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Szkoła Podstawowa nr 6 
 im. ks. Jana Twardowskiego  

w Pszczynie 

ul. Księżycowa 25 

43-200  Pszczyna 

tel. (fax) (032)210-42-21 



PODSTAWOWE AKTY PRAWNE 

 

• Konstytucja  Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia  2  kwietnia  1997  r.  uchwalona  przez 

Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum 

konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r.(Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483) 

• Statut Szkoły Podstawowej nr 6  z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Jana 

Twardowskiego w Pszczynie 

• Szkolny Zestaw Programów Nauczania. 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z   2020 r., poz. 

910 i 1378) 

• Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., 

poz. 852) 

• Deklaracja Praw Dziecka (Uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 

20 listopada 1959 r.) 

• Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526, z późn. zm., 

art. 33). 

• Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst. jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 2215). 

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 poz. 

1390) 

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

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla 

branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej 

do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356, z 2018 r. 

poz. 1679, z 2021 r. poz. 1533 oraz z 2022 r. poz. 609 i 1717) 

• Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 

• Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. (tekst 

jedn.:Dz.U. 2018 poz. 966) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (DzU.z 2017r., poz. 

649). 

• Ustawa z 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. z 2022 r. poz. 

1700). 



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

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1280) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji 

oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu 

informacji oświatowej (Dz.U. 2019 poz. 1663) 

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

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym (tekst jedn.:Dz.U. z 2020 r., poz. 1309) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie 

warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne 

zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i 

językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz 

społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U.2017, poz. 1627). 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie 

doradztwa zawodowego (Dz.U.2019., poz.325) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze 

edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają 

wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe(tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1302) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.                       

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 

placówkach (Dz. U.z 2003 r. nr 6 poz. 69 ze zmianami). 

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 31 października 

2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych                         

i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2020 r., poz.1160, ze zm.: Dz. U. z 

2020 r., poz. 1386); 

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

zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 

narkomanii (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1449) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1386) 



Akty prawne wydane w związku z sytuację epidemiczną COVID-19 

 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 

5. Tekst ujednolicony: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 

2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem zwalczaniem COVID-19 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 



10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

12. Tekst ujednolicony: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 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 

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

„Dobro jest nie zauważane, nie doceniane,  

ale nigdy się nie kompromituje, 

nabiera wartości z biegiem czasu.” 

 

Ks. Jan Twardowski 

 

 

 

 

WIZJA NASZEJ SZKOŁY 

 

„Jesteśmy szkołą zapewniającą wszechstronny rozwój ucznia twórczego, wrażliwego, 

samodzielnego, otwartego na problemy, rozumiejącego zmiany we współczesnym świecie. 

Chcemy nauczyć go życia w zgodzie z tradycjami, naturą i ludźmi. Wspieramy rodziny 

w procesie wychowania.” 

 

 

 

 

MISJA NASZEJ SZKOŁY 

 

W naszej szkole uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności z przyjemnością, nauczyciel ma 

ze swojej pracy satysfakcję. Uczeń, nauczyciel i rodzic tworzą potrafiącą wspólnie działać 

społeczność. Uczeń naszej szkoły posiada wiedzę i umiejętności niezbędne 

do kontynuowania dalszej edukacji na miarę swoich możliwości. Posiada nawyki pomocne 

w stawianiu czoła współczesnym zagrożeniom. Jest twórczy, poszukuje, odkrywa i dąży 

na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia celów życiowych, potrafi rozwiązywać problemy 

i konflikty, jest świadomy swojej roli w społeczeństwie, zna swój region oraz dziedzictwo 

kultury narodowej w perspektywie kultury europejskiej. 

 

 



ABSOLWENT NASZEJ SZKOŁY 

 

• Posiada wiedzę pozwalającą na dalszą edukację z wykorzystaniem technologii 

informatycznej, będąc zarazem świadomy zagrożeń ze strony Internetu 

• Umie współdziałać z innymi ludźmi, przestrzega norm społecznego współżycia,                     

z szacunkiem traktuje siebie i innych, jest tolerancyjny i wrażliwy na potrzeby innych 

• Jest kreatywny w działaniu, potrafi rozwiązywać różnorodne problemy, 

• Dba o zdrowie fizyczne, psychiczne i emocjonalne, szanuje środowisko naturalne                    

i ponosi odpowiedzialność za własne postępowanie 

• Czuje się dumny, że jest Polakiem, kocha i szanuje swoją ojczyznę oraz jej tradycje. 

 

UCZESTNICY PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY 

Rada Rodziców, Rodzice: 

• współtworzą program wychowawczo-profilaktyczny szkoły współuczestniczą w życiu 

szkoły 

• współdecydują o formach pomocy dzieciom oraz spędzania czasu wolnego 

przez uczniów, 

• mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i moralnymi, 

jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka; 

• mają prawo do poznania zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej 

klasie, wraz z nauczycielami współpracują w sprawach wychowania i kształcenia 

dzieci, 

  

Wychowawcy klas: 

• realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu 

wychowawczo-profilaktycznego szkoły 

• wychowawcy i pedagog szkolny informują o różnych formach spotkań, szkoleniach, 

warsztatach czy prelekcjach dla rodziców, 

• mają obowiązek reagowania na przejawy u dzieci niedostosowania społecznego, 

• mają obowiązek współpracy z kuratorami sądowymi czuwającymi nad programem 

resocjalizacji uczniów trudnych (w przypadku zgłoszenia przez kuratora takiej potrzeby 

poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków), 

• pomagają budować obraz własnej osoby w oparciu o rzetelną samoocenę, 



• zaszczepiają postawę pozytywnego i zrównoważonego reagowania w sytuacjach 

trudnych oraz właściwego sposobu wyrażania ocen i sadów aprobujących 

lub negujących różne zachowania swoje i innych osób kształtując umiejętność 

współistnienia i współdziałania w zespole. 

