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I. Wprowadzenie.

Diagnoza.

Program wychowawczo - profilaktyczny jest wynikiem diagnozy problemów i potrzeb środowiska uczniów, rodziców i nauczycieli Szkoły 

Podstawowej nr 28 w Katowicach. 

Podczas tworzenia programu, diagnozy dokonano w oparciu o analizę: 

• rozmów z uczniami prowadzonych przez pracowników szkoły; 

• rozmów z rodzicami; 

• bieżących obserwacji zachowania uczniów na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych 

• wyników badań ankietowych prowadzonych w poprzednich latach; 

• frekwencji szkolnej uczniów; 

• informacji zwrotnych uzyskanych w kontakcie z instytucjami takimi jak Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, MOPS, IV Komisariat 

Policji, Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii, Stowarzyszenie Civitas, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny 

IFMSA. 

• analizy dokumentacji szkolnej 

• ankiet przeprowadzonych wśród rodziców, nauczycieli i uczniów. 

Charakterystyka środowiska i potrzeb 

W naszej szkole uczy się około 300 uczniów. Szkoła liczy 13 oddziałów. Uczniowie pochodzą głownie z dzielnicy Katowice – Piotrowice,

w mniejszości z dzielnic ościennych. Pod względem statusu materialnego rodziny są bardzo zróżnicowane. Wielu uczniów wychowuje się

w rodzinach niepełnych i zrekonstruowanych. W środowiskach rodzinnych uczniów przeważają właściwe postawy wychowawcze, jednak 

istnieje problem zagrożenia patologią czy niewydolność wychowawcza. Z tego względu część uczniów i ich rodziców/opiekunów wymaga 

różnych form wsparcia: pomocy materialnej, wychowawczej, doradczej (w szerokim rozumieniu). Pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

objętych jest około 25% uczniów.  



 Na podstawie diagnozy ustalono mocne strony szkoły: 

• szkoła jest miejscem bezpiecznym dla uczniów, uczniowie lubią swoją szkołę; 

• szkoła realizuje zaplanowane działania wychowawcze i profilaktyczne;  

• wychowawcy na bieżąco diagnozują i rozwiązują pojawiające się problemy;  

• uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych otoczeni są odpowiednimi formami dostosowań i pomocy;  

• organizowane są dodatkowe zajęcia sportowe, rekreacyjne; 

• duże zaangażowanie rodziców w działania na rzecz szkoły; współpraca - uczeń – rodzic-nauczyciel;  

• bardzo dobra współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę; 

• działania profilaktyczne kierowane są do uczniów, rodziców i nauczycieli; 

  

Obszary wymagające pracy:  

• występowanie zachowań negatywnych w kontaktach rówieśniczych (wulgaryzmy, ośmieszanie, cyberprzemoc, przepychanki); 

• wspieranie umiejętności wychowawczych rodziców i opiekunów;  

• wzmacnianie zasobów własnych uczniów (umiejętności, wrażliwość, właściwy obraz siebie, dobre relacje z innymi); 

• wsparcie materialne potrzebujących rodzin;

• podatność dzieci i młodzieży na zachowania ryzykowne. 

Treść działań wychowawczo-profilaktycznych dostosowano przede wszystkim do problemów występujących na terenie szkoły i w środowisku

lokalnym.  

 

Charakterystyka działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły. 

Działalność  wychowawcza szkoły  polega  na  prowadzeniu  działań  z  zakresu  promocji  zdrowia  oraz  wspierania  ucznia  w  jego  rozwoju

ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej  dojrzałości w sferze:  fizycznej,  psychicznej,  społecznej oraz aksjologicznej. Działalność ta obejmuje

współpracę  z  rodzicami  i  opiekunami  uczniów,  kształtowanie  hierarchii  systemu  wartości,  kształtowanie  przyjaznego  klimatu  w  szkole,



doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami i ich rodzicami czy opiekunami

i  umiejętności  pracy  z  grupą,  wzmacnianie  kompetencji  wychowawczych  nauczycieli  oraz  rodziców  i  opiekunów  uczniów,  rozwijanie

i wspieranie działalności woluntarystycznej, wspieranie edukacji rówieśniczej.

W szkole kładziemy nacisk na: 

• wprowadzanie uczniów w świat wartości, 

• wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej, 

• formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób, 

• rozwijanie kompetencji takich, jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość, 

• rozbudzanie ciekawości poznawczej i motywacji do nauki, 

• wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji, 

• rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych (samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawanie i wyrażanie własnych

emocji) i społecznych uczniów, 

• kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, 

• kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym i odpowiedzialności za zbiorowość, 

• ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności, 

• poszerzanie  wiedzy rodziców, opiekunów, nauczycieli i wychowawców, 

• doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców, 

• promowanie zdrowego stylu życia. 

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu:

Profilaktyki uniwersalnej – wspieranie wszystkich uczniów  w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań,

których celem jest ograniczenie zachowań ryzykownych,

Pr  ofilaktyki selektywnej  – wspierania uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub 



uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych

Pro  filaktyki wskazującej   – wspieranie uczniów   i wychowanków, u których rozpoznano wczesne symptomy zachowań ryzykownych. 

Działania  szkoły  ukierunkowane  są  na  wspieranie  czynników  chroniących –  zarówno  poprzez  rozwijanie  zasobów  wewnętrznych,  jak

zewnętrznych, co wzmocni odporność uczniów na działanie czynników ryzyka. Wśród czynników chroniących wymienić należy (Hawkins,

1992; Dolto, 1995; Kay, 1996; CBOS, 1994, 1996; McGraw, 1995): 

• silną więź z rodzicami, 

• zainteresowanie nauką szkolną, 

• regularne praktyki religijne, 

• poszanowanie prawa, norm, wartości i autorytetów społecznych, 

• przynależność do pozytywnej grupy. 



II. Cele ogólne programu

Rozwój ucznia ukierunkowany na osiągnięcie dojrzałości w sferach: fizycznej, psychicznej, społecznej i aksjologicznej. 

Zapobieganie i ograniczenie zachowań ryzykownych i niepożądanych wśród uczniów i w ich środowisku. 

 

III. Cele szczegółowe

• Dążenie  do  uzyskania  przez  ucznia  klarownego  obrazu  siebie,  jako  członka  społeczności,  rodziny,  szkoły,  znającego  swoja  wartość,

umiejącego   rozwiązywać  konflikty,  rozumiejącego  pojęcie  tolerancji,  ceniącego  kulturę  osobistą,  odpowiedzialnego  za  własne  czyny,

wybory, własny rozwój; 

• Promowanie  i  wzmacnianie  zachowań prospołecznych  oraz  kształtowanie  właściwych  postaw uczniów,  tworzenie  klimatu wzajemnego

zaufania i otwartości; 

• Personalizacja życia i odnajdowanie swojego miejsca w rodzinie, grupie rówieśniczej, środowisku lokalnym, społeczeństwie obywatelskim

oraz strukturach własnego państwa i Europy; 

• Kształtowanie postaw patriotycznych wyrażonych  w przywiązaniu do swej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, do obyczajów i kultury narodowej,

w szacunku dla ludzi, którzy ją tworzyli;  

• Poszanowanie innych kultur i tradycji;  

• Rozwijanie umiejętności planowania własnego życia, wyznaczania sobie celów i ich konsekwentnego realizowania; 

• Wdrażanie uczniów do rozpoznawania wartości oraz wzorów postępowania społecznie aprobowanych i pożądanych; 

• Eliminowanie negatywnych zjawisk społecznych  w szkole (np. przemoc i agresja, kradzieże, używanie substancji psychoaktywnych); 

• Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów oraz nauczycieli w środowisku szkolnym; 

• Wzrost poczucia bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły; 

• Rozwijanie u uczniów umiejętności komunikowania się z innymi; 

• Stosowanie  wzmocnień pozytywnych wobec ucznia, dostrzeganie jego osiągnięć, podkreślanie mocnych stron; 

• Kształtowanie u uczniów zachowań asertywnych; 



• Wspieranie  rodziców  w ich  zasadniczej  roli  pierwszych  wychowawców oraz  uwrażliwianie  na  przejawy  patologicznych  zachowań   u

uczniów; 

• Kształtowanie u uczniów umiejętności skutecznego rozwiązywania problemów oraz radzenia sobie z negatywnymi emocjami w akceptowany

społecznie sposób; 

• Kształtowanie u uczniów umiejętności aktywnego przeciwstawiania się przejawom zjawisk patologicznych.  

