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"(...) wychowanie rozumiane jako 

wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, 

emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, 

wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży(...)" 

Prawo oświatowe art.1 pkt 3 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI 

IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W CHORZOWIE 
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(...). Wszystko to, co z natury zawiera się w wychowywanym człowieku, stanowi tworzywo dla wychowawców (...) 

Jan Paweł II 

 

Na jakość i efektywność procesów nauczania oraz wyniki kształcenia bezpośrednio wpływa sposób i rodzaj podejmowanych w szkole 

działań wychowawczych, a także klimat społeczny szkoły, rozumiany jako współdziałanie wszystkich członków wspólnoty szkolnej, reakcje 

interpersonalne, sposób komunikowania się oraz konsekwentne przestrzeganie ustalonych zasad. Istotnym elementem szkoły jest budowanie 

wewnętrznej motywacji do nauki, uczenie dokonywania świadomych wyborów przez uczniów i odpowiedzialności za podejmowane decyzje. 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny ukierunkowany został na budowanie szkoły wymagającej i jednocześnie wspierającej uczniów. 

Podstawowe obszary, które będą wzmacniane to: kształtowanie umiejętności społecznych i emocjonalnych, uczenie tolerancji i szacunku, 

wychowanie do wartości, wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej uczniów. Działania te wiążą się bezpośrednio ze wzmocnieniem funkcji 

wychowawczej szkoły, przy stałej współpracy z rodzicami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w działalność edukacyjną, wychowawczą i 

opiekuńczą placówki. Akcent zostaje położony na zindywidualizowane wspieranie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i 

możliwości. Zachowanie młodego człowieka zależy od jego indywidualnych cech oraz od czynników występujących w środowisku, które mogą 

mieć charakter wspierający (czynniki chroniące) lub zwiększać prawdopodobieństwo podjęcia określonego zachowania (czynniki ryzyka). 

Realizacja Programu Wychowawczo- Profilaktycznego kładzie nacisk na rolę czynników chroniących, do których należą: zainteresowanie nauką 

szkolną, poszanowanie prawa, norm i wartości oraz autorytetów społecznych, przynależność do pozytywnej grupy. Czynniki ryzyka to z kolei 

wysoki poziom lęku u uczniów, niska samoocena, niedojrzałość emocjonalna i społeczna, słaba kontrola wewnętrzna, brak zainteresowania 

nauką szkolną. Oddziaływania wychowawcze mają skutecznie umniejszyć rolę niekorzystnych czynników w procesie edukacyjnym uczniów. 

Aby program był skuteczny niezbędne jest współtworzenie go przez wszystkie podmioty zaangażowane w życie szkoły. Jedynie 

skoordynowane, wielopłaszczyznowe działania, skierowane również do nauczycieli, pracowników niepedagogicznych szkoły oraz rodziców 

uczniów, mogą doprowadzić do osiągnięcia celu. 
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PODSTAWA PRAWNA 

• Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 48 ust. 1, art. 54 ust. 3-4, art. 70 ust. 1. 

• Ustawa z 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.59) – art.10 ust.1 pkt 5, art.26 ust.2, art.78, art.98-99. 

• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela z późn. zm.(Dz. U. z 2017 r. poz. 1189). 

• Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 

r. Nr 120, poz. 526, z późn. zm., art. 33 ). 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 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 lub  znacznym,  kształcenia  ogólnego  dla  branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla 

szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017r. poz. 356). 

• Rozporządzenie Ministra  Edukacji  Narodowej z  17  marca  2017r.  w sprawie  szczegółowej organizacji  publicznych  szkół i 

publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017r. poz. 649) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie  zakresu i form prowadzenia w szkołach    i 

placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 

narkomanii (Dz. U. poz. 1249). 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz 

publicznych szkół (Dz. U. z 2001r., Nr 61 poz. 624 i Dz. U. z 2002r. Nr 10, poz. 96 oraz Dz. U. z 2003r. Nr 146, poz. 1416, z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230  i ost. zm. z 

25 czerwca 2002 r. Dz. U. Nr 84, poz. 763). 
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Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie przeciwdziałania i zwalczania zjawisk patologicznych wśród 

nieletnich. 

• Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U.  Nr 10, poz. 

55). 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i 

opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 

• Statut Szkoły 

• Szkolny Zestaw Programów Nauczania. 

• OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 

i placówkach (Dz. U. z 2020 r. nr1166.) 

• OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1280). 

•  Rozporządzenie MEiN z dnia 17 sierpnia 2021 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID_19 (Dz.U. 

2021r.poz.1525. Poz.1519) 

•  wytyczne MEN, MZ i GIS dotyczące organizacji nauki w szkole w okresie zagrożenia epidemiologicznego 

 

 

PRZY OPRACOWANIU PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY UWZGLĘDNIONO: 

• obowiązujące akty prawne; 

• analizę potrzeb i oczekiwań uczniów oraz rodziców - zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycje dotyczące 

problemów wychowawczych i profilaktycznych w szkole i środowisku; 
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• przeprowadzone badania na temat sytuacji wychowawczej, zagrożeń uzależnieniami w szkole i środowisku ; 

• analizę dokumentacji szkolnej, 

• obserwację zachowania uczniów na terenie szkoły; 

• wnioski zawarte w protokołach ewaluacji wewnętrznej; 

• raport z badania ilościowego dotyczącego używania alkoholu i narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych przez młodzież 

szkolną na terenie Miasta Chorzowa; 

• raport Instytutu Badawczego NASK "Nastolatki 3.0" 
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CELE WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNE PROGRAMU 

CEL GŁÓWNY 

Stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE I ZADANIA 

KLASY I-III 

 

Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej, świadomości swoich praw i 

obowiązków. 