Nauczyciele: 

• dbają o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej 

atmosfery pracy w szkole 

• współpracują z Samorządem Uczniowskim 

• wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny 

uczniów, ich zdolności i zainteresowań 

• udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie 

potrzeb uczniów 

• kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, atmosferze wolności 

sumienia i szacunku dla każdego człowieka, przygotowują do życia w rodzinie                    

i społeczeństwie 

• odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole,                   

w czasie wycieczek, wyjść itp. 

• tworzą warunki wspomagające rozwój uczniów 

• wspólnie z Pedagogiem i Psychologiem Szkolnym zabiegają o różne formy pomocy 

wychowawczej i materialnej dla uczniów 

Uczniowie, Samorząd Uczniowski: 

• jest animatorem, inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego i intelektualnego 

na terenie szkoły i w środowisku lokalny 

• reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego naszej szkoły 

• inicjuje działania dotyczące życia uczniów 

• propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji 

• angażuje uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły 

• dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję 

• wyraża za pośrednictwem swojego opiekuna opinię dotyczącą problemów 

społeczności uczniowskiej 

Pedagog i psycholog szkolny: 

• prowadzą badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozują indywidualne 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów w celu 



określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron 

uczniów; 

• diagnozują sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 

• udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich  

do rozpoznanych potrzeb; 

• podejmują działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci; 

• minimalizują skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiegają zaburzeniom zachowania 

oraz inicjują różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 

• inicjują i prowadzą działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych; 

• pomagają rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

• wspierają nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno -

pedagogicznej. 

 

DIAGNOZA PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILKTYCZNEGO 

 

Punktem wyjścia do sformułowania przez naszą szkołę celów i zadań programu  

Wychowawczo Profilaktycznego była wnikliwa diagnoza i analiza czynników chroniących                    

i czynników ryzyka oraz rozeznanie w zasobach szkoły. 

Podstawę do podejmowania działalności stanowi opracowywana w każdym roku szkolnym  

diagnoza problemów występujących w szkole, a także występowania czynników chroniących 

i czynników ryzyka.  

Czynniki chroniące to indywidualne cechy i zachowania uczniów, cechy środowiska  

społecznego i efekty ich wzajemnego oddziaływania, których występowanie wzmacnia ogólny 

potencjał psychofizyczny ucznia i zwiększa jego odporność na działanie czynników ryzyka.  

Czynniki ryzyka to indywidualne cechy i zachowania uczniów, cechy środowiska społecznego   

i efekty ich wzajemnego oddziaływania, które wiążą się z wysokim prawdopodobieństwem 

wystąpienia zachowań ryzykownych stanowiących zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, 

zdrowia, bezpieczeństwa lub funkcjonowania społecznego. 

W naszej szkole istnieją następujące czynniki chroniące: 

1. Silna więź emocjonalna z rodzicami. 

2. Zainteresowanie nauką. 

3. Zdolności umożliwiające dobre wyniki w nauce. 



4. Zajęcia rozwijające zainteresowania. 

5. Posiadanie pozytywnych wzorców osobowych i autorytetów. 

6. Rozwijanie swoich zainteresowań w różnych dziedzinach, dbanie o własny samorozwój. 

7. Przestrzeganie w życiu uniwersalnych wartości moralno-etycznych. 

8. Kierowanie się w życiu dobrem swoim i innych. 

9. Respektowanie norm i wartości społecznych. 

10. Działanie w organizacjach pozaszkolnych, wolontariat i udział w akcjach charytatywnych. 

11. Umiejętność pracy w zespole. 

12. Akceptacja siebie i innych, poczucie własnej wartości. 

Czynniki ryzyka: 

Przeprowadzona diagnoza wykazała, że problemami wychowawczymi w szkole, 

które zaliczamy do czynników ryzyka są: 

1. Niewystarczająca motywacja do nauki, niska samoocena niektórych uczniów. 

2. Niedostrzeganie niewłaściwości w swoim postępowaniu. 

3. Presja grupy rówieśniczej. 

4. Obmawianie, obrażanie, dokuczanie. 

5. Wpływ mediów. 

6. Różne odmiany zachowań agresywnych i przemocy (cyberprzemoc). 

7. Używanie internetu i komórek do obrażania, poniżania i wyśmiewania innych. 

8. Problemy natury emocjonalnej. 

9. Brak umiejętności radzenia sobie z problemami okresu dorastania. 

10. Nieprzestrzeganie norm społecznych przez uczniów i nie reagowanie na przejawy zła. 

11. Postępująca dysfunkcja rodzin. 

12. Dewaluacja podstawowych wartości. 

Najczęściej występujące negatywne zachowania w szkole: 

1. Używanie niewłaściwego, obraźliwego języka. 

2. Niekulturalne zachowania. 

3. Agresywne zachowania wobec innych – krytyka, wyśmiewanie, szydzenie z osób 

różniących się jakąś cechą. 