IV. Model/sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły:  

• ma klarowny obraz siebie, jako członka społeczności, rodziny, szkoły, 

• jest świadomy swojej tożsamości narodowej, 

• identyfikuje się ze społecznością szkolną, bierze udział w szkolnych przedsięwzięciach, 

• wykazuje inicjatywę społeczną, bierze udział w akcjach charytatywnych, organizuje szkolne i klasowe imprezy, 

• zna i szanuje symbole narodowe i szkolne, tradycje i zwyczaje, 

• szanuje tradycje innych środowisk i kultur, 

• dostrzega własną godność i szanuje godność innych, 

• jest uczciwy, prawdomówny, potrafi przyznać się do błędu, 

• potrafi efektywnie korzystać ze zdobytej wiedzy, 

• jest przyjazny dla otoczenia, kulturalny, odważny i honorowy, stosuje zasady fair play, 

• potrafi pracować w grupie, przyjmuje różne role i zadania, kulturalnie wyraża swoje poglądy i przyjmuje krytykę innych, umie wyciągnąć

wnioski ze swoich błędów i porażek, 

• systematycznie pracuje w domu i w szkole, 

• jest ciekawy świata, otwarty na różne dziedziny wiedzy, 

• jest aktywny w zdobywaniu wiedzy, potrafi korzystać z różnych źródeł, 

• zna i stosuje procedury szkolne, 



• dokonuje oceny zachowania oraz samooceny, 

• potrafi zaprezentować swoją wiedzę i umiejętności oraz własne zainteresowania, 

• rozumie potrzebę aktywności ruchowej, chętnie bierze udział w zawodach sportowych reprezentując swoją szkołę na zewnątrz, 

• dba o środowisko naturalne. 

 

V. Strategie wychowawczo-profilaktyczne

Cele i zadania programu realizowane będą w oparciu o następujące strategie wychowawczo-profilaktyczne:  

1. Strategie  informacyjne  –  dostarczenie  informacji  na  temat  celów  i  treści  kształcenia  oraz  efektów  pracy,  jasne  kryteria  oceniania,

wskazywanie mocnych i słabych stron ucznia.  

2. Strategie komunikacyjne – wyrażanie emocji, inicjowanie dyskusji umożliwiających wyrażanie własnych poglądów, szczerości i otwartości w

dyskusji, podejmowanie tematów trudnych, dotyczących jednostki i grupy.  

3. Strategie  współdziałania  –  podejmowanie  współpracy  z  uczniem  i  jego  rodzicami,  wspólne  rozwiązywanie  problemów  i  konfliktów,

inspirowanie współpracy między uczniami.  

4. Strategie modelowania – bycie wzorem, autorytetem dla ucznia, wskazywanie reguł i norm postępowania na lekcji, w szkole i w otoczeniu

innych ludzi.  

5. Strategie  doświadczania  – stwarzanie różnorodnych sytuacji  wychowawczych,  aktywne i  refleksyjne pełnienie ról  w klasie  i  w szkole,

dzielenie się efektami własnej pracy z innymi.  

6. Strategie  alternatyw  –  stwarzanie  warunków  do  wyboru  różnej  aktywności  przez  ucznia  oraz  różnych  strategii  umożliwiających  mu

korzystanie z własnych zasobów i niwelowanie indywidualnych deficytów.  

7. Strategie interwencyjne – pomoc w identyfikacji i rozwiązywaniu zaistniałych problemów, udzielania wsparcia w sytuacjach trudnych  

 



VI. Realizowane treści wychowawczo – profilaktyczne z uwzględnieniem podziału na klasy

Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji w klasach I–III 

Obszar Zadania klasy I-III 
 Zdrowie – edukacja 
zdrowotna  
 
 

• zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i innych, kształtowanie umiejętności   
kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia;  

• zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej;  
• przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia w aspekcie fizycznym i     

psychicznym; 
• kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie;  
• rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku;  
• kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, rozumowania przyczynowo-skutkowego;  
• uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin;  
• kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach 

zwycięstwa  i porażki.  

Relacje - kształtowanie
postaw społecznych  

• kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych;  
• rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń; 

kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł;  
• kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami,
•  rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy  z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury 

osobistej;
• przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi
• zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej 

społeczności, rodziny i kraju; 
• rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym, 

umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów

Kultura – wartości, 
normy, wzory 
zachowań  

• kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, dbałość o język 
kulturę wypowiadania się;  

• kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji wychowawczych, odróżniania dobra od zła;  
• kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także 

poszanowania innych 
• kultur i tradycji, określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, 

zabytkami i tradycją  w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym, uczestniczenie w życiu kulturalnym 
środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność;



• kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literackimi i wytworami kultury, 
• zapoznanie z wybranymi dziełami architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego 

dziedzictwa kultury, wyzwalanie potrzeby kontaktu  z literaturą i sztuką dla dzieci;
• kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, 

wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, 
• podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji;   
• inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespołowej, 
• wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia; 
• przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach codziennych wymagających umiejętności praktycznych, budzenie 

szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów; 
• przygotowanie do podejmowania działań mających na celu identyfikowanie i rozwijanie własnych zainteresowań
• wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i tradycji narodowych oraz tradycji związanych 

ze społecznością lokalną
• kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w różnych formach ekspresji
• kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, podtrzymywanie ciekawości poznawczej, rozwijanie 

kreatywności oraz brania odpowiedzialności za własne decyzje i działania
• kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, tradycji 

kulturowej

Bezpieczeństwo – 
profilaktyka zachowań 
ryzykownych 
(problemowych)

• zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie 
właściwego zachowania się  w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych;  

• kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, 
korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych,

• kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz 
niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów, 

• respektowanie ograniczeń dotyczących korzystania  z komputera, internetu i multimediów; 
• przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z narzędzi i urządzeń technicznych, 
• bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych i poruszania się po drogach;  
• przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji, 
• zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom problemowym



Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji podczas godzin do dyspozycji wychowawcy w klasach IV–VIII 

Obszary Zadania 
 
Zdrowie – 
edukacja 
zdrowotna  

Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII Klasa VIII
• Nabycie 
podstawowej wiedzy 
na temat stresu.
• Inspirowanie 
młodzieży
do myślenia
o własnej motywacji
do działania.
• Nabywanie 
umiejętności
gromadzenia i 
porządkowania 
wiedzy o sobie.
• Kształtowanie 
postaw otwartych na 
poszukiwanie pomocy
oraz porady, kiedy 
zaczynają się 
trudności i kiedy 
wybór jest ważny
i trudny.
• Kształtowanie 
postaw 
prozdrowotnych 
poprzez promowanie 
aktywnego i zdrowego
stylu życia.

• Zachęcanie 
uczniów  do pracy 
nad własną 
motywacją oraz 
analizą czynników, 
które ich 
demotywują.
• Kształtowanie
umiejętności 
podejmowania
i realizacji zachowań 
prozdrowotnych.
• Prezentowani
e sposobów 
pokonywania 
własnych słabości 
oraz akceptowania 
ograniczeń i 
niedoskonałości.

• Kształtowanie 
umiejętności 
rozpoznawania własnych
cech osobowości.
• Kształtowanie 
konstruktywnego obrazu
własnej osoby, np. 
świadomości mocnych
i słabych stron.
• Rozwijanie 
właściwej postawy 
wobec zdrowia i życia 
jako najważniejszych 
wartości.
• Doskonalenie 
i wzmacnianie zdrowia 
fizycznego

• Kształtowanie 
postawy proaktywnej, 
w której uczeń 
przejmuje  inicjatywę, 
ale też 
odpowiedzialności za 
swoje działania, 
decyzje.
• Kształtowanie 
umiejętności 
świadomego 
wyznaczania sobie 
konkretnych celów.
• Rozwijanie 
umiejętności 
hierarchizacji zadań.
• Podnoszenie 
poczucia własnej 
wartości poprzez 
określanie osobistego 
potencjału.
• Kształtowanie 
świadomości własnego 
ciała z uwzględnieniem
zmian fizycznych
i psychicznych w 
okresie dojrzewania.

