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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, wnioski z ewaluacji 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 piętnastu oddziałach, w tym dwóch przedszkolnych (46 wychowanków) uczy 

się 244 uczniów z pięciu sołectw Gminy Gaszowice (Gaszowice, Piece, Łuków Śląski, Czernica, 

Szczerbice). Nauka odbywa się jednozmianowo. 

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

Na co dzień posługują się gwarą. Uwagę zwraca niski status ekonomiczny części 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, 

ale cenioną wartością jest rodzina. 

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, Ministerstwo Sprawiedliwości czy PARPA, np. 

Archipelag Skarbów, Debata, Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu. Część  kadry pedagogicznej 

posiada kwalifikacje do prowadzenia programów Nasze spotkania, Elementarz II, Saper, czyli jak 

rozminować agresję, Znajdź właściwe rozwiązanie. Prowadzi się też innowacje pedagogiczne. 

Szkoła jest dobrze wyposażona w sprzęt multimedialny. Wraz ze zmieniającymi się 

potrzebami dydaktycznymi doposażone są poszczególne sale. Posiada pracownię komputerową  (11 

stanowisk), tablice i rzutniki multimedialne, oraz monitory interaktywne. Od kilku lat funkcjonuje też 

e-dziennik. W zeszłym roku powstała sala do zajęć z uczniami ze SPE. Do szkoły przylega boisko 

sportowe ORLIK.         

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

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

w tygodniu. Szkoła zatrudnia pedagoga (etat), logopedę, surdopedagoga/tyflopedagoga (prowadzą 

zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne z uczniami). Pedagog i wychowawcy współpracują z poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną, ośrodkiem pomocy społecznej, policją, strażą pożarną  

i GKRPA. Prowadzone są zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i rozwojowe, a także szereg działań 

związanych z doradztwem zawodowym. Słabą stroną placówki jest niewielka świetlica połączona z 

jadalnią, której działalność ogranicza się opieki nad uczniami przed lekcjami oraz po lekcjach oraz  do 

zabezpieczenia zastępstw za nieobecnych nauczycieli.  

Nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym. Na bieżąco 

poszerzają kwalifikacje, podejmując studia podyplomowe, zgodne z potrzebami szkoły oraz 

uczestniczą w kursach i szkoleniach.  
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Uczniowie mają możliwość rozwijania zainteresowań czy pokonywania trudności poprzez 

pracę metodą projektów edukacyjnych oraz uczestnictwo w zajęciach dydaktyczno – 

wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz logopedycznych. W szkole działa koło 

wolontariatu, prowadzone są akcje charytatywne. Planowana jest ponowna realizacja programów 

profilaktyki uniwersalnej.  

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

wyróżniani pod koniec roku szkolnego. Przyznawane są również nagrody: SPORTOWIEC ROKU oraz 

NAJLEPSZY ABSOLWENT (zgodnie z możliwościami związanymi z Covid-19). 

Rodzice większości uczniów uczestniczą w wywiadówkach. Raz w roku organizowane  

są zebrania profilaktyczno-wychowawcze z udziałem specjalistów. W szkole działa Rada Rodziców, 

która wspiera działania wychowawcze i profilaktyczne realizowane przez placówkę. 
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LISTA WARTOŚCI ważnych dla społeczności: 

Z przeprowadzonej diagnozy środowiska wynika, że cała społeczność szkolna ceni takie 

wartości, jak: zdrowie, zdrowy styl życia, higiena i dbałość o drowie, relacje z drugim człowiekiem, 

rodzina, więzi i życie rodzinne, tradycje (nad wartości materialne przedkładają niematerialne).  

Dla uczniów ważna jest przynależność do grupy i chęć rozwoju swoich zainteresowań i pasji,  

a także możliwość wspólnego spędzania czasu w szkole i poza nią. Szkołę postrzegają jako miejsce 

bezpieczne.  Cenią sobie relacje z innymi i więzi rodzinne.  Ważny dla nich jest zdrowie, rozwój 

zainteresowań i pasji oraz akceptacja. Najczęściej wybierają zdrowy styl życia (wolny od używek, 

zachowań ryzykownych). Podejmują pracę nad sobą w sferze emocji.  

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

rodzinne, relacje z innymi, przestrzeganie zasad i norm, rzetelne wypełnianie obowiązków 

zawodowych, tradycje, wiara we własne możliwości. 

Dla rodziców najważniejsze są: zdrowie, w tym zdrowy styl życia, więzi rodzinne i relacje ich 

dzieci,  bezpieczeństwo, tolerancja i wyrozumiałość, akceptacja, umiejętność radzenia sobie  

w trudnych sytuacjach, w tym ze stresem.  
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MOCNE STRONY (zasoby): 

- mała społeczność, brak anonimowości, 

- nauczyciele z doświadczeniem, 

- jednozmianowość, 

- realizacja zajęć z pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

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

-prowadzenie akcji profilaktycznych oraz rekomendowanych programów profilaktycznych  

i  wychowawczych, spotkania z policją, strażą oraz specjalistami, 

- specjalistyczne szkolenia RP, 

- reagowanie na sytuacje ryzykowne nauczycieli i uczniów, 

- dyżur nauczycieli na przerwach, w tym kontrola toalet, 

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

- nowoczesny sprzęt IT, 

- uczniowie czują się w szkole bezpiecznie, większość chodzi do niej chętnie, 

- uczniowie cenią sobie relacje rówieśnicze oraz z nauczycielami, większość określają jako bardzo 

dobre i dobre, 

- uczniowie darzą zaufaniem rodziców oraz wychowawców, 

- uczniowie mają swoje pasje i chcą je rozwijać,  

- chcą uczestniczyć w zajęciach z wychowawcą (chcą ich więcej, mają propozycję tematów), 

- większość uczniów korzysta z zajęć dodatkowych w szkole i poza nią, 

- czas wolny większość uczniów spędza przebywając w gronie rówieśników oraz z rodziną lub/i 

uprawiając sport,  

- połowa uczniów ma w domu stałe obowiązki,  

- powrót uczniów do nauki stacjonarnej. 