4. Wpływ mediów. 

5. Niewłaściwe korzystanie z komórek. 

6. Psychiczna przemoc rówieśnicza. 

7. Relatywizm moralny. 

8. Występująca nieporadność wychowawcza rodziców. 



9. Utrudniony kontakt z rodzicami uczniów sprawiających problemy wychowawcze, unikanie 

przez nich kontaktów, zrzucanie odpowiedzialności na szkołę. 

10. Zmiany w strukturach rodziny. 

Zasoby naszej szkoły 

1. Zasoby tkwiące w ludziach: 

• wykwalifikowana kadra pedagogiczna zaangażowana w działania wychowawczo - 

profilaktyczne,  

• dobra współpraca i spójność oddziaływań profilaktyczno-wychowawczych wszystkich 

pracowników,  

• wykwalifikowani specjaliści (psycholog, pedagog, logopeda, neurologopeda, 

fizjoterapeuta, oligofrenopedagodzy, surdopedagodzy, tyflopedagodzy, specjaliści 

od autyzmu, specjaliści TUS, RUS i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka) 

• prawidłowy obieg informacji w szkole. 

2. Materialne zasoby szkoły: 

• komputeryzacja szkoły i dostęp do Internetu, 

• systematycznie uzupełniany księgozbiór biblioteki szkolnej, 

• sala gimnastyczna 

• gabinety specjalistów oraz terapeutów do pracy indywidualnej z uczniem. 

Po okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji uczniów od bezpośrednich kontaktów ze 

społecznością szkolną działania wychowawcze, profilaktyczne i wspierające kondycję 

psychiczną uczniów stanowią pilną konieczność. Należy je prowadzić w sposób, który zapewni 

ich optymalną skuteczność w ochronie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, przy 

jednoczesnej dbałości o zachowanie reguł sanitarnych dostosowanych do sytuacji i potrzeb 

szkoły, do wymagań związanych z charakterem podejmowanych działań w ramach programu 

wychowawczo-profilaktycznego oraz innych lokalnych uwarunkowań. 

W obliczu zagrożeń psychicznych, na jakie narażone były i są dzieci i młodzież dbałość                       

o bezpieczeństwo zdrowotne musi być rozsądnie godzona z dbałością o zdrowie psychiczne. 

Należy brać obie te potrzeby pod uwagę i szukać rozwiązań. Gwarancją bezpieczeństwa                     

i troską o zdrowie psychiczne uczniów są decyzje podejmowane przez Dyrekcję naszej szkoły. 

Analiza wyników przeprowadzonych badań diagnostycznych pozwoliła na opracowanie  

takiego programu wychowawczo - profilaktycznego, którego realizacja przyniesie ograniczenie 

występowania niepożądanych zjawisk na terenie szkoły, a także przygotuje uczniów do obrony 

przed wpływem zagrożeń z zewnątrz. 



Z analizy materiału wynika, że w naszej szkole istnieje potrzeba podjęcia działań                                  

w następujących obszarach: 

1. Profilaktyka zdrowia. 

2. Przeciwdziałanie agresji i przemocy. 

3. Profilaktyka uzależnień. 

4. Komunikacja i umiejętności interpersonalne. 

5. Zagospodarowanie czasu wolnego. 

Realizacja programu jest stałym, niekończącym się procesem wspomagania uczniów                        

w radzeniu sobie z problemami i zagrożeniami, procesem ograniczającym i likwidującym  

czynniki, które zaburzają ich prawidłowy rozwój. 

W oparciu o przeprowadzoną diagnozę nauczyciel lub wychowawca wybiera formę, w której  

realizuje działalność wychowawczo – profilaktyczną z wykorzystaniem aktywnych metod 

pracy. 

Przewidywane efekty podjętych działań profilaktycznych 

W wyniku realizacji działań wychowawczo – profilaktycznych: 

1. Uczeń:  

• uzyskuje pomoc pedagogiczno-psychologiczną,  

• uświadamia sobie zagrożenia i potrafi im się przeciwstawić, 

• identyfikuje się ze środowiskiem szkolnym, 

• dostrzega korzyści płynące z prowadzenia zdrowego stylu życia, 

• osiąga dojrzałą osobowość psychospołeczną. 

 

2. Nauczyciel: 

• posiada wiedzę z zakresu profilaktyki, 

• umiejętnie rozwiązuje problemy szkolne 

• odpowiednio reaguje i potrafi udzielić pomocy w sytuacjach zagrożeń, 

• monitoruje frekwencję uczniów i stosuje procedury. 

 

3. Rodzice: 

• chętnie biorą udział w oferowanych im programach profilaktycznych i spotkaniach 

ze specjalistami 

• korzystają z proponowanych konsultacji i spotkań z nauczycielami, 

• komunikują się przez dziennik elektroniczny, TEAMS i tym podobne 



• kontaktują się z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów w sytuacjach wątpliwych                  

i trudnych, 

• współpracują i korzystają z porad pedagoga, psychologa i doradcy zawodowego 

 

 

OBSZARY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO – PROFIALKTYCZNYCH 

I. 

