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WSTĘP 

Program profilaktyczno-wychowawczy Szkoły Podstawowej w Nakle Śląskim na rok 

szkolny 2019/2020 powstał w oparciu o: 

 − diagnozę sytuacji wychowawczej uczniów, 

− diagnozę zjawiska przemocy na terenie gminy Świerklaniec – czerwiec 2017,     

− ewaluacji wewnętrznej Szkoły Podstawowej.  

Program profilaktyczno-wychowawczy został stworzony z uwzględnieniem roli rodziców 

oraz innych podmiotów zaangażowanych w działalność edukacyjną, wychowawczą i 

opiekuńczą szkoły. Określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych, 

zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy 

oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane 

do uczniów, rodziców i nauczycieli.  
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PODSTAWA  PRAWNA: 

1. Konstytucja RP ( art.48,53,70,72) 

2. Ustawa – Karta Nauczyciela ( art.6) Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 

1991r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 256 z 2004r., poz.2572) 

3. Rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. 

Dz.U. z  2009r. Nr 4, poz.17 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe. Dz.U. 2017 poz.59 ( art. 1,4,5) 

5. Ustawa z 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.  

            Dz. U. 2017 poz.60 

6. Rozporządzenie MEN z 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 

szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu umiarkowanym i znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły             

I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz             

kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 7. Powszechna Deklaracja Praw 

Człowieka 

8. Deklaracja Praw Dziecka z 1956r. 

9. Konwencja o Prawach Dziecka Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989r. 

10. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 

października 1982r. – nowelizacja z dnia 28 marca 2005r. 

11. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. 

12. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982r. 

13. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu, wyrobów 

tytoniowych z dnia 9 listopada 1995r.(art.3) 

14. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1984r. (rozdz.1 art.4.1) 

15. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. 

16. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i 

udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach 

17. Rozporządzenie MEN z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie szczegółowych form 

działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej 

uzależnieniem 

18. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym 

19. Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia 

w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, 

informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii 

20. Programy , kampanie profilaktyczno- wychowawcze: • Ogólnopolska kampania 

profilaktyczna „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, ,,Postaw na Rodzinę’’. 

• Programy profilaktyczny „Nie pal przy mnie proszę”, „Znajdź właściwe 

rozwiązanie”, ,,Fred Goes Net” , „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”  
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                                                                   ZADANIA 

WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNE 

SZKOŁY 

Wspieranie ucznia we wszechstronnym rozwoju, ukierunkowanym na osiągnięcie pełni 

dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno 

być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży.  

(art. 1 pkt 2 Ustawy Prawo oświatowe) 

1. Szkoła wspiera działania wychowawcze rodziców, integruje oddziaływania 

wychowawcze własne, rodziny i środowiska. 

2. Szkoła organizuje działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców oraz 

nauczycieli. 

3. Stwarza sytuacje sprzyjające integrowaniu niepełnosprawnych i zdrowych dzieci w 

naturalnym środowisku rówieśniczym. 

4. Postrzega ucznia w kategoriach jego podmiotowości, godności, wolności, 

niepowtarzalności, konkretnych praw i obowiązków, kształtuje jego poczucie własnej 

wartości. 

5. Szkoła stwarza sprzyjające warunki do zindywidualizowanego wspomagania każdego 

ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości, a zwłaszcza do prawidłowego 

rozwoju dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

6. Rozwija u dziecka kreatywność, innowacyjność, ciekawość poznawczą 

ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra, piękna w otaczającym nas świecie. 

7. Kształtuje świadomość wartości wiedzy i  konieczności jej zdobywania, poszerzania 

własnych horyzontów i użyteczności życiowej zarówno poszczególnych przedmiotów 

szkolnych jak i całej edukacji na danym etapie. 

8. Kształtuje w dziecku wytrwałość, postawę dialogu, umiejętność słuchania innych, 

współdziałania w grupie i skutecznej komunikacji międzyludzkiej. 

9. Uczy szacunku dla innych ludzi, tolerancji i akceptacji „inności”, poszanowania 

godności własnej i innych, oddziałując na uczucia i wyobraźnię dzieci, zapobiega 
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wszelkiej dyskryminacji i kształtuje postawę poszanowania dla innych kultur i 

tradycji. 

10. Wprowadza ucznia w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, 

altruizmu i szacunku dla tradycji. 

11. Wskazuje wzorce postępowania i buduje relacje społeczne sprzyjające bezpiecznemu 

rozwojowi. 

12. Przygotowuje do rozpoznawania wartości moralnych, ich hierarchizacji i dokonywania 

wyboru. 

13. Uczy wiarygodności, uczciwości i odpowiedzialności za siebie i innych, godzenia 

wolności własnej z wolnością innych. Wdraża do samorządności, przedsiębiorczości i 

aktywności w życiu społecznym. Uczy postawy otwartej wobec świata i innych ludzi ( 

uczestnictwo w wolontariacie). 

14. Tworzy środowisko sprzyjające zdrowiu, ucząc szacunku dla własnego ciała i zdrowia 

oraz przeciwdziała różnym formom uzależnienia. 

15. Kształtuje wrażliwość ucznia na sytuacje powodujące niebezpieczne następstwa. 

16. Przeciwdziała agresji i przemocy wśród uczniów. 

17. Przeciwdziała różnym przejawom patologii społecznej. 

18. Stymuluje rozwój dziecka niepełnosprawnego i przygotowuje je do pokonywania 

trudności w życiu społecznym. 

19. Uczy szacunku do wspólnego dobra, dziedzictwa kulturowego i dorobku 

narodowego.Wzmacnia poczucie tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej i 

regionalnej. 

20. Kształtuje postawy patriotyczne, obywatelskie i społeczne oraz gotowość do 

uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej. 

21. Umożliwia uczniom poznanie, zrozumienie podstawowych zależności, związków 

zachodzących w naturalnym środowisku oraz uczy odpowiedniego postępowania 

wobec niego. 

22. Przygotowuje do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem technologii 

informacyjnej oraz do świadomych wyborów korzystania z zasobów Internetu, 

bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej i dobrych relacji w sieci. 
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23. Wdraża do świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania 

własnego warsztatu pracy. 

24. Wspiera ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu dalszej drogi 

edukacji. 

ZADANIA NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY 

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę 

moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia. 

2. Zapewnia  dzieciom przyjazne i bezpieczne środowisko edukacyjne uwzględniające 

rozwój fizyczny i wielozmysłowe doświadczenie świata w kręgu ludzi, sztuki, techniki 

i przyrody. 

3. Pomaga dziecku umacniać wiarę we własne siły, kształtować prawy charakter i uczyć 

znajdować radość w pożytecznym działaniu. 

4. Zaszczepia postawy pozytywnego i zrównoważonego reagowania w sytuacjach 

trudnych oraz właściwego sposobu wyrażania ocen i sądów aprobujących lub 

negujących różne zachowania swoje i innych osób. 

5. Rozwija umiejętności współistnienia, współdziałania w grupie rówieśniczej i 

społecznej poprzez wspólną nauką, zabawę i wybór właściwych form spędzania 

wolnego czasu. 

6. Prowadzi działania mające na celu integrację dziecka o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych ze społecznością klasową i szkolną. 

7. Kształtuje podstawy tolerancji i akceptacji wobec innych, uczy rozwiązywać problemy 

z wykorzystaniem technik mediacyjnych. 

8. Koordynuje oddziaływania wychowawcze własne, szkoły, środowiska lokalnego i 

domu rodzinnego ucznia. 

ZASADY I FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI 

1. Współdziałanie z rodzicami tzn. okazywanie pomocy w ich działaniach 

wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach. 
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2. Współpraca szkoły z rodzicami powinna przebiegać według następujących zasad: 

• partnerstwa, 

• wielostronnego przepływu informacji, 

• jedności oddziaływań, 

• aktywności i systematyczności. 

3. Szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

4. Tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodzicami. 

5. Angażowanie rodziców do pracy na rzecz klasy i szkoły. 

6. Włączanie rodziców w tworzenie rzeczywistości szkolnej (programów, imprez) i 

współdecydowanie w sprawach szkoły. 

7. Przekazywanie rzetelnej informacji na temat dziecka, jego zachowania, postępów i 

przyczyn trudności w nauce. 

8. Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzinie. 

9. Uwrażliwienie rodziców na obecność dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

w szkole. 

10. Formy współpracy wychowawczej z rodzicami: 

• spotkania z Dyrekcją, 

• spotkania zbiorowe, 

• spotkania edukacyjne, 

• spotkania okolicznościowe, 

• spotkania z ekspertami, 

• spotkania indywidualne (konsultacje), 

• kontakty korespondencyjne(korespondencja za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego- e-mail, korespondencja w zeszytach). 

ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZO - 

PROFILAKTYCZNEJ ZE ŚRODOWISKIEM 

LOKALNYM 

1. Kontynuowanie współpracy z Urzędem Gminy w Świerklańcu, Pełnomocnikiem do  

Spraw Rozw. Probl. Alkoholowych i innych, Gminnym Ośrodkiem Pomocy  
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Społecznej, Powiatową Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Tarnowskich  

Górach, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Fundacją ,,Dzieci Śląska’’, Fundacją Na  

Rzecz Dzieci Miasteczko Śląskie, Biblioteką Gminną, Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie, Sądem Rodzinnym, Policją, Tarnogórskim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i 

Pomocy Psychologicznej, Stowarzyszeniem Pomocy Uzależnionym i ich Bliskim  

„ Falochron”, nakielskimi przedszkolami, Parafią i innymi organizacjami 

społecznymi działającymi na terenie gminy i powiatu,  poprzez udział we wspólnie 

przygotowanych imprezach i akcjach. 