 

 

SŁABE STRONY (deficyty): 

- częste używanie sprzętu multimedialnego, zwłaszcza telefonów (szczególnie po powrocie z 

nauczania zdalnego), 

- niestosowne zachowania z użyciem Internetu, 

- czas wolny spędzany przez porą część uczniów  na graniu na komputerze, tablecie, telefonie, itp. 

- zagrożenie używkami: papierosy, e-papierosy, napoje energetyczne, 

- wulgaryzmy w codziennym funkcjonowaniu, 

- obostrzenia związane z Covid-19 utrudniające integrację międzyklasową i całej społeczności 

szkolnej, 

- pogorszenie wzroku i kondycji fizycznej u niektórych uczniów po nauczaniu zdalnym, 

- trudności w przestrzeganiu spójnych zasad wychowawczych przez wszystkich nauczycieli, uczniów i 

pracowników szkoły, zwł. podczas pracy zdalnej, 

- trudności w funkcjonowaniu uczniów podczas nauki zdalnej, a niektórych po powrocie do szkoły 

(integracja, radzenie sobie ze stresem),  

- nie wszyscy uczniowie czują się w szkole bezpiecznie,  

- większość uczniów po powrocie do nauki stacjonarnej wymaga powtórzenia i utrwalenia zasad 

panujących w szkole, 
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- większość uczniów tylko czasami prosi o radę/ rozmawia o sytuacjach trudnych z rodzicami, 

- niektórzy uczniowie po powrocie z nauczania zdalnego mają zaległości w wiedzy ogólnej, 

- przepychanki na korytarzach, niska kultura słowa u uczniów (wulgaryzmy), wyśmiewanie z innych.  
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SYLWETKA ABSOLWENTA 

 

Absolwent  naszej szkoły: 

1. Dobrze funkcjonuje w swoim środowisku, w domu rodzinnym, w szkole, w pracy. 

2. Posiada umiejętności efektywnego komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. 

3. Traktuje zdobywanie wiedzy jako podstawę swojego rozwoju, zna języki obce nowożytne. 

4. Ceni sobie więzi, z rówieśnikami i dorosłymi. 

5. Jest wrażliwy na krzywdy innych ludzi i zwierząt. 

6. Preferuje zdrowy tryb życia, bez środków psychoaktywnych. 

7. Przyjmuje odpowiedzialność za swoje postępowanie i za swoją dalszą naukę. 

8. Przestrzega obowiązujących norm społecznych. 

9. Rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia. 

10. Umiejętnie i twórczo rozwiązuje problemy i konflikty w sposób mediacyjny. 

11. Odnosi się z szacunkiem do innych, jest tolerancyjny. 

12. Jest odpowiedzialny za świat (lokalnie i globalnie) – wyedukowany ekologicznie. 

13. Zna historię, kulturę oraz tradycje swojego regionu i narodu. 

14. Jest życzliwie nastawiony do świata i ludzi. 

15. Potrafi rzetelnie pracować, indywidualnie i w zespole. 
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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 (higiena posiłków), 

c) rozwój i znaczenie aktywności 
fizycznej, 

d) zagrożenia zdrowia i życia – 
uzależnienie od substancji 
psychoaktywnych, e-papierosów, 
kontakt z wirusami, 

e) zagrożenia zdrowia i życia – 
uzależnienie od multimediów, 
cyberprzemoc, zdrowie psychiczne 
(stres, depresja), 

f) zagrożenia dla zdrowia w wyniku 
Covid-19 (higiena codzienna, 
przestrzeganie procedur). 

 
 
godz.wych.; realizacja tematów 
wynikających z podst.program.; 
projekty edukacyjne 
godz. wych.; świetlica szkolna, 
program Archipelag Skarbów, 
 
 
Inauguracja Roku Sportowego 
lekcje wych. fiz.;  
godz. wych.; Tydzień 
Profilaktyki; program Archipelag 
Skarbów, 
Dzień Bezpiecznego Internetu 
realizacja tematów 
wynikających z podst. Program,  
Program archipelag Skarbów. 
godz. w.ych, nauczyciele 
przedmiotów 

 
 
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, 
 
j.w. 

 

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) wychowawcza rola rodziny, 
c) efektywne porozumiewanie się  

w różnych sytuacjach życiowych 
(komunikacja interpersonalna), 

 
 
godz. wych.; realizacja tematów 
wynikających z podst. program., 
lekcje wos, wdż, wywiadówki,  
j.w. 
 
 

 
 
wych. klas; opiekun SU; 
nauczyc. przedm.; naucz. 
wos-u, wdż,  rodzice; 
nauczyciele wos-u 
 i pozostałych przedm.; 
nauczyc. wdż; wych.klas, 
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d) prezentowanie własnego stanowiska. 
e) prawidłowe relacje koleżeńskie, 

rodzinne i obywatelskie, 
f) twórcze rozwiązywanie problemów  

i konfliktów z uwzględnieniem zasad 
mediacji, 

g) przyjmowanie odpowiedzialności za 
swoje postępowanie. 

lekcje wos; realizacja tematów 
wynikających z podst. program. 
lekcje wdż;  
godz. wych.; warsztaty ze specj. 
 
godz. wych.; dbałość o 
przestrzeganie zasad zawartych 
w regulaminach szkolnych 

pedagog;  
wych. klas; wszyscy 
pracownicy szkoły; 
,wych.klas, opiekun SU, 
pedagog, naucz. przedm.; 
 
j.w. 

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 patriotycznych, 
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. 
 
j.w. 
naucz.j.polsk., wych.klas. 
naucz.przedm.; 
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, religii; 
akcje, np.sprzątanie świata, 
uczenie segregacji śmieci, itp. 

 
 
wych.klas; naucz.biologii, 
geogr.; chemii 
j.w. 
j.w. 



13 
 

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, 
przestrzeg. procedur zw.z Covid-19, 

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

 
 
wych. klas; wszyscy 
pracownicy szkoły 
 
j.w. 
 
 
 
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; 
program Archipelag Skarbów, 
warsztaty ze specjalistą; 
Dzień Bezpiecznego Internetu 
 
Progr. AS, „Saper, czyli jak 
rozminować agresję”–elementy; 
ankiety, obserwacja, analiza 
dokumentacji. 

