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PREAMBUŁA 

 

 Program wychowawczo-profilaktyczny powstał w oparciu o misję i wizję szkoły po 

wcześniejszej diagnozie potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli. Zawarte w nim zostały cele, treści  i 

zadania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym podejmowane przez wszystkich 

wychowawców i nauczycieli. Nadrzędnym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-

profilaktycznego jest szeroko rozumiana integracja, której przyświeca myśl Korczaka: „Wszyscy 

jesteśmy sobie potrzebni. Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej”.  

 

WSTĘP 

 

 Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej im. Pawła 

Kojzara w Mnichu jest spójny z koncepcją pracy szkoły oraz statutem. Oparty został na hierarchii 

wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski. Istotą działań 

wychowawczych jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest 

zadaniem zarówno szkoły, jak i rodziny oraz zaakcentowaniu, że pierwszymi wychowawcami dziecka 

są rodzice. Szkoła wspomaga wychowawczą funkcję rodziny.   

 Wychowanie to proces wspomagania człowieka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie 

pełni dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej. Zadania wychowawcze uzupełniane 

są przez profilaktykę, która jest procesem wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami 

zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczania i likwidowania 

czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.  

 Program wychowawczo-profilaktyczny tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem 

programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawach programowych.  

 

WARTOŚCI WYBRANE PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNĄ 

 

 Zadaniem programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły jest kształtowanie osobowości 

ucznia w oparciu o: 

• tolerancję i empatię wobec innego człowieka 

• przedsiębiorczość, kreatywność 

• umiejętność rozwiązywania problemów 

• umiejętność współpracy w grupie 

• troskę o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych 

 

DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW W ŚRODOWISKU SZKOLNYM 

 

 Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Pawła Kojzara w Mnichu 

został opracowany na podstawie diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb 

rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnych 
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uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych oraz innych 

problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem: 

• wyników ewaluacji wewnętrznej 

• wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 

• ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego realizowanego w ubiegłym roku 

szkolnym  

• wniosków Zespołu Wychowawczego 

• spostrzeżeń i wniosków nauczycieli, uczniów i rodziców. 

 

MAPA ŚRODOWISKOWA CZYNNIKÓW CHRONIĄCYCH I CZYNNIKÓW RYZYKA 

 

Czynniki rodzinne 

a) czynniki chroniące 

dobra współpraca z rodzicami: 

• ponad 60% rodziców jest zaangażowanych w życie szkoły 

• 85,7% uczestniczy w zebraniach dla rodziców 

• prawie 97% rodziców utrzymuje systematyczny kontakt z wychowawcą 

• ponad 90% rodziców dobrze ocenia współpracę ze szkołą 

b) czynniki ryzyka 

• pojedyncze rodziny borykają się z trudnościami wychowawczymi i życiowymi  

• konflikty z rodzicami zgłaszane przez uczniów klas starszych wynikające z etapu dojrzewania 

Rekomendacje: 

• diagnozowanie środowiska ucznia-rozpoznawanie warunków życia i nauki 

• prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów 

• zwiększenie działań opiekuńczo-wychowawczych wobec rodzin w trudnej sytuacji życiowej 

• pomoc rodzicom w rozwiązywaniu trudnych sytuacji rodzinnych i szkolnych 

• ścisła współpraca z pracownikami socjalnymi, asystentami rodzin, kuratorami 

• prowadzenie wsparcia w zakresie poradnictwa wychowawczego 

• zajęcia dla uczniów klas starszych z psychologiem dotyczące komunikacji z rodzicami 

 

Czynniki rówieśnicze – relacje z rówieśnikami 

a) czynniki chroniące 

w szkole panuje pozytywna atmosfera: 

• uczniowie lubią szkołę i czują się w niej bezpiecznie (prawie 100% rodziców uczniów klas 2-

8) 

• uczniowie lubią swoja klasę (97% rodziców uczniów klas 4-8; 100% rodziców uczniów 

młodszych) 

• cyberprzemoc nie jest zjawiskiem powszechnym (94,6% rodziców uczniów klas 4-8; 100% 

rodziców uczniów młodszych; 85,7% nauczyciele)  
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• relacje w szkole są pozytywne, przyjazne (100% rodziców uczniów klas 2-3; prawie 94,6% 

rodziców uczniów klas 4-8)  

b) czynniki ryzyka 

• zdarzają się przypadki agresji fizycznej/psychicznej na terenie szkoły (10,8% rodziców 

uczniów klas 4-8; prawie 15,8% rodziców uczniów klas 2-3; 7,1% nauczyciele)  

• uczniowie starsi (klasy 4-8) zgłaszają głównie przypadki agresji psychicznej, np. wyśmiewanie, 

dokuczanie, obmawianie 

Rekomendacje: 

• prowadzenie zajęć integrujących oraz rozwijających umiejętność współpracy w grupie 

• rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów 

• budowanie przyjaznego klimatu społecznego w klasie i szkole 

 

Czynniki związane ze szkołą oraz środowiskiem szkolnym 

a) czynniki chroniące 

• uczniowie lubią się uczyć (94,7% rodzice uczniów klas 2-3; 72,9% rodzice uczniów klas 4-8; 

100% nauczyciele) 

• uczniowie chętnie angażują się w życie klasy i szkoły (84,2% rodzice uczniów klas 2-3; 83,7% 

rodzice uczniów klas 4-8; 100% nauczyciele) 

• uczniowie mogą liczyć na pomoc nauczycieli w każdej sytuacji (94,7% rodzice uczniów klas 2-

3; 97,3% rodzice uczniów klas 4-8; 100% nauczyciele) 

• uczniowie traktowani są sprawiedliwie (94,7% rodzice uczniów klas 2-3; 89,2% rodzice 

uczniów klas 4-8; 100% nauczyciele) 

• uczniowie mogą rozwijać w szkole swoje zainteresowania, uczęszczają na zajęcia 

pozalekcyjne (73,7% rodzice uczniów klas 2-3; 56,7% rodzice uczniów klas 4-8; 100% 

nauczyciele) 

b) czynniki ryzyka 

• uzależnienie bądź nadmierne korzystanie z Internetu, gier komputerowych (31,6% rodzice 

uczniów klas 2-3; 62,2% rodzice uczniów klas 4-8; 73,3% nauczyciele) 

• 10,8% rodziców nie wie, czy ich dziecko było namawiane przez rówieśników do zażywania 

