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UCHWAŁA NR 1/2021/2022 
Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 6 im. Wł. Puchalskiego w Jeleniej Górze 

z dnia 15 września 2021r. 
 

w sprawie uchwalenia Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 
Szkoły Podstawowej nr 6 im. Włodzimierza Puchalskiego w Jeleniej Górze 

na rok szkolny 2021/2022 
 

Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 
r. poz. 1082), Rada Rodziców, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, postanawia: 

 
 
 

§ 1 
 

Uchwalić Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 6 
obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym 
skierowane do uczniów, przeznaczony do realizacji przez nauczycieli, 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 
 
 

§ 2 
 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 6 
realizowany będzie w roku szkolnym 2021/2022 

 
 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi szkoły. 
 
 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Katarzyna Chmielewska 
…………..…………………… 

(Przewodnicząca Rady Rodziców) 
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Zatwierdzony przez Radę Rodziców w dniu 15 września 2021r. 
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Podstawa prawna: 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.). 

 Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 

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

 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.). 

 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.). 

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082). 

 Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst 

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

 Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.). 

 Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 

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

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form 

prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, 

informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1449). 

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

  „Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny” 

- zbiór zaleceń uwzględniający sytuację epidemiologiczną, w tym dotyczących pomocy 

psychologicznej w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19. 

 Statut Szkoły Podstawowej nr 6 im. Włodzimierza Puchalskiego w Jeleniej Górze 

Ponadto wykorzystano: 

 Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i 

rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego” – sporządzony na zlecenie MEiN 

(oparty na wynikach badań wśród uczniów, rodziców, nauczycieli w okresie kwiecień 2020 – styczeń 

2021). 
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Zagadnienia zawarte w niniejszym dokumencie: 
  

I. Wprowadzenie do programu. 

II. Misja i wizja szkoły. 

III. Zadania szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 

IV. Cele programu wychowawczo – profilaktycznego. 

V. Podstawowe zasady realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego. 

VI. Treści i działania o charakterze wychowawczo – profilaktycznym. 

VII. Zadania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego (WSDZ). 

VIII. Udział uczniów w obchodach rocznic, wydarzeń historycznych, świąt państwowych i uroczystościach 

szkolnych. 

    IX. Zadania do realizacji. 

    X. Zagadnienia wychowawczo - profilaktyczne przewidziane do realizacji w klasach I, II,       

III, IV, V, VI, VII, VIII. 

     XI. Przewidziane efekty podejmowanych działań wychowawczo-profilaktycznych. 

     XII. Ewaluacja. 

     XIII. Załączniki: 

 

Zał.1 - Plany działań  wychowawczo - profilaktycznych realizowanych w roku szkolnym 2021/2022 w 

poszczególnych klasach. 
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I. WPROWADZENIE DO PROGRAMU. 

 Zadania wychowawcze szkoły są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest wszechstronny 

rozwój ucznia w wymiarze emocjonalnym, społecznym, kulturalnym, moralnym, ekologicznym, zdrowotnym i 

intelektualnym. Szkoła jako środowisko wychowawcze ma za zadanie wspomagać uczniów w osiąganiu 

wszechstronnego rozwoju, kształtować postawy, umożliwić korygowanie deficytów w celu optymalizacji 

osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zapobiegać zagrożeniom poprzez profilaktykę, przeciwdziałanie 

istniejącym zagrożeniom i wsparcie uczniów w trudnych sytuacjach. 

Program powstał w oparciu o wyniki obserwacji, badań ankietowych, rozmów i konsulatacji z nauczycielami, 

rodzicami i przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego oraz wytycznych MEiN. 

 

II. MISJA I WIZJA SZKOŁY. 

 

Misja szkoły. 

 

 We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i 

godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i 

Podstawowych Wolności. 

Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, 

patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Kultywujemy tradycje oraz 

ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo - wychowawcze orientujemy na dobro 

podopiecznych (tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego 

rozwoju uczniów), a także ich dalszy los. Pracujemy z dziećmi w oparciu o nowoczesne programy kształcenia 

ogólnego i stosujemy efektywne technologie nauczania, a także kształcenia. Przygotowujemy dzieci do 

świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról 

społecznych. Ściśle współdziałamy z rodzicami (którzy są najlepszymi sojusznikami nauczycieli, zwłaszcza 

wychowawców) oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju. Ustawicznie 

diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego oraz wszystkich, bezpośrednich podmiotów 

szkoły. Okresowo przeprowadzamy wewnętrzne badanie, diagnozowanie i ocenianie jakości pracy szkoły, a 

wyniki ewaluacji skutków działań statutowych i pozastatutowych wykorzystujemy do stałego doskonalenia 

działalności szkoły we wszystkich obszarach jej funkcjonowania. 

 

 

Wizja szkoły: 

 

Jesteśmy szkołą nowoczesną, bezpieczną i przyjazną. Pracujemy jako zespół, szanując i wspierając 

się nawzajem. Uczymy kreatywności, z jednoczesnym naciskiem na odpowiedzialność za własne decyzje. 

Jesteśmy otwarci na świat i zmiany w nim zachodzące, chętni do czerpania z jego dorobku naukowego i 

kulturowego. 

Nasza szkoła jest zakorzeniona w tradycji lokalnej i narodowej. Kształcimy swoich wychowanków w oparciu o 

szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie systemu wartości, dziedzictwa kulturowego i historycznego. 