JA W RODZINIE I SPOŁECZEŃSTWIE 

 

Lp. ZAGADNIENIA DO 
REALIZACJI 

CELE SPOSOBY 
REALIZACJI 

1. KOMUNIKACJA 
SPOŁECZNA 
 

• Uczeń zna i potrafi stosować 
formy grzecznościowe i zasady 
obowiązujące w relacjach 
międzyludzkich 

• Potrafi wczuć się w sytuację             
i uczucia drugiej osoby (empatia, 
zrozumienie, tolerancja) 

• Umie współdziałać w grupie 
zgodnie z przyjętymi normami 

• Odpowiednio reaguje na przejawy 
przemocy wśród rówieśników 

• Ma poczucie bezpieczeństwa            
i przynależności do społeczności 
szkolnej 

• Aktywnie uczestniczy w życiu 
klasy i szkoły 

• Jest świadomy potrzeby 
wspierania ludzi chorych                   
i potrzebujących pomocy 

• Opracowanie kodeksów 
klasowych, zawieranie 
kontraktów 

• Lekcje poświęcone 
zasadom savoir – vivre 

• Zajęcia poświęcone 
doskonaleniu 
komunikacji w oparciu              
o gry psychologiczne           
i ćwiczenia interakcyjne 

• Imprezy klasowe                          
i szkolne 

• Udział w projektach 
wychowawczo –
profilaktycznych 

• Udział w organizacjach 
uczniowskich, zajęciach 
dodatkowych, 
konkursach 

• Dostosowanie klawiatury 
z cyrylicą  

• Zabawy interaktywne  

• Stworzenie mini 
słowniczka polsko – 
ukraińskiego  

• Użycie translatora i 
tłumacza stron 
internetowych  

2.  INTEGRACJA ZE 
ŚRODOWISKIEM 

RODZINNYM 

• Rodzic uczestniczy                             
w imprezach i działaniach 
klasowych i szkolnych, 

• Rodzic ma wpływ na to co się 
dzieje w szkole, oferuje swoja 
pomoc, 

• Rodzic znajduje wsparcie                   
i pomoc ze strony środowiska 

• Organizowanie imprez 
Środowiskowych 

• Stały kontakt 
wychowawcy poprzez 
zeszyt korespondencji, 
dziennik elektroniczny, 
spotkania okresowe              
i śródroczne, konsultacje 



szkolnego w trudnych sytuacjach 
wychowawczych, 

• Dziecko ma poczucie 
przynależności do własnej rodziny 
oraz poczucie bezpieczeństwa, 
miłości                    i akceptacji 

indywidualne, platformy 
edukacyjne, 
komunikatory, 

• Przekazywanie 
bieżących informacji            
z życia szkoły a stronie 
internetowej szkoły 

• Doradztwo pedagoga, 
psychologa, specjalistów, 

• Rozwijanie kompetencji 
komunikacyjnych                
w relacji rodzic – dziecko 

3.  ROZWÓJ 
OSOBISTY I 
SPOŁECZNY 

Uczeń: 

• ma świadomość potrzeby 
doskonalenia się 

• Zna swoje mocne i słabe strony 

• Potrafi przyznać się do 
popełnionego błędu 

• Potrafi być krytyczny wobec 
swojego zachowania 

• Uczeń ma świadomość istnienia 
wielu zawodów i posiada 
możliwość wyboru kierunku 
kształcenia i zawodu 

• Dokonanie samooceny, 

• Wzmocnienie 
samooceny                                 
i samoakceptacji 

• Analiza zachowań 
występujących w klasie 

• Ocena postępowania 
bohaterów literackich             
i filmowych 

• Indywidualne rozmowy             
z doradcą zawodowym 

• Indywidualne lub 
grupowe wizyty 
zawodoznawcze                  
u pracodawców 

• Zajęcia związane                
z wyborem kierunku 
kształcenia i zawodu, 
prelekcje i pogadanki 

• Udział w lokalnych 
targach pracy, targach 
edukacyjnych, dniach 
otwartych lub dniach 
pracy, festynach. 

• Możliwość współpracy           
z instytucjami, 
placówkami                                
i pracodawcami 

4.  STOSUNEK 
DZIECKA DO 

OSÓB 
DOROSŁYCH 

Uczeń: 

• stosuje formy grzecznościowe w  
stosunku do osób dorosłych 

• Zna obowiązujące zasady w 
stosunku dziecko – dorosły 

• Uczeń potrafi okazać szacunek 
osobom dorosłym 

Pogadanki w ramach godzin 
wychowawczych 
Organizowanie imprez 
Okolicznościowych (np. 
Dzień Mamy, Dzień Dziadka 
itp.) 