• Kształtowanie 
postawy uczniów 
nastawionej na rozwiązania –
charakteryzujące się 
samoświadomością, 
wyobraźnią, kreatywnością.  
• Kształtowanie 
umiejętności wyznaczania 
sobie celów krótko- 
i długoterminowych.
• Rozwijanie 
umiejętności ustalania 
priorytetów, uwzględniając 
kryteria ważności i pilności.
• Rozwijanie 
umiejętności oceny własnych
możliwości.
• Kształtowanie 
świadomości dotyczącej 
wykorzystania ruchu w życiu
człowieka jako skutecznego 
sposobu dbania o zdrowie 
psychiczne.

Relacje – 
kształtowanie 
postaw 
społecznych 

• Kształtowanie 
umiejętności 
właściwej 
komunikacji, 
stanowiącej podstawę 

• Rozwijanie 
umiejętności 
rozumienia innych, 
która sprzyja 
efektywnej 

• Kształtowanie 
umiejętności współpracy
w dążeniu do osiągnięcia
celu.
• Uwrażliwianie na

• Kształtowanie 
umiejętności 
wchodzenia
w interakcje z ludźmi 
w sposób zapewniający

• Rozwijanie 
umiejętności poszukiwania 
takich rozwiązań, które 
stwarzają korzyści dla 
obydwu stron.



współdziałania.
• Kształtowanie 
umiejętności 
asertywnego 
wyrażania własnych 
potrzeb.
• Rozwijanie 
wrażliwości na 
potrzeby i trudności 
innych ludzi.
• Kształtowanie 
postawy szacunku i 
zrozumienia wobec 
innych osób.

• Rozwijanie 
zdolności do 
inicjowania i 
podtrzymywania 
znaczących głębszych 
relacji.
• Budowanie 
atmosfery 
wzajemnego szacunku
w społeczności 
szkolnej.

współpracy.
• Wyzwalanie 
chęci do działania na 
rzecz innych osób w 
celu poprawy ich 
sytuacji (wolontariat).
• Rozwijanie 
poczucia 
przynależności do 
grupy (samorząd 
uczniowski, klub, 
drużyna, wspólnota).

• Kształtowanie
otwartości na 
doświadczenia innych
ludzi, ich sposobów 
rozwiązywania 
problemów, na nową 
wiedzę.

• Rozwijanie 
świadomości 
dotyczącej roli osób 
znaczących i 
autorytetów.

różne obszary ludzkich 
problemów i potrzeb 
poprzez krzewienie 
potrzeby udzielania 
pomocy (wolontariat).
• Rozwijanie 
umiejętności
komunikacyjnych:wyraż
anie własnych opinii, 
przekonań i poglądów.
• Rozwijanie 
świadomości roli
i wartości rodziny
w życiu człowieka.
• Rozwijanie 
samorządności

zadowolenie obydwu 
stron.
• Kształtowanie 
umiejętności szukania 
inspiracji, rozwijanie 
własnej kreatywności.
• Rozwijanie 
odpowiedzialności
za siebie i innych 
(wolontariat).

• Rozwijanie 
umiejętności dostrzegania 
pozytywnych aspektów 
działania zespołowego 
poprzez docenienie różnic 
zdań i wiedzy, doświadczeń,
specjalizacji, kompetencji.
• Rozwijanie potrzeby 
ciągłego doskonalenia siebie 
jako jednostki, członka 
rodziny i społeczeństwa.

Kultura – 
wartości, normy i 
wzory zachowań  

 

• Zapoznanie z 
rolą zainteresowań w 
życiu człowieka.
• Uwrażliwianie 
na kwestie moralne, 
np. mówienia prawdy, 
sprawiedliwego 
traktowania.
• Kształtowanie 
pozytywnego 
stosunku do procesu 

• Rozwijanie 
zainteresowań i pasji 
uczniów.
• Budowanie 
samoświadomości 
dotyczącej praw, 
wartości, wpływów 
oraz postaw.
• Rozwijanie 
umiejętności 
wyrażania własnych 

• Rozwój 
zainteresowań, 
poszerzenie autonomii
i samodzielności
• Rozwijanie 
umiejętności 
krytycznego myślenia
w kontekście analizy 
wpływów rówieśników
i mediów na 
zachowanie.

• Popularyzowani
e alternatywnych form 
spędzania czasu 
wolnego.
• Rozwijanie 
pozytywnego stosunku 
do procesu kształcenia 
i samokształcenia, 
zaangażowania 
w zdobywanie wiedzy
i umiejętności.

• Popularyzowanie 
wiedzy
o różnicach kulturowych 
oraz rozwijanie umiejętności 
korzystania
z niej, w kontakcie
z przedstawicielami innych 
narodowości.
• Popularyzowanie 
wiedzy i rozwijanie 
świadomości na temat zasad 



kształcenia.
• Kształtowanie 
potrzeby uczestnictwa
w kulturze.

emocji.
• Rozwijanie 
umiejętności 
właściwego 
zachowania się
z uwzględnieniem 
sytuacji i miejsca.      

• Dokonywanie 
analizy postaw, wartości,
norm społecznych, 
przekonań
i czynników które na nie
wpływają.
• Rozwijanie 
szacunku dla kultury i 
dorobku narodowego

• Rozwijanie 
takich cech jak: 
pracowitość, 
odpowiedzialność, 
prawdomówność, 
rzetelność
i wytrwałość.
• Umacnianie 
więzi ze społecznością 
lokalną.

humanitaryzmu.
• Rozwijanie poczucia 
odpowiedzialności 
społecznej poprzez 
podejmowanie działań na 
rzecz lokalnej społeczności.

Bezpieczeństwo – 
profilaktyka 
zachowań 
ryzykownych 
(problemowych)

• Redukowanie 
agresywnych 
zachowań poprzez 
uczenie sposobów 
rozwiązywania 
problemów.
• Budowanie 
atmosfery otwartości 
i przyzwolenia na 
dyskusję.

• Świadomość 
zagrożeń 
wynikających
z korzystania
z nowoczesnych 
technologii 
informacyjnych.
• Zwiększanie 
wiedzy  na temat 
środków 
uzależniających 
i zagrożeń z nimi 
związanych.
• Rozwijanie 
umiejętności troski o 
własne 

• Rozwijanie 
umiejętności 
prowadzenia 
rozmowy  w sytuacji 
konfliktu – podstawy 
negocjacji i mediacji.
• Rozwijanie 
umiejętności 
identyfikowania 
przyczyn własnego 
postępowania.
• Dokonywanie 
analizy wpływu 
nastawienia  do siebie
i innych na 
motywację do 
podejmowania 
różnorodnych 
zachowań.  
Rozwijanie poczucia 
osobistej 
odpowiedzialności, 
zachęcanie do 
angażowania się
w prawidłowe 
i zdrowe zachowania.
• Doskonalenie 

• Dostarczanie 
wiedzy na temat osób
i instytucji świadczących
pomoc  w trudnych 
sytuacjach.
• Budowanie 
atmosfery wsparcia i 
zrozumienia  w sytuacji 
problemowej oraz 
promowanie rzetelnej 
wiedzy mającej na celu 
zredukowanie lęku.  
Rozwijanie umiejętności
radzenia sobie z 
własnymi negatywnymi 
emocjami oraz z 
zachowaniami 
agresywnymi.
• Kształtowanie 
przekonań dotyczących 
znaczenia posiadanych 
informacji, których 
wykorzystanie pomaga 
w redukowaniu lęku w 
sytuacjach kryzysowych.
• Rozwijanie 
świadomości dotyczącej 

• Rozwijanie 
postaw opartych na 
odpowiedzialności
za dokonywane 
wybory
i postępowanie.
• Dostarczenie 
wiedzy z  zakresu 
prawa dotyczącego 
postępowania w 
sprawach nieletnich.
• Przeciwdziałani
e ryzykownym 
zachowaniom 
seksualnym.
• Rozwijanie 
umiejętności 
reagowania w 
sytuacjach 
kryzysowych, niesienia
pomocy dotkniętym 
nimi osobom oraz 
minimalizowania ich 
negatywnych skutków.
• Rozwijanie 
umiejętności lepszego 
rozumienia siebie 

• Propagowanie 
wiedzy na temat prawnych
i moralnych skutków 
posiadania, zażywania
i rozprowadzania środków 
psychoaktywnych.
• Rozwijanie 
umiejętności 
wykorzystywania elementów
negocjacji i mediacji w 
sytuacji rozwiązywania 
konfliktów.