Każdy uczeń w naszej szkole osiąga sukces na miarę swoich możliwości, uczy się żyć w środowisku i dla 

środowiska. Kształtujemy w uczniach wrażliwość na dobro, prawdę i piękno. Najwyższym dobrem jest dla nas 

uczeń. 
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III. ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNEGO 

 

1. Założenia ogólne. 

Zgodnie ze wskazaniami działalność wychowawczo-profilaktyczna w naszej szkole polega na prowadzeniu 

działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie 

pełnej dojrzałości w sferze: 

1) fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na  

prowadzenie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz podejmowania zachowań prozdrowotnych; 

2) psychicznej - ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw  

sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego 

rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, 

rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych oraz zapewnienie wsparcia 

psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji wywołanej pandemią COVID-19 (zapewnienie 

dodatkowej opieki i pomocy na terenie szkoły, poczucie bezpieczeństwa); 

3) społecznej - ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na 

umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania 

ról społecznych, rozwijania umiejętności budowania prawidłowych relacji (rówieśniczych oraz 

międzypokoleniowych ze szczególnym uwzględnieniem relacji w rodzinie); 

4) aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym 

docenienie  znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia. 

 

Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną wśród 

uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Działalność ta odbywać się będzie w formie 

pogadanek, zajęć warsztatowych, treningów umiejętności, debat, szkoleń, spektakli teatralnych, festynów, a 

także w innych postaciach uwzględniających wykorzystywanie aktywnych metod pracy. 

2. Zadania. 

1) budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia; 

2) kształtowanie: 

- hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu, 

- właściwych postaw wobec zdrowia fizycznego i psychicznego, 

 wszechstronnego, harmonijnego rozwoju emocjonalnego i społecznego ucznia (rodzina, szkoła, 

środowisko lokalne), 

 przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i 

nauczycieli, a także nauczycieli i rodziców, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz 

nauczycielami, 

 umiejętności racjonalnego korzystania z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia 

wykorzystujących technologie informacyjno- komunikacyjne; 

3) wzmacnianie u uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną; 

4) rozwijanie i wspieranie wolontariatu; 

5) zaznajomienie z zagrożeniami dla bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowych reakcji na te 

zagrożenia; 
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6) edukacja uczniów, rodziców i pracowników szkoły w zakresie uzależnień (alkohol, narkotyki, dopalacze, 

papierosy, e-papierosy leki psychotropowe); 

7) przeciwdziałanie przemocy i agresji w tym cyberprzemocy; 

8) współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym; 

9) kształtowanie wśród uczniów postawy tolerancji i otwartości wobec odmienności przekonań, postaw i 

wartości. 

 

IV. CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO:   

1. Kształtowanie potencjału intelektualnego (dążenie do prawdy, znajomość własnych wartości, poszukiwanie 

i rozwój zainteresowań, ciekawość poznawcza, kreatywność). 

  

2. Rozwijanie uczuć i emocji (kształtowanie wrażliwości emocjonalnej, świadome dokonywanie wyborów, 

rozwój kultury osobistej i kultury słowa, tolerancja  i poszanowanie dla różnych religii, kultur i tradycji). 

3. Komunikacja społeczna (formy komunikacji, poszanowanie dla drugiego człowieka, akceptacja praw 

drugiego człowieka, asertywność, utrwalanie bezpiecznych zachowań, kształtowanie dyscypliny, umiejętność 

pracy  w zespole, inicjowanie własnej aktywności, kształtowanie inicjatywności  i przedsiębiorczości, 

poszanowanie dorobku własnego narodu i lokalnej społeczności, aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym 

klasy, szkoły, środowiska, rozwijanie samodyscypliny). 

  

4. Kształtowanie systemu wartości (obiektywna ocena własnego zachowania, przestrzeganie norm społeczno-

moralnych, tworzenie hierarchii wartości, kształtowanie własnej odpowiedzialności, wypracowywanie 

twórczych postaw, kształtowanie wrażliwości na walory estetyczne i wartości moralne. 

  

5. Dojrzałość fizyczna (dbanie o własne ciało, profilaktyka zdrowia fizycznego  i psychicznego, 

kształtowanie prawidłowych postaw wobec przyrody, umiejętność radzenia sobie z problemami, 

dojrzałość społeczna). 

6. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny. 

 

Reasumując nacisk należy położyć na: 

• wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu, 

szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających 

bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); 

•  wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej, formowanie 

u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób; 

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

• rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania; 

• ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności; 

• rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; 

• wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w 

sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat; 

• wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji; 

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

odpowiedzialności za zbiorowość; 
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• zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania 

własnego warsztatu pracy. 

Działalność wychowawczo - profilaktyczna naszej szkoły jest jednolitym, zintegrowanym  z nauczaniem, 

procesem dydaktyczno-wychowawczym realizowanym przez wszystkich pracowników szkoły podczas zajęć 

edukacyjnych, zajęć pozalekcyjnych, wychowawczych, tematycznych i specjalistycznych w ścisłej współpracy 

z rodzicami, placówkami oświatowymi, instytucjami kultury oraz instytucjami wspomagającymi (i innymi 

mającymi na celu wspieranie dziecka w rozwoju). Program wychowawczo - profilaktyczny zakłada realizację 

wymienionych celów poprzez szczegółowe zadania wychowawczo -profilaktyczne, skonstruowane i dobrane 

odpowiednio dla danego wieku oraz możliwości ucznia. 

 

V. PODSTAWOWE ZASADY REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO 

  

1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej znają założenia programu i są jego współtwórcami w 

kolejnych etapach realizacji. 

2. Wszyscy pracownicy szkoły przy współudziale rodziców i prawnych opiekunów uczniów zgodnie 

realizują program wychowawczo-profilaktyczny podejmując współodpowiedzialność za efekty jego 

realizacji. 

3. Wszyscy własnym przykładem i konsekwencją wspomagają się wzajemnie  w zwalczaniu problemów, 

przyjmując za nadrzędny cel rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości. 

 

 VI. TREŚCI I DZIAŁANIA O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNYM 

  

1.  Podwyższenie jakości pracy szkoły: 

Osiągnięcia ucznia: Uczeń jest motywowany do nauki i ma możliwość rozwijania swoich zdolności oraz 

uzupełniania braków. 

