

e) diagnoza bezpieczeństwa w szkole,
f) bezpieczeństwo w sieci.

godz. wych.; dyżury nauczyc. 
w czasie przerw; dbałość 
o przestrzeganie zasad 
zawartych w regulaminach 
szkolnych

godz. wych.; próbne alarmy 
p. poż.

godz. wych.; program „Saper…” 
elementy; interwencje;
ankiety, rozmowy z uczniami, 
pracown., rodzicami;
godz. wych.; Dzień Bezp.Intern.;
lekcje informat.; regulaminy 
pracowni.

wych. klas; wszyscy 
pracownicy szkoły

j.w.

j.w.

wych. klas; wszyscy 
nauczyciele; pedagog; 
nauczyc. informatyki; 
rodzice
j.w.

Zapobieganie używaniu środków 
psychoaktywnych

1. Eliminowanie zagrożeń utraty zdrowia 
spowodowane przez zachowania 
ryzykowne:
a) uświadomienie konsekwencji 

zdrowotnych i prawnych zażywanie 
substancji,

b) zagrożenia płynące z sieci – gry, strony 
www, portale społecznościowe,

c) prowadzenie programów 
profilaktycznych i akcji,

d) diagnoza sytuacji szkolnej.

Tydzień Profilaktyki; debata; 
projekt miedzygimn. 
”Narkotyki? Nie, dziękuję…”;
Dzień Bezpiecznego Internetu

Program „Znajdź właściwe 
rozwiązanie” – elementy
ankiety, obserwacja, analiza 
dok.

wychow. klas; pedagog; 
pedagodzy innych szkół

naucz. informatyki, wych. 
klas, pedagog, bibliot.
pedagog, pielęgn. szkolna; 
wych. świetlicy
pedagog, zespół wych. 
wych. klas
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PRZEWIDYWANE EFEKTY

Uczeń naszej szkoły:

 umie współpracować w zespole, okazać sympatię i przyjaźń, jest otwarty i życzliwy,
 ma swój system wartości oparty o wartości uniwersalne, zna swoją wartość,
 zachowuje się w sposób kulturalny, szanuje innych ludzi,
 potrafi korygować własne postępowanie i postawy zgodnie z normami moralnymi       

i społecznymi,
 potrafi nawiązać prawidłowe relacje, zgodnie z zasadami prawidłowej komunikacji,
 wie gdzie szukać pomocy w sytuacjach problemowych i jak rozwiązać konflikty,
 zna symbole narodowe, regionalne i wie jak się wobec nich zachować,
 rozpoznaje postawy negatywne społecznie i nie akceptuje ich,
 włącza się w prace na rzecz społeczności uczniowskiej, w tym w działania samorządu 

klasowego, szkolnego, konkursy, akcje charytatywne, działa wolontariatu,
 bierze aktywny udział w uroczystościach szkolnych,
 dba o najbliższe środowisko i chce pracować na jego rzecz,
 przestrzega zasad bezpieczeństwa własnego i innych,
 zdaje sobie sprawę z użyteczności kształcenia,
 zna zagrożenia dla swojego zdrowia i potrafi ustrzec się przed uzależnieniami oraz 

wie jak zareagować pomagając w tym innym.
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EWALUACJA

 ankiety
 obserwacje
 analiza dokumentacji szkoły
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Opracowanie programu:

zespół wychowawczy

we współpracy z nauczycielami, rodzicami i pracownikami obsługi 
Szkoły Podstawowej im. Ziemi Śląskiej w Piecach

Piece, 28.09.2017r.