• Rozwijanie 
umiejętności podejmowania 
działań zgodnych ze 
zweryfikowanymi źródłami 
wiedzy.
• Utrwalanie 
umiejętności oceny 
konsekwencji 
podejmowanych działań dla 
siebie i dla innych – 
określanie alternatywnych 
rozwiązań problemu.
• Rozwijanie 
umiejętności prowadzenia 



bezpieczeństwo
w relacjach
z innymi.

umiejętności 
rozpoznawania 
symptomów 
uzależnienia od 
komputera
i internetu

prawa
do prywatności, w tym  
do ochrony danych 
osobowych oraz 
ograniczonego zaufania 
do osób poznanych
w sieci.

poprzez poszukiwanie  
i udzielanie 
odpowiedzi na pytania:
Kim jestem?
• Jakie są moje 
cele i zadania życiowe?

rozmowy
w sytuacji konfliktu – 
podstawy negocjacji
i mediacji.

 

 



VII.   Zadania i sposoby realizacji 

Cel:  Dążenie  do  uzyskania  przez  ucznia  klarownego  obrazu  siebie,  znającego  swoją  wartość,  umiejącego  rozwiązywać  konflikty,

ceniącego kulturę osobistą, odpowiedzialnego za własne czyny, wybory, własny rozwój.  

ZADANIA FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN
REALIZACJI 

1. Kształtowanie 

pozytywnego obrazu siebie 

poprzez: poznawanie swoich

mocnych stron, docenianie 

własnych sukcesów. 

• Organizowanie kół zainteresowań umożliwiających 
uczniom  rozwijani talentów, umiejętności, uzdolnień

• Promowanie sukcesów młodzieży  

Nauczyciele,
wychowawcy,
pedagog, psycholog 

Cały okres edukacji 

2. Prowadzenie działań 

wspomagających rozwój 

uzdolnień i talentów. 
• Wzmocnienie motywacji wewnętrznej uczniów 

poprzez stosowanie  systemu wzmocnień 
pozytywnych; 

• Stymulowanie i wspieranie uczniów w odkrywaniu 
własnych     talentów i pasji, pomoc w określaniu 
własnych predyspozycji; 

• Prezentacja osiągnięć i zainteresowań uczniów na 
forum szkoły, promowanie szkolnych talentów; 

• Prowadzenie klas z rozszerzonym programem języka 
angielskiego  i matematyki; 

• Organizowanie zajęć pozalekcyjnych, edukacja 
czytelniczo – medialna; -  

Wychowawcy, 
Nauczyciele, 
Pedagog szkolny 
Psycholog 
 

Cały okres edukacji 

3. Kształtowanie 

umiejętności tworzenia 

zdrowego obrazu siebie 

samego w oparciu  o własne 

zasoby oraz właściwego 

reagowania na informacje 

zwrotne  (z uwzględnieniem 

funkcjonowania  

w cyberprzestrzeni); 
 

• Realizacja tematyki lekcji wychowawczych w na 
podstawie pomocy  i materiałów ze szkolnej bazy; 

• Rozmowy indywidualne z uczniami; 
• Zajęcia o charakterze terapeutycznym; 
• Zajęcia, pogadanki i projekty mające skłonić 

uczniów do refleksji nad konsekwencjami  
„ograniczania swojego istnienia” do przestrzeni 
wirtualnej; 

Wychowawcy,
pedagog, psycholog 

Cały okres edukacji 



Cel:  Promowanie  i  wzmacnianie  zachowań  prospołecznych  oraz  kształtowanie  właściwych  postaw  uczniów,  tworzenie  klimatu

wzajemnego zaufania i otwartości, tolerancji, profilaktyka zachowań aspołecznych 

 

ZADANIA FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN
REALIZACJI 

1. Stworzenie jednolitego, 

akceptowanego oraz respektowanego 

przez  nauczycieli i uczniów katalogu 

zachowań

w klasie i na terenie szkoły

• omówienie z rodzicami i uczniami  
obowiązujących dokumentów 
regulujących życie szkoły (statut,   
procedury, programy i plany); 

• aktualizacja, w razie potrzeby, 
obowiązujących zapisów; 

• Rada Pedagogiczna 

 

IX  każdego roku 

 

 

2. Rozpoznanie środowisko 

rodzinnego uczniów i ich potrzeb. 

• współpraca nauczycieli w ramach  
organizowania i udzielania pomocy   
psychologiczno-pedagogicznej; 

• indywidualne rozmowy z uczniami i 
rodzicami; 

• współpraca z kuratorami sądowymi 
do   spraw nieletnich i rodziny oraz 
pracownikami MOPS-u; 

• wychowawcy 
• nauczyciele uczący 

psycholog pedagog 

Cały okres edukacji

 

 

3. Budowanie pozytywnych postaw 

nauczycieli wobec uczniów oraz 

rozwijanie umiejętności współpracy 

z rodzicami i pozyskiwanie ich jako 

sojuszników działań 

wychowawczych  

i  profilaktycznych, prowadzonych 

przez szkołę oraz wspieranie 

rodziców w ich roli pierwszych 

wychowawców. 

• konferencje szkoleniowe Rady  
Pedagogicznej; 

• spotkania edukacyjne i warsztaty 
tematyczne dla rodziców;  

• aktywny udział rodziców w życiu 
szkoły, wspólne organizowanie 
imprez szkolnych  i klasowych 
(festyny, wycieczki, rajdy, imprezy 
klasowe); -   zebrania z rodzicami; 

• współpraca z Radą Rodziców

• Rada Pedagogiczna Cały okres edukacji

4. Kształtowanie wśród uczniów 

postawy moralnej odpowiedzialności 

w celu wyeliminowania negatywnych 

zjawisk społecznych w szkole  (np. 

• pogadanki tematyczne w klasach,  
rozmowy indywidualne;  

• stwarzanie przyjaznego klimatu,  
udzielanie uczniom  stosownego 
wsparcia,  szczególnie w trudnych 
sytuacjach  życiowych;  

• Wszyscy pracownicy 
szkoły 

Cały okres 
edukacji 



przemoc, agresja, kradzieże, 

używanie substancji 

psychoaktywnych.). Wdrażanie do 

przestrzegania norm kulturalnego 

postępowania zarówno  w szkole jak i

miejscach publicznych. Nabywanie 

umiejętności  stosownego doboru 

stroju i adekwatnego zachowania w 

różnych okoliczności. 

• prezentowanie przez nauczycieli 
wzorców  postępowania dla uczniów,
propagowanie  właściwych postaw  
prospołecznych (np. wolontariat); 

• nagradzanie pożądanych  zachowań; 
• prelekcje dla uczniów; 

5. Profilaktyka adresowana  do 

uczniów, rodziców  i nauczycieli, 

mająca na celu promocję zdrowego 

stylu życia. Kształtowanie 

umiejętności aktywnego spędzania 

czasu wolnego (jako alternatywy  dla 

nudy, bezsensowności  a także  

spędzania dużej ilości czasu przed 

komputerem). 