5.  WSPÓŁPRACA Z 
INSTYTUCJAMI 

LOKALNYMI 

Rodzic, nauczyciel, uczeń ma 
poczucie integracji ze środowiskiem 
lokalnym 

Konsultacje i spotkania 
z pracownikami Poradni 
Psychologiczno –
Pedagogicznej, policji, sądu, 
Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie, 
Ośrodka 



Pomocy Społecznej oraz  
innymi 

6.  DOSKONALENIE 
NAUCZYCIELI 

Pomoc w doskonaleniu warsztatu 
pracy nauczyciela 

 

Organizowanie szkoleń 
Wspomagających proces 
wychowania i profilaktyki, 
udział w szkoleniach online, 
webinariach itp. oraz 
samokształcenie 

7. EDUKACJA 
RODZICÓW 

• Rodzic ma dostęp do informacji 
pomocnych w procesie 
wychowania swojego dziecka 

• Rodzic otrzymuje wsparcie                
i pomoc w ewentualnych 
trudnościach wychowawczych 

• Rodzic współtworzy szkolny 
Program Wychowawczo – 
Profilaktyczny 

 

• Przekazywanie rodzicom 
wiedzy na temat przyczyn 
i istoty niepowodzeń 
dydaktycznych –
wskazówki do pracy                 
w domu z dzieckiem 

• Pogadanki tematyczne            
i spotkania ze 
specjalistami, udział               
w szkoleniach online, 
webinariach itp. 

• Pomocne linki 
zamieszczanie informacji 
na gazetce dla rodziców, 
stronie internetowej 
szkoły oraz w dzienniku 
elektronicznym 

• Konsultacje                             
z rodzicami 

 

II 

MOJA OJCZYZNA 

Lp.
  

ZAGADNIENIA DO 
REALIZACJI 

CELE SPOSOBY 
REALIZACJI 

1. MOJA MAŁĄ 
OJCZYZNA 

Uczeń: 

• zna najbliższe otoczenie 

• posiada wiadomości 
dotyczące regionu i jego 
specyfiki 

• umie wykazać związki między 
swoim regionem                                  
a pozostałymi regionami 
Polski 

• zna cechy gwary śląskiej 

• uczestniczy w obrzędach, 
kultywuje tradycje 

• Organizowanie 
wycieczek tematycznych 
– również wirtualnych 

• Projekty tematyczne 

• Spotkania z ciekawymi 
ludźmi 

• Akademie, apele. 

• Gazetki tematyczne. 

• Wycieczki krajoznawcze 
po Pszczynie i okolicach 

• Wyjścia do Muzeum 
Zamkowego, Skansenu, 
miejsc pamięci narodowej 

• Poznanie legend i baśni 
związanych z regionem 

• Udział w konkursach 
wiedzy o Pszczynie 

2. ROZWIJANIE 
POSTAW 

PATRIOTYCZNYCH 

• Świadomość zdrowego 
patriotyzmu – akceptacja 

• Analiza utworów 
literackich i dzieł 
plastycznych, pieśni, 



innych kultur, zachowań, 
symboli i świąt narodowych 

• Wdrażanie do poszanowania 
inności w tym osób 
pochodzących spoza granic 
Polski m.in. z Ukrainy 

Uczeń: 

• zna miejsca pamięci 
narodowej i ich historię, dba           
o te, które znajdują się w jego 
miejscowości 

• zna ludzi zasłużonych dla 
Polski I regionu 

• zna utwory patriotyczne, 
związane z historią kraju                    
i regionu 

• jest świadomy swojej 
tożsamości narodowej. 

 

dziedzictwa kulturowego 
Polski i innych krajów 

• Odwiedzanie miejsc 
pamięci narodowej 

• Wycieczki tematyczne, 
również wirtualne 

• Projekty 

• Spotkania z ciekawymi 
ludźmi 

• Akademie, apele 

• Gazetki tematyczne 

• Pogadanki na godzinie 
wychowawczej  

3.  BUDOWANIE 
POCZUCIA 

TOŻSAMOŚCI 
NARODOWEJ 

Uczeń: 

• szanuje Konstytucję 
Rzeczypospolitej Polskiej 

• kocha Polskę 

• zna symbole narodowe, 
przyjmuje wobec nich 
odpowiednią postawę (godło, 
hymn, flaga) 

• zna najważniejsza święta 
narodowe (Święto 
Niepodległości, Konstytucji               
3 Maja); rozumie ich 
znaczenie dla wszystkich 
Polaków 

• dba o czystość i kulturę języka 

• świadomie uczestniczy              
w odbiorze dzieł kulturalnych 
(film, teatr). 

• Udział w apelach 
okolicznościowych, 
uroczystościach 
szkolnych rocznicowych 

• Organizowanie 
wycieczek i wyjść                     
na koncerty i wystawy            
o charakterze 
patriotycznym 

 

III  

JESTEM CZĘŚCIĄ PRZYRODY 

Lp. ZAGADNIENIA DO 
REALIZACJI 

CELE SPOSOBY 
REALIZACJI 

1.  ZAGOSPODAROWA 
NIE CZASU 
WOLNEGO 

Uczeń: 
•   potrafi zagospodarować swój 
czas wolny, widzi z tego płynące 
korzyści, 
•   Dba o swoje zdrowie fizyczne             
i  psychiczne, 
•   Ma świadomość wpływu czasu 
spędzanego ze środkami 
masowego przekazu na swoje 
zdrowie, 