2. Włączenie się w organizację imprez kulturalnych dla rodziców i mieszkańców gminy. 

3. Udostępnienie bazy szkolnej na potrzeby środowiska. 

4. Współpraca Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego i  Rady 

Wolontariatu w zakresie prac dotyczących szkoły i środowiska. 

FORMY REALIZACJI PROGRAMU 

WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO 

Zadania i zasady zawarte w programie realizowane będą poprzez oddzielnie opracowane 

dokumenty określające sposoby działania, takie jak: 

1. Kalendarz imprez szkolnych, 

2. Wewnątrzszkolny system oceniania, 

3. Szkolny zestaw programów nauczania poszerzony o cele wychowawcze, 

4. Tematyka godzin do realizacji na zajęciach z wychowawcą uwzględniająca treści 

wychowawczo- profilaktyczne ( w konsultacji z rodzicami), 

5. Plan pracy świetlicy, biblioteki i pedagoga szkolnego, 

6. Plan pracy szkoły, 

7. Koncepcja pracy szkoły. 

METODY PRACY Z UCZNIEM : 

1. Metody aktywizujące ucznia i środowisko: burza mózgów, konkursy plastyczne, 

muzyczne, literackie, apele, teatrzyki, koła zainteresowań,  grupy zadaniowe, 
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szkolenia dla nauczycieli, prelekcje dla rodziców, zawody sportowe, wycieczki 

integracyjne, tematyczne, turystyczno- krajoznawcze, zielone szkoły, lekcje w 

terenie, warsztaty poznawczo-doskonalące, warsztaty profilaktyczne. 

2. Metody eksponujące: 

• Impresyjne polegające na wywołaniu u uczniów określonych zachowań i 

zmian w postawach społecznych, przeżywanie emocji. 

• Ekspresyjne – stwarzanie sytuacji, w których uczeń nie tylko przeżywa, ale 

i tworzy – drama, odgrywanie ról, inscenizacje, przedstawienia, scenki 

rodzajowe, wystawy prac, terapia przez sztukę, ćwiczenia symulacyjne, 

zabawy i gry integracyjne, pantomima. 

3. Metody podające: mini wykład, pogadanka, rozmowa kierowana, dyskusja. 

FORMY PRACY: 

1. praca w zespołach zadaniowych, 

2. praca w grupach, 

3. praca indywidualna. 

FORMY PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA UCZNIÓW, KTÓRZY SPRAWIAJĄ 

TRUDNOŚCI LUB ZNALEŹLI SIĘ W SYTUACJI ZAGROŻENIA: 

1. obserwowanie i rozpoznawanie przez nauczycieli oznak zagrożenia u dzieci, w 

celu szybkiego i właściwego podjęcia kontaktu i działania, 

2. rozmowa z wychowawcą klasy, 

3. porada, rozmowa z pedagogiem szkolnym, 

4. rozmowa z Dyrekcją Szkoły, 

5. pomoc psychologiczna - współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, z 

,,TOTU’’, innymi instytucjami wspierającymi szkołę, 

6. włączanie do kółek zainteresowań i zajęć sportowych, 

7. zachęcanie do uczestnictwa w zajęciach organizowanych w Gminnym Ośrodku 

Kultury, 
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8. współpraca i pomoc kuratorów rodzinnych Sądu Rodzinnego, pracowników 

GOPS, PCPR, 

9. współpraca i pomoc przedstawicieli Policji, 

10. diagnoza niedostosowania społecznego np. skala Pytki, arkusz Stotta, 

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO - 

PROFILAKTYCZNYCH  DLA KLAS I  – III 

 OBSZAR I:  ZDROWIE - EDUKACJA ZDROWOTNA ( sfera fizyczna, społeczna, 

emocjonalna) 

CELE WYCHOWANIA: 

1. Kształtowanie postawy prozdrowotnej – poznawanie zasad dbałości i zdrowie     własne 

i innych. 

2. Wdrażanie do postawy odpowiedzialności za własne zdrowie. 

3. Kształtowanie umiejętności zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych dla     

zdrowia. 

4. Kształtowanie postawy proekologicznej, odpowiedzialności za stan środowiska, 

szacunku     dla przyrody. 

LP. ZADANIA TREŚCI  FORMY 

REALIZACJI 

REALIZATORZY EWALUACJA 

1. Zapoznanie z 

podstawowymi  

zasadami 

dbałości o 

zdrowie własne 

i innych. 

Poznajemy pracę 

pielęgniarki 

szkolnej oraz 

uczymy się 

korzystania z jej 

pomocy. 

Poznajemy zasady 

właściwego 

odżywiania i 

zdrowego trybu życia  

(higiena osobista, sen, 

wypoczynek, 

aktywność fizyczna, 

właściwe odżywianie 

się).  

Mamy świadomość 
niekorzystnego 

wpływu na zdrowie 

nieodpowiedzialnego  
korzystania z 

technologii.  

Poznajemy 

zagrożenia dla 
zdrowia, sposoby 

dbania o zdrowie,  

promowanie zdrowego 

zajęcia 

zintegrowane, 
konkursy, 

happeningi, 

warsztaty, 
program ARR 

,,Owoce w  

szkole’’, 

,,Szklanka 

mleka’’, 

kampania 

profilaktyczna 

,,Zachowaj 

Trzeźwy 

Umysł’’, 

programy i akcje 

profilaktyczne, 

zajęcia 

pozalekcyjne, 

wycieczki. 

- pielęgniarka, 

-wychowawcy, 

- świetlica, 

-pedagog, 

-intendentka, 

-rodzice, - 

pracownicy  

GOK. 

rozmowa  

z pielęgniarką 

szkolną, zapisy 

w dziennikach 
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stylu życia, sportu i 

zdrowego odżywiania. 

Wybieramy 

alternatywne sposoby 

spędzania czasu 

wolnego. 

2. Przygotow anie 

do  

podejmowa 

Umiemy rozpoznać 

sytuacje niebezpieczne   

i prawidłowo 

reagować.  

zajęcia 

zintegrowane, 

warsztaty,  

- pedagog 

szkolny, 

- wychowawcy, 

obserwacja  

i analiza 

zachowań dzieci, 

 nia działań 

mających  

na celu 

zdrowy styl 

życia. 

Znamy numery 

alarmowe i potrafimy z 

nich korzystać. 

Bierzemy udział w  

szkoleniu pierwszej 

pomocy 

przedmedycznej. 

Podnosimy swoją 

samoocenę.  

Umiemy zachować się 

w sytuacjach 

zwycięstwa i porażki. 

Potrafimy odmawiać w 

sytuacjach 

ryzykownych i zwracać 

się o pomoc, a także 

pomagać innym w 

sytuacjach trudnych. 

prelekcje, 

pogadanki. 

-  rodzice, - 

świetlica szkolna, 

- edukatorzy 

zewnętrzni. 

okresowa  

analiza sytuacji 

wychowawczej w 

szkole. 
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3. Uświadomi 

enie  

wpływu 

przyrody na 

życie ludzi, 

zwierząt i 

roślin. 

Wyrabianie 

poczucia 

odpowie- 

dzialności  

za stan 

środowiska 

przyrodniczego. 

Organizujemy 

„Dzień Ziemi”, 

„żywe lekcje 

przyrody”. 

Dbamy o czystość w 

szkole i jej otoczeniu. 

Uczymy się 

segregowania 

odpadów. Bierzemy 

udział w zbiórkach 

surowców wtórnych i 

elektrosprzętu. 

Mamy świadomość 

wpływu przyrody 

nieożywionej na życie 

ludzi, zwierząt i roślin. 

Jesteśmy krytyczni w 

stosunku do złych 

zachowań rówieśników 

oraz ludzi dorosłych 

wobec przyrody. 

Happening, 

prezentacje, 

wystawy, 

wycieczki, 

zajęcia 

zintegrowane, 

konkursy, 

pogadanki, akcje. 

-wychowawca, 

-rodzice,  - 

instytucje, - 

dyrektor. 

obserwacja, 

analiza  

wytworów prac 

dzieci, zapisy w 

dziennikach. 

 

 

 

 

 

 

 OBSZAR II:  RELACJE- KSZTAŁTOWANIE POSTAW SPOŁECZNYCH (sfera 

społeczna, intelektualna i emocjonalna.) 

CELE WYCHOWANIA: 

1. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,integrowania się dziecka w grupie i odnajdywa    

nia w niej swojego miejsca. 

2. Uwrażliwianie na potrzeby osób niepełnosprawnych. 

3.Budowanie relacji rówieśniczych opartych na życzliwości, wzajemnym zrozumieniu    

 i akceptacji, empatii.   

4. Kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł. 

5. Poznawanie świata emocji, uczuć własnych i innych osób. 

6. Kształtowanie postawy prorodzinnej. 

 

LP. ZADANIA TREŚCI  FORMY  

REALIZACJI 

REALIZATORZY EWALUACJA 
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1. Kształtowanie 

umiejętności 

komunikacyjnych,  

nawiązywa- 

nia i 
podtrzymywania  

relacji z  

rówieśnikami 

. 

Poznajemy się przez 

zabawę. 

Tworzymy wspólnotę 

klasową. Uczymy się 

współdziałać, 

poznajemy normy i 

zasady zachowania 

się w klasie, 

doceniamy pomoc, 

koleżeństwo, 

przyjaźń. 

Bierzemy udział w 

uroczystościach i 

imprezach klasowych. 

Budujemy przyjazne 

relacje z rówieśnikami  

i uczymy się nieść 

pomoc. zajęcia 

lekcyjne. 