środków psychoaktywnych 

• 51,4% rodziców nie wie, czy ich dziecko ma dostęp do środków psychoaktywnych 

• 26,7% nauczycieli uważa, że uczniowie mogą mieć dostęp do środków psychoaktywnych 

• sygnały płynące od uczniów o spożywaniu napojów energetycznych 

• niszczenie mienia szkolnego i cudzego 

Rekomendacje: 

• realizacja programów profilaktycznych oraz tematyki na lekcjach wychowawczych 

poświęconych uzależnieniom technologicznym 

• prowadzenie w klasach zajęć wzmacniających postawy przeciwne zażywaniu środków 

odurzających oraz spożywania napojów energetycznych 
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• kształtowanie wśród młodzieży przekonania, że większość młodych ludzi nie miała kontaktu 

z substancjami psychoaktywnymi 

• proponowanie oferty pozalekcyjnej umożliwiającej alternatywne spędzanie wolnego czasu 

zgodnie z zainteresowaniami uczniów 

• zwracanie uwagi na akty wandalizmu 

 

Czynniki indywidualne, tzw. kapitał życiowy 

a) czynniki chroniące 

• w ubiegłym roku szkolnym 98,5.% uczniów miało zachowanie wzorowe, bardzo dobre 

i dobre 

b) czynniki ryzyka 

• zauważa się obniżony nastrój związany z pandemią i okresem nauki zdalnej (52,7% rodzice 

uczniów klas 2-3; 45,9% rodzice uczniów klas 4-8; 46,6% nauczyciele) 

• zaniżona samoocena wśród uczniów (52,6% rodzice uczniów klas 2-3; 32,4% rodzice uczniów 

klas 4-8; 40% nauczyciele) 

• stres związany z nauką i ocenami (52,6% rodzice uczniów klas 2-3; 67,6% rodzice uczniów 

klas 4-8; 60% nauczyciele) – zgłaszany również przez uczniów 

• zgłaszane przez uczniów problemy z obniżeniem nastroju, depresją 

• wulgaryzmy używane przez uczniów (zgłaszane przez innych uczniów) 

Rekomendacje: 

• prowadzenie zajęć dotyczących metod skutecznego radzenia sobie ze stresem 

• stosowanie wzmocnień pozytywnych, oceniania motywującego 

• reagowanie na wszelkie objawy obniżonego nastroju u dziecka, kontakt z pedagogiem 

szkolnym i psychologiem 

• zwracanie uwagi na kulturę języka 

 

AKTY PRAWNE 

 

• Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze 

zm.). 

• Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526). 

• Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze 

zm.). 

• Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1481). 

• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1148). 

• Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.). 

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

852). 
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• Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i 

wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1446 ze zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 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 (Dz.U. z 

2015 r. poz. 1249 ze zm.). 

• Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 

• Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020  

• Statut Szkoły Podstawowej im. Pawła Kojzara w Mnichu 

 

MISJA SZKOŁY 

 

 Ideą przewodnią wychowania w naszej szkole jest szeroko rozumiana integracja. Dotyczy 

ona zarówno integracji dzieci niepełnosprawnych z ich pełnosprawnymi rówieśnikami, ale także 

integracji na poziomie klas, na poziomie szkoły, integracji na poziomie uczeń-nauczyciel-rodzic. 

Szkoła realizuje idee edukacji włączającej, która zakłada budowanie solidarności między dziećmi 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz ich rówieśnikami. Solidarność ta sprawia, że powstaje 

jedna zbiorowość uczących się dzieci, a nie dwie – sprawnych i niepełnosprawnych. Edukacji 

włączającej sprzyjają nauczyciele wyczuleni na potrzeby dzieci, dbający, aby każdy uczeń mógł 

osiągnąć sukces, doskonalący swą wiedzę psychologiczną. 

 Wszystkim działaniom szkoły przyświeca myśl Korczaka: "Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. 

Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej." Szkoła wspiera rodzinę w procesie nauczania i 

wychowania, stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju w poczuciu bezpieczeństwa oraz 

szacunku. Tu odkrywamy talenty, rozwijamy i uczymy się nimi dzielić. 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY 

 

Realizując zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły dążymy do tego, aby nasz absolwent: 

• znał wartości ważne w życiu człowieka i się nimi kierował 

• rozwijał swoje zainteresowania i uzdolnienia, a tym samym rozwijał ciekawość poznawczą 

• potrafił współdziałać w zespole 

• brał odpowiedzialność za swoje czyny 

• potrafił twórczo rozwiązywać problemy 

• rozwiązywał konflikty w sposób negocjacyjny 

• był tolerancyjny wobec odrębności innych, w tym wobec niepełnosprawnych, 

cudzoziemców czy osób starszych  

• znał i szanował tradycje rodziny, szkoły i narodu, wykazywał chęć poznania ojczystego kraju i 

jego zwyczajów 

• dbał o zdrowie własne i innych, kształtował właściwe nawyki żywieniowe i higieny, znał 

zagrożenia wypływające z zażywania alkoholu, nikotyny i innych używek 

• stosował się do zasad ekologii 
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• umiał analizować docierające do niego informacje, był krytyczny wobec programów 

telewizyjnych, filmów, czasopism, książek, znał mechanizmy działania reklamy. 

Nasz absolwent w życiu będzie kierował się takimi wartościami, jak: 

• bezpieczeństwo 

• prawda 

• tolerancja 

• przyjaźń 

• zdrowie 

• miłość. 

 

CEL OGÓLNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 

 

Działalność wychowawcza w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz 

wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej 

dojrzałości w sferze: 

• fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności 

pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań 

prozdrowotnych, 

• psychicznej - ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie 

właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia, ukształtowanie postaw 

sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie środowiska sprzyjającego 

rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej, 

• społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, 

opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania 

wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych, 

• duchowej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w 

tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia. 

 

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności: 

1) współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i 

postaw określonych w sylwetce absolwenta, 

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny 

rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu, a decyzje w tym zakresie 

podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych, 

3) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości 

oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań 

proekologicznych, 

4) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną, 

5) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji 

rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także 
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nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami 

oraz nauczycielami i wychowawcami, 

6) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych 

relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów, 

7) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub 

opiekunów, 

 8) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w 

działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu 

społecznym, 

9) przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej, 

10) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie 

postaw prozdrowotnych i prospołecznych. 