Działania szkoły: 

➢ kształcenie się nauczycieli w celu zapoznania się z nowatorskimi technikami, metodami nauczania, 

diagnozowania itp.; 

➢ rozszerzenie wiedzy nauczycieli o takie zagadnienia jak wiedza na temat uzależnień, przeciwdziałania 

agresji i przemocy rówieśniczej, postępowanie w konkretnych przypadkach i stosowanie form pomocy 

uczniom; 

➢ zdobywanie przez nauczycieli dodatkowych kwalifikacji; 

➢ diagnoza zdolności i trudności uczniów; 

➢ współpraca z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej; 

➢ systematyczne sprawdzanie poziomu wiedzy ucznia (odpytywanie, sprawdziany itp.); 

➢ wprowadzanie elementów oceniania kształtującego; 

➢ zapoznanie uczniów z różnymi technikami uczenia się; 

➢ działanie kół zainteresowań; 

➢ organizowanie zajęć pozaszkolnych: wycieczki, lekcje muzealne, wyjazdy do teatru itp.  ➢ alternatywne 

sposoby spędzania czasu wolnego; 

➢ zachęcanie uczniów do uczestnictwa w indywidualnych zajęciach wspierających; 
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➢organizacja pomocy pedagogiczno-psychologicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 

➢ pomoc uczniom w przygotowaniu do konkursów; 

➢ zachęcanie uczniów do udziału w konkursach pozaszkolnych  z ukierunkowaniem na konkursy o wysokiej 

randze, których organizatorem jest Dolnośląski Kurator Oświaty; 

➢ dbanie o wysoki poziom artystyczny prezentowanych uroczystości i imprez szkolnych; 

➢ stosowanie ciekawych, różnorodnych metod pracy; 

➢ stwarzanie życzliwej, przyjaznej atmosfery w pracy; 

➢ włączanie rodziców w proces dydaktyczny: nadzór procesu uczenia się  w domu, uwrażliwianie na wczesną 

diagnozę trudności; 

➢ prezentacja dorobku szkoły np. w czasie „Otwartych Drzwi”;   

➢ udział rodziców w zajęciach otwartych; 

➢ systematyczne omawianie efektów realizacji planu wychowawczo-profilaktycznego w szkole. 

Osiągnięcia ucznia: Uczeń korzysta z bazy szkoły. 

Działania szkoły: 

➢ uczenie świadomego korzystania z komputera i Internetu jako narzędzia pracy; 

➢ zapoznanie uczniów ze zjawiskiem cyberprzemocy i formami obrony przed nią; 

➢ podejmowanie działań związanych z cyberprzemocą i przeciwdziałania agresji;   

➢podejmowanie działań związanych z wychowaniem do życia w rodzinie; 

➢ minimalizowanie negatywnych zjawisk i postaw grupy uczniów względem rówieśników m.in. wyśmiewanie, 

przezywanie, zaczepianie, prowokowanie, przeklinanie, wulgarne wpisy w Internecie, na Facebooku itp.;   

➢ planowanie i weryfikowanie działań wychowawczo-profilaktycznych zgodnie z bieżącymi potrzebami 

uczniów oraz aktywizowanie ich podczas tworzenia tematów godzin wychowawczych i ich realizacji; 

➢ systematyczne wzbogacanie księgozbioru biblioteki szkolnej; 

➢ wyposażanie sal lekcyjnych w nowoczesne pomoce naukowe; 

➢bezpieczne korzystanie z placu zabaw; 

➢ bezpieczne korzystanie z boiska wielofunkcyjnego; 

➢ korzystanie przez uczniów z oferty zajęć pozalekcyjnych. 

  

Osiągnięcia ucznia: Uczeń systematycznie przygotowuje się do sprawdzianów, egzaminów. 

  

Działania szkoły: 

➢ przygotowanie do sprawdzianów/egzaminu ósmoklasisty poprzez systematyczne sprawdzanie wiedzy 

uczniów;   

➢ analizowanie wyników próbnych sprawdzianów/egzaminów, informowanie uczniów i rodziców  o wynikach; 

➢ wdrażanie działań naprawczych. 

  

2. Kształtowanie człowieka świadomego własnej kultury narodowej, potrafiącego swobodnie poruszać 

się we współczesnym świecie. 

  

Osiągnięcia ucznia: Uczeń poznaje siebie i swoją grupę rówieśniczą, zdobywa umiejętności ważne  w 
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kontaktach z innymi ludźmi 

  

Działania szkoły: 

➢ organizowanie zajęć lub warsztatów integrujących zespoły klasowe; 

➢ imprezy i wycieczki klasowe; 

➢ zajęcia edukacyjne i koła zainteresowań; 

➢ integracja zespołów klasowych; 

➢ organizowanie zajęć wspomagających rozwój osobisty w oparciu o doradztwo zawodowe. 

  

Osiągnięcia ucznia: Uczeń zna swoje prawa i obowiązki. 

  

 

Działania szkoły: 

➢    zapoznanie uczniów z konstytucją, Konwencją Praw Dziecka; 

➢ zapoznanie ze statutem szkoły, regulaminami oraz procedurami, programem wychowawczo- 

profilaktycznym; 

➢ stworzenie poczucia bezpieczeństwa w szkole; 

➢ położenie nacisku na działania przeciwdziałania agresji z uwzględnieniem cyberprzemocy; 

➢ organizowanie uczniom bezpiecznych przerw; 

➢ udostępnienie uczniom numerów telefonów, pod którymi mogą znaleźć pomoc; 

➢ ukazanie zasad funkcjonowania najważniejszych organizacji międzynarodowych, działających na rzecz 

rozwoju społeczeństwa; 

➢ klasowe kontrakty ucznia i nauczyciela; 

➢ planowanie i weryfikowanie działań wychowawczych zgodnie z bieżącymi potrzebami uczniów oraz 

aktywizowanie ich podczas tworzenia tematów godzin wychowawczych i ich realizacji.   