 

 

ZADANIA 

 

SPOSÓB REALIZACJI 
EFEKTY ODDZIAŁYWAŃ 

WYCHOWAWCZYCH 

Zapoznanie się z budynkiem szkoły, 

najważniejszymi pomieszczeniami oraz 

pracownikami placówki. 

Pogadanka, spacer po szkole. Uczeń porusza się po szkole, zna 

pracowników szkoły. 

Kształtowanie poczucia przynależności do 
społeczności szkolnej. 

Kształtowanie świadomości swoich praw i 

obowiązków. 

Stworzenie klasowego kontraktu. 

Wybór samorządu uczniowskiego. 

Ustalanie dyżurów w klasie. 

Uczeń identyfikuje się z grupą, do której 

należy, respektuje normy i reguły 

postępowania w tych grupach, wie, iż 

wszyscy ludzie posiadają prawa i 

obowiązki, wymienia własne prawa i 

obowiązki, przestrzega ich i stosuje je w 
codziennym życiu. 

Kształtowanie poczucia tożsamości 

narodowej, przynależności do społeczności 

lokalnej, regionalnej. 

Uroczystości klasowe, szkolne, o charakterze 

narodowym i regionalnym. Konkursy szkolne i 

międzyszkolne. 

Spacery, wycieczki. 

Uczeń uczestniczy w uroczystościach 

szkolnych, klasowych i o charakterze 

narodowym. 

Uczeń poznaje swoją miejscowość i 

region, tradycje, obyczaje, zwyczaje 

religijne. 

Uczeń nabywa wiedzę o kraju ojczystym 

oraz o Unii Europejskiej. 
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Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie do 

życia w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej. Kształtowanie postaw, respektowanie norm społecznych i wychowanie do wartości. 

Zapobieganie zachowaniom agresywnym. 

 

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI 
EFEKTY ODDZIAŁYWAŃ 

WYCHOWAWCZYCH 

Wdrażanie do przestrzegania ustalonych 
reguł, umów, kodeksów, klasowego 
kontraktu. 

Tworzenie kontraktów klasowych, 
zapoznanie z kodeksami. 

Uczeń przestrzega reguł, umów, 
kodeksów i kontraktu klasowego. 

Kształtowanie postawy szacunku wobec 

pracowników szkoły oraz rówieśników. 

Pogadanki, nauka umiejętnego 

rozładowywania trudnych emocji. 

Uczeń wie, iż wszyscy ludzie posiadają 

prawa i obowiązki, wymienia własne prawa 

i obowiązki, przestrzega ich i stosuje je w 

codziennym życiu. 

Uczeń okazuje szacunek pracownikom 

szkoły i rówieśnikom. 

Wdrażanie do zgodnej współpracy z 

rówieśnikami. 

Praca w grupach podczas zajęć 

lekcyjnych, ustalanie zasad pracy 

zespołowej. 

Gry i zabawy zespołowe. 

Uczeń współpracuje z rówieśnikami, wymienia 

się z nimi pomysłami i doświadczeniami. 
Uczeń wykorzystuje pracę zespołową w 

procesie uczenia się. 

Kształtowanie postawy szacunku dla 

mienia własnego i cudzego. 

Pogadanki, scenki dramowe. Uczeń dba o rzeczy własne i cudze, 

szanuje mienie szkoły. 

Reintegracja zespołów klasowych. 

 

Wsparcie wychowawcze i psychoprofilaktyczne 

uczniów, nauczycieli i rodziców. 

 

Cykliczne spotkania zespołów 

wychowawczych ze specjalistami, mające na 

celu podnoszenie kompetencji 

wychowawczych nauczycieli oraz pracę z 

indywidualnym przypadkiem (omawianie 

trudnych zachowań uczniów). 

 

Opracowanie zaleceń do działań wspierających 

uczniów, rodziców i nauczycieli z 

uwzględnieniem wyników aktualnej diagnozy 

potrzeb. 

 

Zintegrowane zespoły klasowe.  

Uwrażliwienie na stany emocjonalne 

innych. 
Podniesienie kompetencji wychowawczych 
nauczycieli. 

Dostosowanie form i metod pracy do 

potrzeb uczniów. 



 8 

Udział w szkoleniach kadry pedagogicznej. 

 

Organizacja konsultacji, szkoleń i warsztatów 

dla rodziców i uczniów. 
 

Promowanie zachowań asertywnych. 

Poszerzanie świadomości dotyczących 

konsekwencji stosowania przemocy. 

Lekcje wychowawcze rozwijające kompetencje 

społeczne, czyli poruszające zagadnienia: 

asertywności , komunikacji, konstruktywnego 

rozwiązywania konfliktów. Nauka relaksacji. 

Rola świadka w akcie przemocy. 

Uczeń jest świadomy swoich zachowań, lepiej 
kontroluje emocje. Poprawa relacji 
rówieśniczych. 

 

 

 

Wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki, upowszechnianie czytelnictwa, szanowanie dorobku 

narodowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości europejskie. 