 

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i 

umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z 

zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. 

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności: 

1) poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat 

prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania 

wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 

zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach 

innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach, 

2) rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów, 

3) kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie 

ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji, 

4) kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym 

podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu 

życiu, 

5) prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w 

zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania 

szkolnej interwencji profilaktycznej, 

6) doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego. 

 

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, 

dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i 

rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do 



9 

uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych 

pracowników szkoły. 

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności: 

1) dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na 

temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z 

przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 

zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych, 

2) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich 

rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, 

3) przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom 

i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, 

4) informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących 

procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i 

placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią. 

 

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki 

uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. 

Działalność profilaktyczna obejmuje: 

1) wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia 

oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od 

poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 

zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, 

2) wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową 

lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych, 

3) wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały 

zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia. 

Działania te obejmują w szczególności: 

1) realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów 

profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i 

grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu 

rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-

2020, 

2) przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej 

pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę 

podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej, 
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3) kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także 

norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych, 

4) doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji 

profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych, 

wczesnego rozpoznawania zagrożenia używania środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, NSP oraz umiejętności i podejmowania interwencji 

profilaktycznej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z używania alkoholu, w 

tym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz uzależnień behawioralnych, 

5) włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa 

w art. 127 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych. 

 

STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH 

 

Dyrektor szkoły: 

• stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole, 

• sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego 

poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i 

opiekuńczej szkoły,  

• inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie 

kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub 

metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów, 

• stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły, 

• współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz 

Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań, 

• czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, 

• nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad 

oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły, 

• nadzoruje realizację Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

Rada pedagogiczna: 

• uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań 

profilaktycznych, 

• opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu 

z Radą rodziców , 

• opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach 

zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością 
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• uczestniczy w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 

• uczestniczy w ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

Za wychowanie uczniów odpowiedzialni są wszyscy nauczyciele. Do ich obowiązków 

wychowawczych należą w szczególności: 

• wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów 

• udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych 

• bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów oraz ich sprawiedliwe traktowanie  

• tworzenie przyjaznej i serdecznej atmosfery, przeciwstawianie się wychowaniu 

w atmosferze zastraszania 

• eliminowanie z procesu dydaktycznego nadmiernych sytuacji stresowych 

Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu 

z nauczycieli, zwanemu dalej „wychowawcą” 

Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, 

a w szczególności: 

a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania 

do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz 

pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

Wychowawca, w celu realizacji tych zadań : 

• otacza indywidualną opieką każdego wychowanka; 

• zapoznaje się z sytuacją materialną i społeczną wychowanka oraz organizuje mu pomoc 

odpowiednią do rozpoznanych potrzeb; 

• planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, 

rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski; 

• szczególną opieką otacza uczniów z niepełnosprawnościami, dba o ich integrację 

z zespołem klasowym i szkołą; 

• ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy; 

• współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając z nimi 

i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym 

potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, 

jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami); 

• utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-

wychowawczych ich dzieci, okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec 

dzieci, zmierza do włączenia ich w sprawy klasy i szkoły; 

• współpracuje z pedagogiem, psychologiem i pielęgniarką; 

• prawidłowo prowadzi dokumentację klasy i ucznia. 

Wychowawca wypełnia swoje zadania przez: 

• Inspirowanie młodzieży do dyskusji uczenie sztuki prowadzenia sporów, rzeczowej 

argumentacji, kształcenie postaw tolerancyjnych; 
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• organizowanie aktywnego wypoczynku - wycieczek turystycznych; 

• propagowanie i koordynowanie indywidualnego toku nauczania; 

• przygotowanie do życia w społeczeństwie; 

• zapoznanie z konstytucyjnymi prawami i obowiązkami; 

• uczenie demokracji; 

• propagowanie różnych form życia kulturalnego; 

• popularyzowanie działań proekologicznych; 

• kontrolę systematyczności i uczęszczania na zajęcia i zdobywania wiedzy przez młodzież; 

• indywidualne kontakty z rodzicami. 

W szkole działa zespół wychowawczy,  którego celem jest:  

• budowanie dobrych relacji między nauczycielami a uczniami;  

• rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami 

społeczności szkolnej;  

• promowanie ważnych wartości dla młodego człowieka i ważnych dla społeczności, 

w której się on porusza; 

• poszukiwanie ciekawych form pracy z młodzieżą, interesujących metod i form realizacji; 

• pomaganie uczniom mającym różnego rodzaju kłopoty;  

• udzielanie pomocy merytorycznej wychowawcom, zwłaszcza młodym. 

Pedagog szkolny/psycholog 

Do ich zadań należą w szczególności:  

• udzielanie pomocy wychowawcom w zakresie rozpoznawania indywidualnych potrzeb 

uczniów oraz analizowania przyczyn niepowodzeń szkolnych; 

• określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom wybitnie zdolnym; 

• udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym 

kształcenie specjalne na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 

zwłaszcza uczniom z oddziałów integracyjnych; 

• udzielanie pomocy psychologicznej rodzicom uczniów, zwłaszcza uczniów z różnymi 

niepełnosprawnościami; 

• organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji 

życiowej; 

• zwracanie uwagi na przestrzeganie przez szkołę ustaleń Konwencji o Prawach Dziecka; 

• ścisła współpraca z sądem rodzinnym, kuratorem, poradnią psychologiczno-pedagogiczną 

oraz placówkami systemu opieki społecznej, np. GOPS 

Rodzice: 

• współtworzą Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny, 

• uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły, 

• uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę, 

• zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole, 

• współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie, 

• dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, 
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• Rada Rodziców uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolny Program 

Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły. 

Samorząd uczniowski: 

• jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, 

sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem, 

• uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły, 

• współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,  

• prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,  

• reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego, 

• propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji, 

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

• może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 

 

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego – 01.09.2021 

Ślubowanie klas pierwszych – 24.09.2021 

Dzień Edukacji Narodowej – 14.10.2021 

Narodowe Święto Niepodległości – 10.11.2021 

Wigilijki klasowe  i jasełka– 22.12.2021 

Dzień Ziemi – 22.04.2022 

Szkolne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 29.04.2022 

Targi Edukacyjne – 06.05.2022 

Dzień Sportu – 01.06.2022 

Tydzień Promocji Zdrowia – 6-10.06.2022  

 

Organizacja imprez uzależniona jest od sytuacji epidemicznej w kraju. 