Propozycje tematów godzin wychowawczych: zachowanie i kultura osobista uczniów, akceptacja, 

przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu z uwzględnieniem tematyki niepełnosprawności, współpraca  w 

grupie, jedność klasowa, wspólnota szkolna, integracja, wzajemny szacunek, tolerancja, poprawa wzajemnych 

relacji w grupie, przeciwdziałanie agresji  i przemocy, uzależnienie od komputera, zagrożenia wynikające z 

korzystania  z Internetu, właściwe korzystanie z Internetu, cyberprzemoc, bezpieczeństwo, wychowanie 

seksualne okresu dojrzewania, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych, sposoby 

rozładowywania napięcia emocjonalnego, 

  

Osiągnięcia ucznia: Uczeń zna i pielęgnuje tradycje narodowe, mając jednocześnie poczucie bycia 

Europejczykiem. 

  

Działania szkoły: 

➢ kształtowanie uczuć patriotycznych poprzez uroczystości szkolne związane  z obchodami świąt 

narodowych; 

➢ aktywny udział uczniów w koncertach polskich pieśni patriotycznych oraz wszelkich uroczystościach 

państwowych; 
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➢ poznawanie historii Polski, naszych narodowych tradycji, jak również miejsca i roli Polski w Europie: 

• organizacja konkursów tematycznych oraz wycieczek edukacyjnych; 

• ukazanie konieczności nauki języków obcych; 

• poznawanie najbliższej okolicy, zabytków, tradycji i rzemiosła; 

• przybliżenie uczniom tradycji i zwyczajów panujących w innych krajach;   

• opieka nad miejscami pamięci narodowej; 

➢ udział w konkursach tematycznych. 

  

Osiągnięcia ucznia: Uczeń potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. 

Działania szkoły: 

➢ stwarzanie sytuacji do wykorzystywania w życiu codziennym umiejętności praktycznych zdobytych podczas 

zajęć; 

➢ wykorzystywanie wiedzy informatycznej: encyklopedie multimedialne, Internet, grafika komputerowa; 

➢ organizowanie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego korzystania ze wszystkich rodzajów 

informacji oraz bycia świadomym odbiorcą środków masowego przekazu; 

➢ uświadomienie zalet i wad korzystania ze środków masowego przekazu; 

➢ udział w konkursach przedmiotowych i tematycznych; 

 

3. Kształtowanie człowieka tolerancyjnego, wrażliwego na potrzeby innych, znającego zasady dobrego 

zachowania. 

  

Osiągnięcia ucznia: Uczeń zna i stosuje zasady dobrego zachowania. 

  

Działania szkoły: 

➢ lekcje wychowawcze poświęcone kulturze osobistej uczniów, podstawowym zasadom dotyczącym 

stosownego ubioru; 

➢ zajęcia warsztatowe, lekcje wychowawcze poświęcone sposobom porozumiewania się i zachowania w 

różnych sytuacjach; 

➢ planowanie i weryfikowanie działań wychowawczo-profilaktycznych  zgodnie  z bieżącymi potrzebami 

uczniów oraz aktywizowanie ich podczas tworzenia tematów godzin wychowawczych i ich realizacji; 

➢ systematyczne reagowanie na przejawy złego zachowania; 

➢ uwrażliwianie rodziców na właściwe postawy i zachowanie dzieci; 

➢uświadamianie uczniom potrzeby tolerancji i opieki w stosunku do uczniów najmłodszych 

  

Osiągnięcia ucznia: Uczeń panuje nad swoimi emocjami, nie przejawia agresji. 

  

Działania szkoły: 

➢ zajęcia na temat pokojowego rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie  w trudnych sytuacjach;   

➢ zajęcia mające na celu ograniczenie zachowań agresywnych; 

➢ konsekwentne reagowanie na przejawy agresji; 

➢ przestrzeganie obowiązujących w szkole zasad przeciwdziałania przemocy, określającego obowiązujące 
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normy, procedury działania oraz sposoby reagowania w przypadku agresji; 

➢ budowanie przyjaznej atmosfery zachęcającej uczniów do wspólnego rozwiązywania ich problemów; 

➢ pomoc w budowaniu autorytetu pedagogów szkolnych jako ludzi mogących pomóc w rozwiązywaniu 

trudnych problemów uczniowskich. 

  

Osiągnięcia ucznia: Uczeń aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym. 

  

Działania szkoły: 

➢ organizowanie lekcji muzealnych, wyjść do teatru, kina itp.; 

➢ organizowanie życia kulturalnego na terenie szkoły (występy, konkursy, itp.); 

➢ stymulowanie wrażliwości czytelniczej – akcje związane z czytaniem książek przez nauczyciela, rodzica itp. 

np. W ramach akcji "Nocne czytanie", "Dzień książki"; 

➢ konkursy czytelnicze; 

➢ organizowanie akademii okolicznościowych; 

➢ przygotowanie programów artystycznych z okazji np. świąt Bożego Narodzenia, Wigilii szkolnej, Dnia Babci 

i Dziadka, Festynu Rodzinnego itp.; 

➢ organizacja Dni Patrona Szkoły; 

➢ udział w konkursach zewnętrznych o wysokiej randze; 

➢ współudział szkoły w imprezach wychowawczo-profilaktycznych organizowanych poza szkołą. 

  

Osiągnięcia ucznia: Uczeń jest otwarty na potrzeby innych, aktywnie angażuje się w pomoc oraz działania 

wolontariatu. 

  

Działania szkoły: 

➢ organizowanie pomocy w nauce uczniom słabszym; 

➢ udział uczniów w akcjach charytatywnych oraz Szkolnego Koła Wolontariatu; 

➢ praca na rzecz pomocy bezdomnym zwierzętom; 

➢ włączenie się w pomoc dzieciom niepełnosprawnym;   

➢ współpraca z instytucjami wychowawczymi; 

➢ samopomoc uczniowska. 