 

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI 
EFEKTY ODDZIAŁYWAŃ 

WYCHOWAWCZYCH 

Umożliwienie udziału w spektaklach 
teatralnych i projekcjach filmów. 

Zwiedzanie zabytków, wystaw 
muzealnych i artystycznych. 

Udział w różnego rodzaju wydarzeniach 

kulturalnych w szkole i poza nią (teatr, 

filharmonia, muzeum, kino itp.). 

Uczeń słucha uważnie wypowiedzi osób 

podczas uroczystości, koncertów, przedstawień, 

świąt narodowych i innych zdarzeń 

kulturalnych. Uczeń jest odbiorcą 
sztuki. 

Przedstawianie podstawowych informacji o 

krajach, w których ludzie posługują się 

danym językiem obcym. 

Zajęcia dotyczące innych kultur, zajęcia o 

tematyce Unii Europejskiej. 

Uczeń zdobywa wiadomości na temat innych 

kultur i krajów. 

Uczeń wie, że ludzie posługują się różnymi 
językami i aby się z nimi 
porozumieć, warto nauczyć się ich języka. 

Zapewnienie ciągłości procesu dydaktycznego 

podczas zawieszenia zajęć w szkole. 

Nauka zdalna przy pomocy dziennika 

elektronicznego i innych dostępnych narzędzi. 

Wspomagająca rola rodziców w samodzielnej 

nauce w domu: pomoc w obsłudze technicznej, 

kontrola systematyczności i rzetelności 

wykonywania zadań. 

Uczeń w domu, z pomocą rodziców, realizuje 

treści przekazywane przez nauczycieli. 
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Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i 

innych ludzi, propagowanie ekologicznego stylu życia. Motywowanie do zdrowego stylu życia. 

 

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI 
EFEKTY ODDZIAŁYWAŃ 

WYCHOWAWCZYCH 

Kształtowanie potrzeby dbania o estetykę 

własną i otoczenia. 
Zajęcia proekologiczne, zajęcia 

przyrodnicze. Uwrażliwianie uczniów 

na globalne problemy współczesnego 

świata (zmiany klimatyczne) oraz 

poszanowanie żywności i wody. 

 

Uczeń chroni przyrodę, segreguje odpady, 

dba o higienę oraz estetykę własną i 

otoczenia, ubiera się odpowiednio do stanu 

pogody, utrzymuje 
w czystości ręce i całe ciało. 

Propagowanie zdrowego stylu życia. Udział w akcji „Owoce i warzywa w 

szkole” oraz „Szklanka mleka”. 

Uczeń ma świadomość znaczenia 

odpowiedniej diety dla utrzymania 

zdrowia. 

Propagowanie ruchu jako formy 

aktywności. 

Zajęcia ruchowe, spacery, wycieczki. Uczeń wyjaśnia znaczenie ruchu w procesie 

utrzymania zdrowia, systematycznie i wytrwale 

wykonuje 
ćwiczenia. 

Kształtowanie właściwych nawyków 

higienicznych. 

Instruktaż mycia rąk umieszczony w toaletach 

szkolnych. 

Przekazanie informacji o konieczności 

zachowywania 1,5 metrowego odstępu od osób 

kaszlących, właściwego zachowania się w 

sytuacji kaszlu i kichania oraz unikania 

dotykania dłońmi twarzy. 

Uczeń wie, jak prawidłowo myć ręce. 

Uczeń wie, że higiena ma wpływ na zdrowie. 

Uczeń wie jak należy zachować się w sytuacji 

gdy on lub ktoś z jego otoczenia kaszle lub 

kicha. 

Dbałość o zdrowie psychiczne. Uważność na stany emocjonalne uczniów oraz 
objawy depresji i autoagresji u dzieci i 

młodzieży. 
 

Zajęcia dotyczące profilaktyki depresji. 
Wspieranie uczniów i ich rodzin w radzeniu 

sobie w sytuacjach trudnych (konsekwencje 
bycia w izolacji, obserwowane skutki 

pandemii). 

Uczniowie znają sposoby radzenia sobie z 

emocjami. 

 

 

Uczniowie i ich rodziny wiedzą, gdzie uzyskać 

pomoc. Znają instytucje udzielające wsparcia w 

sytuacjach trudnych. 
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Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia. 

 

   

Nauka bezpiecznego zachowania się w czasie 

przerw, zajęć ruchowych, spacerów, wyjść i 

wycieczek. 

Oglądanie filmów dydaktycznych, zabawy 

dramowe. 

Uczeń posługuje się numerami telefonów 

alarmowych, danymi osobowymi w kontakcie 

ze służbami mundurowymi i medycznymi, w 

sytuacji zagrożenia 

Pomoc uczniom i rodzicom w radzeniu sobie 

w sytuacji zawieszenia zajęć w szkole. 

Utrzymywanie kontaktu za pomocą dziennika 

elektronicznego strony internetowej szkoły oraz 

innych dostępnych narzędzi;  udzielanie zdalnych 

porad. 

 

Uczniowie i rodzice wiedzą gdzie zwrócić się 

po pomoc. 

Znają sposoby radzenia sobie ze stresem 

wywołanym sytuacją kryzysową. 

 

 

 

Przedstawianie sposobów bezpiecznego 

zachowania się w sytuacjach trudnych. 

Pogadanki, scenki dramowe, udział w 

wycieczkach, tworzenie i omawianie 

regulaminów. 