Warsztaty, zajęcia 

integracyjne, 

przedstawienia, 

inscenizacje. 

wychowawcy 

- świetlica. 

Obserwacja, 

zapisy w 

dziennikach, 

w kronice 

szkolnej. 

2. Przygotowanie do 

sprawiedliwego i 

uczciwego 

zachowania 

własnego i 

innych. 

Poznajemy siebie i 

dokonujemy 
samooceny – 

mocne strony.  

Pozbywamy się 

barier 

emocjonalnych i 

społecznych we 

wzajemnych 

kontaktach w 

odniesieniu do osób 

niepełnosprawnych . 

zajęcia 

zintegrowane, 

warsztaty, zajęcia 

świetlicowe 

-wychowawcy 

-pedagog, 

-świetlica, 

-rodzice, 

-uczniowie, -Rada  

Rodziców. 

Obserwacja, 

rozmowy o 

przeżyciach 

dzieci podczas 

działań, zapisy 

w dziennikach. 

3. Zapoznanie z 

podstawowymi 

prawami i 

obowiązkami 

ucznia. 

Poznajemy Kodeks  

Ucznia- prawa               

i obowiązki. 

Wdrażamy się do 

odpowiedzialności, 

obowiązkowości, 

systematyczności, 

punktualności poprzez 

codzienne zajęcia 

edukacyjne.    

Pogadanka, 

prezentacja, 

zajęcia 

zintegrowane. 

- wszyscy 

pracownicy szkoły 

w szczególności 

wychowawcy i 

pedagog szkolny -

rodzice. 

Obserwacja, 

analiza uwag 

pozytywnych i 

negatywnych 

odnotowanych 

w dziennikach 

szkolnych. 
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4. Wdrażanie d 

pełnienia ról w 

rodzinie. 

Poznajemy swoją 

rodzinę. 

Pomagamy naszym 

rodzinom, rodzeństwu. 

Zacieśniamy więzi 

rodzic- dziecko – szkoła. 

Uczymy się okazywać 

miłość, wdzięczność i 

szacunek wobec 

rodziców.  

Przygotowujemy 

życzenia i prezenty dla 

najbliższych – 

organizujemy 

uroczystości rodzinne. 

zabawy tematyczne,  

zajęcia zintegrowane, 

pikniki rodzinne, 

kampania 

profilaktyczna 

,,Postaw na 

rodzinę’’. 

-rodzice -

wychowawcy 

rozmowy 

o przeżyciach 

dzieci i ich 

rolach w 

domu. 

5. Rozwijanie 

empatii, 

działań 

mających na 

celu pomoc 

słabszym i 

potrzebującym. 

Dostrzegamy różnice i 

podobieństwa między 

ludźmi.  

Uczymy się poznawać 

siebie, wyrażać swoje 

uczucia i potrzeby oraz 

zwracać uwagę na 

uczucia innych. 

Nawiązujemy przyjazne 

kontakty z rówieśnikami 

– pomoc słabszym i 

potrzebującym, 

akceptacja, przyjaźń. 

Uczymy się tolerancji 

wobec osób 

niepełnosprawnych. 

Uczymy się reguł 

obowiązujących w 

grupie i komunikacji z 

zachowaniem kultury 

osobistej.  

Uczymy się 

sprawiedliwie i uczciwie 

oceniać innych, 

wzmacniamy poczucie 

własnej wartości. 

Bierzemy udział w 

akcjach charytatywnych. 

Warsztaty, akcje, 

imprezy 

charytatywne, zajęcia 

zintegrowane. 

- pedagog 

szkolny, - 

wychowawcy 

- rodzice, 

- świetlica 

szkolna. 

obserwacja  

i analiza  

zachowań 

dzieci, 
okresowa 

analiza  

sytuacji  

wychowawczej 

w szkole. 

 OBSZAR III:  KULTURA – WARTOŚCI, NORMY I WZORY ZACHOWAŃ  ( sfera 

emocjonalna, intelektualna, duchowa i społeczna.) 
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CELE WYCHOWANIA: 

1. Budzenie ciekawości poznawczej wobec otaczającego świata. 

2. Kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze. 

3. Uświadamianie norm dobrego zachowania i wdrażanie dziecka do stosowania     ich w 

praktyce. 

4. Wdrażanie dziecka do respektowania wartości (szacunek, godność,  odpowiedzialność,      

obowiązkowość, przyjaźń, pomoc, uczciwość), praw i obowiązków oraz norm wspólnoty,       

do której należy (grupa, szkoła, rodzina, naród). 

5. Rozbudzanie więzi dziecka z regionem, poszanowania tradycji i kultury     własnego 

narodu i innych kultur. 

6. Uwrażliwianie dziecka na degradację środowiska naturalnego. 

LP. ZADANIA TREŚCI  FORMY 

REALIZACJI 

REALIZATORZY EWALUACJA 

1. Wdrażanie do 

uczestnictwa w 

kulturze. 

Bierzemy udział w 

imprezach kulturalnych. 

Podkreślamy strojem 

wagę uroczystości. 

Wiemy jak się 

zachowywać będąc: -w 

środkach komunikacji  

publicznej, -w 

instytucjach użyteczności 

publicznej, -w miejscach 

publicznych. Dbamy o 

język i kulturę 

wypowiadania się. 

spektakle  

teatralne, seanse 
kinowe, 

wystawy, 
koncerty,  

wyjścia do   

muzeów,  

filharmonii, 

opery, 

wycieczki, 

zajęcia 

zintegrowane 

-rodzice, -

wychowawcy. 

obserwacja i 

ocena 

zachowania. 

2. Inspirowanie do 

podejmowania 

aktywności i 

inicjatyw oraz 

pracy 

zespołowej. 

Uczestniczymy w 

tworzeniu przedstawienia 

teatralnego. Potrafimy być 

twórcami  

sztuki, a także 

kulturalnymi 

widzami.  

Tworzymy teatr . 

Akademie, 

spektakle 

słowno- 

muzyczne, 

imprezy 

okolicznościowe. 

-nauczyciele, - 

wychowawcy, 

wychowawców 

klas. 

3. Kształtowanie 

umiejętności  

odbioru sztuki 

filmowej. 

Dostrzegamy korzyści 

płynące  

z oglądania 

wartościowych filmów, 

uczymy się  

Pogadanki, 

zajęcia 

zintegrowane, 

seanse  

- wychowawcy, -

nauczyciele. 

rozmowy  

o przeżyciach  

dzieci, dyskusja, 

 



Szkoła Podstawowa w Nakle Śląskim 

16 

 

 

rozsądnego korzystania  

z mediów wizualnych.  

Poznajemy świat 

fotografii i filmu .  

filmowe, 

wyjścia do kina. 

 zapisy w 

dziennikach 

4. Kształtowanie 

szacunku dla 

własnego 

regionu, 

państwa, historii 

tradycji 

narodowych.  

Poznajemy historię i 

zabytki naszego miasta i 

państwa oraz elementy 

innych kultur i tradycji. 

Obchodzimy święta 

religijne i państwowe. 

Kultywujemy tradycję i 

zwyczaje np. wigilia, 

andrzejki. Poznajemy 

swoją miejscowość i 

okolice. 

Organizujemy i bierzemy 

udział w ważnych 

uroczystościach. 

Poznajemy dzieła 

literackie, architektury i 

sztuk plastycznych 

należących do polskiego i 

europejskiego dziedzictwa 

kultury.  

Poznajemy literaturę i 

sztukę dla dzieci. 

Pogadanki, 

zajęcia 

zintegrowane, 

zajęcia języka 

obcego, religii, 

konkursy, 

akademie , 

imprezy 

klasowe i 

szkolne, 

wycieczki, 

spotkania z 

mieszkańcami, 

spacery 

-rodzice, 

-wychowawcy, 

-świetlica, 

- katecheta, 

-n-el biblioteki, - 
pracownicy gminnej  

biblioteki, gminnego 

ośrodka kultury, 

-pracownicy  

Centrum  

Kultury  

Śląskiej. 

obserwacja 

dokonań 

uczniów, zapisy 

w dziennikach. 

5. Wdrażanie do 

samorządności 

Opiekujemy się salą 

lekcyjną. Wybieramy 

dyżurnych i ustalamy ich 

zadania. Uczestniczymy w 

organizacji imprez 

klasowych, szkolnych, 

lokalnych.  

Bierzemy udział w 

wyborach do Samorządu 

Uczniowskiego. 

Zajęcia 

zintegrowane, 

spektakle 

słowno- 

muzyczne, 

spotkania SU 

- wychowawcy,  

- Samorząd 

Uczniowski. 

analiza pracy  

Samorządu 

Uczniowskiego 

. 
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6. Wspieranie 

prawidłowego 

rozwoju 

emocjonalnego 

i społecznego. 

Prawidłowo oceniamy 

sytuacje umożliwiające 

rozróżnianie dobra i zła w 

codziennym życiu. 

Trenujemy umiejętności 

reagowania w sytuacjach, 

gdy nasze prawa są 

naruszane. Wiemy do 

kogo zwrócić się o pomoc. 

Przestrzegamy normy i 

zasady społeczne. Uczymy 

się szacunku dla pracy 

ludzi różnych zawodów. 

Trening 

zachowań, 

warsztaty, 

zajęcia 

zintegrowane, 

spotkania z 

przedst. 

różnych 

zawodów. 

-pedagog szkolny, -

wychowawcy, 

-rodzice, 

-edukatorzy. 

rozmowy z: -

rodzicami, 

-wychowawcą, 

-dyrektorem, -

pedagogiem 

szkolnym, 

obserwacja. 