 

 

SZCZEGÓŁOWE CELE I ZADANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE  

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

 

 

I. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia 
z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości 
 
1. Reagowanie na wszelkie objawy obniżonego nastroju u dzieci 
2. Stosowanie wzmocnień pozytywnych, oceniania motywującego ucznia 
3. Lekcje wychowawcze poświęcone wzmacnianiu samooceny, podnoszeniu wiary w swoje 
możliwości 
4. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby 
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II. Kształcenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych 
 
1. Prowadzenie na lekcjach wychowawczych tematyki poświęconej uzależnieniom technologicznym 
2. Prowadzenie na lekcjach wychowawczych zajęć na temat metod skutecznego radzenia sobie ze 
stresem 
3. Prowadzenie na lekcjach wychowawczych zajęć na temat rozwiązywania konfliktów, w tym 
konfliktów z rodzicami 
4. Uczenie sposobów wyrażania własnych emocji 
 
 
 
 
III. Budowanie systemu wartości - kształtowanie pożądanych postaw społecznych 
 
1. Integracja zespołów klasowych na lekcjach wychowawczych, podczas wycieczek, wyjść, itp. 
2. Zwracanie uwagi na kulturę języka 
3. Zwracanie uwagi na niszczenie mienia 
 
IV. Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych 
 
1. Rozwijanie postaw tolerancji wobec innych 
2. Uwrażliwianie na krzywdę drugiego człowieka 
 
V. Promowanie zdrowego stylu życia 
 
1. Realizowanie na lekcjach wychowawczych zajęć na temat szkodliwości napojów energetycznych 
2. Przeprowadzenie lekcji wychowawczych na temat środków uzależniających 
3. Propagowanie aktywnego stylu życia 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ  W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 
 

I. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia 
z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości 

 
 

 ZADANIA SZKOŁY SPOSÓB REALIZACJI ADRESACI ODPOWIEDZIALNI TERMIN 

1 Rozwijanie 
indywidualnych 
zainteresowań i uzdolnień 
 
 
 

Indywidualizacja programu 
nauczania 

Wszyscy uczniowie Wszyscy nauczyciele Cały rok 

Lekcja wychowawcza: Moje 
zainteresowania 

Uczniowie klas I-VIII Wychowawcy klas Wg planu 
wych.klasy 

Prowadzenie kół zainteresowań: 
przedmiotowych, sportowych, 
artystycznych, innych 

Wszyscy uczniowie Nauczyciele prowadzący koła Cały rok 

Przygotowywanie uczniów do 
udziału w konkursach 

Wszyscy uczniowie Nauczyciele prowadzący koła Cały rok 

Prowadzenie zajęć 
przygotowujących do egzaminów 
ósmoklasisty 

Uczniowie klas VIII Nauczyciele prowadzący 
zajęcia 

Do czasu 
egzaminów 
końcoworocznych 

Organizacja imprezy szkolnej 
„Talentowisko” - koncert talentów  

Wszyscy uczniowie opiekun SU, Szkolne Koło 
Wolontariatu 

II półrocze - W 
zależności od 
sytuacji 
epidemicznej  

Organizacja imprezy środowiskowej 
„Muzyczna majówka” 

Wszyscy uczniowie 
 

Jolanta Greń 
 

Maj - W zależności 
od sytuacji 
epidemicznej  

2 Organizowanie pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej 

Zebrania zespołów ds.pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 
 

Uczniowie 
posiadający 
orzeczenia o 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele wspomagający, 
pedagog szkolny 

Cały rok 



 

 
 

potrzebie kształcenia 
specjalnego 

Prowadzenie zajęć dydaktyczno-
wyrównawczych, rewalidacyjnych, 
logopedycznych, korekcyjno-
kompensacyjnych, gimnastyki 
korekcyjnej i innych dostosowanych 
do potrzeb uczniów 

Uczniowie 
posiadający 
orzeczenia o 
potrzebie kształcenia 
specjalnego 

Nauczyciele prowadzący 
zajęcia 

Cały rok 

Umożliwienie rodzicom i dzieciom 
korzystania z pomocy psychologa 
szkolnego 

Wszyscy uczniowie i 
ich rodzice 

Psycholog Cały rok 

3 Promowanie postępów w 
nauce i zachowaniu 

Udzielanie pochwał na form klasy 
oraz poprzez wpisywanie 
pozytywnych uwag 

Wszyscy uczniowie Wszyscy nauczyciele Cały rok 

Zgłaszanie do Komisji Stypendialnej 
uczniów osiągających sukcesy do 
stypendium dyrektora oraz wójta 

Wszyscy uczniowie Wychowawcy klas II półrocze 

Nagradzanie uczniów osiągających 
sukcesy – nagrody książkowe, 
stypendium dyrektora, wójta 

Wszyscy uczniowie Wychowawcy, dyrektor 
szkoły, Komisja Stypendialna 

Cały rok 

Zamieszczanie informacji o 
sukcesach uczniów na stronie 
internetowej szkoły 

Wszyscy uczniowie Administrator strony 
internetowej szkoły, wszyscy 
nauczyciele 

Cały rok 
 

4 Współpraca ze 
specjalistami 
 
 
 
 
 

Współpraca ze specjalistami: 
pedagogiem, psychologiem, 
logopedą, nauczycielami 
wspomagającymi, terapeutami 

 Wszyscy nauczyciele Cały rok 

Współpraca z PPP 
 

 Pedagog szkolny, dyrektor 
szkoły 

Cały rok 

Współpraca z GOPS,  Pedagog szkolny, dyrektor Cały rok 



 

 
 

 

Pełnomocnikiem ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, policją, 
zespołem interdyscyplinarnym, 
interwencyjnym, kuratorami 
sądowymi i asystentami rodzin 

szkoły 

Współpraca z PCPR w Cieszynie  Pedagog szkolny, dyrektor 
szkoły, wychowawcy 

Cały rok 

5 Współpraca  
z rodzicami/opiekunami 

Zebrania rodziców/opiekunów, 
konsultacje. 