Uczeń stosuje się do zasad bezpieczeństwa w 

szkole, ma świadomość istnienia zagrożeń ze 

środowiska naturalnego, określa odpowiednie 

sposoby zachowania się człowieka w takich 

sytuacjach, respektuje 

przepisy, reguły zabaw i gier ruchowych oraz 

przepisy ruchu drogowego. 

 

Uwrażliwienie uczniów i rodziców na potrzebę 

bezpiecznego korzystania z technologii 

informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) 

Lekcje wychowawcze, pogadanki. 

Prelekcje dla rodziców dotyczące 

bezpieczeństwa w sieci.  

Uczniowie i rodzice  znają zagrożenia 

płynące z niewłaściwego i nadmiernego 

korzystania z TIK. 
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KLASY IV-VIII 

Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności  do  społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej, świadomości swoich praw i 

obowiązków. 

 

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI EFEKT OCZEKIWANY 

Wzmacnianie poczucia tożsamości 

narodowej, przywiązania do historii, symboli i 

tradycji narodowych. 

Organizowanie szkolnych obchodów świąt 

narodowych. 

Wycieczki do miejsc związanych z ważnymi 

wydarzeniami i postaciami historycznymi. 

Rozwijanie postaw patriotycznych                           

i obywatelskich na wybranych zajęciach 

edukacyjnych. 

Konkursy poświęcone wybitnym Polakom, np. 

Janowi Pawłowi II. 

Uczeń posiada poczucie tożsamości 

narodowej. 

Uczeń zna najważniejsze polskie święta 

narodowe i aktywnie uczestniczy w ich 

obchodach. 

Uczeń potrafi się,odpowiednio zachowywać  

w czasie uroczystości państwowych  

i szkolnych. 

Uczeń okazuje szacunek symbolom 

państwowym. 

Uczeń przychodzi do szkoły w stroju 
galowym w dni, kiedy organizowane są 
obchody świąt państwowych. 
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Budzenie więzi ze szkołą, wzmacnianie 
przynależności do społeczności szkolnej. 

Udział w akcjach organizowanych przez 

samorząd uczniowski. 

Organizowanie uroczystości oraz imprez 

szkolnych i klasowych. 

Organizowanie konkursów szkolnych. 

Uczeń czuje się częścią społeczności szkolnej 

i chętnie uczestniczy w akcjach, 

uroczystościach i imprezach organizowanych 

przez szkołę. 

Uczeń przyswaja właściwe postawy 

społeczne, uczy się samorządności. 

Umacnianie więzi ze społecznością lokalną. 

Zachęcanie do podejmowania działań na rzecz

 środowiska lokalnego, w tym 

angażowania się w wolontariat. 

Udział w akcjach charytatywnych na rzecz 

społeczności lokalnej. 

Uczeń czuje się częścią lokalnej 

społeczności. 

Uczeń przyswaja właściwe postawy społeczne 

(troska o dobro wspólne, aktywność, 

przedsiębiorczość, solidarność, 

odpowiedzialność). 

Poznanie historii, tradycji, kultury „małej 

ojczyzny” i 

regionu. 

Opieka nad wybranymi miejscami pamięci 

narodowej w Chorzowie. 

Wycieczki do muzeów, miejsc związanych z 

historią i kulturą Chorzowa i Górnego Śląska. 

Godziny wychowawcze i inne zajęcia 

edukacyjne o określonej tematyce. 

Rozbudzenie zainteresowania historią 

i kulturą swojego regionu. 

Poznanie lokalnych zabytków i ludzi 

szczególnie zasłużonych dla środowiska 

lokalnego oraz regionu. 

Zapoznanie ucznia z jego prawami 

i obowiązkami. 

Godziny wychowawcze i inne zajęcia 

edukacyjne dotyczące praw i obowiązków 

ucznia zawartych w statucie szkoły, a także 

poświęcone prawom dziecka. 

Uczeń jest świadomy swoich praw 
i obowiązków. 
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Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie do 

życia w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej. Kształtowanie postaw, respektowanie norm społecznych i wychowanie do wartości. 

Zapobieganie zachowaniom agresywnym. 

 

 

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI EFEKT OCZEKIWANY 

Wpajanie norm współżycia społecznego. 

 

 

 

Ustalenie zasad i norm postępowania na terenie 

klasy i szkoły. 

 

 

Propagowanie życzliwości, uczciwości i 

szeroko rozumianej 

kultury osobistej. 

 

 

Zapobieganie wszelkiej dyskryminacji, 

rozwijanie w uczniach tolerancji w stosunku 

do innych, uczenie wzajemnego szacunku. 

 

Wpajanie zasad odpowiedzialnego 

traktowania obowiązków szkolnych, 

budowanie pozytywnej motywacji. 

Pedagogizacja rodziców. 

Realizacja treści wychowawczych 

zawartych w programach nauczania. 

Dokonywanie okresowej analizy sytuacji 

wychowawczej w szkole. 

 

Tworzenie kontraktów klasowych. 

Tworzenie programów wychowawczych 

dla poszczególnych klas. 

Omawianie reguł zachowania. 

 

Omawianie podstawowych zasad 

kulturalnego zachowania się w rożnych 

sytuacjach życia codziennego. 

Wskazywanie pozytywnych wzorców 

zachowań. 

 

Tematyka godzin wychowawczych. Rozmowy 
indywidualne. 