 
 

 
wychow. klas; pedagog; 
specjaliści, pielęgn. szk., 
rodzice; 
naucz. informatyki, wych. 
klas, pedagog, bibliot. 
pedagog, pielęgn. szkolna;  
wych. świetlicy; 
pedagog, zespół wych. 
wych. klas 
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EWALUACJA 

 

 ankiety 

 obserwacje, konsultacje 

 analiza dokumentacji szkoły 
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ANKIETA DLA UCZNIA DOTYCZĄCA PRZEMOCY 

Chcielibyśmy, abyś czuł się bezpiecznie w naszej szkole. Proszę więc, odpowiedz szczerze  

na przedstawione niżej pytania. Podkreśl wybrane odpowiedzi. Nie podpisuj się - badanie jest 

anonimowe! 

1. Czy wiesz, co to przemoc? 
a) TAK, wiem, 
b) NIE, nie wiem. 

2. Gdzie spotykasz się z przemocą? 
a) w szkole, 
b) w domu, 
c) na ulicy, 

d) w grach komputerowych, 

e) w telewizji: filmy, reportaże, wiadomości, programy publicystyczne, kreskówki. 

3. Z którymi z wymienionych niżej sytuacji spotkałeś się na terenie szkoły?  
a) bicie, 
b) wyzywanie, 
c) plucie na kolegę, koleżankę, 
d) picie alkoholu, 
e) palenie papierosów, 
f) obraźliwe słowa, przezywanie, 
g) niszczenie tornistrów, książek, ubrania, 
h) grożenie, 
i) kradzież, 
j) używanie przekleństw i wulgaryzmów, 
k) popychanie, 
l) kopanie, 
m) gryzienie, 
n) ośmieszanie, 
o) odbieranie czegoś siłą, 

    inne......................................................... 

4. W sytuacjach, które podkreśliłeś powyżej, byłeś: 
a) świadkiem, 
b) ofiarą, 
c) agresorem, 

5. Gdy widzisz, że komuś dzieje się krzywda, to: 
a) mówisz osobie dorosłej, 
b) rozdzielasz bijących się, stajesz w obronie kolegi, 
c) udajesz, że nie widzisz - nie dotyczy to Ciebie, 
d) boisz się, 
e) przyglądasz się. 

6. Gdy ktoś zrobi Ci krzywdę, to powiesz o tym: 
a) mamie, tacie, 
b) babci, dziadkowi, 
c) bratu, siostrze, 
d) nauczycielowi, 
e) pedagogowi, 
f) dyrekcji, 
g) nikomu .      Dziękujemy za wypełnienie ankiety 
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ANKIETA DLA UCZNIA DOTYCZĄCĄ ZNAJOMOŚCI  PROGRAMU WYCHOWAWCZO - 
PROFILAKTYCZNEGO 

 

            Drodzy Uczniowie, celem poniższej ankiety jest uzyskanie informacji na temat Waszej 

znajomości Programu Wychowawczo - Profilaktycznego. Prosimy o szczere odpowiedzi, których 

zebranie pozwoli zwiększyć naszą skuteczność wychowawczą. Oceń w skali 1-5, podkreślając 

właściwą odpowiedz, 1- oznacza nie , 5- oznacza tak.  

 

1. Czy zostałeś poinformowany przez wychowawcę o tym, u kogo możesz  szukać pomocy w trudnych  

sytuacjach? 

   1    2    3    4    5 

2. Czy nauczyciele zaznajomili cię z kryteriami oceniania z poszczególnych  przedmiotów?  

   1    2    3    4    5 

3. Czy zostałeś poinformowany przez wychowawcę lub innych nauczycieli o szkodliwości działania    

używek? 

    1    2    3    4    5 

4. Czy na godzinach wychowawczych omawiane są sposoby radzenia w sytuacjach konfliktowych? 

   1    2    3    4    5 

5. Czy zabierając głos podczas lekcji przestrzegasz zasad prawidłowego dyskutowania? 

   1    2    3    4    5 

6. Czy szanujesz poglądy drugiego człowieka? 

   1    2    3    4    5 

7. Czy w trakcie godzin wychowawczych nauczyciel informuje cię  o  konieczności poszanowania dóbr   

własnych i cudzych? 

   1    2    3    4    5 

8. Czy dbasz o estetyczny wygląd swojej klasy? 

   1    2    3    4    5 
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9. Czy nauczyciel informuje cię o konsekwencjach wandalizmu i aktów  agresji? 

   1    2    3    4    5 

10. Czy bierzesz aktywny udział w: 

a) imprezach szkolnych, 

b) imprezach środowiskowych, 

c) konkursach. 

   1    2    3    4    5         

                                                                               Dziękujemy za wypełnienie ankiety                                                                                 
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Drogi Uczniu, 

Kierujemy do Ciebie ankietę w celu zebrania danych o realizacji Programu Wychowawczo - 

Profilaktycznego w naszej szkole. Ankieta jest anonimowa. Prosimy o szczere wypowiedzi. Uzyskane 

od Ciebie informacje pozwolą nauczycielom przygotować program na przyszły rok tak, abyś czuł się w 

naszej szkole lepiej i bezpieczniej. Wybraną odpowiedź zaznacz znakiem „x” lub w wyznaczonym 

miejscu napisz swoją opinię. 

                                                                           Dziękujemy – zespół wychowawczy 

 

Czy Twoim zdaniem Program Wychowawczo –Profilaktyczny jest w naszej szkole realizowany? 

 Tak 

 Nie 

 Częściowo 

 Nie wiem 
Czy lekcje wychowawcze są prowadzone ciekawie? 

 Tak 

 Niekiedy 

 Nie 

 Nie mam zdania 

 Inne …………………………………………………………………………. 
Czy problemy omawiane na lekcjach wychowawczych są dla Ciebie ważne? 

 Tak 

 Niekiedy 

 Nie 

 Inne ……………………………………………………………………………………. 
Czy czujesz się bezpieczny w swojej szkole? 

 Tak 

 Nie 

 Czasami  
Czy byłeś świadkiem jawnej agresji w naszej szkole? 

 Tak 

 Nie  

 Często 

 Czasami 
Czy byłeś świadkiem jawnej agresji wśród społeczności szkolnej podczas zdalnego nauczania? 
 