Wszyscy rodzice Wychowawcy, nauczyciele Wg harmonogramu 
spotkań 

Angażowanie rodziców do 
współpracy przy organizacji 
wycieczek klasowych, uroczystości 
okolicznościowych, imprez 
integrujących klasę oraz  
w pracę na rzecz Rady Rodziców 

Wszyscy rodzice Wychowawcy klas Wg harmonogramu 
imprez szkolnych 

Informowanie rodziców o 
instytucjach pozaszkolnych 
pomagających rodzinie 

Wszyscy rodzice Wychowawcy, pedagog 
szkolny 

Cały rok 

Informowanie rodziców o formach 
pomocy, z jakich mogą skorzystać 
ich dzieci na terenie szkoły 

Wszyscy rodzice Wychowawcy, pedagog 
szkolny 

Cały rok 

Indywidualna psychoedukacja i 
pedagogizacja rodziców/opiekunów 
w czasie dyżurów psychologa, 
pedagoga  

Wszyscy rodzice Psycholog, pedagog szkolny cały rok 

Udzielanie wskazówek do pracy z 
dzieckiem w domu 

 
 

Wszyscy rodzice Wychowawcy, nauczyciele  cały rok 

6 Organizowanie pomocy Działalność Zespołu do spraw Wszyscy uczniowie Przewodniczący Komisji cały rok 



 

materialnej społecznych, akcji charytatywnych i 
wolontariatu  

 

Bieżące monitorowanie sytuacji 
materialnej i rodzinnej uczniów 

Wszyscy uczniowie wychowawcy, pedagog 
szkolny 

cały rok 

Współpraca z GOPS, 
Pełnomocnikiem ds. Rozwiązywania 
problemów Alkoholowych, policją, 
zespołem interdyscyplinarnym, 
kuratorami sądowymi i asystentami 
rodzin 

Wszyscy uczniowie Wychowawcy, pedagog 
szkolny 

cały rok 

Zabieganie o pomoc  
i wsparcie finansowe Rady 
Rodziców i sponsorów (firmy 
zewnętrzne, osoby prywatne) 

Wszyscy uczniowie Dyrektor szkoły, 
wychowawcy 

cały rok 

7 Upowszechnianie wiedzy o 
prawach dziecka, ucznia i 
człowieka 

Lekcja wychowawcza: Zapoznanie 
uczniów  z prawami i obowiązkami, 
systemem nagród i kar zawartym w 
Statucie Szkoły, regulaminami i 
procedurami oraz konsekwencjami 
ich łamania   

Wszyscy uczniowie Wychowawcy klas Wrzesień  
 
 

 

Przygotowanie gazetki z okazji 
Światowego Dnia Praw Dziecka 
 

Wszyscy uczniowie Pedagog szkolny 
 

listopad 

Lekcje nt. praw człowieka na 
Wiedzy o Społeczeństwie 
 

Uczniowie klas VIII Nauczyciel WOS II półrocze 

8 Kształtowanie 
umiejętności zarządzania 
własnym czasem 

Lekcja wychowawcza: Jak się uczyć Uczniowie klas IV Pedagog szkolny 
 

Październik 

Lekcje wychowawcze nt. organizacji 
pracy  

Uczniowie klas V - 
VIII  

Wychowawcy klas Wg planów 
wychowawczych 



 

klas 

9 Profilaktyka depresji  Zwracanie uwagi i reagowanie na 
wszelkie objawy obniżonego 
nastroju u uczniów 

Wszyscy uczniowie 
 
 

Wszyscy nauczyciele Cały rok 

Lekcja wychowawcza: Moje mocne 
strony 

Uczniowie klas I-VIII Wychowawcy klas Wg planów 
wychowawczych 
klas 

Współpraca z psychologiem, rodziną 
dziecka 
 

Uczniowie z 
objawami 
depresyjnymi 

Wychowawcy klas, pedagog 
szkolny 
 

Cały rok 
 
 

Stosowanie pochwał, wzmocnień 
pozytywnych. 

Wszyscy uczniowie Wszyscy nauczyciele Cały rok 

Lekcje wychowawcze poświęcone 
wzmacnianiu samooceny 

Wszyscy uczniowie Wychowawcy Wg planów 
wychowawczych 

Dzień Pozytywnego Myślenia oraz 
Światowy Dzień Walki z Depresją– 
lekcje wychowawcze 

Wszyscy uczniowie Wychowawcy, pedagog 
szkolny 

2.02.2022 

 
II. Kształcenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych 

 
 ZADANIA SZKOŁY SPOSÓB REALIZACJI ADRESACI ODPOWIEDZIALNI TERMIN 

1 Przygotowanie uczniów do 
podejmowania właściwych 
zachowań w konkretnych 
sytuacjach 

Zapoznanie uczniów z zasadami 
BHP 

Wszyscy uczniowie Wychowawcy klas i 
nauczyciele przedmiotowi 

Wrzesień 

Zapoznanie uczniów z zasadami 
bezpieczeństwa ruchu drogowego 

Uczniowie klas I-IV Wychowawcy klas, 
nauczyciel techniki, wf 

Wrzesień 

Udział w konkursie BRD Wszyscy uczniowie Nauczyciel techniki II półrocze – w 
zależności od 
sytuacji 
epidemicznej 

Spotkanie z policjantem Uczniowie klas I - III  L. Ślusarz Wrzesień 



 

Przypomnienie/zaznajomienie dróg 
ewakuacyjnych w szkole 

Wszyscy uczniowie 
 

Wychowawcy klas, 
nauczyciel EdB 

Wrzesień 

Przygotowanie uczniów do 
egzaminu na kartę rowerową 

Uczniowie klas IV A. Paszanda I półrocze 

Przeprowadzenie próbnej ewakuacji 
szkoły 

Wszyscy uczniowie i 
pracownicy szkoły 
 

Nauczyciele wf W zależności od 
sytuacji 
epidemicznej 

Przygotowanie uczniów do 
konkursu wiedzy pożarniczej 

Uczniowie klas IV-VIII A. Paszanda  

2 Zapoznanie uczniów ze 
sposobami reagowania w 
sytuacjach zagrożenia 
życia 

Szkolenie z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy w ramach akcji 
WOŚP 

Uczniowie klas I-III  Nauczyciele klas I-III oraz w-f Koniec I i koniec II 
półrocza – w 
zależności od 
sytuacji 
epidemicznej 

Lekcje EdB dot. udzielania pierwszej 
pomocy 

Uczniowie klas  VIII 
 

Nauczyciel EdB 
 

Wg rozkładu 
materiału 

Wykonanie gazetek na szkolnym 
korytarzu na temat bezpiecznego 
poruszania się po drodze, 
bezpiecznych ferii i wakacji 