• Uczestniczenie                    
w wycieczkach 
dydaktycznych                        
i Krajoznawczych 

• Promowanie zdrowego 
stylu życia, poprzez 
prelekcje, pogadanki, 
rozmowy ze 
specjalistami, 



•   Zachowuje bezpieczeństwo          
w szkole i poza nią, 
• Zna przepisy ruchu drogowego 

• Udział w akcjach                     
i konkursach 

• Spotkania i pogadanki             
z przedstawicielami 
wydziału ruchu 
drogowego 

• Udział w zajęciach 
dodatkowych 

• Rozwijanie 
zainteresowań                        
i uzdolnień dzieci 

• Praca z uczniem zdolnym 

• Organizacja imprez 
klasowych i szkolnych po 
zajęciach lekcyjnych 

• Realizacja projektu 
Centrum Edukacji 
Obywatelskiej 
”Poczytajmy” „Dobre 
łącze” 

2.  KULTURA 
ZACHOWANIA 
UCZNIÓW NA 

TERENIE SZKOŁY 

• Uczeń jest wdrażany do 
samodyscypliny dotyczącej 
właściwego i kulturalnego 
zachowania się w miejscu 
publicznym, jakim jest szkoła 
wraz z eliminowaniem agresji 
słownej i fizycznej 

• Wzmaganie działań 
wychowawczych w zakresie 
stosunków między uczniami 
naszej szkolnej społeczności, 
wycieczki, różne formy 
ingerujące 

• Poprawa relacji dorosły – 
uczeń, szacunek wobec osób 
starszych bieżąca obserwacja 
i wykorzystanie zapisu 
monitoringu wizyjnego 
(wejście do szkoły, szatnie, 
korytarze) 

• Wdrażanie do poszanowania 
inności – relacje Ja – Polak, 
Ja – obcokrajowiec.   

• Stosowanie zasad oceny 
z zachowania 

• Rozwiązywanie sytuacji 
konfliktowych, 

• Prelekcje, pogadanki, 
tematyczne lekcje 
wychowawcze 

• Reagowanie w sytuacji 
wychowawczej zgodnie            
z procedurami SP6 

• Poszanowanie inności w 
tym osób pochodzących 
spoza granic m. in. z 
Ukrainy  

3.  ZACHOWANIE W 
SYTUACJI 

ZAGROŻEŃ 

• Zna sygnały alarmowe 

• Potrafi zachować się                       
w sytuacjach nietypowych                        
i niebezpiecznych 

• Przestrzeganie procedur 
Programu 
Bezpieczeństwa                       
i Ochrony Zdrowia 

• Wprowadzanie                         
i aktualizowanie znaków 
informacyjnych 
dotyczących dróg 
ewakuacyjnych                           
w budynku szkoły, 
ćwiczenia ewakuacyjne 



• Pogadanki dotyczące 
właściwych zachowań                       
w sytuacjach różnych 
zagrożeń. 

• Utrwalanie ruchu 
drogowego 

• Zapoznanie                            
z zasadami pierwszej 
pomocy. 

• Przeprowadzanie 
próbnych alarmów 
przeciwpożarowych 

 

4.  ZASTOSOWANIE 
„ZASADY 

OGRANICZONEGO 
ZAUFANIA” 

Uczeń: 
•   potrafi rozpoznać sytuacje 
niebezpieczne i odpowiednio na 
nie zareagować, 
•   umie radzić sobie w sytuacji 
strachu i stresu oraz zagrożenia 
agresją  
•   jest świadomy reakcji                       
i kontroli w sytuacji zagrożenia 
•   jest świadomy szkodliwości 
środków uzależniających i ich 
wpływu na nasze ciało (nikotyna, 
alkohol, narkotyk, 
dopalacz, substancja chemiczna, 
multimedia) 
• zna pojęcia nawyk, 
uzależnienie, przyzwyczajenie 
 

• Uczestnictwo                                
w projektach: 
- profilaktycznych, 
- edukacyjnych 
- wychowawczych 

• Udział  w zajęciach 
warsztatowych uczących 
prawidłowych relacji 
międzyludzkich oraz 
radzenia sobie                         
w sytuacjach zagrożenia 
emocjonalnego (strach, 
stres, agresja) 

• Uczestnictwo                         
w prelekcjach, 
pogadankach m.in.                  
z przedstawicielem policji 
zajmującym się 
profilaktyką uzależnień 
tematyczne lekcje 
wychowawcze. 

• Pedagogizacja rodziców 

5.  PROFILAKTYKA 
ŻYWIENIOWA 

Uczeń: 

• zna i stosuje zasady 
zdrowego żywienia 

• jest świadomy za wpływ 
sposobu odżywiania na 
zdrowie człowieka 

• Propagowanie zdrowego 
stylu życia i zdrowych 
nawyków żywieniowych 

• Spotkania                                  
z dietetykiem. 