7. Pomoc w 

odkrywaniu 

własnych 

możliwości, 

predyspozycji  

zdolności i ich 

twórczym 

wykorzystaniu 

Określamy swoje mocne i 

słabe strony.  

Uczestniczymy w  

zajęciach rozwijających  

zainteresowania                  

i uzdolnienia na terenie 

szkoły i poza nią. 

Uczestniczymy w 

konkursach rozwijających 

nasze umiejętności. 

Zajęcia  

programowe, 

zajęcia 

pozalekcyjne, 

konkursy. 

- wychowawcy, 

- pracownicy  

GOK, 

- instytucje 

wspierające szkołę. 

Zapisy w 

dziennikach, 

analiza prac 

konkursowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSZAR IV:  BEZPIECZEŃSTWO – PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ  RYZYKOWNYCH 

(PROBLEMOWYCH) ( sfera fizyczna, emocjonalna, intelektualna, społeczna). 

CELE WYCHOWANIA: 

1. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych. 
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2. Kształtowanie właściwego zachowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz     

w sytuacjach nadzwyczajnych. 

3. Przygotowanie do bezpiecznego korzystania z narzędzi i urządzeń technicznych,       

komputera, Internetu i multimediów, bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych     

i poruszania się po drogach. 

LP. ZADANIA TREŚCI  FORMY 

REALIZACJI 

REALIZATORZY EWALUACJA 

1. Dbamy o 

bezpieczeństwo 

swoje i innych.  

Uczymy się zasad 

bezpiecznego zachowania 

się w życiu codziennym. 

Unikamy zagrożeń dla 

naszego zdrowia 

(substancje 

trujące, środki  

farmakologiczne). Dbamy 

o bezpieczeństwo podczas 

zajęć i przerw zwłaszcza 

osób niepełnosprawnych, a 

także podczas zabaw w 

szkole i w drodze do 

szkoły. Bierzemy udział w 

próbnej ewakuacji szkoły 

na wypadek zagrożenia. 

Uczymy się jak 

bezpiecznie korzystać z 

technologii informacyjnej. 

 Bierzemy udział w apelach 

dotyczących  

bezpieczeństwa na terenie  

 Pogadanki, 

spektakle 

profilaktyczne, 

warsztaty, 

prezentacje, 

zajęcia 

zintegrowane, 

trening 

umiejętności, 

wykład 

interaktywny. 

-nauczyciele, 

-wychowawcy, 

-pedagog, 

- policja, 

-świetlica szkolna, -

inspektor BHP. 

Zapisy w 

dziennikach, 

ankieta 

 

  szkoły. 

 Zachowujemy ład i 

porządek wokół siebie w 

miejscu nauki i zabawy. 
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2. Uczymy się 

jak reagować 

w sytuacjach 

powodujących 

niebezpieczne 

następstwa. 

Uczymy się zasad udzielania 

pierwszej pomocy 

przedmedycznej w nagłych 

wypadkach. Uczymy się 

zasad ruchu drogowego oraz 

bezpieczeństwa na terenie 

szkoły, w czasie zabaw na 

podwórku, boisku, placu 

zabaw, nad wodą, 

bezpiecznego użytkowania 

sprzętu sportowego, 

zachowania ostrożności w 

kontaktach  z nieznajomymi, 

bezpiecznego korzystania z 

urządzeń elektrycznych, 

różnych narzędzi podczas 

prac technicznych, 

zachowania bezpieczeństwa w 

trakcie wycieczek pieszych i 

autokarowych.  

Pogadanki, 

prelekcje, 

ćwiczenia 

praktyczne, 

zajęcia 

zintegrowane, 

scenki 

darmowe, 

wykłady 

interaktywne. 

-nauczyciele, 

-wychowawcy, 

-pedagog, 

- policja, 

-świetlica szkolna, 

- instytucje lokalne. 

Zapisy w 
dziennikach, 

kursy pomocy 
przedmedy- 

cznej,  

protokoły 

powypadkowe 

(BHP). 

3. Tworzymy 

przyjazną 

atmosferę w 

szkole. 

Staramy się radzić sobie z 

emocjami prowadzącymi do 

zachowań agresywnych. 

Kształtujemy umiejętności 

współżycia w grupie, 

konstruktywnego słuchania i 

mówienia, prawidłowego 

komunikowania się. Znamy 

zasady dobrego wychowania. 

Warsztaty, 

imprezy 

szkolne, 

dyskoteki, akcje 

charytatywne, 

trening 

umiejętności, 

rozmowy 

indywidualne z 

uczniami, 

opieka. 

- pedagog, 

-wychowawcy, 

-rodzice, 

-świetlica szkolna. 

Obserwacja, 

analiza 

zachowań, 

okresowa 

analiza 

sytuacji  

wychowawczej 

szkoły. 

4. Realizacja 

zajęć 

dotyczących 

bezpiecznego 

korzystania z 

technologii 

informacyjnej 

zagrożeń w 

sieci. 

Uczymy zasad 

bezpiecznego korzystania  z 

internetu. Nabywamy 

świadomości  zagrożeń 

płynących z sieci. Wiemy co  

kryje się pod pojęciem 

cyberprzemocy. 

Zapoznajemy się z  

,,netykietą’’ (zasady 

zachowania w sieci). 

Warsztaty, 

Pogadanki, 

Spotkania z 

policją, 

specjalistami 

-wychowawcy, 

- pedagog, 

- rodzice, 

- specjaliści 

Zapisy w 

dziennikach 
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MODEL ABSOLWENTA KLAS I- III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

• Ma poczucie przynależności do społeczności klasowej i szkolnej. Utożsamia się ze 

społecznością lokalną i własnym narodem. 

• Chce i wyraża potrzebę działania w klasie jako grupie rówieśniczej. 

• Respektuje normy grupowe, które współtworzy. 

• Jest współodpowiedzialny za działanie grupy. 

• Szanuje dorosłych,  rówieśników, młodszych i okazuje im to  

     w słowach i działaniach. 

• Nawykowo stosuje formy grzecznościowe. 

• Zna symbole narodowe, regionalne i wie jak się wobec nich zachować. 

• Dostrzega różnice między ludźmi i akceptuje je. 

• Rozróżnia dobro i zło w codziennych sytuacjach i odpowiednio reaguje. 

• Potrafi stanowczo wyrazić swój sprzeciw w sytuacjach zagrożenia. 

• Jest świadome swoich praw, wie do kogo może zwrócić się o pomoc. 

• Zna środowisko przyrodnicze oraz umiejętnie korzysta z jego zasobów. 

• Sam chce i umie dbać o swoje zdrowie. 

• Wybiera alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego. 

• Potrafi nawiązywać przyjazne kontakty z rówieśnikami i łagodzić spory. 

• Dba o bezpieczeństwo swoje i innych. 

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO- 

PROFILAKTYCZNYCH DLA KLAS IV-VIII  

 OBSZAR I :  ZDROWIE - EDUKACJA ZDROWOTNA ( sfera fizyczna, społeczna, 

emocjonalna). 

CELE WYCHOWANIA: 

1. Uświadamianie uczniom znaczenia potrzeb biologicznych  i psychicznych w rozwoju 

człowieka. 

2. Rozbudzanie troski o środowisko naturalne i własne zdrowie. 
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3. Rozwijanie właściwej postawy wobec zdrowia i życia jako najważniejszych wartości, 

kształtowanie postaw prozdrowotnych, utrwalanie zasad higienicznych oraz 

ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się i znaczenia aktywności 

fizycznej w życiu. 

Lp. ZADANIA TREŚCI  FORMY 

REALIZACJI 

REALIZATORZY EWALUACJA 

1. Kształtowanie 

właściwych  

nawyków 

zdrowotnych i 

higienicznych. 

Przestrzegamy zasad 

higienicznego trybu życia 

Wzbogacamy swoją 

wiedzę  dotyczącą 

zdrowego i higienicznego 

trybu życia oraz zagrożeń 

dla zdrowia: propagowanie 

wiedzy dotyczącej 

zdrowego stylu życia  

(higieny pracy, nauki i 

odpoczynku, odżywiania 

się), uświadamianie 

skutków zagrożeń 

cywilizacyjnych, 

rozpowszechnianie wiedzy 

dotyczącej  

konstruktywnych metod 

radzenia sobie ze stresem. 

Kształtujemy poczucie 

odpowiedzialności za 

własne zdrowie: 

uświadamianie 

zdrowotnych konsekwencji 

własnych  

Filmy 
edukacyjne, 

prezentacje ,  

pogadanki , treści  

programowe 

wychowania do 

życia w rodzinie, 

lekcje biologii, 

lekcje 

wychowawcze, 

lekcje  

wychowania 

fizycznego, 

lekcje przyrody, 

prelekcje z 

udziałem 

pielęgniarki 

szkolnej, 

konkursy 

tematyczne, 

kampania 

profilaktyczna ,, 

Zachowaj 

Trzeźwy 

Umysł’’. 

-wychowawcy, 

-rodzice, -

pielęgniarka szkolna, 

-dyrektor szkoły, -

nauczyciele w 

szczególności 

przyrody, biologii, 

WDŻ,  

EDB,w-f, 

- instytucje 

wspierające szkołę. 

obserwacje 

całościowe 

kondycji 

zdrowotnej 

uczniów przez 

nauczycieli i 

rodziców, 

zapisy w 

dziennikach. 
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  decyzji na przykładach 

zachowań ryzykownych, 

kształtujemy  postawę 

wstrzemięźliwości  i 

niezależności. 