• Wstępna diagnoza, rozpoznanie 
uczniów z grup ryzyka; 

• Kształtowanie postawy troski o 
zdrowie, zachęcanie do 
podejmowania aktywności, wysiłku 
fizycznego, wzmacnianie pasji 
sportowych, świadomości własnego 
ciała; 

• Otoczenie uczniów zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym 
szczególną opieką psychologiczno-
pedagogiczną na terenie szkoły 
(objęcie Środowiskowym Programem
Profilaktyki); 

• Udział uczniów w konkursach 
plastycznych i przedmiotowych
o tematyce prozdrowotnej; 

• Organizowanie pomocy koleżeńskiej 
dla uczniów mających trudności
w nauce oraz znajdujących się w 
trudnej sytuacji finansowej; 

• Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
pozalekcyjne dla uczniów 

• Organizacja rajdów i wycieczek 
turystyczno- krajoznawczych; 

• Realizacja programów 
prozdrowotnych  

• Kształtowanie umiejętności 

• Wychowawcy klas 

• W-F, higienistka szkolna, 
pedagog, psycholog 

• Wychowawcy, Pedagog, 
 

• Psycholog szkolny  

• Nauczyciel plastyki 
nauczyciele biologii, 

• W-F, pedagog, psycholog 

• Wychowawcy, 
nauczyciele, pedagog  

• Nauczyciele WF 
Wyznaczeni przez 
dyrektora nauczyciele.

• Koordynatorzy 

Cały okres 
edukacji

Cały okres 
edukacji



bezpiecznego i celowego 
wykorzystywania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych oraz 
dostrzegania zagrożeń płynących ze 
środków masowego przekazu 
związanych  z mediami poprzez 
realizację Szkolnego Programu 
Profilaktyki 

• współpraca z instytucjami 
wspierającymi (Sąd Rejonowy w 
Katowicach, 

• MOPS, Policja,  Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej, Poradnie 
Psychologiczno-Pedagogiczne, 
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna, 
Śląskie Centrum Profilaktyki i 
Psychoterapii); 

• Szkolenie kadry pedagogicznej
w zakresie  profilaktyki zagrożeń; 

• Uczestnictwo uczniów w 
programach,  akcjach  i konkursach 
profilaktycznych; 

• Prelekcje prowadzone przez 
pracowników Policji, pedagoga 
szkolnego dotyczące 
odpowiedzialności karnej nieletnich; 

programów  

• Wychowawcy, 
nauczyciele pedagog  i 
psycholog szkolny. 

• Rada Pedagogiczna 

• Pedagog i psycholog 
szkolny 

• Pedagog i psycholog 
szkolny 

6. Kształtowanie postaw tolerancji

i szacunku wobec samego siebie

i drugiej osoby (z uwzględnieniem 

funkcjonowania młodych ludzi w 

cyberprzestrzeni); 

• rozpoznanie form dyskryminacji w 
szkole; 

• rozwijanie postawy tolerancji wobec 
odmienności religijnej, narodowej,     
rasowej, osób chorych i  
niepełnosprawnych, wymagających   
szczególnego traktowania i pomocy 

• uwrażliwienie uczniów na przejawy 
dyskryminacji w ich najbliższym     
środowisku  rówieśniczym poprzez  
rozmowy, zajęcia warsztatowe  na     

• Wychowawcy 
nauczyciele, pedagog i 
psycholog szkolny 

Cały okres 
edukacji



godzinach wychowawczych; 
• uwrażliwianie na ogromną siłę 

pozytywną/negatywną treści 
zamieszczanych w Internecie – 
rozmowy, pogadanki, projekty; 

• każdorazowe reagowanie na przejaw 
dyskryminacji; 

• rozwijanie u uczniów umiejętność 
właściwego rozwiązywania 
konfliktów (umiejętności 
mediacyjnych); 

7. Rozwijanie postaw 

demokratycznych oraz 

zaangażowania obywatelskiego 

zakładającego sprzeciw wobec 

prześladowań, wykluczenia 

i mechanizmów  je wspierających 

• zwalczanie uprzedzeń i stereotypów;
• przeciwdziałanie dyskryminacji; 
• stymulowanie postaw współpracy i 

otwartości na odmienność 
kulturową; 

• kształtowanie umiejętności zmiany 
stereotypowego i uproszczonego 
sposobu  postrzegania i 
wartościowania świata; 

• prowadzenie edukacji 
międzykulturowej  na lekcjach 
WOS, historii,        etyki i godzinach
wychowawczych; 

• Wychowawcy 
nauczyciele, pedagog i 
psycholog szkolny 

Cały okres 
edukacji

8. Poszanowanie dla tradycji. 

Wyrabianie postawy dbałości

o pamiątki kultury i pomniki 

przyrody. 

• edukacja regionalna, 
międzykulturowa i  ekologiczna; 

• współpraca z Muzeum Śląskim;   
• wzbogacanie zbiorów Izby Pamięci;  
• uczestnictwo w obchodach świąt  

narodowych i religijnych; 
odwiedzanie  miejsc pamięci;  
współpraca z Miejskim  Domem 
Kultury; 

• Nauczyciele, 
wychowawcy

Cały okres 
edukacji



Cel: Personalizacja życia i odnajdowanie swojego miejsca w rodzinie, grupie rówieśniczej, środowisku lokalnym, społeczeństwie 

obywatelskim oraz strukturach własnego państwa i Europy. 

ZADANIA FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN 

1. Integracja zespołów 

klasowych 
• Spotkania  integracyjno – adaptacyjne dla klas 

rozpoczynających naukę; 
• imprezy integracyjne (ogólnoszkolne takie jak „dzień 

pierwszoklasisty”,  wycieczki przy współudziale 
rodziców) 

• objęcie indywidualna opieką psychologiczno-
pedagogiczną uczniów mających problemy 
adaptacyjne; 

• dodatkowe zajęcia integrujące zespoły klasowe, w 
których pojawiły się trudności we współpracy 
uczniów; 

Wychowawcy klas 
Psycholog, Pedagog 
Wychowawcy klas 
Rada Młodzieżowa 
 
Psycholog, pedagog 
szkolny 

Pedagog, psycholog, 
wychowawcy 

IX, X każdego roku 
 
 
 
Cały okres edukacji 

2.Stwarzanie atmosfery 

szkoły ciekawej. 

 

• tworzenie własnej obrzędowości i rytuału  szkolnego; 
• opracowanie i wyeksponowanie na terenie  szkoły 

szczegółowego        programu imprez  na dany rok 
szkolny; 

• systematyczne  informacje o wydarzeniach szkolnych;
• osiągnięciach   uczniowskich na tablicach  

informacyjnych, szkolnych        apelach,  spotkaniach 
z rodzicami i młodzieżą; 

• promowanie talentów na terenie szkoły; 

Wszyscy nauczyciele 
Rada Uczniowska 
Wyznaczeni 
nauczyciele 
 
Rada Uczniowska 
 
Nauczyciele 
Wychowawcy 

Cały okres edukacji 

3.Wspieranie świadomości 

narodowej 
• kształtowanie więzi z krajem  ojczystym i 

świadomości        obywatelskiej;  
• kształtowanie postaw patriotycznych   oraz 

identyfikacji narodowej      i kulturowej; 
• tworzenie sytuacji wyzwalających emocjonalny 

związek z krajem       ojczystym;                                  
• zapoznanie uczniów z symbolami,  ważnymi dla kraju

i rocznicami,; 
• kontynuacja działań podejmowanych w poprzednim 

roku szkolnym w ramach obchodów uczczenia 100 – 
rocznicy odzyskania niepodległości Polski, mająca na 

Nauczyciele 
Wychowawcy 
 
Wszyscy pracownicy 
szkoły 

Nauczyciel WOS, 
historii, etyki, 
wychowawcy 
Wszyscy pracownicy 

Cały okres edukacji 



celu kształtowanie postaw obywatelskich i 
patriotycznych

• uroczyste obchody 100-lecia Powstań Śląskich

szkoły

4.Tworzenie świadomości    

europejskiej poprzez 

edukację o kulturze i 

historii Europy. 

• Prowadzenie edukacji europejskiej i 
międzykulturowej na lekcjach WOS i historii, etyki i 
godzinach wychowawczych 

Nauczyciel WOS, 
historii, etyki, 
wychowawcy 

Cały okres edukacji 

5.    Udzielanie rodzicom 

stosownej pomocy  

psychologicznej, a także       

stosownego wsparcia

w procesie         

wychowawczym. 