 Tak 

 Nie  

 Często 

 Czasami 
W jakich sytuacjach czułeś się zagrożony? 

………………………………………………………………………………………………………………. 
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Które miejsca w szkole są najbardziej niebezpieczne? Dlaczego? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Do kogo zwracałeś się ze swoimi problemami? 

 Wychowawca 

 Nauczyciele 

 Pedagog 

 Dyrektor szkoły 

 Rodzice 

 Inne osoby, jaki? ………………………………………………………………………………………. 
Czy sposób reagowania osób, do których się zwróciłeś spełnił Twoje oczekiwania? 

 Tak 

 Niekiedy 

 Nie 
Jakie zagadnienia Twoim zdaniem, nasza szkoła powinna wziąć pod uwagę tworząc Program 

Wychowawczo – Profilaktyczny na przyszły rok? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jesteś:                   dziewczyną                                        chłopcem 

Klasa: 7  8 
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ANKIETA EWALUACYJNA ADRESOWANA DO RODZICÓW 

               Szanowni Państwo, bardzo prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Zebrane w ten sposób 

informacje pozwolą nam lepie i skuteczniej oddziaływać na uczniów, a także w większym stopniu 

spełnić Państwa oczekiwania dotyczące ich wychowania. 

 

1.  Czy podczas zebrania rodziców zostały Pani/u przedstawiony Program Wychowawczo- 

Profilaktyczny? 

   Proszę podkreślić. 

   Tak                                   Nie 

 2. Czy podczas zebrania rodziców zostały Pani/u przedstawione zagadnienia poruszane na godzinie z 

wychowawcą? 

   Tak                                   Nie 

3.  Czy podczas zebrania rodziców zostały Pani/u przedstawione prawa  i obowiązki ucznia? 

   Tak                                   Nie 

4.Czy zna Pan/i zasady usprawiedliwiania nieobecności dziecka w szkole? 

    Tak                                   Nie 

5.Czy podczas spotkań z wychowawcą był Pan/i na bieżąco zapoznawany  z podstawowymi    

   dokumentami regulującymi życie szkoły? 

    Tak                                   Nie 

6. Czy wychowawca w miarę potrzeb udziela Pani/u pomocy w rozwiązywaniu  problemów z dziećmi? 

    Tak                                   Nie 

7.Czy Pan/i bierze udział w pracach na rzecz szkoły? 

    Tak                                   Nie 

8.Czy podczas zebrań rodziców ma Pan/i możliwość uzyskania informacji na temat: 

a) szkodliwości używek 

b) radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi 

c) inne, w zależności od potrzeb 

    Tak                                   Nie 

                                                                                                        Dziękujemy za szczerość 
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Ankieta do Nauczycieli /czas Covid-19/ 
 
Drogi Nauczycielu, 
w celu zdiagnozowania środowiska szkolnego po powrocie do szkoły oraz podjęcia oddziaływań 
adekwatnych do potrzeb, mamy do Pana/Pani kilka pytań: 
 
1. Czy po powrocie do szkoły zauważa Pan/Pani u uczniów jakieś konkretne trudności i problemy? 
Jakie? (np. uczniowie nieśmiali, wycofani, trudności w funkcjonowaniu klasy, inne…) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. Jakie potrzeby zauważa Pan/ Pani u uczniów? (dotyczące całej klasy lub indywidualne) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Czy oczekuje Pan/ Pani jakiegoś konkretnego wsparcia? (np. pomoc w rozwiązaniu problemów, 
wsparcie specjalisty, inne…) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Ankieta do Rodziców / czas Covid-19/ 
 
Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice. 
Powrót uczniów do szkół po tak długiej przerwie rodzi różne trudności. Zwracamy się więc do Państwa 
z prośbą o pomoc w zdiagnozowaniu zaistniałych problemów, byśmy mogli jak najlepiej wyjść 
naprzeciw potrzebom dzieci. 
 
1. Czy w związku z powrotem dziecka do szkoły zauważa Pan/Pani jakieś trudności lub problemy? 
a) tak 
b) nie 
jeśli tak, to jakie?………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. Jakie potrzeby obserwuje Pan/ Pani u swojego dziecka w związku z powrotem do szkoły? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Jakiego rodzaju pomocy i wsparcia ze strony szkoły Pan/ Pani oczekuje? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Ankieta do Uczniów /w czasie Covid-19/ 
 
Drogi Uczniu, 
kierujemy do Ciebie kilka pytań, które będą dla nas pomocne w ocenie obecnej sytuacji szkolnej. 
Prosimy Cię o szczere odpowiedzi. 
 
1. Jak się czujesz po powrocie do szkoły (spróbuj opisać krótko swoje samopoczucie, wspomnieć  
o obawach przed powrotem a jak wygląda sytuacja teraz): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Jakie przeżywasz trudności i problemy? (możesz krótko opisać czego one dotyczą): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Czego potrzebujesz? ............................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4. Jakiego wsparcia i pomocy oczekujesz? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
chłopak/dziewczyna    klasa ................... 
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Ewaluacja Programu Wychowawczo – Profilaktycznego   

czerwiec - wrzesień 2021 

Ewaluacja opierała się głównie na diagnozie sytuacji wychowawczych i potrzeb środowiska 

szkolnego. Do diagnozy wykorzystano wyniki przeprowadzonych ankiet przeprowadzonych wśród 

uczniów, rodziców i nauczycieli (szczegółowe wyniki i opracowania zawarte w teczce diagnozy) oraz 

na podstawie obserwacji i rozmów z uczniami, rodzicami i wychowawcami. 

Na podstawie wniosków z powyższej diagnozy, określono aktualne mocne i słabe strony 

szkoły. Po przeanalizowaniu przez zespół wychowawczy mocnych i słabych stron wynikających  

z przeprowadzonej diagnozy, zdecydowano, by w pracy rocznej zwrócić szczególną uwagę  

na następujące zagadnienia:-  

1. Zwrócić uwagę na umiejętność radzenia sobie z problemami, sytuacjami stresującymi, w tym 

zwłaszcza w czasie pandemii i zdalnego nauczania. 