15



Ewaluacja Programu Wychowawczo – Profilaktycznego  
czerwiec - wrzesień 2018

Przeprowadzono ankiety ewaluacyjne wśród uczniów, nauczycieli i rodziców (czerwiec 2018), których
wyniki  opracowano na spotkaniu zespołu wychowawczego (wrzesień 2018).  Wyniki  oraz wnioski  
z  ankiet  a  także  wnioski  z  obserwacji  i  analizy  w/w  Programu  szczegółowo  przedstawiono  na
spotkaniu RP (wrzesień 2018). Dokonano aktualizacji w planach pracy wychowawczej na bieżący rok
szkolny  oraz  przedstawiono wnioski  do wdrożenia  w trakcie  bieżącej  pracy  wychowawczej  przez
wychowawców i nauczycieli. 

W aneksie do Programu Wychowawczo – Profilaktycznego na rok szkolny 2018 -2019 znalazły się 
aktualizacje:

1. Planów pracy wychowawczej dla poszczególnych klas .
2. Kalendarz wydarzeń szkolnych.

Opracowanie: zespół wychowawczy 
Piece, 28.09.2018r.
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ANEKS
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PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE VII

 I  OBSZAR : ROZWÓJ OSOBISTY

1. Rozwijanie poczucia własnej wartości.
2. Kształtowanie właściwego systemu wartości – różnicowanie dobra i zła.
3. Kształtowanie zachowań asertywnych.
4. Uczenie sposobów radzenia sobie z przemocą i agresją. Konstruktywne sposoby spędzania 

wolnego czasu.
5. Umiejętności rozumienia i kontrolowania własnych emocji.
6. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie.
7. Rozwijanie wiedzy na temat prowadzenia zdrowego stylu życia.
8. Kształtowanie właściwych postaw (punktualność, obowiązkowość itp.).

II  OBSZAR:  ROZWÓJ SPOŁECZNY

1. Efektywne porozumiewanie się w różnych sytuacjach.
2. Prezentowanie własnego stanowiska, kulturalne wypowiedzi, szacunek dla siebie 

i drugiego człowieka.
3. Normy i zasady funkcjonowania w grupie. Zajęcia integracyjne z pedagogiem szkolnym i 

wychowawcą.
4. Prawidłowe relacje koleżeńskie, rodzinne i obywatelskie.
5. Twórcze rozwiązywanie problemów i konfliktów w sposób mediacyjny.
6. Przyjmowanie odpowiedzialności za swoje postępowanie.
7. Udział w imprezach szkolnych, konkursach, quizach.
8. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i regionalnej.
9. Kształtowanie postawy szacunku dla środowiska przyrodniczego.

III OBSZAR:  PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ

1. Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa w szkole.
2. Mechanizm działania uzależnień ( nikotyna, alkohol, dopalacze, narkotyki).
3. Zagrożenia płynące z sieci – gry, strony www, komunikatory).
4. Uświadamianie konsekwencji fizycznych i prawnych (dot. uzależnień, 

przemocy w sieci).

IV OBSZAR: SPRAWY KLASOWE

1. Organizowanie imprez  klasowych.
2. Wdrażanie do samorządności – praca w samorządzie  klasowym i szkolnym.
3. Omawianie  trudności szkolnych uczniów – szukanie rozwiązań.
4. Sprawy bieżące.
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PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE VIII

I. OBSZAR: ROZWÓJ OSOBISTY

1.Wprowadzenie uczniów w świat wartości i norm (wartości uniwersalne: miłość, dobro, 
sprawiedliwość, zaufanie, poświęcenie, rodzina).

2.Budowanie własnego systemu wartości.
3.Zasady prawidłowej komunikacji interpersonalnej.
4.Wskazywanie na wartości poczucia godności własnej osoby i innych osób (poczucie własnej 

wartości).
5.Umiejętność rozumienia i kontrolowania własnych emocji.
6.Rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz wychowanie do nauki (zainteresowania, zdolności).
7.Zdrowy tryb życia (higiena pracy, nauki, odpoczynku, aktywność fizyczna).
8.Prawidłowe odżywianie się (higiena odżywiania się, restrykcyjna dieta, zaburzenia 

odżywiania: bulimia, anoreksja).