Wszyscy uczniowie A. Pawlus wrzesień, luty, 
czerwiec 

3 Kształcenie umiejętności 
mądrego i bezpiecznego 
korzystania z mediów, 
zwłaszcza z Internetu 

Bezpieczeństwo w Internecie – cykl 
zajęć na lekcjach informatyki 

Wszyscy uczniowie Nauczyciel informatyki Cały rok 

Warsztaty Hejt w Internecie lub 
uzależnienie od świata wirtualnego 

Uczniowie klas VI-VIII  Specjalista z zewnątrz I półrocze 

Lekcje wychowawcze nt. 
cyberprzemocy oraz 
bezpieczeństwa w sieci z 
wykorzystaniem materiałów 
dostępnych na stronie internetowej 
Fundacja Dzieci Niczyje – program 

Uczniowie klas VI - 
VIII  

Wychowawcy klas I półrocze 



 

„W sieci” 

Dzień Bezpiecznego Internetu Wszyscy uczniowie A. Paszanda 8.02 

Dzień bez Komputera Wszyscy uczniowie Pedagog szkolny Maj – w zależności 
od sytuacji 
epidemicznej 

„Zróbmy hałas- hejt nie dla nas” 
konkurs dla klas na najlepsze hasło 
przeciw agresji w Internecie 

Wszyscy uczniowie U.Skotnica II półrocze 

4 Uczenie dzieci i młodzieży 
radzenia sobie w 
sytuacjach trudnych, 
konfliktowych 

Lekcja wychowawcza: Jak radzić 
sobie ze stresem? 

Uczniowie klas VI-VIII  Wychowawcy klas, 
bibliotekarz, pedagog 

I półrocze 

Podejmowanie działań 
mediacyjnych 

Wszyscy uczniowie Wychowawcy klas, pedagog 
szkolny 

Cały rok 

Rozmowy indywidualne z uczniami 
 

Wszyscy uczniowie Wychowawcy klas, pedagog 
szkolny 

Cały rok 

Jak porozumieć się z rodzicami – 
spotkanie z psychologiem dla 
uczniów kl. 8 

Uczniowie klas VIII Psycholog I półrocze 

5 Dbanie o poczucie 
bezpieczeństwa wśród 
uczniów 

Lekcje wychowawcze poświęcone 
integracji zespołów klasowych 

Wszyscy uczniowie Wychowawcy klas Cały rok 

Przeprowadzenie ankiet 
diagnostycznych nt. poczucia 
bezpieczeństwa 

Wszyscy uczniowie Pedagog szkolny Luty 

Działania pracowników szkoły 
mające na celu bezpieczeństwo 
uczniów: dyżury nauczycieli, 
opracowanie procedur  
i reagowanie w sytuacjach trudnych 

Wszyscy uczniowie Dyrektor szkoły Cały rok 

Zapewnienie opieki uczniom przed 
lekcjami i po lekcjach w świetlicy 
szkolnej 

Wszyscy uczniowie Wychowawcy świetlicy Cały rok 



 

Sprawowanie opieki przez 
pielęgniarkę nad zdrowiem  
i bezpieczeństwem uczniów 

Wszyscy uczniowie Pielęgniarka szkolna Wg terminów 

6 Zapobieganie przemocy i 
agresji oraz reagowanie na 
wszelkie jej przejawy 

Lekcje wychowawcze: 
Rozpoznawanie, wyrażanie, uczenie 
się rozumienia i akceptowania 
własnych oraz cudzych uczuć 
 

Wszyscy uczniowie Wychowawcy klas Cały rok 

Lekcje wychowawcze: Jak 
rozwiązywać konflikty 

Wszyscy uczniowie Wychowawcy klas Cały rok 

 

 
III. Budowanie systemu wartości - kształtowanie pożądanych postaw społecznych  

 

 ZADANIA SZKOŁY SPOSÓB REALIZACJI ADRESACI ODPOWIEDZIALNI TERMIN 

1 Kształcenie umiejętności 
współdziałania w grupie 

Zajęcia integrujące Wszyscy uczniowie Wychowawcy klas, pedagog 
szkolny 

Cały rok 

Organizowanie wycieczek 
klasowych 

Wszyscy uczniowie Wychowawcy klas W zależności od  
sytuacji epidemicznej 

Organizowanie klasowych imprez 
ognisk, dnia chłopca, andrzejek, 
dnia kobiet, wigilijek, itp. 

Wszyscy uczniowie Wychowawcy klas W zależności od  
sytuacji epidemicznej 

Stosowanie podczas lekcji metod 
aktywizujących, m.in. praca w 
grupach 

Wszyscy uczniowie 
 

Wszyscy nauczyciele W zależności od  
sytuacji epidemicznej 

II  Świetlicowy Turniej Gier 
Planszowych 

Uczniowie 
korzystający ze 
świetlicy 

Wychowawcy świetlicy II półrocze 

2 Uczenie tolerancji i 
zrozumienia wobec innych 

Lekcje wychowawcze nt. tolerancji Wszyscy uczniowie Wychowawcy klas Wg planu 
wychowawczego klasy 



 

ludzi Światowy Dzień Życzliwości Wszyscy uczniowie Pedagog szkolny Listopad - w zależności 
od  sytuacji 
epidemicznej 

Dzień Kolorowej Skarpetki - Wszyscy uczniowie  P. Kajstura, K. Moroz 21.03 

„Zapal się na niebiesko” Wszyscy uczniowie  P. Kajstura Kwiecień  

Gminny Konkurs plastyczny - „Mój 
niepełnosprawny kolega” 

Uczniowie gminy 
Chybie 

E. Kasza, B. Białas, B.Pakieła 
 

I półrocze 

3 Zapoznanie z 
podstawowymi 
wartościami 

Prowadzenie lekcji  
o charakterze prospołecznym – 
kształtowanie postawy szacunku, 
empatii i tolerancji 

Wszyscy uczniowie Wychowawcy klas Wg planów 
wychowawczych klas 

Podejmowanie na lekcjach 
wychowawczych tematyki 
dotyczącej systemu wartości  
i kształtowania charakteru 

Uczniowie klas VI-
VIII  

Wychowawcy klas Wg planu 
wychowawczego klas 

4 Uczenie zasad kultury i 
zachowania się 
 
 