2. Zwrócić uwagę na umiejętność rozumienia i przeżywania emocji. 

3. Zapobiegać wykluczeniu z grupy rówieśniczej; promować zasadę wzajemnej akceptacji i 

integracji zespołu. 

4. Promować zdrowy styl życia, wolny od używek oraz zasady i procedury dot. Covid-19. 

5. Prowadzić programy profilaktyki zintegrowanej i/lub warsztaty ze specjalistami. 

6. Prowadzić tematyczne godziny z wychowawcą, urozmaicone metodami aktywnymi. 

7. Zaangażować rodziców w działania wychowawcze i profilaktyczne szkoły.  

8. Kontynuować współpracę z policją , strażą pożarną innymi instytucjami. 

9. Pracować nad kulturą słowa wśród uczniów, komunikacją i wzajemną akceptacją. 

10. Niwelować sytuacje związane z przemocą i agresją, w tym cyberprzemocą; uczyć wzajemnego 

szacunku. 

11. Zachować czujność i wzmożoną kontrolę podczas dyżurów w szkole podczas przerw oraz 

pracy zdalnej . 

 

Opracowanie ewaluacji i aktualizacja programu: zespół wychowawczy. 

Opracowanie techniczne: Katarzyna Skupień, pedagog   

Piece, 29.09.2021r. 
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ANEKS 
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Przykładowy konspekt zajęć lekcyjnych (na podst. wydawnictwa METIS) 

Temat: Moja skala wartości. 

Cel: 

- sprowokowanie uczniów do refleksji nad systemem wartości w ich życiu, 

- zdobycie wiedzy o wyznawanych przez uczniów wartościach, 

- nabywanie umiejętności mediacji. 

Metody: 

aktywizujące: burza mózgów, układanka, dyskusja, praca w grupach i indywidualna. 

Tworzenie kryształu wartości – waloryzacyjna metoda kształcenia, która eksponuje 

wartości wpływające na ucznia, szczególnie wyższe, przekonania światopoglądowe, postawy, 

system wartości i charakter /wg W. Okonia/. 

Pomoce: 

Tablica, kreda, zestawy kartoników według wzoru w ilości odpowiadającej liczbie uczniów. 

Przebieg zajęć: 

1. Prowadzący rozpoczyna lekcje pytaniem: „Zastanówcie się przez chwilę i powiedzcie:  

„Co jest dla was ważne w życiu?".  

Wszystkie odpowiedzi notujemy na tablicy na zasadzie burzy mózgów. Warto poprosić, aby uczniowie 

podający hasła objaśniali dokładnie ich znaczenie. Prowadzący powinien zadbać o sprecyzowanie 

haseł, sam niczego nie sugerując. 

Im więcej padnie haseł, tym lepiej, powinno być minimum 20. 

2. Prowadzący prosi jednego ucznia o odczytanie wszystkich haseł z tablicy, a następnie prosi, aby 

każdy uczeń wybrał spośród tych haseł 3, dla niego osobiście najważniejsze. Uczniowie podchodzą do 

tablicy i zaznaczają swój wybór kreska. Każdy ma postawić 3 kreski. Przy tablicy może pracować 

jednocześnie grupa uczniów, co zapewnia im poczucie anonimowości i bezpieczeństwa oraz sprzyja 

autentyczności wyboru. 

3. Następuje moment wyjaśnienia uczniom głównego celu zajęć - ułożenia własnego systemu 

wartości i skonfrontowania go z systemami kolegów i koleżanek.  

Trzeba ewentualnie sprawdzić czy uczniowie rozumieją pojęcie skali wartości. Po ewentualnych 

wyjaśnieniach prowadzący poleca uczniom, aby ułożyli z posiadanych kartoników własną skalę 

wartości w postaci „kryształu wartości” wg zasady: na szczycie wartość najistotniejsza i na końcu 
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wartość najmniej istotna. Należy zwrócić uwagę, że wartości w danym rzędzie są wobec siebie 

jednakowo ważne. 

4. Gdy wszyscy uczniowie mają już ułożone własne kryształy wartości, prowadzący organizuje klasę w 

kilka grup 5 - 6 - osobowych. Zadaniem będzie teraz porównanie swoich „kryształów" i próba ułożenia 

jednego systemu, wspólnego dla grupy. Prowadzący wyjaśnia, że ustalenie wspólnego systemu ma się 

odbyć drogą dyskusji, argumentacji i wzajemnego przekonywania się. Jest to ważny etap ćwiczenia, 

bo uczestnicy uczą się szukać argumentów na poparcie swego stanowiska, ale też słuchać 

argumentów innych. 

Należy ostatecznie jednak uprzedzić, że być może nie uda im się uzgodnić wspólnego kryształu 

wartości. 

5. Kolejny etap lekcji polega na próbie ułożenia jednego systemu wartości, wspólnego dla całej klasy. 

Prowadzący prosi przedstawicieli grup, aby porównali efekty swej pracy dotychczasowej i spróbowali 

wynegocjować wspólny „kryształ”. 

6. Wykonanie wspólnego - klasowego Kryształu wartości. 

7. Podsumowanie pracy. 
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PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE I 

I OBSZAR: ROZWÓJ OSOBISTY: 

1.Wzbudzać w dzieciach troskę o własne zdrowie i bezpieczeństwo. 

2.Wprowadzanie uczniów w świat wartości i norm społecznych. 

3.Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji, opinii oraz potrzeb. 

4.Rozwijać w dzieciach wiarę w siebie i swoje umiejętności. Udział w Ogólnopolskim Projekcie 

Edukacyjnym wspierającym rozwój czytelnictwa pt.:  „Czytam z klasą – lekturki spod chmurki”. 

5.Poszerzać wiedzę o świecie, przeżywać radość ze zdobywania wiedzy. Udział w projekcie Fundacji 

Uniwersytet Dzieci pt.: „Jak poznawać świat w klasie?”. 

6.Przejawiać zachowania proekologiczne, uwrażliwiać na piękno przyrody, wartości kultury oraz 

ochronę środowiska. Wprowadzenie innowacji pedagogicznej pt.: „Mali odkrywcy przyrody”  

o tematyce naukowo – przyrodniczej. 