• spotkania z rodzicami, konsultacje,  rozmowy 
indywidualne oraz porady, 

• edukacja pedagogiczna, spotkania  interwencyjne; 
• rozmowy mediacyjne z członkami rodziny 

(rodzicami, opiekunami)  w momencie  pojawienia się
sytuacji konfliktowych w środowisku rodzinnym 
ucznia  

Pedagog i psycholog 
szkolny 
 

Cały okres edukacji 



Cel: Wdrażanie uczniów do rozpoznawania wartości oraz wzorów postępowania społecznie aprobowanych i pożądanych. 

ZADANIA FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN 

1. Kształtowanie 

wrażliwości moralnej 

młodego człowieka oraz 

odpowiedzialności za siebie 

i innych. 

 

• wskazywanie osób będących wzorem postaw 
moralnych; 

• rozwijanie, wspieranie i promowanie działalności 
woluntarystycznej      uczniów; 

• zachęcanie uczniów  do samodzielnego poszukiwania 
odpowiedzi na pytanie o osobisty wzór/ideał postaw 
moralnych; 

• przeprowadzanie i prezentacja wywiadów z ciekawymi
osobami na lekcjach  języka  polskiego i godzinach 
wychowawczych; 

• konsekwentne przestrzeganie zasad współżycia 
społecznego na terenie szkoły, reagowanie na 
niewłaściwe zachowania uczniów; 

• organizowanie imprez okolicznościowych, udział w 
akcjach charytatywnych  oraz organizowanie pomocy 
koleżeńskiej; 

Wszyscy nauczyciele 

Szkolne Koło 
Wolontariatu,  

 

Cała społeczność 
szkolna 

Wyznaczeni 
koordynatorzy
i wychowawcy 

Cały okres edukacji 

 

2. Rozwijanie u uczniów 

umiejętności oceniania 

postaw  i wartości. 

 
 

 

 

• kształtowanie umiejętności krytycznego  i 
analitycznego odbioru przekazów audiowizualnych; 

• rozmowy i zajęcia na temat norm moralnych  
nastolatka; 

• analiza czasopism dziecięcych i młodzieżowych, 
treści internetowych i próba ich wartościowania i 
weryfikacji; 

• uwrażliwianie uczniów na zagrożenia związane z 
posługiwaniem się komunikatorami;  

• uwrażliwianie młodzieży na używanie przez niektóre 
grupy technik manipulacyjnych; 

Nauczyciele, 
wychowawcy, 
pedagog, psycholog 

Cały okres edukacji 

 



3. Inspirowanie do 

wszechstronnego rozwoju 

osobowego w wymiarze 

intelektualnym, 

społecznym, zdrowotnym, 

estetycznym, moralnym i 

duchowym. 

 

 

 

 

 

 

• godziny wychowawcze oraz lekcje wychowania do 
życia w rodzinie, podejmujące tematykę:  
koleżeństwa, przyjaźni, miłości, szacunku, tolerancji, 
otwartości na potrzeby innych, pielęgnowania tradycji
rodzinnych, a także  odpowiedzialności za pełnione 
role życiowe; 

• motywowanie uczniów do podejmowania wysiłku
w celu rozwoju osobistego i świadomego planowania 
własnego życia;  

• rozwijanie kompetencji czytelniczych poprzez 
zastosowanie innowacyjnych metod pracy z książką, 
prowadzenie lekcji bibliotecznych oraz lekcji 
porównawczych „Czytanie i oglądanie 
upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i 
młodzieży poprzez akcję 

• „Uwolnij książkę” , prowadzenie warsztatów 
aktywizujących czytelnictwo, nagradzanie 
najaktywniejszych  czytelników biblioteki szkolnej, 
wzbogacenie księgozbioru szkolnego;  

Rada Pedagogiczna 

 

 

 

 

Nauczyciele 
poloniści, 
 

 

Nauczyciele 
poloniści, 
bibliotekarz, 
społeczność szkolna 

Cały okres edukacji 

4. Przygotowanie uczniów   

do samodzielnego życia

w społeczeństwie.           

Kształtowanie u nich            

umiejętności skutecznego    

rozwiązywania problemów, 

konfliktów oraz radzenia 

sobie z negatywnymi 

emocjami w akceptowany 

społecznie sposób.

• zajęcia na temat poprawnej komunikacji; 
• warsztaty, prelekcje i spotkania dotyczące 

respektowania zasad       społecznego  współżycia; 
• kształtowanie pozytywnego stosunku do świata i 

przyrody; 
• warsztaty profilaktyczne  i informacyjne  dotyczące 

ryzykownych       zachowań; 
 

Wszyscy nauczyciele,
pedagog,  psycholog 

Cały okres edukacji 

5. Tworzenie modelu 

absolwenta klasy szkoły.      

Przygotowanie uczniów do 

wyboru dalszej ścieżki 

kształcenia

• Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru 
dalszej drogi edukacji , wyboru zawodu, poziomu i 
kierunku kształcenia:

• Prowadzenie zajęć grupowych związanych 

Doradca zawodowy, 
pedagog, psycholog 
szkolny, 
wychowawcy, 
Dyrektor szkoły
Uczniowie  klas 1-6

Cały okres edukacji

 



tematycznie z obszarami: poznawanie własnych 
zasobów, świat zawodów i rynek pracy, rynek 
edukacyjny i uczenie się przez całe życie.

• Organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji
rynków pracy

• Organizacja zajęć na temat technik uczenia się, 
autoprezentacji i radzenia sobie ze stresem, rozwijania
umiejętności emocjonalno- społecznych. 

• Działania związane z doradztwem zawodowym 
planowane są w ramach wewnątrzszkolnego systemu 
doradztwa zawodowego (WSDZ – aktualizowany 
corocznie– załącznik nr.1)

Rodzice



Cel: Poprawa bezpieczeństwa.  

  1. Agresja i przemoc (w tym

cyberprzemoc i inne 

formy agresji) 

• Zapoznanie uczniów ze statutem szkoły oraz 
uwrażliwianie ich na konieczność przestrzegania norm 
społecznych; 

• Wychwycenie grupy uczniów naruszających zasady 
współżycia społecznego; 

• Organizacja lekcji wychowawczych z udziałem 
pedagoga, psychologa szkolnego, pracowników PPP
i innych specjalistów – organizowanie spotkań 
informacyjnych na temat charakterystycznych zjawisk 
patologii społecznej oraz wymagań dotyczących 
zachowania ucznia na terenie szkoły; 

• Prowadzenie i organizowanie dla rodziców pogadanek 
i prelekcji, ukierunkowanych na kształcenie 
podstawowych umiejętności wychowawczych; 

• W razie wystąpienia przejawów agresji i przemocy 
podjęcie indywidualnej pracy terapeutycznej z 
uczniem (sprawcą i ofiarą) przez pedagoga i 
psychologa: 

• umożliwienie udziału w zajęciach psychoedukacyjnych
, 

• nawiązanie współpracy z domem rodzinnym ucznia, 
• umożliwienie udziału ucznia w zajęciach 

pozalekcyjnych, organizowanych w ramach programu 
profilaktyki środowiskowej, 

• stosowanie szkolnych procedur zachowania się
w sytuacji zagrożenia zdrowia czy życia uczniów; 

• Organizowanie dla uczniów klas pierwszych 
warsztatów integracyjno – adaptacyjnych;

• Organizowanie spotkań informacyjnych na temat 
bezpieczeństwa i skutków demoralizacji 
prowadzonych przez przedstawicieli Policji, 

• Straży Miejskiej, stowarzyszeń i organizacji 
pozarządowych, 

• Edukacja społeczno – prawna ucznia, by uzyskał 

Nauczyciele, 
wychowawcy, 
pedagog, psycholog

IX każdego roku 

 

Cały rok szkolny, 
imprezy według 
szkolnego kalendarza



świadomość odpowiedzialności przed prawem
i współodpowiedzialności za porządek publiczny; 

• Spotkania z funkcjonariuszami Policji   
• Kształtowanie postawy moralnej 

współodpowiedzialności u uczniów przez 
wychowawców, pedagoga, psychologa szkolnego, 
nauczycieli przedmiotów, w trakcie zajęć grupowych   
i indywidualnych oraz działań interwencyjnych; 

• Uczestnictwo uczniów w imprezach i programach 
profilaktycznych (Środowiskowy Program 
Profilaktyki, Warsztaty: Cyberprzemoc, Agresja
i przemoc – jak sobie radzić, prelekcja: 
Odpowiedzialność karna nieletnich ; 