  

Osiągnięcia ucznia: Uczeń jest tolerancyjny. 

  

Działania szkoły: 

➢ organizowanie godzin wychowawczych dotyczących komunikacji międzyludzkiej; 

➢ kształtowanie umiejętności współżycia z ludźmi pokrzywdzonymi przez los: lekcje poświęcone osobom 

niepełnosprawnym, starości, chorobom. 

  

4. Kształtowanie człowieka prowadzącego zdrowy tryb życia, wolnego od uzależnień, dbającego o 

środowisko naturalne. 
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Osiągnięcia ucznia: Uczeń zna i przyjmuje postawy sprzyjające zdrowiu. 

 

Działania szkoły: 

➢ prowadzenie zajęć o tematyce zdrowotnej oraz roli sportu: zdrowe odżywianie, higiena psychiczna, higiena 

osobista, kultura organizowania wolnego czasu; 

➢ zajęcia poświęcone zdrowiu psychicznemu uczniów; 

➢ zorganizowanie Dnia Sportu; 

➢ wycieczki piesze i rowerowe warsztaty tematyczne współpraca z pielęgniarką szkolną; 

➢ uwrażliwianie rodziców na przestrzeganie zdrowego sposobu odżywiania się: wyposażanie dzieci w drugie 

śniadanie, ograniczenie spożywania produktów wysokokalorycznych, a jednocześnie szkodliwych dla zdrowia, 

podkreślanie roli ruchu, ograniczenie dzieciom czasu spędzanego przed telewizorem, komputerem itp.; 

➢ spożywanie mleka i owoców w szkole; 

➢ realizacja programów wychowawczo-profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia; ➢ współudział 

szkoły w imprezach wychowawczo-profilaktycznych organizowanych poza szkołą; 

 ➢ szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. 

Osiągnięcia ucznia: Uczeń żyje w zgodzie z przyrodą, ma świadomość odpowiedzialności za nią. 

  

Działania szkoły: 

➢ organizowanie zajęć w terenie; 

➢ kształtowanie potrzeby dbałości o własne środowisko; 

➢ organizowanie Dnia Ziemi oraz akcji Sprzątania Świata; 

➢ organizacja zajęć o tematyce proekologicznej; 

➢ udział w konkursach ekologicznych; 

➢ wyrabianie nawyków odpowiedzialnego korzystania z zasobów natury (segregowanie odpadów, oszczędne 

korzystanie z wody i energii); 

➢ inspirowanie działalnością patrona szkoły do kształtowania postaw proekologicznych. 

  

Osiągnięcia ucznia: Uczeń jest świadomy szkodliwego działania używek. 

  

Działania szkoły: 

➢ propagowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałaniu nadwadze i otyłości; 

➢ zajęcia, warsztaty, programy profilaktyczne, dyskusje na temat szkodliwości używek, dopalaczy, 

organizowanie spektakli profilaktycznych; 

➢ kontynuowanie działań mających na celu nabycie przez uczniów wiedzy na temat zagrożeń wynikających 

ze stosowania różnego rodzaju używek m.in. narkotyków, dopalaczy; 

➢ projekcje filmowe; 

➢ program profilaktyczny. 

  

5. Wychowanie człowieka świadomego korzyści oraz zagrożeń wynikających z rozwoju cywilizacji, 
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dbającego o bezpieczeństwo własne i innych. 

  

Osiągnięcia ucznia: Uczeń zna zagrożenia wynikające z rozwoju cywilizacji i potrafi im zapobiegać. 

  

Działania szkoły: 

➢ organizacja zajęć z zakresu wychowania komunikacyjnego; 

➢ zajęcia, spotkania, pogadanki z przedstawicielami policji, dotyczące bezpiecznej drogi do szkoły oraz 

cyberprzemocy; 

➢ przeprowadzenie próbnej ewakuacji z budynku szkolnego; 

➢ warsztaty, zajęcia poświęcone bezpiecznej drodze do szkoły, kontaktom  z nieznajomymi itp.; 

➢ nauka pierwszej pomocy przedlekarskiej; 

➢ zapoznanie uczniów z regulaminami szkoły, procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa; 

➢ organizacja pogadanek, zajęć warsztatowych dotyczących bezpieczeństwa; 

➢ zpoznanie uczniów z numerami alarmowymi; 

➢ realizacja programów  dotyczących zasad udzielania I pomocy przedmedycznej. 

➢ prowadzenie spotkań z zakresu edukacji prawnej dla uczniów i wychowanków, dotyczących m.in. 

konsekwencji prawnych stosowania różnych form przemocy. 
 
VII. Zadania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego (WSDZ) 

Cele programu WSDZ: 

1. Rozwijanie aktywności poznawczej uczniów w kierunku właściwej samooceny swoich możliwości 

psychofizycznych. 

2. Poznawanie przez uczniów własnej osobowości w określaniu przydatności zawodowej.   

3. Kształtowanie świadomych decyzji w wyborze zawodu i szkoły. 

4. Aktywizowanie uczniów do poznawania różnych grup zawodowych. 

5. Inspirowanie do poznawania kierunków kształcenia i wymagań edukacyjnych w szkołach średnich. 

6. Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, przełamywanie barier środowiskowych oraz kształtowanie 

właściwych relacji społecznych. 

7. Poznawanie rynku pracy oraz zjawisk preorientacji, mobilności zawodowej  i bezrobocia. 

8. Aktywizowanie rodziców w proces wychowawczy dziecka dotyczący wyboru zawodu i właściwej 

szkoły średniej. 

9. Włączanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w proces orientacji  i doradztwa zawodowego w 

szkole. 

10. Prowadzenie diagnozy środowiska szkół średnich (ranking)  i przedstawianie ofert edukacyjnych 

uczniom i zmian na rynku pracy. 