Zwracanie uwagi na używanie 
podstawowych zwrotów 
grzecznościowych 

Wszyscy uczniowie Wszyscy nauczyciele Cały rok 

Umożliwienie uczniom 
wypożyczenia książek nt. 
kulturalnego zachowania 

Wszyscy uczniowie Bibliotekarz Cały rok 
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Promowanie czytelnictwa 

Organizacja Międzynarodowego 
Miesiąca Bibliotek Szkolnych 

Wszyscy uczniowie Bibliotekarz Październik  

Pasowanie na czytelnika Uczniowie klas I Bibliotekarz Przed feriami 
zimowymi 

Ogólnopolski Dzień Głośnego 
Czytania  

Uczniowie klas I-III Bibliotekarz 29.09.2020 

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek Wszyscy uczniowie Bibliotekarz 08.05.2021 



 

Jak nie czytam, jak czytam Wszyscy uczniowie Bibliotekarz Czerwiec  

Dzień Postaci z Bajek Wszyscy uczniowie Bibliotekarz 5.11.2020 

Dzień Kubusia Puchatka Wszyscy uczniowie Bibliotekarz 18.01.2021 

Dzień Książki i Praw Autorskich Wszyscy uczniowie Bibliotekarz 23.04.2021 

Działalność Koła Bibliotecznego  Grupa uczniów Bibliotekarz Cały rok 

6 Uświadamianie uczniom 
wartości rodziny 

Organizowanie imprez rodzinnych: 
Dzień Babci i Dziadka 
Dzień Matki 

Wszyscy uczniowie Odpowiedzialni za 
organizowanie imprez 

W zależności od 
sytuacji epidemicznej 

Zajęcia Wychowania do życia w 
rodzinie 

Uczniowie klas IV-
VIII  

Nauczyciel WDŻR Cały rok 

 
IV. Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych 

 

 ZADANIA SZKOŁY SPOSÓB REALIZACJI ADRESACI ODPOWIEDZIALNI TERMIN 

1 Rozwijanie samorządności Przeprowadzenie wyborów do 
Samorządu Uczniowskiego 

Wszyscy uczniowie 
 

Opiekunowie SU Wrzesień 

Działalność uczniów w pracach SU  Wszyscy uczniowie 
 

Opiekunowie SU Cały rok wg 
harmonogramu planu 
pracy SU 

Działalność uczniów w innych 
organizacjach działających w 
szkole: wolontariat 

Wszyscy uczniowie Opiekunowie organizacji W zależności od 
sytuacji epidemicznej 

2 Działalność wolontariacka 
 
 

 

Pomoc młodszym dzieciom w 
nauce oraz opieka podczas 
przerw 

Wolontariusze Opiekun wolontariuszy W zależności od 
sytuacji epidemicznej 

Udział w akcjach charytatywnych: Wszyscy uczniowie Opiekun wolontariuszy oraz I półrocze 



 

Góra Grosza, Szlachetna Paczka opiekun PCK  

3 Przygotowanie uczniów do 
rozpoczęcia kariery 
zawodowej  

Lekcje doradztwa zawodowego Uczniowie klas VII-
VIII 

Pedagog szkolny Cały rok (10 godzin w 
każdej klasie VII i VIII) 

Udział w Ogólnopolskim Tygodniu 
Kariery  

Wszyscy uczniowie Pedagog szkolny Październik 
 

Organizacja Targów Edukacyjnych Uczniowie klas 
programowo 
wyższych 

Pedagog szkolny, 
wychowawcy klas VII-VIII 

Marzec/kwiecień -  w 
zależności od sytuacji 
epidemicznej 

Prelekcja dla rodziców nt 
warunków i terminów rekrutacji 
do szkół ponadgimnazjalnych 

Uczniowie klas VIII  Pedagog szkolny II półrocze - w 
zależności od sytuacji 
epidemicznej 

4 Propagowanie 
ekologicznego modelu 
funkcjonowania we 
współczesnym świecie 

Udział w zbiórkach: żołędzi, 
zużytych baterii, elektrośmieci 

Wszyscy uczniowie A. Mrzyk Cały rok 
 

Dzień Ziemi Wszyscy uczniowie A. Mrzyk, B. Wróbel Kwiecień  

Współpraca ze Stowarzyszeniem 
Eko-Życie w Chybiu 

 Nauczyciele biologii, 
przyrody, Dyrektor szkoły 

Cały rok 

5 Poszerzanie wiedzy o 
regionie oraz kształcenie 
więzi z „małą Ojczyzną” 
 

Współpraca z instytucjami 
działającymi w gminie Chybie: 
Gminny Ośrodek Kultury w 
Chybiu, Koło Gospodyń Wiejskich 
w Mnichu, OSP w Mnichu 

Wszyscy uczniowie Dyrektor szkoły Cały rok 

Udział uczniów w konkursie 
plastycznym Mieszkam w 
Beskidach 

Wszyscy uczniowie Nauczyciele plastyki I półrocze 

Udział uczniów w konkursie 
„Zdrowie po cieszyńsku” 

Wszyscy uczniowie Nauczyciele j.polskiego w zależności od 
sytuacji epidemicznej 

Zachęcanie uczniów do udziału w 
imprezach gminnych:  
Rodzinny Rajd Rowerowy 
Żabionalia 

Wszyscy uczniowie Wychowawcy W zależności od 
sytuacji epidemicznej 



 

Utopiec 

Udział w konkursie regionalnym 
Tu sóm moji korzynie w Pierśćcu 

Wszyscy uczniowie A. Biedrawa Maj  

6 Kształtowanie postaw 
patriotycznych, tożsamości 
narodowej oraz 
poszanowania tradycji i 
kultury własnego narodu 

Jasełka szkolne, wigilijki klasowe Wszyscy uczniowie M.Mleczko, wychowawcy Grudzień 

Krajoznawcze wycieczki klasowe  Wszyscy uczniowie Wychowawcy klas w zależności od 
sytuacji epidemicznej 

Wyjazd do Obozu 
Koncentracyjnego w Oświęcimiu 

Uczniowie klas VIII  Wychowawcy klas VIII I półrocze - w 
zależności od sytuacji 
epidemicznej 

Wyjście do teatru Wszyscy uczniowie Nauczyciele j. polskiego w zależności od 
sytuacji epidemicznej 