• Pogadanki poruszanie 
tematyki profilaktyki 
prozdrowotnej                      
na zajęciach 

• Realizacja programów 
prozdrowotnych 

• Przeciwdziałanie                    
i profilaktyka  zaburzeń  
odżywiania  

• Wyrabianie prawidłowych 
nawyków zdrowotnych: 
prawidłowa postawa 
ciała, higiena jamy ustnej, 
estetyka spożywania 



posiłków, higiena 
osobista, estetyka ubioru, 

6.  DBAŁOŚĆ O 
WŁASNE 

ŚRODOWISKO 

Uczeń: 

• dba o swoje otoczenie, 
szanuje zieleń, 

• dba o porządek,  

• zbiera surowce wtórne                                
i umiejętnie korzysta z wody           
i energii,  

• nie wyrzuca śmieci                              
w miejscach niedozwolonych, 

• segreguje odpady 

• wspiera działalność 
ekologiczną w miarę swoich 
możliwości 

• Uczestniczenie                     
w imprezach 
ekologicznych 
(Sprzątanie Świata, 
Dzień Ziemi) 

• Udział w konkursach 
ekologicznych                   
(np. Świetlik) 

• Oglądanie filmów                
o treści ekologicznej 

• Wykonywanie gazetek            
o tematyce przyrodniczo 
ekologicznej. 

 

IV 

Z KULTURĄ NA TY 

 

LP. ZAGADNIENIA DO 
REALIZACJI 

CELE SPOSOBY 
REALIZACJI 

1. RÓŻNORODNOŚĆ 
ŚWIATA KULTURY 

Uczeń: 

• zna różne formy kultury, 

• potrafi wybrać odpowiednią 
dla siebie ofertę, 

• wie jak należy zachować się 
w placówkach kulturalnych 
podczas imprez  

• zna dziedzictwo narodowe 
innych krajów  

• Wyjazdy do kina, teatru, 
na wystawy, 

• Projekcja filmów, audycji 
w szkole, 

• Zwiedzanie wirtualne, 

• Imprezy szkolne  
/dyskoteki/, 

• Pogadanki na temat 
zachowania                           
w placówkach 
kulturalnych, 

2. UCZEŃ JAKO 
TWÓRCA KULTURY 

Uczeń: 

• potrafi współorganizować 
imprezy szkolne, 

• potrafi występować 
publicznie, 

• uczestniczy w konkursach  o 
charakterze artystycznym, 

 

• Przygotowywanie  imprez 
klasowych i szkolnych, 

• Włączanie się                         
w organizację wystaw, 
przedstawień, 

• Udział w konkursach. 

3. PROPAGOWANIE 
CZYTELNICTWA I 

CZYSTOŚCI JEZYKA 
OJCZYSTEGO 

Uczeń: 

• potrafi i chce korzystać              
z księgozbioru biblioteki 

• poszerza swoją wiedzę 
literacką 

• dba o czystość języka 
ojczystego oraz języka 
mniejszości narodowych w 
tym języka ukraińskiego  

• Udział w konkursach 
czytelniczych                          
i bibliotecznych 

• Udział w akcji „Cała 
Polska czyta dzieciom”, 
CEO 

• Wyrabianie nawyków 
stosowania form                      
i zwrotów 
grzecznościowych 



• Pogadanka na godzinie 
wychowawczej dotycząca 
bieżącej sytuacji na 
Ukrainie  

4. KSZTAŁTOWANIE 
UMIEJĘTNOŚCI 
KORZYSTANIA Z 

RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ 
INFORMACJI 

Uczeń: 

• potrafi wybrać odpowiednie 
do swojego wieku programy 
telewizyjne, komputerowe, 
audycje radiowe                                 
i czasopisma, 

• jest świadomy zagrożeń 
płynących z sieci 
internetowej oraz możliwości 
uzależnienia od urządzeń 
technologii informacyjnej 
zwłaszcza telefonu 
komórkowego 

• Wspólne oglądanie 
programów, filmów, 
słuchanie audycji, 

• Wykorzystywanie 
zasobów internetowych. 

• Dyskusje, pogadanki, 
wymiana informacji. 

• Udział w akcjach m.in. 
„Dzień Bezpiecznego 
Internetu” 

5. KSZTAŁTOWANIE 
ZAINTERESOWAŃ I 

ZAMIŁOWAŃ 
ARTYSTYCZNYCH 

Uczeń: 
• potrafi dobrać odpowiednie  

zajęcia dodatkowe do swoich 
zainteresowań 

• uczestniczy aktywnie                 
w lekcjach sztuki, 

• uczeń jest świadomym 
odbiorcą dzieł sztuki, 

• Organizowanie zajęć 
dodatkowych 

• Organizowanie wystawek 
prac uczniów, 

• Udział w konkursach, 
• Wyjazdy do kina, teatru, 

galerii, na koncerty, 
przedstawienia, 
zwiedzanie wirtualne, 

• Współpraca                              
z Pedagogiczną 
Biblioteką Wojewódzką 
im. Józefa Lompy                 
w Katowicach Filia              
w Pszczynie oraz Miejsko 
– Powiatową Biblioteką 
Publiczną w Pszczynie 

• lekcje języka polskiego 
oraz zajęcia                                 
z wychowawcą 

 

V 

NIE JESTEM SAM 

 

LP. ZAGADNIENIA DO 
REALIZACJI 

CELE SPOSOBY 
REALIZACJI 

1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
ZA SIEBIE I INNYCH 
ORAZ SPRAWNYCH 

INACZEJ 

Uczeń: 
• uczy się być 

odpowiedzialnym za siebie,  
• stara się pomagać kolegom 

i koleżankom w różnych 
sytuacjach życiowych 

• przejawia wrażliwość 
wobec osób 
niepełnosprawnych, 

• Pomaganie koleżankom  
i  kolegom będącym           
w potrzebie, 

• Tworzenie zespołów 
pomocy koleżeńskiej, 

• Organizowanie                   
w klasach zespołów 



akceptuje ich odmienność           
i niesie pomoc, 

• akceptuje odmienność 
innych narodowości, ich 
kulturę, język, sztukę. 

samorządności, np. 
zespół gazetowy, 
imprezowy. 