 

W ramach pracy z  nauczycielami: 

 określenie zadań dotyczących orientacji i poradnictwa zawodowego w ramach programu 

wychowawczo-profilaktycznego szkoły, 

 realizacje działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej i przyszłego 

pracownika,   

 prowadzenie zróżnicowanych metod aktywnego poznania zawodów, osobowości i kierunków 
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kształcenia oraz rynku pracy, 

 zapoznawanie się z zawodami przyszłości na rynku krajowym, 

 współpracę z Publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i Urzędem Pracy w zakresie 

orientacji zawodowej. 

W ramach pracy z uczniami: 

 poznawanie różnych zawodów, 

 autodiagnoza preferencji i zainteresowań zawodowych w odniesieniu do specyfikacji wybieranych 

zawodów,   

 konfrontowanie własnej samooceny z wymaganiami szkół i zawodów, 

 poznawanie struktury i warunków przyjęć do szkół średnich (logowanie internetowe), 

 analiza potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na lokalnym, krajowym i unijnym rynku pracy,   

 grupowe zajęcia aktywizujące prawidłowy wybór zawodu i szkoły (np. warsztaty), 

 wskazywanie możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych w systemie pozaświatowym, 

 kształtowanie umiejętności świadomego i realistycznego wyboru i poszukiwania pracy. 

 

VIII. Udział uczniów w obchodach rocznic wydarzeń historycznych, świąt państwowych i 

uroczystościach szkolnych: 

1. Harmonogram uroczystości w czasie roku szkolnego np.: 

 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, 

 Święto Patrona szkoły, 

 rocznica wybuchu II wojny światowej, 

 Dzień Edukacji Narodowej, 

 Rocznica Odzyskania Niepodległości, 

 Święto 3 Maja, 

 Dzień Dziecka, 

 Dzień Sportu, 

 Uroczyste zakończenie roku szkolnego. 

Ceremoniał szkolny, zwyczaje i obyczaje szkolne np.: 

➢ pasowanie uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej, 

➢ zabawy andrzejkowe, 

➢ mikołajki, 

➢ wigilia, 

➢ bal karnawałowy dla klas I - III, 

➢ święto wiosny, obrzędy wielkanocne, 

➢ wycieczki klasowe, 

➢ uroczyste pożegnanie absolwentów, 

➢ apele szkolne (wg potrzeb), 

➢ organizowanie konkursów, występów artystycznych, wystaw prac uczniów itp. 

 

IX. ZADANIA DO REALIZACJI 

 

1. Budowanie poczucia własnej wartości i godności oraz odpowiedzialności za siebie, innych oraz za 
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swój rozwój. 

2. Budowanie wrażliwości na wartości wyższe i wartości kulturowe. 

3. Podejmowanie wysiłku na rzecz urzeczywistniania wartości kulturowych. 

4. Przestrzeganie zasad kultury osobistej oraz ogólnie przyjętych norm społecznych. 

5. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych oraz zapobieganie 

zachowaniom niepożądanym i radzenie sobie z agresją i własnymi emocjami. 

6. Kształtowanie tolerancji, wrażliwości i empatii. 

7. Rozwijanie umiejętności efektywnego porozumiewania się i współpracy  w grupie. 

8. Przeciwdziałanie nałogom. 

9. Doskonalenie sprawności fizycznej i prawidłowych nawyków zdrowotnych. 

10. Kształtowanie postaw właściwego korzystania z Internetu oraz radzenia sobie z cyberprzemocą. 

11. Budzenie świadomości przynależności do grupy i pełnienie w niej określonej roli: rodzina, szkoła, 

miasto i region, Polska, Europa, Świat. 

12. Wdrażanie do działań na rzecz najbliższego środowiska naturalnego. 

13. Wzmacnianie czynników chroniących (promocja zdrowego stylu życia, oraz postaw i zachowań 

prospołecznych, budowania własnej samooceny, uczenie umiejętności społecznych. 

14. Ograniczenie czynników ryzyka (zapobieganie i zmniejszanie aktualnych oraz przyszłych szkód  

związanych z podejmowaniem przez uczniów  zachowań ryzykownych, zapobiegania używania 

przemocy i agresji oraz wskazanie niezdrowych zachowań). 

15. Wypracowanie zasad efektywnej i konsekwentnej współpracy pomiędzy uczniami, nauczycielami i 

rodzicami. 

16. Upowszechnienie wiedzy na temat profilaktyki otyłości. 

17. Zwiększanie świadomości uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie zagrożeń związanych z 

eksperymentowaniem i zażywaniem środków psychoaktywnych. 

 

 

X. ZAGADNIENIA WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 

POSZCZEGÓLNYCH  KLASACH 

 

KLASA I 

  

ZADANIA: 

 

1. Przestrzeganie podstawowych form zachowania wobec dorosłych i rówieśników. 

2. Zachęcanie do uczestnictwa w życiu klasy, udziału w konkursach i prezentacji swoich prac. 

3. Kształtowanie umiejętności samooceny zachowania i odpowiedzialności za własne postępowanie. 

4. Włączanie do akcji związanych z ochroną przyrody oraz do działań charytatywnych. 

5. Poznanie symboli narodowych. Złożenie ślubowania na sztandar szkoły. 

6. Poznanie najbliższego otoczenia - dzielnicy /miejsca historyczne, ważne instytucje, miejsca rekreacji 

i wypoczynku/. 

7. Przygotowanie  do funkcjonowania w grupie: 

➢ poznaje sposoby porozumiewania się, 

➢ ma poczucie przynależności do grupy, 
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➢ uczy się współdziałania, 

➢ nabywa umiejętności prezentacji siebie na forum klasy (szkoły), 

8. Zapoznanie z ceremoniałem szkolnym. 

9. Nauka hymnu szkolnego. 

10. Wdrażanie do bezpiecznego zachowania się w drodze z domu do szkoły i ze szkoły do domu. 

11.  Wdrażanie do akceptacji innych, np. słabszych, chorych, niepełnosprawnych. 

12.  Wdrażanie do zdrowego stylu życia: zdrowe odżywianie, aktywne spędzanie czasu wolnego, 

zapobieganie uzależnieniom. 