 

II OBSZAR: ROZWÓJ SPOŁECZNY: 

1. Wdrażanie do umiejętnego porozumiewania się w grupie rówieśniczej, wpływania  

na bezpieczeństwo oraz zasad kulturalnego zachowania. 

2. Kształtowanie współzależności i współodpowiedzialności za działanie klasy. 

3. Doskonalenie umiejętności właściwego oceniania samego siebie oraz innych osób. 

4.Kształtować umiejętność reagowania na potrzeby, emocje, opinie oraz agresję innych osób. 

5.Rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich, kształtowanie poczucia szacunku dla symboli 

narodowych.  

6. Rozwijanie wrażliwości społecznej – udział w szkolnych akcjach charytatywnych. 

 

III. OBSZAR: PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ: 

1.Uświadamianie uczniów o zagrożeniach wynikających z nadużywania Internetu, gier 

komputerowych, smartfonów. 

2. Wdrażanie do bezpiecznego zachowania na drodze, w domu i w szkole. Udział  w ogólnopolskim 

programie edukacyjnym „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. 

3. Rozpoznawanie zachowań agresywnych dotyczących przemocy fizycznej i psychicznej. 

4. Poznanie zasad właściwego zachowania się w razie uruchomienia sygnałów alarmowych na terenie 

placówki. 
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PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE II 

I. OBSZAR: ROZWÓJ OSOBISTY 

1. Wprowadzenie uczniów w świat wartości i norm społecznych. 

2. Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania i panowania nad emocjami. 

3. Motywowanie do nauki szkolnej i rozwoju - rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań uczniów. 

4. Wzbogacanie wiedzy dotyczącej zdrowego i higienicznego trybu życia  

5. Promowanie aktywnych i atrakcyjnych form zagospodarowania wolnego czasu. 

 Udział w projekcie Uniwersytetu Dzieci „Ciekawscy drugoklasiści. Ile wiedzy zmieści się  
w głowie? 

 Udział w Międzyszkolnym Projekcie Przyrodniczym „Z przyrodą za pan brat” 

 Wprowadzenie metody CLIL w zajęcia edukacyjne 

 Udział w programach promujących właściwe odżywianie i aktywność fizyczną Dobrze Jemy  
ze Szkołą na Widelcu; Program dla szkół, Zdrowo i Sportowo – kontynuacja  

 

II. OBSZAR: ROZWÓJ SPOŁECZNY 

1. Promowanie zasad kulturalnego zachowania się w relacjach społecznych. 

2. Kreowanie pożądanych postaw wobec obowiązków (zapoznanie uczniów z ich prawami  

i obowiązkami szkolnymi i społecznymi). 

3. Doskonalenie kompetencji emocjonalnych (wdrażanie do rozpoznawania emocji i uczuć własnych  

i innych osób). 

4. Rozwijanie wrażliwości społecznej – udział w szkolnych akcjach charytatywnych.  

5. Kształtowanie prawidłowych relacji rodzinnych, koleżeńskich i obywatelskich. 

6. Doskonalenie umiejętności współpracy w zespole rówieśniczym. 

7. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i regionalnej (dbanie o postawę szacunku wobec 

symboli narodowych; udział w uroczystych apelach związanych z obchodami świąt państwowych; 

kultywowanie tradycji szkoły; udział w uroczystościach środowiskowych). 

 

 Udział w Międzynarodowym Projekcie „Z kulturą mi do twarzy” 

 Wyjazd na wycieczki krajoznawcze 

 Udział w przedstawieniach teatralnych i koncertach umuzykalniających 
 

III. OBSZAR: PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ 

1. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania zagrożeń i właściwego zachowania się  

w sytuacjach niebezpiecznych. 

2. Wdrażanie do bezpiecznego zachowania na drodze, w domu i w szkole oraz Internecie – (poznanie 

zasad ruchu drogowego; nauka numerów telefonów alarmowych i udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej; wdrażanie do bezpiecznego korzystania z Internetu). 

3. Wdrażanie uczniów do przestrzegania procedur i przepisów związanych  

z bezpieczeństwem w szkole. 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE III  
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I.OBSZAR: ROZWOJ OSOBISTY 
 
1. Poszukiwanie właściwych wzorców zachowań 
2. Zaopatrzenie w podręczniki i przybory szkolne. 
3. Mieszkanie i jego funkcje w życiu codziennym. 
4. Rola urządzeń technicznych i bezpieczeństwo korzystania z nich. 
5. Dbanie o higienę osobista. 
6. Prawidłowe ubieranie się zgodnie z porami roku. 
7. Zasady prawidłowego odżywiania się, wartości odżywcze pokarmów, higieniczne  
    przygotowanie i spożywanie posiłków. 
8. Aktywne spędzanie wolnego czasu. 
9. Dbanie o własne zdrowie i innych. 
10. Zachowanie prawidłowej postawy podczas siedzenia , stania ,pisania. 
11. Bezpieczeństwo w drodze do szkoły ( elementy drogi). 
12. Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. 
13. Przypomnienie poznanych znaków drogowych 
14. Środki transportu – zasady kulturalnego zachowania się w nich. 
15. Rozwijanie zdolności, talentów, zainteresowań. 
 