Pogadanki. 

 

 

Rozliczanie z powierzonych zadań. Kontrola 

realizacji obowiązku szkolnego, monitoring 

spóźnień. 

Stała współpraca z rodzicami. 

Organizowanie prelekcji z zakresu 

profilaktyki uzależnień. Indywidualne 
porady w zakresie rozwiązywania 

Rozumienie norm społecznych. Stosowanie 

się do ustalonych zasad. Kulturalne 

zachowanie, życzliwość i szacunek 

w stosunku do innych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawa frekwencji uczniów, 

eliminowanie nieusprawiedliwionych 

nieobecności. 
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 trudności wychowawczych i 

dydaktycznych. 
 

Kształtowanie postaw sprzyjających 

rozwojowi indywidualnemu i 

społecznemu: uczciwości, zdrowej ambicji, 

samokrytycyzmu, odpowiedzialności, 

wytrwałości, poczucia własnej wartości, 
kreatywności. 

 

Uwrażliwianie na potrzeby innych, 

rozwijanie postaw altruistycznych, 

tolerancji i empatii. 

 

 

Kształtowanie postawy dbałości o mienie 

społeczne. 

Organizowanie spotkań ukazujących 

pozytywne wzorce osobowe. 

Prowadzenie lekcji wychowawczych 

dotyczących umiejętności społecznych i 

profilaktyki. 

 

Pomoc koleżeńska. Udział w akcjach 

charytatywnych, wolontariat. 

 

Zwracanie uwagi na zachowania 

nieodpowiednie. Pogadanki. 

Rozwój osobisty. Poprawa 

relacji z innymi. 
Okazywanie życzliwości i szacunku. 

 

 

 

 

Angażowanie się w pomoc na rzecz innych. 

Gotowość do podejmowania inicjatyw, 

przedsiębiorczość. 

 

Szacunek dla dobra wspólnego oraz do czyjejś 

własności i wykonanej pracy. 

Wdrażanie do życia w społeczeństwie, 

przeciwdziałanie izolacji i 

niedostosowaniu społecznemu. 

 

 

 

 

 

Kształtowanie i wzmacnianie pozytywnych 

interakcji z rówieśnikami, nauczycielami i 

rodzicami. 

Integracja zespołów klasowych. Otoczenie 

szczególną opieką nowych uczniów. 

Zajęcia o charakterze 

socjoterapeutycznym. 

Badanie struktury klasy. 

Oddziaływania resocjalizacyjne – 

korygowanie zaburzonych interakcji. 

 

Rozwijanie umiejętności nawiązywania 

kontaktów społecznych. 
Dawanie częstych okazji do współpracy – 

praca w grupach na zajęciach przedmiotowych 

i z wychowawcą. 

Budowanie więzi pomiędzy wychowawcą a 

uczniami, tworzenie relacji opartej na 

wzajemnym zaufaniu i szacunku. 

Nawiązywanie poprawnych relacji 

w grupie. 

Odczuwanie więzi z klasą. 

Identyfikowanie się ze społecznością 

szkolną. 

 

 

 

Dostrzeganie korzyści płynących z pracy 

w grupie. Umiejętność dzielenia się pracą, 

prowadzenia dyskusji, negocjacji. 
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Kształtowanie umiejętności wyrażania 
własnych myśli, poglądów i opinii. 

Uczenie sposobów komunikacji 
społecznej, prowadzenia dialogu. 

Umiejętność skutecznego komunikowania 
się.  

Rozwijanie sposobów porozumiewania się. Eliminowanie wulgaryzmów. 
 
Edukacja medialna - kształtowanie właściwego 
odbioru treści emitowanych za pośrednictwem 
współczesnych środków masowego przekazu. 
Wdrażanie zasad bezpiecznego korzystania z 
Internetu, kształtowanie odpowiedzialności za 
treści umieszczane na forach internetowych. 

Posługiwanie się kulturalnym językiem 
i wypowiadanie się poprawną polszczyzną. 

Promowanie zachowań asertywnych. 
Poszerzanie świadomości dotyczących 
konsekwencji stosowania przemocy. 

Lekcje wychowawcze rozwijające kompetencje 
społeczne, czyli poruszające zagadnienia: 
asertywności , komunikacji, konstruktywnego 
rozwiązywania konfliktów. Nauka relaksacji. 
Rola świadka w akcie przemocy. 

Uczeń jest świadomy swoich zachowań, lepiej 
kontroluje emocje. Poprawa relacji 
rówieśniczych. 
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Kształtowanie prawidłowych postaw 

społecznych i wprowadzanie uczniów w świat 

wartości, w tym: solidarności, altruizmu, 

patriotyzmu i szacunku dla tradycji. 

Realizacja treści etyczno-moralnych 

zawartych w programach nauczania. Zajęcia 

socjoterapeutyczne i inne programy 

korygujące nieodpowiednie postawy 

uczniów. 

Upowszechnianie wartości związanych z 

rodziną. 

Wzmacnianie poczucia własnej wartości. 

Umiejętność dokonania refleksji nad 

własnymi postawami. 

Zapobieganie zachowaniom agresywnym, 

zastraszaniu, kradzieżom, dewastacji mienia. 

Eliminowanie zagrożeń związanych z 
używkami. 

Wychowanie do przestrzegania przepisów 
prawa. 

Realizacja godzin wychowawczych z zakresu 

przeciwdziałania agresji i przemocy. 