13. Spotkania z ciekawymi ludzmi. 

  

KLASA II 

  

ZADANIA: 

1. Wykształcenie umiejętności rozróżniania dobrego i złego zachowania. 

2. Kształtowanie nawyku poszanowania mienia społecznego. 

3. Wdrożenie do pełnienia ról i funkcji społecznych /dyżurny, przewodniczący samorządu klasowego, 

łącznik z biblioteką itp./. 

4. Uczenie form zachowania w miejscach publicznych /kino, teatr, autobus.../ . 

5. Uwrażliwienie na potrzeby innych. Dostrzeganie i akceptowanie różnic między ludźmi. 

6. Poznanie sylwetki patrona szkoły. 

7. Poznanie własnego miasta /wycieczki po Jeleniej Górze/. 

8. Spotkania z ciekawymi ludzmi. 

9. Kulturalne zachowanie w szkole i poza nią: 

➢ zna podstawowe zwroty i formy grzecznościowe, 

➢ potrafi kulturalnie odnosić się do koleżanek i kolegów oraz pracowników szkoły, 

➢ nie używa „brzydkich” wyrazów, 

➢ przestrzega zasad bezpiecznego zachowania obowiązujących w szkole i po za nią. 

10. Wdrażanie do zdrowego stylu życia: zdrowe odżywianie, aktywne spędzanie czasu wolnego, 

zapobieganie uzależnieniom. 

  

KLASA III 

  

ZADANIA: 

1. Wdrażanie do prawidłowego komunikowania się i współdziałania w środowisku rówieśników. 

2. Zachęcanie do organizowania życia klasy. 

3. Uczenie dostrzegania swoich mocnych i słabych stron. 

4. Aktywizowanie do niesienia pomocy innym oraz ochrony środowiska/ współorganizowanie akcji 

charytatywnych itp.../. 

5. Nauka hymnu państwowego. Polska moja ojczyzna. 

6. Poznanie własnego regionu /wycieczka krajoznawcza/. 

7. Kształtowanie warunków dobrego komunikowania się z innymi: 

➢  zna zasady komunikowania się (komunikacji) z innymi, 
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➢  umie słuchać nauczyciela  i kolegów, 

➢ ma odwagę bronić słabszych i odróżnia dobro od zła, 

➢  nazywa podstawowe uczucia i potrafi je rozpoznać u innych, 

➢  umie nawiązać kontakt z osobami dorosłymi, 

➢  dostrzega ważne wydarzenia w szkole, środowisku lokalnym, w kraju i na świecie, 

➢  jest wrażliwy i tolerancyjny. 

8. Wdrażanie do zdrowego stylu życia: zdrowe odżywianie, aktywne spędzanie czasu wolnego, 

zapobieganie uzależnieniom. 

9. Spotkania z ciekawymi ludzmi. 

10. Uwrażliwienie na potrzeby innych. Dostrzeganie i akceptowanie różnic między ludźmi. 

 

KLASA IV 

  

ZADANIA: 

1. Uświadomienie potrzeby dbałości o własny rozwój intelektualny. 

2. Zachęcanie do uczestnictwa w życiu szkoły i wyrabianie odpowiedzialności za dobre imię klasy i 

szkoły. 

3. Stwarzanie możliwości udziału w życiu kulturalnym miasta. 

4. Zaznajamianie z kulturami, zwyczajami i religiami innych narodowości. 

5. Organizowanie tradycyjnych obchodów świąt. 

6. Ukazywanie piękna oraz przybliżanie historii własnego regionu i kraju /wycieczka /. 

7. Wycieczki do zakładów pracy. 

8. Stwarzanie warunków do wiary w swoje możliwości: 

➢ określa i rozwija swoje zainteresowania i zdolności, wykorzystuje własne zdolności, 

➢ dba o zdrowie, sprawność fizyczną i higienę, 

➢ przestrzega przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego i reguł bezpieczeństwa wypoczynku, 

➢ poznaje tajniki uczenia się i organizuje sobie samodzielnie pracę. 

9. Wdrażanie do zdrowego stylu życia: zdrowe odżywianie, aktywne spędzanie czasu wolnego, 

zapobieganie uzależnieniom. 

10. Aktywizowanie do niesienia pomocy innym oraz ochrony środowiska/ współorganizowanie akcji 

charytatywnych itp.../. 

11. Uwrażliwienie na potrzeby innych. Dostrzeganie i akceptowanie różnic między ludźmi. 

  

KLASA V 

  

ZADANIA: 

1. Kształcenie umiejętności prezentowania własnych poglądów i przestrzegania zasad przy ich 

wyrażaniu. 

2. Kształtowanie u uczniów obowiązkowości i odpowiedzialności za powierzone im zadania oraz funkcje. 

3. Uczenie właściwego korzystania z Internetu pod kątem wyboru odpowiednich stron, programów, 

uczciwego korzystania z plików… 

4. Kształtowanie postawy humanitarnej i dbałości o środowisko przyrodnicze / samodzielne 
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podejmowanie przez uczniów działań charytatywnych  i proekologicznych/. 

5. Pogłębianie poczucia przynależności narodowej/sylwetki sławnych Polaków, tradycje narodowe/. 

6. Pogłębianie wiedzy na temat historii kraju, ukazywanie walorów krajoznawczych regionów Polski 

/wycieczka/. 

7. Wycieczki do zakładów pracy. 

8. Stwarzanie warunków do świadomego uczestnictwa w kulturze i tradycji domu rodzinnego, szkoły, 

kościoła i kraju: 

➢ zna swoje miejsce w rodzinie, szkole i kraju, utożsamia się ze swoją rodziną, społecznością lokalną, 

➢ szanuje mienie społeczne, 

➢ szanuje symbole: godło, flaga, sztandar szkolny, krzyż, 

➢ zna i szanuje tradycje rodzinne, szkolne, narodowe, 

➢ zna historię swojej szkoły. 