II. OBSZAR: ROZWÓJ SPOŁECZNY

1.Normy i zasady funkcjonowania w grupie i społeczeństwie.
2.Właściwa postawa w szkole i poza szkołą ( punktualność, odpowiedzialność, poczucie 

obowiązku, ubiór adekwatny do sytuacji).
3.Prawidłowe relacje koleżeńskie, rodzinne i obywatelskie.
4.Przyjmowanie odpowiedzialności za swoje postępowanie.
5.Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i regionalnej.
6.Rozwijanie potrzeby aktywnego udziału w życiu klasy i szkoły.
7.Umiejętne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych (rozmowy, mediacje).
8.Kształtowanie postawy szacunku dla środowiska przyrodniczego.
9.Uświadamianie zagrożeń cywilizacyjnych dla człowieka i przyrody.

III. OBSZAR: PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ

1.Bezpieczeństwo w naszej szkole (analiza zachowań niebezpiecznych - jak zmienić na 
bezpieczne).

2.Doskonalenie umiejętności rozpoznawania zagrożeń i właściwego zachowania się 

w sytuacjach niebezpiecznych.

3.Eliminowanie zagrożeń utraty zdrowia przez kontakt z substancjami psychoaktywnymi; 
mechanizm powstawania uzależnienia.

4.Uświadomienie konsekwencji fizycznych i prawnych dotyczących zachowań ryzykownych (w 
tym uzależnień, cyberprzemocy).

IV. SPRAWY KLASOWE

1.Organizacja imprez klasowych.
2.Omawianie bieżących spraw i problemów wychowawczych i uczniowskich.
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PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE III

I     OBSZAR: ROZWÓJ OSOBISTY

1. Wartości i normy obowiązujące w świecie.
2. Mój system wartości.
3. Kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość – kompetencje niezbędne we współczesnym

świecie.
4. Wartość wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności.
5. Sposoby radzenia sobie ze stresem.
6. Sposoby spędzania wolnego czasu – hobby.
7. Odpowiedzialność za własne życie i zdrowie.
8. Kształtowanie właściwych postaw.

II    OBSZAR: ROZWÓJ SPOŁECZNY

1. Prawidłowe relacje koleżeńskie, rodzinne, obywatelskie.
2. Normy i zasady funkcjonowania w grupie.
3. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu, integracja uczniów.
4. Przygotowanie do podejmowania ról społecznych i życiowych.
5. Poczucie tożsamości narodowej i regionalnej.
6. Cywilizacyjne zagrożenia dla człowieka i przyrody.

III  OBSZAR: PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ

1. Przeciwdziałanie agresji – elementy programu SAPER.
2. Odpowiedzialne korzystanie z mediów.
3. Uzależnienia od substancji psychoaktywnych.
4. Zagrożenia związane z zaburzeniami odżywiania.

IV EDUKACJA ZAWODOWA

1. Kim chciałbym być w przyszłości? - rozmowy na temat zainteresowań uczniów i preferencji 
zawodowych. 

2. Wybór odpowiedniej szkoły – rodzaje i typy szkół.
3. Spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych.
4. Udział w Targach Edukacyjnych i dniach otwartych w szkołach ponadgimnazjalnych.

V  SPRAWY ORGANIZACYJNE / KLASOWE

1. Egzamin gimnazjalny – omówienie organizacji, procedur.
2. Organizacja imprez klasowych (wycieczki, spotkania).
3. Omawianie bieżących spraw i problemów wychowawczych i uczniowskich.
4. Przypominanie zasad zawartych w regulaminie szkoły oraz konsekwencji jego 

nieprzestrzegana 
 spóźnienia,
 systematyczność w przygotowywaniu się do lekcji, 
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 posiadanie i zakładanie zmiennego obuwia, 
 bieżące usprawiedliwianie nieobecności, 
 przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły.
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KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH
ROK SZKOLNY 2018/2019