• Zorganizowanie i przeprowadzenie „Szkolnego 
Tygodnia Profilaktyki” – konkursy i imprezy 
tematyczne, lekcje wychowawcze, ukierunkowane
na wspieranie uczniów, zwiększenie ich poczucia 
bezpieczeństwa oraz gotowości do ujawniania 
doświadczonych osobiście lub obserwowanych 
przejawów przemocy; 

• Kontynuacja realizacji Miejskiego Programu 
Profilaktycznego mającego na celu wyposażenie 
uczniów we wzorce bezpiecznego  i właściwego 
zachowania się w sytuacjach zagrożenia; 

• Rozpowszechnienie wśród młodzieży materiałów 
informacyjnych dotyczących miejsc, w których można 
uzyskać pomoc w sytuacjach zagrożenia; 

• Coroczne badanie stanu bezpieczeństwa w szkole i jej 
otoczeniu; 

• prowadzenie na terenie szkoły monitoringu wizyjnego;
• Szkolenia Rady Pedagogicznej w zakresie 

bezpieczeństwa ucznia;  
• Uwrażliwianie rodziców – edukacja w zakresie 

przyczyn, skutków  i sposobów radzenia sobie z 
agresją i przemocą, ze szczególnym zwróceniem uwagi
na moralną odpowiedzialność dorosłych za reagowanie



w sytuacjach patologicznych; 
• Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów dotyczące 

radzenia sobie  w sytuacjach konfliktowych, 
prowadzone przez specjalistów; 

• Stosowanie procedur postępowania w sytuacjach 
zagrożenia oraz bieżące zapoznawanie z nimi 
podmiotów szkolnych; 

• Organizowanie dla uczniów zajęć mających na celu 
przygotowanie ich do prawidłowego funkcjonowania 
społecznego. Objęcie opieką ucznia zdolnego poprzez 
umożliwienie mu realizacji potrzeb i ambicji 
naukowych. Zapewnienie pomocy materialnej 
(stypendia edukacyjne) 

• jako czynnik wyrównujący szanse edukacyjne i 
rozwojowe uczniów. Umożliwienie uczniom 
korzystania z pracowni komputerowej  i internetu w 
czasie pozalekcyjnym;  

• Ochrona uczniów przed niepożądanymi treściami w 
internecie poprzez zainstalowanie programu 
zabezpieczającego; 

• Uwrażliwianie uczniów na problem cyberprzemocy; 
• Popularyzowanie wiedzy i doskonalenie umiejętności 

wychowawczych rodziców poprzez organizowanie 
szkoleń w tym zakresie oraz zachęcanie rodziców do 
korzystania z indywidualnych konsultacji 
psychologiczno – pedagogicznych w szkole, jak 
również w innych placówkach specjalistycznych; 
zamieszczanie artykułów i informacji na stronie 
internetowej szkoły; 

• Uruchomienie w razie potrzeby procedury „Niebieska 
karta”; 

2. Używanie substancji 

psychoaktywnych 

(nikotyna, alkohol, 

narkotyki, dopalacze)  

i inne współczesne 

uzależnienia (komputer, 

• Wstępna diagnoza, rozpoznanie uczniów z grup 
ryzyka, otoczenie ich opieką psychologiczno-
pedagogiczną; 

• Praca z rodziną, w której istnieje problem alkoholowy 
(pedagog, psycholog szkolny), rozmowy informujące  

Pedagog, psycholog, 
wychowawcy 

Cały rok szkolny 
Imprezy i akcje 
według szkolnego 
kalendarza 



Internet, hazard) o istocie uzależnienia oraz kierowanie rodziców i 
uczniów do odpowiednich placówek specjalistycznych 
(Ośrodki Leczenia Odwykowego, Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej, Specjalistyczna Poradnia Rodzinna, 
MOPS, itp.), objęcie opieką wychowawczą  dzieci z 
rodzin dysfunkcyjnych, oraz wskazanie tym rodzinom 
źródeł i możliwości pomocy materialnej; wskazanie 
możliwości skorzystania z terapii dla osób 
współuzależnionych, 

• Rozpowszechnianie wśród uczniów ulotek i 
materiałów dotyczących  

• uzależnień i ryzykownych zachowań; 
• Pogadanki nt. prowadzenia zdrowego stylu życia  i 

umiejętnego spędzania wolnego czasu; 
• Prelekcje i warsztaty dla rodziców i uczniów, 

prowadzone przez specjalistów w danej dziedzinie: 
program profilaktyczny „Dopalacze”, „Marihuana – 
prawda i mity”, „Teatr życia” itp. 

• Propagowanie zdrowego, wolnego od uzależnień trybu
życia - przeprowadzenie na godzinach 
wychowawczych zajęć ukierunkowanych na 
kształtowanie prawidłowych postaw i umiejętności 
dokonywania właściwych wyborów (np. poprzez 
ćwiczenie umiejętności odmawiania wypicia alkoholu 
czy zapalenia papierosa ). 

• Zachęcanie uczniów do udziału w zajęciach 
Środowiskowego Programu Profilaktyki, w celu 
wdrożenia do umiejętności prawidłowego spędzania 
czasu wolnego, 

• Uświadomienie uczniom szkodliwości używania e-
papierosów oraz innych środków zawierających 
nikotynę, 

• Zamieszczenie na stronie internetowej szkoły 
informacji dla uczniów  z zakresu tematyki uzależnień,
zagrożeń i możliwości uzyskania pomocy; 



• Praca z uczniami i ich rodzicami/opiekunami mająca 
na celu wzmocnienie więzi rodzinnych: 

3. Wagary (brak realizacji 

obowiązku szkolnego) 
• Zobowiązanie wychowawców klas do 

natychmiastowego                           i każdorazowego 
powiadamiania pedagoga o przypadkach wagarów 
ucznia;  

• Rozpoznawanie i analiza przyczyn wagarów/odmowy 
chodzenia do szkoły dokonana przez wychowawcę, 
ew. pedagoga i psychologa szkolnego;  

• Współpraca z domem rodzinnym w celu 
wypracowania wspólnego frontu wychowawczego i 
zapobieżenia występowania wagarów/odmowy 
chodzenia do szkoły u uczniów; 

• Współpraca z kuratorami sądowymi  i pracownikami 
socjalnymi; 

• Pisemne powiadomienie rodziców o przypadkach 
nieusprawiedliwionych nieobecności ich dzieci,  
pisemne upomnienia; 

• W razie potrzeby pogłębione badania ucznia w poradni
psychologiczno – pedagogicznej; 

• Przeprowadzenie z uczniami opuszczającymi zajęcia 
szkolne rozmów profilaktycznych (dot. skutków ich 
postępowania) przez pedagoga szkolnego, ewentualnie 
przedstawicieli Policji. 

  Pedagog, psycholog, 
wychowawcy 

Cały rok szkolny 

4. Kradzieże • Kształtowanie u uczniów postawy moralnej 
współodpowiedzialności poprzez pogadanki na 
lekcjach wychowawczych; 

• W przypadku zaistnienia kradzieży stosowanie 
prawnie  obowiązujących procedur postępowania; 

• W przypadku kradzieży dopilnowanie, by sprawca 
kradzieży naprawił wyrządzone szkody; 

• Nagradzanie uczniów zgłaszających znalezienie 
cennych przedmiotów; 

Wychowawcy, 
pedagog, psycholog 

Cały rok szkolny 

5. Inne współczesne 

zagrożenia – zaburzenia 

odżywiania 

• Diagnoza sytuacji szkolnej – rozmowy z uczniami, 
obserwacje, zwracanie uwagi na niepokojące zmiany w
wyglądzie uczniów; 

Nauczyciele, 
wychowawcy, 
pedagog, psycholog, 

Cały rok szkolny. 
Zajęcia według 
kalendarza imprez. 



• Współpraca z rodzicami i kierowanie w razie potrzeby 
do specjalistów; 

• „Zaburzenia Odżywiania”- zajęcia profilaktyczne w 
klasach,  prowadzone przez studentów Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego;

higienistka szkolna 

 

VIII. Sposoby ewaluacji 

 Działanie Wskaźniki ewaluacyjne 
1. Kształtowanie pozytywnego obrazu siebie poprzez: 

poznawanie swoich mocnych stron, docenianie własnych

sukcesów.  