Wyrabiamy nawyki i 

umiejętności sprzyjające 

zachowaniu zdrowia:  

uświadamianie znaczenia 
higieny osobistej, 

promowanie aktywnych i 
atrakcyjnych form 

zagospodarowania czasu 
wolnego, propagowanie 

zasad udzielania pierwszej 
pomocy. 

Uczestniczymy w 
programach profilaktycznych  

,,Zachowaj Trzeźwy 

Umysł’’, bierzemy udział w 

akcjach i konkursach . 

   

2. Podniesienie 

poziomu wiedzy 

na temat 

racjonalnego 

odżywiania. 

Bierzemy udział w 

spotkaniach dot. zagrożeń i 

chorób naszych czasów. 

Organizujemy akcje, lekcje, 

konkursy, prezentacje 

multimedialne dotyczące 

wartości odżywczych 

produktów żywnościowych. 

Spożywamy zdrowe posiłki.  

Dostrzegamy wpływ 

substancji chemicznych i 

różnych technologii ich 

otrzymywania na zdrowie  i 

środowisko. Uczestniczymy 

w programie ARR ,,Szklanka 

mleka’’. 

lekcje biologii, 

j. obcych, 

przyrody, akcje, 

konkursy, 

prezentacje. 

-pracownicy 

stołówki, -

nauczyciele 

przedmiotów  

biologii, przyrody, 

chemii, fizyki, 

języków obcych, 

-wychowawcy. 

rozmowy  

z rodzicami, 
ocena prac 

uczniów, 

samoocena  

i samokon- 

trola, zapisy   

w 

dziennikach. 

3. Propagowanie 

zdrowego stylu 

życia poprzez 

kształcenie 

sprawności 

fizycznej. 

Aktywnie uczestniczymy w 

zajęciach wychowania 

fizycznego, mamy 

świadomość wpływu 

aktywności fizycznej na 

zdrowie organizmu. 

Zajęcia w-f,  

zajęcia 

pozalekcyjne. 

-nauczyciele w-f, -

instruktorzy. 

Zapisy w  

dziennikach, 

analiza 

osiągnięć 

uczniów. 

4. Nabycie 

podstawowej 

wiedzy na  

Rozpoznajemy oznaki stresu. 

Wyrabiamy umiejętności  

Warsztaty,  filmy 

tematyczne,  

-Wychowawcy  

klas,  

- pedagog,  

Zapisy w 

dziennikach, 

obserwacja. 
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 temat stresu. radzenia sobie ze stresem, 

napięciem.  

Mamy świadomość 

znaczenia pozytywnego 

myślenia i jego roli. 

Uczymy się radzenia sobie 

z pojawiającymi się 

napięciami,  korzystać z 

pomocy w sytuacjach 

stresowych.  

Uczymy się aktywnych 

postaw życiowych i 

przeciwdziałania 

zwątpieniu i załamaniu.  

pogadanki,       

rozmowy 

indywidualne z 

wychowawcą, 

pedagogiem. 

- nauczyciele.  

5. Kształtowanie  

umiejętności 

rozpoznawania 

własnych cech 

osobowości, 

oceny własnych 

możliwości. 

Rozwijanie 

postawy uczniów 

nastawionej na 

rozwiązania- 

samoświadomo 

ści wyobraźni i 

kreatywności. 

Poznajemy siebie i 

dokonujemy samooceny- 

własne możliwości, mocne 

i słabe strony. Jesteśmy 

otwarci na poszukiwanie 

nowych rozwiązań, 

potrafimy wykorzystywać 

swój potencjał, wspieramy 

się różnymi źródłami 

informacji. 

Zajęcia 

przedmiotowe, 

warsztaty, 

pogadanki, akcje, 

imprezy, 

happeningi. 

- Wychowawcy,  

- nauczyciele,  

- pedagog, - 

rodzice, 

- edukatorzy. 

Zapisy w 

dziennikach, 

obserwacja, 

rozmowa z 

uczniami. 

6. Poszerzenie 

wiedzy rodziców 

i opiekunów na 

temat 

prawidłowości 

rozwoju i 

zaburzeń 

zdrowia 

psychicznego  

dzieci, skute- 

cznych 

sposobów 

prowadzenia 

działań 

wychowawczych 

i 

profilaktycznych. 

Prowadzimy działania 

edukacyjne rodziców 

poprzez organizację 

spotkań z wychowawcami, 

specjalistami, instytucjami 

udzielającymi pomocy 

psychologiczno- 

pedagogicznej i 

wspierającymi działalność 

wychowawczą. 

Prelekcje, 

wykład 

interaktywny, 

kampania 

,,Postaw na 

rodzinę’’, 

rozmowy, 

poradnictwo 

indywidualne. 

- Wychowawcy, 

- pedagog, -
dyrektor,  

-specjaliści,  

-edukatorzy. 

Zapisy w 

dziennikach, 

rozmowy z 

rodzicami. 
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7. Kształtowanie 

postaw  

Potrafimy komunikować 

własne problemy  

Lekcje 

wychowawcze,  

- Wychowawcy,  

- pedagog,  

Rozmowy z 

uczniami,  

 otwartych na 

poszukiwanie 

pomocy oraz 

porady, w 

sytuacji 

trudności. 

rodzicom, nauczycielom, 

wychowawcom i 
pedagogom. 

Posiadamy wiedzę na 

temat własnych praw i 

obowiązków. 

Jesteśmy świadomi, gdzie 

można uzyskać pomoc w 

razie trudnych sytuacji, 

wsparcie w problemach. 

Uczestniczymy w 

programach 

profilaktycznych, 

wychowawczych. 

kampanie 

profilaktyczne, 
rozmowy 

indywidualne z  

uczniami , 

rozmowy 

zbiorowe, 

poradnictwo, 

Pogadanki, 

zajęcia lekcyjne 

m.in. WDŻ,  

EDB, warsztaty. 

- nauczyciele, - 

rodzice. 

obserwacja, 

zapisy w 

dziennikach. 

OBSZAR II:  RELACJE- KSZTAŁTOWANIE POSTAW SPOŁECZNYCH 

(sfera społeczna, intelektualna i emocjonalna). 

CELE WYCHOWANIA: 

1. Rozwijanie umiejętności konstruktywnego działania w stosunkach z ludźmi. 

2. Budowanie przyjaznych relacji rówieśniczych opartych na wzajemnym zrozumieniu, 

szacunku, współdziałaniu i dobrej komunikacji. 

3. Przygotowywanie uczniów do życia w rodzinie – rozwijanie świadomości roli i wartości 

rodziny w życiu człowieka. 

4. Rozwijanie samorządności. 

5. Podejmowanie działań na rzecz innych osób (wolontariat). 

LP. ZADANIA TREŚCI  FORMY 

REALIZACJI 

REALIZATORZY EWALUACJA 
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1. Kształtowanie 

umiejętności 

właściwego  

komunikowa- 

nia się,  

wchodzenia w 

interakcje z 

ludźmi w 

sposób 

zapewniający 

zadowolenie 

obydwu  

stron, 

asertywnego 

wyrażania 

własnych 

potrzeb. 

Wspólnie tworzymy 

atmosferę panującą w 

klasie, szkole. 

Integrujemy się w trakcie 

imprez klasowych. 
Organizujemy wycieczki 

szkolne.  

Przestrzegamy zasad 

właściwego zachowania 

się. Wspólnie 

rozwiązujemy problemy 

grupowe. Uczymy się 

pokojowo rozwiązywać 

konflikty.  

Ćwiczymy jak 

przezwyciężać 

złość, napięcia i stres oraz 

komunikować się w 

grupie, jak bronić swoich 

praw w sposób 

asertywny. Poznajemy 

sposoby odczytywania 

„mowy ciała”, uczymy 

się wyrażać opinie, 

przekonania i poglądy. 

Bierzemy udział w 

warsztatach i spektaklach 

profilaktycznych. 

Uczymy się akceptacji 

innych. 

Lekcje 

wychowawcze, 
wycieczki, 

warsztaty,  

rozmowy,  

trening 

umiejętności, 

kampanie, 

programy 

profilaktyczne. 

- pedagog, 

- wychowawcy, 

- dyrektor 

szkoły, 

- nauczyciele,  

- Samorząd  

Uczniowski, 

- świetlica, - 

przedstawiciele 

instytucji. 

ankieta dla 

uczniów, 
obserwacje 

pracowników 
szkoły, 

rozmowy z 

dziećmi  

i rodzicami, 

rozmowy  

uczniów              

z rodzicami,  

wychowawca 

mi klas, 

pedagogiem 

szkolnym, 

analiza 

problemu, zapisy 

w dziennikach 

lekcyjnych. 

 

2. Budowanie 

atmosfery 

wzajemnego 

szacunku w 

społeczności 

szkolnej. 

Uczymy się akceptacji 

innych, poznajemy 

znaczenie tolerancji, 

staramy się prezentować 

taką postawę w 

codziennych kontaktach. 

Reagujemy na zachowania 

dyskryminujące, 

nietolerancyjne, 

prześladowanie.  

Zajęcia lekcyjne, 

akcje 

charytatywne 

pogadanki, 

warsztaty. 

- Wychowawca,  

- nauczyciele, - 

pracownicy szkoły. 

Obserwacja, 

zapisy w 

dziennikach, 

rozmowy. 
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3. Działania na 

rzecz 

budowania 

więzi z rodziną. 

Zacieśniamy więzi 

rodzinne – organizujemy 

imprezy z udziałem 

członków rodzin. Dbamy 

o dobry przepływ 

informacji nauczyciel – 

dziecko – rodzic. 

Współpraca z rodzicami w 

organizowaniu życia 

szkoły-Rada Rodziców. 