 

Udział w programach profilaktycznych 

prowadzonych przez specjalistów. 

 

Redukowanie zachowań agresywnych 

poprzez uczenie rozładowania napięć w 

sposób społecznie akceptowany. 

Ukazanie wzorców zachowań w sytuacji 

trudnej. Gratyfikacja zachowań pozytywnych. 

Rozwijanie aktywności sportowej, rekreacyjnej 

jako forma kompensacji. 

Poznanie sposobów radzenia sobie 

w sytuacjach trudnych. Konstruktywne 

rozwiązywanie problemów. 

Odreagowywanie negatywnych emocji 
w sposób akceptowany społecznie. 

Umiejętność przewidywania skutków 
własnego postępowania. 

Pogłębianie świadomości odpowiedzialności za 

swoje zachowanie. 

 

Rozwój i wzmacnianie kontroli 

wewnętrznej, umiejętności 

samoopanowania i samodyscypliny. 

Uświadamianie skutków agresji. 
Rozwijanie świadomości prawnej form 
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 Prowadzenie działań promujących osiągnięcia 

uczniów. 

Włączanie uczniów z grup ryzyka w 

działalność społeczną na terenie szkoły. 

 

Zaznajomienie z odpowiedzialnością karną 

nieletnich. 

odpowiedzialności karnej. 

Reintegracja zespołów klasowych. 

 

Wsparcie wychowawcze i psychoprofilaktyczne 

uczniów, nauczycieli i rodziców. 

 

Cykliczne spotkania zespołów 

wychowawczych ze specjalistami, mające na 

celu podnoszenie kompetencji 

wychowawczych nauczycieli oraz pracę z 

indywidualnym przypadkiem (omawianie 

trudnych zachowań uczniów). 

 

Opracowanie zaleceń do działań wspierających 

uczniów, rodziców i nauczycieli z 

uwzględnieniem wyników aktualnej diagnozy 

potrzeb. 

 

Udział w szkoleniach kadry pedagogicznej. 

 

Organizacja konsultacji, szkoleń i warsztatów 

dla rodziców i uczniów. 

 

Zintegrowane zespoły klasowe.  
Uwrażliwienie na stany emocjonalne innych. 
Podniesienie kompetencji wychowawczych 
nauczycieli. 
Dostosowanie form i metod pracy do potrzeb 
uczniów. 
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Wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki, upowszechnianie czytelnictwa, szanowanie dorobku 

narodowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości europejskie. 

 

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI EFEKT OCZEKIWANY 

Edukacja czytelnicza i medialna. 

 

Stosowanie w procesie dydaktycznym takich 

form, jak inscenizacje, psychodramy, recytacje, 

śpiew. 

 

Promowanie książki, muzyki, kontaktu ze sztuką 

jako formy spędzania wolnego czasu i 

zdobywania wiedzy o świecie i sobie samym. 

 

Przygotowywanie przedstawień 

z okazji uroczystości szkolnych, świąt. 

Lekcje biblioteczne, konkursy czytelnicze. 

Konkurs na najlepszego czytelnika. 

Udostępnianie czasopism, książek 

pokazujących inne kultury i kraje. 

Uczeń podejmuje próby twórczego 

uczestnictwa w kulturze, poznaje rolę i 

znaczenie kultury i sztuki w życiu 

człowieka. 

 

Rozbudzenie potrzeb czytelniczych u 

uczniów. 

 

Uczeń zdobywa wiadomości na temat innych 

kultur i krajów. 

 

Przydzielanie zadań o zróżnicowanym stopniu 

trudności i sposobie realizacji 
w zależności od uzdolnień, możliwości , 

rozwoju i postępów ucznia, 

Umożliwienie udziału w spektaklach 
teatralnych i projekcjach filmów. 

 

Zwiedzanie zabytków, wystaw muzealnych i 

artystycznych. 

Wycieczki do teatru, filharmonii, kina, 
muzeum, miejsc historycznych 

w Chorzowie, w województwie śląskim, 

w Polsce. 
Organizowanie „Maratonów filmowych” 

Uczeń czerpie satysfakcję z obcowania z 
kulturą i sztuką. 

Zdobywa informacje na temat zabytków 

historycznych. 
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Umożliwienie rozwoju uzdolnień 

plastycznych, muzycznych i recytatorskich. 

Prezentowanie prac plastycznych na gazetkach 

ściennych. 

 
Konkursy piosenkarskie i recytatorskie. 

Uczeń poznaje, kształtuje i rozwija 

własne uzdolnienia. 

Wprowadzanie oraz kultywowanie tradycji 

szkolnych, regionalnych 
i narodowych. 

 

Poznawanie kultury i zwyczajów krajów UE w 

ramach lekcji języków obcych. 

Aktywny udział w uroczystościach 

upamiętniających ważne wydarzenia z 

życia regionu, kraju, europejskie i 

światowe. 

Przygotowanie oraz wzięcie udziału w 

„Dniu Europy” oraz w „Kółku europejskim” 

Uczeń wyrabia nawyk kultywowania 

tradycji regionalnych oraz narodowych. 

Poznaje i uczy się poszanowania polskiej 

tradycji. 

Uczeń kształtuje postawę tolerancji. 

Rozbudza ciekawość oraz zainteresowanie 

innymi kulturami. Poznaje kulturę i zwyczaje 

w krajach Unii Europejskiej, 

Dostrzegamy podobieństwa i różnice w 

stosunku do Polski. 

Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym 

i umożliwianie optymalnego rozwoju 

uczniom zdolnym. 

Zajęcia z uczniem zdolnym: przygotowanie 

do konkursów szkolnych, międzyszkolnych: 

konkursów matematycznych, ortograficzny, 

rozwijanie zainteresowań, organizowanie 

zajęć specjalistycznych, korekcyjno– 

kompensacyjnych, logopedycznych, 

spotkania z pedagogiem, psychologiem 

szkolnym. 

Uczeń poznaje otaczający go 

świat fizyczny i społeczny, odnajduje w 

nim swoje swoje miejsce. 

Rozpoznaje swoje uzdolnienia, stosuje 

wiedzę i umiejętności w życiu 

codziennym, uczestniczy 
w konkursach wiedzy. 

Zapewnienie ciągłości procesu dydaktycznego 

podczas zawieszenia zajęć w szkole. 

Nauka zdalna przy pomocy dziennika 

elektronicznego i innych dostępnych narzędzi. 

Wspomagająca rola rodziców w samodzielnej 

nauce w domu: pomoc w obsłudze technicznej, 

kontrola systematyczności i rzetelności 

wykonywania zadań. 

Uczeń w domu, z pomocą rodziców, realizuje 

treści przekazywane przez nauczycieli. 



 20 

Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i 

innych ludzi, propagowanie ekologicznego stylu życia. Motywowanie do zdrowego stylu życia. 

 

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI EFEKT OCZEKIWANY 

Zdrowy styl życia Pogadanki na tematy zdrowia i zdrowego stylu 
życia na godzinach wychowawczych 
i lekcjach przedmiotowych. 

 

Wdrażanie informacji o higienie ciała. 

 

Propagowanie zasad racjonalnego 

odżywiania się. 

 

Udział  w  akcji „Owoce  i warzywa w 

szkole” oraz „Szklanka mleka”. 

Organizacja różnorodnych zajęć 

sportowych, tworzenie klas sportowych. 

Organizowanie szkolnych imprez 

sportowych m.in. obchody Dnia Sportu 

Udział uczniów w zawodach sportowych. 

Poradnictwo w ramach podstawowej opieki 

zdrowotnej i psychologiczno- pedagogicznej 

Realizacja ogólnopolskiego programu 

edukacyjnego promującego zasady 

zbilansowanej diety i aktywności fizycznej 
pt. "Trzymaj Formę". 

Uczeń zna zasady prawidłowego 
odżywiania się. 

 
 

Uczeń dba o zdrowie, kondycję fizyczną 

poprzez udział w zajęciach z wychowania 

fizycznego organizowanych w szkole oraz 

poza nią. 
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 Fluoryzacja zębów-program profilaktyczny z 

NFZ. 

 

Udział uczniów w konkursach promujących 

zdrowy styl życia. 

 

Wypracowanie sposobów radzenia sobie ze 

stresem 

 

Profilaktyka zdrowotna programy 

profilaktyczne dla młodych kobiet, 

profilaktyka chorób zakaźnych, czerniaka, 

informacje na temat grypy A(H1N1) 

 

Zajęcia dotyczące profilaktyki uzależnień. 

Realizacja programu profilaktyki palenia 

tytoniu, e-papierosów oraz zażywania innych 

substancji psychoaktywnych. 

 

Kształtowanie właściwych postaw                    

i zachowań wobec zagrożeń i chorób 

cywilizacyjnych uzależnienia, HIV/AIDS 

 

Doskonalenie kompetencji nauczycieli 

i wychowawców w zakresie profilaktyki 

uzależnień. 

 

Zajęcia dotyczące udzielania pierwszej 

pomocy. 

 

Koordynacja akcji „Tornister pełen wagi”. 

Korygowanie wad budowy, postawy oraz 

wymowy podczas odpowiednich zajęć. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń nie ulega nałogom, ma świadomość 

negatywnych skutków stosowania używek 
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Kształtowanie właściwych nawyków 

higienicznych. 

Instruktaż mycia rąk umieszczony w toaletach 

szkolnych. 

Przekazanie informacji o konieczności 

zachowywania 1,5 metrowego odstępu od osób 

kaszlących, właściwego zachowania się w 

sytuacji kaszlu i kichania oraz unikania 

dotykania dłońmi twarzy. 

Uczeń wie, jak prawidłowo myć ręce. 

Uczeń wie, że higiena ma wpływ na zdrowie. 

Uczeń wie jak należy zachować się w sytuacji 

gdy on lub ktoś z jego otoczenia kaszle lub 

kicha. 

Dbałość o zdrowie psychiczne. Uważność na stany emocjonalne uczniów oraz 
objawy depresji i autoagresji u dzieci i 

młodzieży. 
 

Zajęcia dotyczące profilaktyki depresji. 
Wspieranie uczniów i ich rodzin w radzeniu 

sobie w sytuacjach trudnych (konsekwencje 

bycia w izolacji, obserwowane skutki 
pandemii). 

Uczniowie znają sposoby radzenia sobie z 

emocjami. 

 

 

Uczniowie i ich rodziny wiedzą, gdzie uzyskać 

pomoc. Znają instytucje udzielające wsparcia w 

sytuacjach trudnych. 
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Kształtowanie zachowań i postaw 
proekologicznych. 