Udział młodzieży w kołach zainteresowań. Pozytywne wypowiedzi 
na temat siebie  i swoich możliwości. 

2. Prowadzenie działań wspomagających rozwój 

uzdolnień  i talentów. 

 

Umiejętność dokonywania adekwatnej oceny własnych uzdolnień i 
osiągnięć. Wykorzystanie przez uczniów zdobytej wiedzy i umiejętności  w 
praktyce. Zdobywanie przez uczniów znaczących miejsc w konkursach . 

3. Kształtowanie umiejętności tworzenia zdrowego 

obrazu siebie samego w oparciu o własne zasoby oraz

właściwego reagowania na informacje zwrotne (z 

uwzględnieniem funkcjonowania  w 

cyberprzestrzeni); 

Tworzenie przez młodzież  stabilnego obrazu siebie. Ankieta , obserwacja, 
rozmowy. 

4. Stworzenie jednolitego, akceptowanego oraz 

respektowanego przez nauczycieli i uczniów 

katalogu zachowań uczniów  w klasie i na terenie 

szkoły. 

Analiza dokumentacji 

5. Rozpoznanie środowiska rodzinnego uczniów i ich 

potrzeb. 
Dokumentacja z podjętych działań, proponowanych rozwiązań i ich efektów 

6. Budowanie pozytywnych postaw nauczycieli wobec 

uczniów oraz rozwijanie umiejętności współpracy z 

rodzicami i pozyskiwanie ich jako sojuszników działań 

wychowawczych i  profilaktycznych, prowadzonych 

przez szkołę oraz wspieranie rodziców w ich roli 

pierwszych wychowawców. 

Utrzymywanie dobrego kontaktu nauczycieli  z rodzicami. 

Widoczne zaangażowanie rodziców w życie szkoły. Liczny udział rodziców 
w zebraniach         i prelekcjach. Rozumienie przez rodziców potrzeb i 
problemów dzieci. Utrzymywanie dobrego kontaktu nauczycieli z 
rodzicami. 

Ankieta dla rodziców każdego 
7. Kształtowanie wśród uczniów postawy moralnej Dokumentowanie podjętych działań. Umiejętne zachowanie się uczniów w 



odpowiedzialności w celu wyeliminowania negatywnych

zjawisk społecznych w szkole (np. przemoc, agresja, 

kradzieże, używanie substancji psychoaktywnych). 

Wdrażanie do przestrzegania norm kulturalnego 

postępowania zarówno w szkole jak   i miejscach 

publicznych. Nabywanie umiejętności  stosownego 

doboru stroju i adekwatnego zachowania w różnych 

okoliczności. 

różnych sytuacjach życiowych 

8. Profilaktyka adresowana do uczniów, rodziców i 

nauczycieli, mająca na celu promocję zdrowego stylu 

życia. Kształtowanie umiejętności aktywnego spędzania 

czasu wolnego (jako alternatywy dla nudy, 

bezsensowności a także  spędzania dużej ilości czasu 
przed komputerem); 

Umiejętność aktywnego wypoczynku, dbałość o własne zdrowie i 
bezpieczeństwo przez uczniów. 
Ankieta dla uczniów i rodziców nt. sposobów spędzania wolnego czasu. 
Dokumentowanie podjętych działań. 
Dyplomy i nagrody zdobyte w konkursach 

9. Kształtowanie postaw tolerancji i szacunku wobec 

samego siebie  i drugiej osoby (z uwzględnieniem 

funkcjonowania młodych ludzi w cyberprzestrzeni); 

Zrozumienie i szacunek dla innych postaw, poglądów i odmienności.
Ankieta dla uczniów 

10. Rozwijanie postaw demokratycznych oraz 

zaangażowania obywatelskiego zakładającego sprzeciw 

wobec prześladowań, wykluczeniu i mechanizmów je 

wspierających 

Rozwijanie prawidłowych postaw opartych na równouprawnieniu, akceptacji
i szacunku 

11. Poszanowanie dla tradycji. Wyrabianie postawy 

dbałości  o pamiątki kultury i pomniki przyrody.
Zrozumienie i szacunek dla tradycji. Rozumienie przez uczniów pojęć 
„patriotyzm”, „honor”, „ojczyzna”. Godne zachowanie w czasie 
uroczystości. Wzrost świadomości ekologicznej 

12. Integracja zespołów klasowych Obserwowana wśród uczniów wzajemna pomoc, zrozumienie, współpraca, 
zaangażowanie  w życie szkoły

13. Stwarzanie atmosfery szkoły ciekawej. Pozytywna ocena w ankietach przeprowadzonych wśród uczniów i rodziców.
Prezentowanie przez uczniów własnych osiągnięć, wykorzystywanie 
zdobytych umiejętności poprzez różnego rodzaju aktywność na terenie 
szkoły; Udział w zajęciach dodatkowych. 

14. Tworzenie świadomości europejskiej poprzez edukację o

kulturze i historii Europy. 

Świadomość przynależności do Europy. Ogólna znajomość kultur i 
zwyczajów krajów UE. 

15.

Udzielanie rodzicom stosownej pomocy  

psychologicznej  a także stosownego wsparcia w 

procesie wychowawczym 

Dobra współpraca z rodzicami, zwracanie się przez rodziców po pomoc do 
szkoły, dokumentowanie podjętych działań. 

16. Kształtowanie wrażliwości moralnej młodego człowieka 

oraz odpowiedzialności za siebie i innych. 

Widoczne pozytywne efekty samopomocy koleżeńskiej i postawy 
odpowiedzialności za przyjęte obowiązki. 



17. Rozwijanie u uczniów umiejętności oceniania 

postaw  i wartości. 

Rozwijanie prawidłowych relacji międzyludzkich. Umiejętność radzenia 
sobie przez uczniów z własnymi emocjami. 
Wiedza uczniów na temat wspomnianych zagrożeń. 

18. Inspirowanie do wszechstronnego rozwoju 

osobowego  w wymiarze intelektualnym, 

społecznym, zdrowotnym, estetycznym, 

moralnym i duchowym. 

Rozwiązywanie w akceptowany społecznie sposób konfliktów, 
nawiązywanie przez uczniów relacji długotrwałego koleżeństwa. 
Rozwijanie przez uczniów własnych zdolności, angażowanie się  w działania
pozaszkolne; Umiejętność dzielenia się przez uczniów swoimi planami i 
marzeniami.

19. Przygotowanie uczniów do samodzielnego życia w 

społeczeństwie. Kształtowanie u nich umiejętności 

skutecznego rozwiązywania problemów, konfliktów 

oraz radzenia sobie  z negatywnymi emocjami w 

akceptowany społecznie sposób. 

Umiejętne radzenie sobie z własnymi emocjami, bycie asertywnym, 
pozytywne opinie  o zachowaniach uczniów. 

20. Tworzenie modelu absolwenta szkoły.  

Przygotowanie uczniów do  wyboru szkoły   

ponadpodstawowej.  

Umiejętność podjęcia decyzji odnośnie własnego dalszego kształcenia. 
Umiejętność oceny własnych osiągnięć i stawiania sobie celów na 
przyszłość.
Umiejętność zaplanowania optymalnej drogi kształcenia, uwzględniającej 
indywidualne możliwości edukacyjne.

21. W obszarze: Agresja i przemoc (w tym cyberprzemoc

i inne formy agresji). 

Ankieta dotycząca bezpieczeństwa. Obserwacje. 

22. W obszarze: Używanie substancji psychoaktywnych 

(nikotyna, alkohol, narkotyki, dopalacze) i inne 

współczesne uzależnienia (komputer, Internet, hazard).

Ankieta. Obserwacje. 

23. W obszarze: Wagary (brak realizacji obowiązku 

szkolnego). 

Analiza dokumentów szkolnych – frekwencja. 

24. W obszarze: Kradzieże. Brak incydentów na terenie szkoły. 

25. Inne współczesne zagrożenia – zaburzenia odżywiania. Ankieta. Obserwacja. 