• Kształtowanie postaw 
prospołecznych                    
z wykorzystaniem 
elementów programów 

• Pogadanki  
• Gazetki tematyczne 

2. WRAŻLIWOŚĆ NA 
POTRZEBY LUDZI 

BĘDĄCYCH W 
RÓŻNYCH 

SYTUACJACH 
ŻYCIOWYCH 

Uczeń:  
• wykazuje   chęć niesienia   

pomocy ludziom                     
w trudnych sytuacjach 
także konfliktu zbrojnego, 
chętnie   bierze   udział   w  
akcjach charytatywnych 
organizowanych na terenie 
szkoły,  

• angażuje  się w  odwiedziny  
osób potrzebujących, w tym 
uchodźcom wojennym. 
 

• Udział w akcjach 
charytatywnych 
przeprowadzanych 
zarówno w szkole jak                
i w akcjach 
ogólnopolskich np.,          
”I ty możesz sprawić 
radość innym” – szkolna 
szlachetna paczka, 
„Góra grosza”, 
wolontariat, wyjścia do 
Domu Pomocy 
Społecznej w okresie 
świąt 

• działalność na rzecz 
innych instytucji 
pomocowych, 

• bierze udział w akcjach 
charytatywnych m. in. 
zbiórkach żywności, 
przyborów szkolnych na 
rzecz osób 
poszkodowanych w 
skutek konfliktu 
zbrojnego 

3.  UMIEJĘTNOŚĆ 
WYPOWIADANIA 

WŁASNYCH OPINII W 
KULTURALNY SPOSÓB 

Uczeń stara się prezentować 
własne zdanie w kulturalny 
sposób w poszanowaniu opinii 
innych.  

Analiza wybranych tekstów 
literackich, filmów sztuk 
teatralnych.  

4. WŁAŚCIWE POSTAWY 
MORALNO - ETYCZNE 

Uczeń:  
• zna system oceniania 

zachowania obowiązujący 
w szkole i stara się go 
przestrzegać,  

• stara się dotrzymywać 
warunków kontraktu 
zawartego pomiędzy 
nauczycielem i klasą 

• zna regulaminy 
obowiązujące na terenie 
szkoły i stara się je 
przestrzegać,  

• jest informowany                          
o możliwości 
każdorazowego, 

• Udział                                     
w przedstawieniach 
poruszających 
problematykę 
bezpieczeństwa 
organizowanie spotkań             
z  osobami na temat 
różnych zagrożeń 
pojawiających się                
w życiu uczniów, 
organizowanie wyjazdów 
do teatru na sztuki 
uczące dzieci 
właściwych postaw              
i zachowań, opracowanie 
kodeksu właściwych 



konsekwentnego 
wychwytywania                    
i wykazywanie szkodliwości 
różnego typu zachowań 

• uczeń potrafi zachować się 
zgodnie z obowiązującymi 
normami etycznymi                 
w swoim środowisku, 

zachowań w ramach 
klasy, 

• analiza różnych sytuacji 
życiowych ucznia                    
w oparciu o teksty 
literackie, 

• utwierdzenie postaw 
moralnych w oparciu           
o przykłady z życia 
świętych i osób godnych 
naśladowania, 
autorytetów 

• wykorzystanie 
monitoringu wizyjnego 

 

Program  wychowawczo – profilaktyczny poddawany jest ustawicznej ewaluacji                              

i weryfikowany jest według potrzeb – ma charakter otwarty. 

We wszelkich działaniach wychowawczych, profilaktycznych i prozdrowotnych w czasie 

trwania pandemii uwzględnia się stosowanie w szkole procedur bezpieczeństwa – COVID 19. 

W trakcie trwania konfliktu zbrojnego rosyjsko ukraińskiego praca wychowawcza                                    

i profilaktyczna uwzględnia specyfikę pracy z dziećmi w szkole dla ukraińskiej mniejszości 

narodowej i jest dostosowana do poszczególnych grup wiekowych. 

 

Ewaluacja programu: 

- obserwacja (wychowawcy klas) 

- wywiad 

- rozmowy z uczniami 

- rozmowy z rodzicami 

- analiza dokumentów 

- obserwacja i ocena zachowań /ankiety dla uczniów, rodziców i nauczycieli/ 

 

Uzyskane w ten sposób informacje stanowią podstawę do dokonania korekty programu 

wychowawczo - profilaktycznego. 

 

Tryb zatwierdzania programu wychowawczo – profilaktycznego: 



Program wychowawczo - profilaktyczny i wszelkie w nim zmiany zatwierdza uchwałą Rady 

Pedagogicznej, po uprzedniej pozytywnej opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 