Doceniamy wartość 

rodziny i znamy jej 

zadania. Wspieramy 

rodziców w wychowaniu 

swoich dzieci, służymy 

pomocą, radą, jesteśmy 

otwarci na współpracę. 

Pikniki 

edukacyjne, 

imprezy 

okolicznościowe, 

wycieczki,  

lekcje  

wychowawcze, 

lekcje WDŻ, 

lekcje wg. 

programu 

nauczania, 

pogadanki, 

prelekcje, 

poradnictwo 

- Wychowawcy,  

- nauczyciele, - 

pracownicy szkoły, - 

dyrektor , - pedagog, - 

rodzice. 

rozmowy z 

uczniami, 

rozmowy z 

rodzicami 

zapisy w 

dziennikach. 

4. Rozwijanie 

poczucia 

przynależności 

do grupy. 

Rozwijanie  

samorządności 

. 

Kształtujemy poczucia 

przynależności do 

wspólnoty klasowej i 

szkolnej. Tworzymy 

zwyczaje i tradycje 

szkolne. Kształtujemy 

poczucie 

współodpowiedzialności 

za grupę i umiejętność 

funkcjonowania w niej  z 

uwzględnieniem zasad 

tolerancji dla odmienności 

poglądów, potrzeb,  

Zajęcia lekcyjne, 

zajęcia 

integracyjne, 

zajęcia 

pozalekcyjne, 

warsztaty, akcje, 

imprezy, 

wycieczki, 

projekty. 

- Wychowawcy, 

- nauczyciele, 

- opiekun  

Samorządu, - 

Samorząd  

Uczniowski. 

obserwacja i 

ocena 

działalności 

zespołów 

klasowych – 

porównywanie 

osiągnięć, 

analiza 

dokumentacji, 

obserwacja 

zachowań na 

wycieczkach  

 

  przynależności, np. 

religijnej, społecznej, 

narodowej. Rozumiemy, że 

wspólnie tworzymy 

wizerunek grupy, drużyny.  

Wiemy co oznacza termin 
,,zdrowa rywalizacja’’.  

Uczymy się szanować 
mienie społeczne. 

Współuczestniczymy w 

pracach Samorządu 

Uczniowskiego. Jesteśmy 

odpowiedzialni za 

wizerunek szkoły i jej 

odbiór przez środowisko 

lokalne.  

  i w miejscach 

publicznych, 
rozmowy  

z 

przedstawicielami 

środowiska 

lokalnego, 

obserwacje, 

analiza pracy i 

postaw ucznia, 

zapisy w 

dziennikach 

lekcyjnych, 

sprawozdania z 

działań SU. 
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5. Uwrażliwienie 

na różne 

obszary 

ludzkich 

problemów i 

potrzeb, 

poprzez 

krzewienie 

potrzeby 

działania na 

rzecz innych w 

celu poprawy 

ich sytuacji. 

Rozwijanie 

odpowiedzialn 

ości za siebie i 

innych.  

Pracujemy, organizujemy 

akcje, spotkania na rzecz 

pomocy potrzebującym. 

Wybieramy Radę  

Wolontariatu, 

Organizujemy 

samopomoc koleżeńską. 

Pomagamy w  

przeprowadzaniu akcji 

charytatywnych. Uczymy 

się postawy otwartości, 

szacunku, tolerancji wobec 

osób chorych, 

niepełnosprawnych, 

pozostających w kryzysie 

życiowym. 

Poświęcamy swój czas 

na rzecz innych, 

czerpiemy zadowolenie 

z pracy dla 

potrzebujących. 

 

Pomagamy sobie 

wzajemnie, uczymy się 

pracy zespołowej. 

Spotkania 

wolontariuszy, 

akcje, 

imprezy, 

wyjścia do 

instytucji, 

zajęcia  

programowe. 

- Wychowawcy, 
- opiekunowie  

wolontariuszy, - Rada  

Wolontariatu,  

- SU,  

- nauczyciele. 

Obserwacja, 

sprawozdania 
Rady  

Wolontariatu, 

analiza pracy i 

postaw uczniów. 

6. Kształtowanie 

w umiejętności 

niezbędnych  

do współdzia- 

łania                

w zespole. 

Znamy i przestrzegamy 

normy współżycia 

społecznego: - 

promowanie zasad 

kulturalnego zachowania 

się w relacjach 

społecznych, 

kształtowanie 

poszanowania cudzych 

praw i potrzeb, 

wzbogacanie wiedzy 

dotyczącej ról 

społecznych,  hierarchii i 

powszechnie 

akceptowanych wartości. 

Akcje szkolne, 

projekty, 

pogadanki, 

warsztaty, 

trening 

umiejętności. 

- wychowawca, 

-rodzice, -pedagog 

szkolny - zajęcia 

pozalekcyjne - 

wycieczki, imprezy 

klasowe, -Działalność 

SU i Rady  

Wolontariatu. 

Analiza 

dzienników: 

tematyka zajęć, 

analiza uwag 

pozytywnych i 

negatywnych, 

rozmowy z 

uczniami, 

rodzicami, 

nauczycielami. 

  Doskonalimy kompetencje 

emocjonalne i społeczne: 

wdrażanie do 

rozpoznawania emocji i 

uczuć, rozwijanie 

wrażliwości społecznej           

i empatii, wdrażanie do 

wyrażania uczuć, 

komunikowania własnych 

potrzeb i wywierania 
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wpływu na innych ludzi w 

sposób akceptowany 

społecznie, kształcenie 

umiejętności współpracy w 

zespole rówieśniczym i z 

dorosłymi, kształtowanie 

umiejętności efektywnego 

zachowania się w sytuacjach 

trudnych, ryzykownych i 

konfliktowych ( wdrażanie 

do mediacji). Eliminowanie 

zachowań agresywnych: 

- rozpoznawanie i 

nazywanie zachowań 

agresywnych, 

kształtowanie postaw 

odrzucających przemoc, 

kształtowanie umiejętności 

konstruktywnego  

rozwiązywania konfliktów 

i zachowywania się w  

sytuacjach problemowych 

– asertywnego  

przedstawiania  własnych 

potrzeb  i praw oraz 

odmawiania przy  pełnym 

poszanowaniu praw i 

wyborów innych ludzi.  

 

 

 

 

 

 OBSZAR III:  KULTURA – WARTOŚCI, NORMY I WZORY ZACHOWAŃ ( sfera 

emocjonalna, intelektualna, duchowa i społeczna) 

CELE WYCHOWANIA: 
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1.Kształtowanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia, rozwijanie motywacji do 

nauki i krytycznego myślenia. 

2.Wdrażanie uczniów do współtworzenia przyjaznego sobie środowiska. 

3.Nawiązywanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym w celu wytworzenia u uczniów 

bliskich więzi z regionem. 

4. Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze, poszerzanie wiedzy na temat innych 

kultur i tradycji. 

5. Budowanie świadomości dotyczących praw, wartości i postaw. 

6. Przygotowanie i propagowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia. 

LP. ZADANIA TREŚCI  FORMY 

REALIZACJI 

REALIZATORZY EWALUACJA 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwój 

zainteresowań, 

poszerzenie 

autonomii i 

samodzielności 

Poszerzamy swoją 

wiedzę i 

umiejętności w 

wybranych 

dziedzinach 

poprzez 

uczestnictwo w 

zajęciach 

rozwijających 

zainteresowania. 

Prezentujemy 

swoje osiągnięcia . 

Kształtujemy 

odpowiedzialność 

za dokonywane 

wybory, 

wyrabiamy nawyk 

właściwego 

gospodarowania 

czasem wolnym, 

właściwego 

godzenia 

obowiązków.  

Uczymy się 

świadomości 

ponoszenia 

konsekwencji za 

podejmowane 

decyzje 

Zajęcia pozalekcyjne, 

zajęcia pozaszkolne, 

konkursy 

- Wychowawcy  

klas,  

- opiekunowie 

kół i innych zajęć 

pozalekcyjnych, 

- pracownicy  

GOK 

analiza  prac 

uczniów, zapisy 

w dziennikach 

zajęć 

pozalekcyjnych, 

osiągnięcia 

uczniów. 
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2. Doradztwo 

zawodowe 

Przygotowanie 

uczniów do 

świadomego 

wyboru dalszej 

drogi edukacyjnej, 

zawodowej 

Lekcje 

wychowawcze -

doradztwo 

edukacyjno-

zawodowe.   

  

Lekcje przedmiotowe 

(język polski, języki 

obce, doradztwo 

zawodowe), 

wychowawcze 

rozwijające 

umiejętności 

niezbędne do wejścia 

na rynek pracy 

(autoprezentacja, 

rozmowa, dokumenty 

aplikacyjne).   

Wychowawcy  

Pedagog szkolny 

Psycholog z PPP 

Doradca zawodowy  

Nauczyciele 

Rozmowy z 

uczniami, analiza 

testów 

zainteresowań. 

  Współpraca z 

instytucjami 

wspierającymi 

wewnątrzszkolny 

system doradztwa 

zawodowego. 

Spotkania uczniów z 

doradcami 

zawodowymi z PUP. 

 

Wycieczki 

przedmiotowe do 

okolicznych firm.  

  

  

Wyjazd na Targi 

Edukacyjne w 

Tarnowskich Górach 

oraz Dni Otwarte w 

szkołach średnich.   

  

Organizowanie 

spotkań z 

absolwentami naszej 

szkoły. 

 

Nauczyciele   
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  Udzielanie 

indywidualnych 

porad 

edukacyjnych  i 

zawodowych 

uczniom  i ich 

rodzicom 

(prawnym 

opiekunom). 

Uświadomienie 

rodzicom ich wpływu 

na decyzje 

edukacyjno-

zawodowe ich dzieci 

-  rodzic jako 

pierwszy doradca 

zawodowy dziecka.  