Przedstawienie jasełkowe Wszyscy uczniowie M.Mleczko Grudzień 

7 Uczenie poszanowania 

innych kultur i tradycji 

Lekcje wychowawcze nt. 
tolerancji 

Wszyscy uczniowie wychowawcy klas wg planu 
wychowawczego klasy 

Zorganizowanie Dnia Patryka  Wszyscy uczniowie Nauczyciele j.angielskiego marzec  

Dekoracja z okazji Halloween Wszyscy uczniowie Nauczyciele j.angielskiego listopad  

Udział uczniów w konkursach 
językowych: 
Poezja i proza w języku Szekspira 
Olimpiady Ogólnopolskie, 
Konkursy językowe w liceach 

Wszyscy uczniowie Nauczyciele j.angielskiego wg harmonogramu 
konkursów - w 
zależności od sytuacji 
epidemicznej 

 

 
 

V. Promowanie zdrowego stylu życia 
 

 ZADANIA SZKOŁY SPOSÓB REALIZACJI ADRESACI ODPOWIEDZIALNI TERMIN 

1 Kształcenie nawyku 
higienicznego trybu życia 

Zwracanie uwagi na czystość i 
higienę dziecka 

Wszyscy uczniowie Wychowawcy klas cały rok 



 

Zapobieganie wszawicy-przegląd 
czystości głów 

wszyscy uczniowie Pielęgniarka szkolna W zależności od 
sytuacji 
epidemicznej 

Dbanie o zdrowe zęby – akcja 
fluoryzacji 

Uczniowie klas I-III Pielęgniarka szkolna W zależności od 
sytuacji 
epidemicznej 

2  Przekazywanie wiedzy nt. 
zdrowego odżywiania 

Lekcje robienia zdrowych sałatek, 
koktajli, kanapek 

Uczniowie klas I-III Wychowawcy klas Wg rozkładu zajęć 

Prowadzenie gazetki w świetlicy 
szkolnej nt. zdrowia i zdrowego 
odżywiania się 

Wszyscy uczniowie Wychowawcy świetlicy Cały rok 
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Zwracanie uwagi na 
zdrowy kręgosłup i 
prawidłową postawę ciała 

Prowadzenie zajęć gimnastyki 
korekcyjnej 

Uczniowie klas I-III Nauczyciel gimnastyki 
korekcyjnej 

Cały rok 

Zwracanie uwagi na ciężar i rodzaj 
tornistra u dzieci 
 

Uczniowie klas I-III Wychowawcy klas Cały rok 

4 Przekazywanie uczniom 
wiedzy na temat zdrowia i 
sposobów jego 
pielęgnowania 

Przekazywanie wiedzy na temat 
zdrowia w klasach I-III, a także w 
klasach starszych na lekcjach 
przyrody, biologii 

Wszyscy uczniowie Nauczyciele klas I-III, 
przyrody i biologii 

Wg rozkładu zajęć 

Przekazywanie wiedzy na temat 
zdrowia w klasie IV na lekcjach 
wych.fizycznego 

Uczniowie klas IV Nauczyciele wf Wg rozkładu zajęć 

5 Propagowanie aktywnego 
wypoczynku 

Organizowanie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych na terenie szkoły 

Uczniowie klas IV-VIII  Nauczyciele wf Cały rok 

Udział w zawodach sportowych Uczniowie klas IV-VIII  Nauczyciele wf Cały rok 

Udział w programie Trzymaj formę Uczniowie klas IV-VIII  Nauczyciele wf Cały rok 

Olimpiada szkolna w ramach 
obchodów Dnia Dziecka 

Wszyscy uczniowie L. Ślusarz, R. Ścibisz, I. 
Wawrzyczek 

w zależności od 
sytuacji 
epidemicznej 
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Przeciwdziałanie 
uzależnieniom 

Powiatowy Konkurs „Zadbaj o swoje 
zdrowie” 

Wszyscy uczniowie R. Ścibisz, B. Wróbel, , 
B.Mulczyńska 

w zależności od 
sytuacji 
epidemicznej   

Tydzień Promocji Zdrowia Wszyscy uczniowie R. Ścibisz, B. Wróbel, A. 
Mrzyk,  B.Mulczyńska, 

Czerwiec - w 
zależności od 
sytuacji 
epidemicznej 

Lekcje wychowawcze nt 
szkodliwości palenia papierosów 

Uczniowie klas IV-VIII  Wychowawcy klas Wg planu 
wychowawczego 
klasy 

Przyłączenie się do Światowego 
Dnia bez Papierosa 

Wszyscy uczniowie Pedagog szkolny Maj 

Nie spal się na starcie – kampania 
społeczna 

Uczniowie klas  IV-
VIII 

Pedagog szkolny Listopad 

Udział w programie 
antynikotynowej edukacji 
zdrowotnej Bieg po zdrowie 

Uczniowie klas IV Wychowawcy klas IV Cały rok 

Lekcje wychowawcze nt. 
szkodliwości picia alkoholu 

Uczniowie klas IV-VIII  Wychowawcy klas 
 

Wg planu 
wychowawczego 
klasy 

Lekcje wychowawcze nt. 
szkodliwości zażywania środków 
psychoaktywnych 

Uczniowie klas IV-VIII  Wychowawcy klas, pedagog 
szkolny 

Wg planu 
wychowawczego 
klas 

Udział w programie Smak życia - 
Debata o dopalaczach 

Uczniowie klas VII Wychowawcy klas, pedagog 
szkolny 

II półrocze 

Lekcje wychowawcze nt. 
Szkodliwości napojów 
energetycznych 

Uczniowie klas IV-VIII Wychowawcy klas Wg planu 
wychowawczego 
klasy 

Warsztaty „Archipelag skarbów”  Uczniowie klas VII - 
VIII  

Pedagog szkolny, 
wychowawcy klas 

II półrocze - w 
zależności od 



 

 sytuacji 
epidemicznej 

Warsztaty profilaktyczne 
Uzależnienia od Internetu– p. Rychły 

Uczniowie klas VII - 
VIII  

Pedagog szkolny, 
wychowawcy klas 

I półrocze - w 
zależności od 
sytuacji 
epidemicznej 

Organizowanie czasu wolnego 
uczniów poprzez prowadzenie kół 
zainteresowań i innych zajęć 
pozalekcyjnych 

Wszyscy uczniowie 
 

 

Wszyscy nauczyciele, 
opiekunowie kół 

w zależności od 
sytuacji 
epidemicznej 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