Uczestnictwo w lekcjach przyrody. 

 

Pogadanki na temat właściwego 

postępowania w kontakcie z naturą, 

przyrodą. 

 

Uwrażliwianie uczniów na globalne 

problemy współczesnego świata 

(zmiany klimatyczne) oraz 

poszanowanie żywności i wody. 

 

Uczestnictwo w konkursach związanych z 

tematyką ekologiczną np konkurs 

rozpoznawania drzew na podstawie liści 

związany ze Świętem drzewa. 

 

Dbałość o otoczenie wokół szkoły. 

 

Zapoznanie uczniów z instytucjami 

działającymi na rzecz ochrony środowiska. 

 

Tworzenie gazetek, plakatów dotyczących 

ochrony środowiska 

 

Prowadzenie Szkolnego Klubu Ligi 

Ochrony Przyrody. 

 

Prowadzenie zajęć dodatkowych z 

przedmiotów przyrodniczych. 

 

Zbiórka surowców wtórnych. 

Uczeń wie, że ma pływ na środowisko 

naturalne. 

 

Uczeń zdaje sobie sprawę z ważności 

podejmowania działań na rzecz ochrony 

środowiska i bierze w nich udział . 

 

Uczeń dba o otoczenie, nie tylko wokół 

szkoły ale również w miejscu zamieszkania. 
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Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia. 

 

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI EFEKT OCZEKIWANY 

Niwelowanie agresywnych zachowań 

poprzez uczenie strategii rozwiązywania 

problemów. 

Rozwijanie zdolności określania przyczyn 

własnego postępowania oraz umiejętności 

stosowania zasad negocjacji i mediacji podczas 

rozwiązywania konfliktów. 

Dostarczanie wiedzy z zakresu prawa 

dotyczącego postępowania w sprawach nieletnich 

Dostarczanie informacji na temat osób i 

instytucji niosących pomoc w trudnych 

sytuacjach 

Wzbogacanie wiedzy o środkach uzależniających 

i zagrożeniach z nimi związanych. 

Ustalenie zasad współżycia w klasie – 

kontrakt klasowy 

 

Lekcje wychowawcze 

Pogadanki z wychowawcą. 

Zajęcia z pedagogiem i psychologiem 

szkolnym 

 

Spotkania z policją, strażą miejską. 

Uczeń zna i stosuje sposoby pokojowego 

rozwiązywania sytuacji konfliktowych Uczeń 

potrafi rozpoznać u siebie 

i u innych symptomy zachowań 

agresywnych i umie im przeciwdziałać 

Uczeń umie skutecznie ustalić przyczyny 

swojego konfliktowego postępowania. 

Stosuje metody negocjacji i mediacji 

w codziennych szkolnych sytuacjach Uczeń 

zna prawne konsekwencje niewłaściwego 

postępowania, opisane w prawie 

określającym postępowania w sprawach 

nieletnich 

Uczeń wie i potrafi korzystać z informacji 

o instytucjach i osobach niosących pomoc w 

trudnych sytuacjach 

Uczeń zna symptomy i skutki używania 

środków uzależniających. 

Uświadamianie zagrożeń będących efektem 

niefrasobliwego i nadmiernego korzystania z 

nowoczesnych technologii informacyjnych 

Realizacja programu „Bezpieczny w sieci” 

Lekcje wychowawcze 
Lekcje zajęć komputerowych i informatyki 

Ankieta dotycząca uzależnienia od sieci 

Konkursy plastyczne i inne 

Uczeń zna i stosuje zasady bezpiecznego 

korzystania z sieci. Potrafi rozpoznać u 

siebie i u innych objawy 

uzależnienia od Internetu i wie jak 

zareagować w sytuacji kryzysowej. 

Doskonalenie umiejętności lepszego rozumienia 

siebie, swoich celów i zadań życiowych 

Zajęcia z zakresu doradztwa 
zawodowego 

Spotkania z doradcą zawodowym z PPP 

Ankieta dotycząca zainteresowań 

i zdolności 

Kwestionariusz predyspozycji osobowych, 

edukacyjnych i zawodowych 

Uczeń lepiej rozumie siebie, swoje cele 
i zadania życiowe. 
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Pomoc uczniom i rodzicom w radzeniu sobie w 

sytuacji zawieszenia zajęć w szkole. 

Utrzymywanie kontaktu za pomocą dziennika 

elektronicznego strony internetowej szkoły oraz 

innych dostępnych narzędzi;  udzielanie 

zdalnych porad. 

Uczniowie i rodzice wiedzą gdzie zwrócić się 

po pomoc. Znają sposoby radzenia sobie ze 

stresem wywołanym sytuacją kryzysową. 
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EWALUACJA PROGRAMU 

 

Program Wychowawczo- Profilaktyczny Szkoły poddawany będzie ustawicznej ewaluacji i weryfikowany według potrzeb - ma charakter 

otwarty. Informacje potrzebne do ewaluacji zbierane będą poprzez: rozmowy, wywiady, analizę dokumentów, obserwacje, badania ankietowe, 

analizę wytworów uczniów, metodę indywidualnego przypadku. Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli posłużą 

doskonaleniu pracy szkoły. Za realizację Programu Wychowawczo-Profilaktycznego odpowiedzialni są wszyscy pracownicy Szkoły. Dyrektor 

Szkoły czuwa nad prawidłowością jego realizacji. 