  

Badanie 

predyspozycji 

indywidualnych – 

pomoc w wyborze 

szkoły i zawodu. 

Wychowawcy  

Pedagog szkolny 

Psycholog z PPP 

Doradca zawodowy 

 

3. Kształtowanie 
pozytywnego 

stosunku do 
procesu  

kształcenia i 

samokształcenia, 

zaangażowanie w 

zdobywanie 

wiedzy i 

umiejętności 

Znamy wymagania 
edukacyjne dla 

poszczególnych 
przedmiotów. 

Indywidualnie 

oceniamy swoje 

zachowanie na 

lekcjach 

wychowawczych. 

Uczestniczymy w 

konkursach 

przedmiotowych 

poszerzających 

wiedzę. Uczymy 

się rozwiązywać  

trudne problemy, 

organizować 

własne działania i 

podejmować 

decyzje. 

Uczymy się 

rozumieć 

współczesny świat, 

powiązania 

regionalne i  

Konkursy, zajęcia  

programowe, lekcje 

biblioteczne, zajęcia 

pozalekcyjne 

- nauczyciele 

- wychowawcy 

- n-el biblioteki 

analiza  

dokumentów i prac 

dzieci, 

Ocena wyników 

i poziomu 

konkursów, 

wiedzy, 

obserwacja 

zachowań i 

postaw uczniów, 

zapisy w 

dziennikach 
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  globalne. Interesujemy 

się otaczającym światem, 

poszerzamy wiedzę, 

uczymy się stawiać 

pytania i szukać 

odpowiedzi z 

wykorzystaniem metod 

badawczych. 

Wykorzystujemy 

księgozbiory  i zasoby 

multimedialne biblioteki 

szkolnej.  

Uczymy się korzystać ze 

słowników, encyklopedii, 

pomocy szkolnych. 

Rozwijamy kompetencje 

czytelnicze. 

   

4. Kształtowanie 
potrzeby 

uczestnictwa w 

kulturze.  
Rozwijanie 

szacunku dla  

kultury i 

dorobku 

narodowego 

Zapoznajemy się z 
regionalnymi 

tradycjami i 

obyczajami. 
Zwiedzamy zabytki 

przyrody i architektury 
w regionie. 

Organizujemy Święto 
Patrona Szkoły. 

Zapoznajemy się z 

kulturą innych narodów. 

Uczymy się historii i 

tradycji własnego kraju. 

Pogłębiamy wiedzę na 

temat miejsca Polski w 

Unii Europejskiej. 

Poznajemy kulturę innych 

narodów. Oglądamy i 

omawiamy wartościowe 

spektakle teatralne, filmy 

(adaptacje dzieł 

literackich), wystawy 

artystyczne i koncerty. 

Rozwijamy wyobraźnie 

twórczą.  

 

Rozwijamy poczucie 

tożsamości regionalnej. 

wycieczki, 

spotkania z 

ciekawymi 

ludźmi, 

wystawy, 

lekcje w 

terenie, 

konkursy dot. 

własnego 

regionu, 

projekcje 

filmów, 

warsztaty, 

gazetki 

tematyczne, 

montaże 

słowno- 

muzyczne, 

wizyty w 

teatrze, operze, 

filharmonii, 

konkursy 

-wychowawcy 

-uczniowie -
nauczyciele 

przedmiotów -SU 
-pedagog szkolny 

- pracownicy  

GOK, 

- pracownicy  

Centrum  

Kultury Śląskiej 

rozmowy z uczniami, zapisy w dziennikach, analiza prac uczniów. 



Szkoła Podstawowa w Nakle Śląskim 

33 

5. Przygotowanie 

do 

podejmowania  

pełnienia ról 

społecznych i 

obywatelskich. 

Działalność informacyjna 

niezbędna w 

podejmowaniu decyzji- 

pomoc uczniom      w 

pogłębianiu wiedzy o 

interesujących ich 

zawodach. Poznajemy  

strukturę szkolnictwa  

ponadpodstawowego,  

kryteria przyjęć i ofertę  

 lekcje  

przedmioto- 

we,                 

lekcje 

wychowawcze 

gazetki, 

wycieczki, 

spotkania z 

przedstawicie 

-Wychowawcy,  

-nauczyciele 

przedmiotowi, -

pedagog szkolny, -

przedstawiciele szkół 

ponadpodstawowych,  

Zapisy w 

dziennikach, 

rozmowy          z 

dziećmi, 

nauczycielami, 

rodzicami. 
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  edukacyjną miasta i 

regionu, zasady naboru 

do szkół w systemie 

elektronicznym. 

Świadomie wybieramy 

kierunek kształcenia i 

drogę zawodową - 

wskazywanie czynników 

istotnych przy wyborze 

zawodu, profilu 

kształcenia, takich jak: 

zdrowie, 

zainteresowania, 

zdolności, umiejętności, 

cechy charakteru i 

temperamentu, 

uwarunkowania 

ekonomiczne, 

zapotrzebowanie na 

rynku pracy.              

Rozpoznajemy  

predyspozycje                        

zawodowe,  

dokonujemy, 

samooceny- ustalenie 

mocnych stron-

osiągnięć, sukcesów, 

zalet osobistych. 

Kształtujemy właściwą 

motywację do pracy i 

decyzji związanych z 

planowaniem 

przyszłości zawodowej 

oraz poczucia 

odpowiedzialności za 

tę przyszłość. 

Wyzwalamy aktywność       

w podejmowaniu decyzji     

- wspomaganie rozwoju 

umiejętności 

samodzielnego 

poszukiwania 

informacji, gromadzenia 

koniecznej 

dokumentacji, 

wspieranie osobistej 

aktywności ucznia w 

obszarze samopoznania i 

trafnej oceny 

posiadanych 

predyspozycji i 

lami szkół, udział w 
Powiatowych 

Targach 
Edukacyjnych, 

warsztaty i 
konsultacje  

dla uczniów klas   

VII,VIII z doradcą 

zawodowym z PPPP  w      

Tarnowskich Górach, 

indywidualne i grupowe 

spotkania z  uczniami i 

rodzicami 

- doradca  

zawodowy 

PPPP w  
Tarnowskich 

Górach 

-rodzice. 
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ograniczeń. 

Uświadomienie 

rodzicom potrzeby ich 

aktywnego udziału w 

decyzjach o dalszej 

drodze kształcenia ich 

dzieci  oraz motywacja 

do współpracy w 

zakresie  poszukiwania 

informacji o ścieżkach 

kształcenia. 

6. Media jako  Aktywnie pomagamy  Lekcje  -wychowawcy obserwacja  
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 środki  

poznania  

historii             i 

współczesności. 

Przygotowanie 

do właściwego 

odbioru i 

wykorzystania 

mediów. 

nauczycielom w 
organizowaniu 

ciekawych lekcji. 

Przygotowujemy się do 
konkursów. 

Otwieramy się na 

nowości w zakresie 

rozwoju nauk, metod 

pracy i uczenia się – 

poznajemy metody 

szybkiego uczenia się i 

techniki pamięciowe. 

Poszukujemy i 

korzystamy z różnych 

źródeł informacji – 

książki, podręczniki, 

encyklopedie, internet, 

programy 

multimedialne, film itp.  

Samodzielnie stawiamy 

pytania i rozwiązujemy 

problem, 

autoprezentacje. 

Uświadamiamy sobie 

wpływ mediów na nasze 

zachowanie. 

przedmiotowe, kółko 

dziennikarskie, wyjścia 

do kina, pokazy 

multimediane,konkursy.  

-pedagog 
szkolny - 

nauczyciele 
przedmiotu 

- n-el biblioteki 

pracy uczniów 
na lekcjach, 

analiza ocen, 
rozmowy z       

nauczycielami, 
rodzicami  

i uczniami,  

zapisy               

w dziennikach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSZAR IV:  BEZPIECZEŃSTWO – PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ  RYZYKOWNYCH 

(PROBLEMOWYCH) ) ( sfera fizyczna, emocjonalna, intelektualna, społeczna) 

CELE WYCHOWANIA: 

1. Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole. 
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2. Redukowanie zachowań agresywnych poprzez uczenie sposobów rozwiązywania 

problemów. Rozwijanie postawy negocjacji i mediacji w sytuacjach konfliktu 3.

 Uświadomienie negatywnych skutków zażywania środków psychoaktywnych. 

4. Rozwijanie odpowiedzialności za czyny karalne. 

5. Współpraca i działalność edukacyjna wśród rodziców w zakresie bezpieczeństwa- 

profilaktyki zachowań ryzykownych. 

6. Uświadamianie zagrożeń związanych z technologia informacyjną i środkami 

uzależniającymi. 

7. Dostarczenie wiedzy na temat osób i instytucji świadczących pomoc w sytuacjach 

trudnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LP. ZADANIA TREŚCI  FORMY 

REALIZACJI 

REALIZATORZY EWALUACJA 
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1. Realizacja działań 

związanych z 

bezpieczeństwem. 

Rozwijanie 

odpowiedzialno 

ści za czyny 

karalne. 

Uczymy zasad 

bezpiecznego 

zachowania się w życiu 

codziennym. 

Troszczymy się o własne 

bezpieczeństwo w 

relacjach z innymi. 

Potrafimy zachować się           

w sytuacjach trudnych i 

udzielić pierwszej 

pomocy 

przedmedycznej. Znamy 

zasady BHP w 

pracowniach, na sali 

gimnastycznej, 

korytarzu szkolnym, 

zasady zachowania  

się na drodze i w 

miejscach publicznych. 