II.OBSZAR: ROZWÓJ SPOŁECZNY 
 
1. Kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w zespole klasowym. 
2. Prawa i obowiązki ucznia. 
3. Kształtowanie postawy społecznej ucznia. 
4. Kształtowanie odpowiedzialności za własne postępowanie (przestrzeganie zasad i regulaminów 
podczas pandemii COVID 19) 
5. Udział w konkursach szkolnych. 
6. Uczestnictwo w zawodach sportowych(wdrażanie do sportowego współzawodnictwa) 
7. Organizacja życia w rodzinie, struktura i wiek członków rodziny 
8. Moje relacje z członkami rodziny 
9. Zgodne życie z rodzeństwem 
10. Praca zawodowa rodziców. 
11. Rozwijanie przywiązania i miłości do rodziny. 
12. Tradycje i święta w rodzinie 
13. Zapoznanie się z pracą służby zdrowia. 
14. Zaznajamianie się ze sposobami udzielania pierwszej pomocy. 
15. Hodowla roślin ozdobnych w klasie i w szkole . 
16. Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie w ciągu roku. 
17. Poznanie zwierząt domowych, ich budowy, odżywiania się i trybu życia. 
18. Dokarmianie zwierząt zimą. 
19. Ochrona roślin i zwierząt. 
20. Przyczyny zanieczyszczenia wód i sposoby ich oczyszczania. 
21. Konieczność ochrony przyrody, Światowy Dzień Ziemi. 
22. Kształtowanie nawyków segregacji odpadów – znaczenie akcji „Sprzątanie Świata”. 
23. Krainy geograficzne Polski i ich rozmieszczenie. 
24. Znaczenie parków narodowych, rezerwatów i pomników przyrody. 
25. Miejscowość, gmina ,powiat. 
26. Położenie, zabytki, krajobraz naszej miejscowości. 
27. Poznanie zawodów i miejsc pracy naszego regionu. 
28. Kultywowanie tradycji i świąt regionalnych. 
29. Znaczenie gwary śląskiej na co dzień. 
30. Poznanie tańców i strojów regionalnych. 
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31. Organizowanie  zebrań z rodzicami i konsultacji ( ogólnych i indywidualnie stacjonarnie oraz 
online, w zależności od sytuacji epidemicznej). 
32. Pomoc rodziców w organizacji imprez klasowych( zgodnie z wytycznymi dotyczącymi COVID 19). 
33. Włączanie rodziców w proces wychowawczo – dydaktyczny poprzez pracę na rzecz klasy i szkoły. 
34. Pedagogizacja rodziców. 
 
 
III.OBSZAR: PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ 
 
1. Zasady zachowania się wobec kolegów, pracowników szkoły i innych osób w klasie , w szkole i poza 
nią( konsekwencje nieprawidłowych zachowań). 
2. Rodzaje zagrożeń na drogach spowodowane trudnymi warunkami atmosferycznymi. 
3. Zajęcia komputerowe: wskazywanie korzystnych i niekorzystnych stron pracy z komputerem( 
zagrożenia w sieci, czas spędzany przed komputerem). 
4. Sytuacje stresowe i zapobieganie im( rola higienicznego trybu życia). 
5. Ustawienie mebli zasady uwzględniające zalecenia sanitarne spowodowane COVID 19. 
6. Poruszanie się po budynku szkolnym zgodnie z zaleceniami Dyrektora Szkoły (przerwy, obiady). 
 
 
IV.SPRAWY KLASOWE 
 
1 Wybór samorządu klasowego. 
2. Obowiązki dyżurnego. 
3. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych. 
4. Udział w imprezach szkolnych. 
5. Wyjazdy na wycieczki tematyczne, do kina i teatru( uzależnione od sytuacji epidemicznej). 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE VII 

I OBSZAR: ROZWÓJ OSOBISTY 

1. Rozwijanie poczucia własnej wartości (z wykorzystaniem innowacji pt. Gorzka czekolada  
z wartościami oraz program profil. zintegrowanej Archipelag Skarbów) 

2.  Kształtowanie właściwego systemu wartości - różnicowanie dobra i zła (z wykorzystaniem 
innowacji pt. Gorzka czekolada z wartościami) oraz program profil. zintegrowanej Archipelag 
Skarbów. 

3.  Kształtowanie zachowań asertywnych. 
4. Sposoby radzenia sobie z przemocą i agresją. Konstruktywne sposoby spędzania wolnego 

czasu (z wykorzystaniem innowacji pt. Gorzka czekolada z wartościami). 
5. Umiejętność rozumienia i wyrażania własnych emocji; wulgaryzmy. 
6. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie, w tym przestrzeganie procedur 

Covid-19. 
7. Rozwijanie wiedzy na temat prowadzenia zdrowego stylu życia (higiena czasu wolnego, 

higiena pracy – w tym nauki zdalnej). 
8. Kształtowanie właściwych postaw (punktualność, pomoc innym, obowiązkowość). 

 

II OBSZAR: ROZWÓJ SPOŁECZNY 

1. Efektywne porozumiewanie się, kulturalne wypowiedzi, szacunek do siebie  
i drugiego człowieka (z wykorzystaniem innowacji pt. Gorzka czekolada z wartościami). 

2. Prawidłowe relacje koleżeńskie, rodzinne i obywatelskie (zapobieganie wykluczeniu 
społecznemu). 

3. Przyjmowanie odpowiedzialności za swoje postępowanie (z wykorzystaniem innowacji pt. 
Gorzka czekolada z wartościami). 

4. Udział w imprezach szkolnych, konkursach, quizach. Zaangażowanie w życie społeczne i 
rozwój zainteresowań. 

5. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i regionalnej. 
6. Kształtowanie postawy szacunku dla środowiska przyrodniczego. 
7. Pomoc innym jako alternatywa dla czasu wolnego, promocja idei wolontariatu. 

 

III OBSZAR: PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ 

1. Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa w szkole. Integracja zespołu klasowego. Zapobieganie 
wagarom i wykluczeniu społecznemu. 

2. Jak zachować się podczas pandemii? Jak radzić sobie z trudnościami tego czasu?  
3. Mechanizm działania uzależnień (nikotyna, e-papierosy, dopalacze, narkotyki) – warsztaty. 
4. Zagrożenia płynące z sieci: gry, strony www, komunikatory, media społecznościowe, 

cyberprzemoc – program profil. zintegrowanej Archipelag Skarbów. 
5. Uświadamianie konsekwencji fizycznych i prawnych dotyczących uzależnień, cyberprzemocy. 

Przemoc i agresja. 
6. Bezpieczeństwo w drodze do szkoły i do domu. Bezpieczeństwo w trakcie nauki zdalnej. 

 

IV OBSZAR: SPRAWY KLASOWE 

1. Organizowanie imprez klasowych. 
2. Wdrażanie do samorządności: praca w samorządzie klasowym i szkolnym. 
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3. Omawianie trudności szkolnych- 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 – program profil. Uniwersalnej Archipelag 

Skarbów. 

3. Zasady prawidłowej komunikacji interpersonalnej - kultura języka, wulgaryzmy. 

4. Wskazywanie na wartości poczucia godności własnej osoby i innych osób.  

5. Umiejętność rozumienia i przeżywania własnych emocji – program profil. uniwersalnej 

Archipelag Skarbów. 

6. Rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz wychowanie do nauki - zainteresowania, 

zdolności. 

7. Zdrowy tryb życia (higiena pracy, nauki, odpoczynku, również w trakcie nauki zdalnej, 

aktywność fizyczna). 

8. Prawidłowe odżywianie się (higiena odżywiania się, dieta, zaburzenia odżywiania, higiena 

przed i podczas spożywania posiłków ze względu na procedury Covid-19). 

II. OBSZAR: ROZWÓJ SPOŁECZNY 

1. Normy i zasady funkcjonowania w grupie (zapobieganie wykluczeniu). 

2. Właściwa postawa w szkole i poza szkołą  (punktualność, odpowiedzialność, poczucie 

obowiązku, ubiór adekwatny do sytuacji, wagary). 

3. Prawidłowe relacje koleżeńskie, rodzinne i obywatelskie.  

4. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i regionalnej. Dbałość o tradycje. 

5. Rozwijanie potrzeby aktywnego udziału w życiu klasy i szkoły.  

6. Umiejętne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych (rozmowy, mediacje). 

7. Kształtowanie postawy szacunku dla środowiska przyrodniczego. 

8. Uświadamianie zagrożeń cywilizacyjnych dla człowieka i przyrody. 

9. Rozwijanie zaangażowania w różne formy pomocy innym (wolontariat). 

III. OBSZAR: PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ 

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

bezpieczne, procedury związane z Covid -19). 

2. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania zagrożeń i właściwego zachowania się  

w sytuacjach niebezpiecznych (zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia na drodze, itp.) 

3. Bezpieczeństwo, zdrowie fizyczne i psychiczne w sytuacji pandemii (radzenie sobie ze 

stresem, depresje). 

4. Eliminowanie zagrożeń utraty zdrowia przez kontakt z substancjami psychoaktywnymi; 

mechanizm powstawania uzależnienia – warsztaty ze specjalistą. 

5. Uświadomienie konsekwencji fizycznych i prawnych dotyczących zachowań ryzykownych 

(w tym uzależnień od papierosów i e-papierosów)). 

6. Cyberprzemoc (konsekwencje jej stosowania oraz sposoby radzenia sobie z nią). 
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IV. SPRAWY KLASOWE 

1. Organizacja imprez klasowych. 

2. Omawianie bieżących spraw i problemów wychowawczych i uczniowskich. 
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KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH 
ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

 

Nr Rodzaj imprezy Termin Odpowiedzialni 

1. 1
. 
Rozpoczęcie roku szkolnego  

Pasowanie na uczniów  - klasa I 

1 wrzesień wychowawcy klas, M.Mołota,  

2. 3
. 
Europejski Dzień Języków  wrzesień D.Czogała - Gaszka, B.Widawska, B.Grinspek, J.Sitek - Drapała 

3.  Program profilaktyczny “Archipelag Skarbów” wrzesień  koordynator K.Skupień, M.Kuźnik 

4.  Realizacja projektu SKS wrzesień - listopad C.Stachura, I.Wolnik 

5.  Realizacja projektu „KLUB 2021” wrzesień - listopad  C.Stachura, I.Wolnik 

6.  Warsztatowe zajęcia integracyjne kl. VII  wrzesień K.Skupień 

7. 4
. 
Program profilaktyczny “Cukierki” wrzesień/listopad koordynator M.Papierok 

8.  Inauguracja roku sportowego wrzesień C.Stachura, I.Wolnik, wychowawcy klas I-III 

9.  Ogólnopolska akcja Narodowe Czytanie 
 

 wrzesień B.Małek 

10.  Reintegracja w klasach ósmych. wrzesień/listopad K. Skupień, PPP 
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11. 1
0
.
. 

Wrzesień z filmem wrzesień B. Małek, wych. klas VII, VIIIc,d,e, kl.III 

12. 5
. 
Miesiąc Bibliotek Szkolnych 

wystawa plakatów, konkursy, 

wycieczka do biblioteki publicznej 

październik A.Górecka, B. Małek 

13. 7
. 
Dzień Edukacji Narodowej 14 październik  SU, M.Kuźnik 

14.  Październik w teatrze październik D.Dworaczek, B.Małek, wychowawcy klas VII -VIII 

15.  Projekt  Edukacyjny “Z kulturą mi do twarzy” wrzesień/czerwiec koordynator Monika Papierok 

16.  Ogólnopolski Tydzień Kariery październik K. Skupień, zespół ds. doradztwa zawod. 

17.  Europejski Tydzień Kodowania „Codeweek”  październik A.Babiak 

18. 8
. 
Święto Niepodległości 11 listopad M.Dudzik, K.Marcol 

19.  IV Szkolny Konkurs Kaligraficzny „Mistrz Kaligrafii”   

Olga Tokarczuk - laureatka Nagrody Nobla 

listopad  B.Małek 

20.  XVII Szkolny Konkurs Ortograficzny „Ortograficzna 

corrida, czyli walka z bykami” 

listopad/kwiecień B. Małek 

21.   Tydzień Profilaktyki  listopad K.Skupień, B.Bierza, A.Górecka 

22.  Dzień Imienia  Szkoły – programowy wyjazd  

do muzeum 

grudzień M. Dudzik 
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23. 1
1
. 

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

24.  Dzień Języka Ojczystego luty B.Małek  – koordynator 

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

26.  „Kangur” – konkurs matematyczny marzec B. Masarczyk 

27.  Spotkania z ciekawymi ludźmi – cykl  marzec/kwiecień H. Goworowska 

28.  Targi Edukacji – wyjazd klas VIII marzec K.Skupień, wychowawcy klas VIII  

29.  Ogólnopolski Tydzień Czytania kwiecień B. Małek 

30.  Przedszkoliada maj I.Wolnik, wychowawcy przedszkola 

31.  Pasowanie uczniów kl. I na czytelnika maj A.Górecka 

32.  Dzień Bibliotek - wycieczka do MiPBP w Rybniku maj A. Górecka 

33. 1
9 
Wyjazd  reprezentantów klas – nagroda za dobre 

wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 

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

34.  Zakończenie roku szkolnego czerwiec wychowawcy klas VII 

 