Nr Rodzaj imprezy Termin Odpowiedzialni

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 1 wrzesień wychowawcy klas

2. Europejski Dzień Języków 26 wrzesień D.Czogała - Gaszka, B.Widawska

3. „Górska Jesień 2018” 28 wrzesień A.Urban,  M.Gawliczek, K.Skupień

4. Realizacja projektu „Poprzez Niepodległą” wrzesień - grudzień D.Czogała - Gaszka

5. Realizacja projektu „KLUB 2018” wrzesień - grudzień I.Wolnik, C.Stachura, M.Gawliczek

6. Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” S. Żeromskiego wrzesień B. Małek, D.Dworaczek

7. Warsztatowe Zajęcia Integracyjne kl. I  wrzesień K.Skupień

8. Akcja "Sprzątanie Świata" wrzesień wychowawcy klas VII

9. Inauguracja roku sportowego wrzesień C.Stachura, I.Wolnik

10. Międzynarodowy Dzień Głośnego Czytania 
akcja w ramach innowacji „Niepodległa – 
polonistycznie z wartościami”

29 wrzesień B.Małek

11.
5.

Miesiąc Bibliotek Szkolnych październik A.Górecka, B. Małek

12.
7.

Dzień Edukacji Narodowej 14 październik  SU, A.Górecka

22



13. Ogólnopolski Tydzień Kariery październik K. Skupień

14. „Książka na jesienne wieczory”
 spotkanie czytelnicze

październik B. Małek, A.Górecka

15. Europejski Tydzień Kodowania „Codeweek” 15-20 październik A.Babiak

16.
8.

Święto Niepodległości 11 listopad M.Wojaczek, M.Dudzik, K.Marcol

17. II Szkolny Konkurs Kaligraficzny „Mistrz Kaligrafii” w 
ramach innowacji „Niepodległa…”

listopad B.Małek

18. Tydzień Profilaktyki 12-16 listopad K.Skupień , B. Bierza, A.Górecka

19. Projekt „Narkotyki? Nie, dziękuję, ja chcę żyć” październik, listopad,
grudzień 

K.Skupień - koordynator

20. Dzień Przyjaciół Szkoły grudzień D.Czogała - Gaszka  oraz osoby chętne -  prowadzące zajęcia

21. XV Szkolny Konkurs Ortograficzny „Ortograficzna 
Korrida, czyli walka z bykami” w ramach innowacji 
„Niepodległa…”

grudzień I etap B. Małek

22. Kiermasz świąteczny grudzień S. Malczok, A.Górecka, D.Dworaczek, K.Skupień, B.Grinspek

23.
11

Jasełka grudzień D.Dworaczek, S.Malczok, A.Górecka

24. „Zima z książką” spotkanie czytelnicze grudzień B. Małek, A.Górecka

25. Dni Bezpiecznego Internetu luty A.Babiak, A.Górecka, K.Skupień

26. „Kangur” – konkurs matematyczny marzec B. Masarczyk
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27. Spotkania z ciekawymi ludźmi – cykl marzec/kwiecień H. Goworowska

28. Targi Edukacyjne – wyjazd klas III marzec K.Skupień, wychowawcy klas III oraz VIII 

29. Jarmark Wielkanocny kwiecień A. Babiak

30. Dzień Imienia Szkoły – programowy wyjazd do 
muzeum 

kwiecień M. Dudzik

31. Konstytucja 3-go Maja maj M. Wojaczek, 

32. „Górska Wiosna 2019” maj A.Urban, M. Gawliczek

33.
19

Wyjazd  reprezentantów klas – nagroda za dobre 
wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

czerwiec  S.Malczok, D.Dworaczek, K.Skupień

34.
22

Noc bibliotek czerwiec A. Górecka, B.Małek

35. Zakończenie roku szkolnego czerwiec wychowawcy klas VII
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