Unikamy zagrożeń 

tkwiących w 

środowisku (wagary 

źródłem zagrożeń), 

unikamy zabaw w 

niebezpiecznych 

miejscach   (tory 

kolejowe, pobocza 

dróg). 

Przestrzegamy normy 

dobrego wychowania – 

kontrakt dla klasy 

tworzymy wspólnie. 

Każdy zna swoje miejsce 

w zespole klasowym, 

uczymy się 

współdziałania w grupie 

koleżeńskiej i kołach 

zainteresowań. 

 Jesteśmy odpowiedzialni 

za siebie i innych.  

Zdobywamy informacje 

na temat konsekwencji 

prawnych związanych z 

naruszeniem przepisów 

ustawy z dn. 29 lipca 

2005 roku o 

przeciwdziałaniu 

narkomanii. 

Przestrzegamy normy 

społeczne i prawne 

(sytuacja prawna 

nieletnich wchodzących 

spotkania z  

policją,  

pedagogiem, 
pogadanki ,  

lekcje  

wychowawcze 

EDB, apele, 

rozmowy  

-Wychowawcy, 

- dyrektor, 

- nauczyciele, 
- pracownicy 

szkoły, - rodzice,  

- pedagog,  

- policja,  

-specjaliści. 

Obserwacja, 
analiza  

dokumentów 

dotyczących  

wypadkowości  

na terenie 

szkoły, zapisy w 

dziennikach, 

ankieta 
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w konflikt z prawem). 

Uczestniczymy  w 

próbnej  

ewakuacji uczniów                   

i pracowników szkoły na 

wypadek zagrożenia.  

2. Uświadomienie 

zagrożeń 

wynikających z 

korzystania z  

Uczestniczymy w 

zajęciach dotyczących 

bezpieczeństwa w sieci, 

zjawiska cyberprzemocy. 

Doskonalimy umiejętność  

Lekcje 

przedmiotowe, 

lekcje 

wychowawcze,  

-Nauczyciele 

-wychowawcy 

-pedagog szk. -

rodzice 

Zapisy w 

dziennikach, 

obserwacja. 

 

 nowoczesnych 

technologii 

informacyjnych 

rozpoznawania symptomów 

uzależnienia od komputera 

i Internetu. 

Nabywamy świadomość 

dotycząca prawa do 

prywatności, w tym do 

ochrony danych osobowych 

oraz ograniczonego 

zaufania do osób 

poznanych w sieci. Nasza 

szkoła wyposażona jest w 

monitoring wizyjny oraz 

ogranicza korzystanie z 

telefonów komórkowych. 

Uczymy się szanować 

dobra materialne i 

właściwie użytkować 

zdobycze techniki 

Zdobywamy wiedzę na 

temat instytucji, w których 

można uzyskać pomoc i 

wsparcie na wypadek 

problemu. 

pogadanki,  

prelekcje, 

wykłady 

interaktywne, 

programy 

profilaktyczne, 

informator na 

stronie 

internetowej 

szkoły 

-policja, 

- specjaliści 

 

3. Redukowanie 

agresywnych 

zachowań 

Uczymy się rozwiązywać 
problemy w konstruktywny 
sposób- podstawy 
negocjacji mediacji. 

Uczymy się rozpoznawać 

emocje, trenujemy radzenie 

sobie z emocjami i 

zachowaniami 

agresywnymi. Reagujemy 

na pojawiające się zjawiska 

agresji i przemocy. 

Warsztaty, 
pogadanki,  

rozmowy,  

lekcje  

wychowawcze 

-Wychowawcy,  

- dyrektor, 

- pedagog , 

- nauczyciele,- 

pracownicy szkoły, - 
psycholog, pedagog 

PPPP, 

- rodzice 

Zapisy w 

dziennikach, 

obserwacja, 

rozmowy, 
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4. Kształtowanie 

Właściwych  i 

pozytywnych 

postaw wobec 

palenia, używania 

alkoholu, 

narkotyków i 

innych środków 

psychoaktywnych. 

Uświadomienie 

uczniom skutków 

zażywania 

dopalaczy. 

Uczymy się na temat 

szkodliwości palenia, 

używania alkoholu i 

środków odurzających. 

Poznajemy zdrowotne, 

moralne i społeczne 

następstwa palenia, 

picia i „brania’ 

Podejmujemy działania 

zmierzające do 

eliminowania z 

obyczajowości uczniów 

mody na palenie, używanie 

alkoholu Poznajemy 

właściwe znaczenie pojęcia  

„uzależnienie”, przyczyny 

i mechanizmy tego 

zjawiska. Zagrożenia 

wynikające z sięgania po 

papierosy, alkohol, 

narkotyki, dopalacze. 

Następstwa i skutków 

uzależnienia i 

współuzależnienia. 

Podejmujemy działania 

służące wskazywaniu 

atrakcyjnych celów życia,  

Filmy 

tematyczne, 

pogadanki, 

prelekcje, 

spotkania z 

osobami, 

programy, 

kampanie 

profilaktyczne 

-Wychowawcy,  

-nauczyciele,  -
Gminna Komisja ds.  

Profilaktyki, 

-przedstawiciele  

Policji,  

-specjaliści 

Zapisy w 

dziennikach, 

obserwacja, 

rozmowy, 

ankieta 

 

  kształtowaniu umiejętności 

pozytywnego myślenia o sobie 

i o świecie, uczymy się 

określania własnych wartości. 

Trenujemy zachowania 

asertywne – umiejętność 

odmawiania, poznawania 

swoich zalet i wad, kontrolę 

własnego zachowania. 
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5. Działalność 

edukacyjna dla 

rodziców 

Dostarczamy informacje o 

środkach uzależniających 

oraz zagrożeniach 

towarzyszących ich 

zażywaniu.  

Wskazujemy możliwości 

unikania tych zagrożeń, 

radzenia sobie z naciskami ze 

strony grupy rówieśników, 

innych osób.  

Dostarczamy wiedzę na temat 

osób i instytucji świadczących 

pomoc w trudnych sytuacjach. 

Uświadamiamy konsekwencje 

prawne wynikające z pełnienia 

czynów karalnych przez 

dzieci, konsekwencje prawne 

związane z naruszeniem 

przepisów ustawy z dn. 29.  

07.2005r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii. 

Prelekcje, 

spotkania ze 

specjalistami, 

edukatorami 

programy, 

kampanie 

profilaktyczne, 

- informator na 

stronie 

internetowej 

szkoły. 

-Wychowawcy  

-rodzice,  

-pedagog, -

pedagog, 
psycholog PPP, 

- specjaliści, 

edukatorzy 

Sprawozdania, 

zapisy w 

dziennikach 

6. Rozwijanie 

umiejętności 

reagowania w 

sytuacjach 

kryzysowych,  

niesienia 

pomocy 

dotkniętym nimi 

osobom oraz  

minimalizowania 
ich  

negatywnych 

skutków. 

Korzystamy z pomocy 

pedagoga szkolnego, instytucji 

wspomagających szkołę np.  

Poradni Psychologiczno 

Pedagogicznej, policji, 

organizacji działających w 

okolicy.  

Zdobywamy informacje  o 

osobach i instytucjach 

pomagających dzieciom- 

adresy i numery 

telefonów. 

Lekcje 

wychowawcze 

pogadanki, 

rozmowy 

-wychowawcy  

-dyrektor, 

-pedagog, 

Rozmowy, 

zapisy w 

dziennikach 

 

MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

• Stosuje zasady higieny biologicznej i psychicznej we własnym życiu. 

• Zna procesy rozwojowe organizmu ludzkiego. 

• Jest świadomy zagrożeń cywilizacyjnych i stara się ich unikać dokonując właściwych  

wyborów. 

• Ma postawę proekologiczną i prozdrowotną – unika zagrożeń tkwiących w 

środowisku. 
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• Ma poczucie przynależności do społeczności szkolnej, miasta, regionu, narodu. 

• Ma oparcie zespole klasowym i w rodzinie. 

• Rozumie konieczność postrzegania norm regulaminowych. 

• Potrafi pomagać i korzystać z pomocy innych. 

• Potrafi dokonać właściwego wyboru środowiska rówieśniczego. 

• Interesuje się otaczającym go światem. 

• Poszerza zainteresowania, doświadczenia i horyzonty myślowe. 

• Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i korzystać z technologii informacyjno - 

komunikacyjnej. 

• Uczestniczy w życiu kulturalnym miasta i regionu 

• Zna i rozumie ogólnie przyjęte normy społeczne i prawne. 

• Wie jak komunikować się z innymi, dba o dobre kontakty interpersonalne. 

• Ma poczucie własnej wartości. 

• Potrafi współpracować z rówieśnikami, dziećmi o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych i dorosłymi. 

• Czuje się akceptowany i akceptuje innych. 

• Potrafi rozwiązywać konflikty – radzi sobie w sytuacjach trudnych. 

• Potrafi podejmować decyzje. 

• Jest odpowiedzialny za siebie i innych. 

• Myśli samodzielnie, jest współtwórcą sukcesu własnego i grupy. 

• Potrafi wykorzystywać swoje atuty i zainteresowania w realizacji zadań. 

• Potrafi radzić sobie z własną i cudza agresją oraz dbać o bezpieczeństwo swoich i  

innych. 

SPOSOBY EWALUACJI 

1. Analiza dokumentacji szkolnej 

2. Badania ankietowe i ich analiza 

3. Obserwacja 

Próba: losowo wybrani nauczyciele, rodzice, uczniowie. 
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Przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej nr   /2019/2020 

dnia 24.09.2019r. 

Uchwalony  przez Radę Rodziców dnia 30.09.2019 r. 