9. Przestrzeganie zasad zdrowego stylu życia: zdrowe odżywianie, aktywne spędzanie czasu wolnego, 

zapobieganie uzależnieniom. 

10. Aktywizowanie do niesienia pomocy innym oraz ochrony środowiska/ współorganizowanie akcji 

charytatywnych itp.../. 

11. Uwrażliwienie na potrzeby innych. Dostrzeganie i akceptowanie różnic między ludźmi. 

 

 KLASA VI 

  

ZADANIA: 

1. Kształtowanie krytycznego stosunku do otaczającej ucznia rzeczywistości – dokonywanie właściwych 

wyborów /kolegów, książek, form rozrywki, form zachowania, ubioru w zależności od sytuacji itp./. 

2. Kształtowanie postawy godnego reprezentowania szkoły podczas imprez międzyszkolnych, zawodów, 

konkursów. 

3. Wdrażanie do uczestnictwa w różnorodnych formach życia kulturalnego miasta. 

4. Mobilizowanie uczniów do własnej aktywności mającej na celu ochronę środowiska przyrodniczego / 

niwelowanie czynników wpływających na efekt cieplarniany, oszczędność energii, segregacja 

odpadów itp./. 

5. Ukształtowanie dumy narodowej /między innymi wyjścia i wycieczki do miejsc pamięci narodowej/. 

6. Wycieczki do zakładów pracy. 

7. Przestrzeganie zasad zdrowego stylu życia: zdrowe odżywianie, aktywne spędzanie czasu wolnego, 

zapobieganie uzależnieniom. 

8. Uwrażliwienie na potrzeby innych. Dostrzeganie i akceptowanie różnic między ludźmi. 

 

KLASA VII 

 

ZADANIA: 

1. Udział w Targach Edukacyjnych. 

2. Wycieczki do warsztatów przyszkolnych np. Szkoła Rzemiosł Artystycznych, warsztatów 

przyzakładowych np. Zorka, Huta Szkła Julia itp. 

3. Kształtowanie postawy godnego reprezentowania szkoły podczas imprez międzyszkolnych, zawodów, 

konkursów. 
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4. Wdrażanie do uczestnictwa w różnorodnych formach życia kulturalnego miasta. 

5. Mobilizowanie uczniów do własnej aktywności mającej na celu ochronę środowiska przyrodniczego / 

niwelowanie czynników wpływających na efekt cieplarniany, oszczędność energii, segregacja 

odpadów itp./. 

6. Ukształtowanie dumy narodowej /między innymi wyjścia i wycieczki do miejsc pamięci narodowej/. 

7. Doskonalenie umiejętności świadomego wyboru form spędzania wolnego czasu z uwzględnieniem 

poznawania nowych, interesujących miejsc /wycieczka/. 

8. Stwarzanie warunków do podejmowania samodzielnych decyzji: 

➢ potrafi rozpoznać swoje mocne i słabe strony, 

➢ dba o zdrowie i higienę, unika nikotyny i innych używek. 

➢ zna skutki używania środków uzależniających – zmieniających świadomość, 

➢ szanuje każdą formę życia, 

➢ umie oceniać zachowanie, 

➢ dba o kulturę słowa, 

➢ podejmuje właściwe decyzje na podstawie zebranych wiadomości (wybiera, akceptuje, odmawia). 

9. Przestrzeganie zasad zdrowego stylu życia: zdrowe odżywianie, aktywne spędzanie czasu wolnego, 

zapobieganie uzależnieniom. 

10.  Aktywizowanie do niesienia pomocy innym oraz ochrony środowiska/ współorganizowanie akcji 

charytatywnych itp.../. 

11. Uwrażliwienie na potrzeby innych. Dostrzeganie i akceptowanie różnic między ludźmi. 

 

KLASA VIII 

 

ZADANIA: 

1. Udział w Targach Edukacyjnych. 

2. Wycieczki do warsztatów przyszkolnych np. Szkoła Rzemiosł Artystycznych, warsztatów przyzakładowych 

np. Zorka, Huta Szkła Julia itp. 

3. Kształtowanie postawy godnego reprezentowania szkoły podczas imprez międzyszkolnych, zawodów, 

konkursów. 

4. Wdrażanie do uczestnictwa w różnorodnych formach życia kulturalnego miasta. 

5. Mobilizowanie uczniów do własnej aktywności mającej na celu ochronę środowiska przyrodniczego / 

niwelowanie czynników wpływających na efekt cieplarniany, oszczędność energii, segregacja odpadów itp./. 

6. Ukształtowanie dumy narodowej /między innymi wyjścia i wycieczki do miejsc pamięci narodowej/. 

7. Doskonalenie umiejętności świadomego wyboru form spędzania wolnego czasu z uwzględnieniem 

poznawania nowych, interesujących miejsc /wycieczka/. 

8. Stwarzanie warunków do podejmowania samodzielnych decyzji: 

➢ potrafi rozpoznać swoje mocne i słabe strony, 

➢ dba o zdrowie i higienę, unika nikotyny i innych używek. 

➢ zna skutki używania środków uzależniających – zmieniających świadomość, 

➢ szanuje każdą formę życia, 

➢ umie oceniać zachowanie, 
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➢ dba o kulturę słowa, 

➢ podejmuje właściwe decyzje na podstawie zebranych wiadomości (wybiera, akceptuje, odmawia). 

9. Przestrzeganie zasad zdrowego stylu życia: zdrowe odżywianie, aktywne spędzanie czasu wolnego, zapobieganie 

uzależnieniom. 

10. Aktywizowanie do niesienia pomocy innym oraz ochrony środowiska/ współorganizowanie akcji charytatywnych 

itp.../. 

11. Uwrażliwienie na potrzeby innych. Dostrzeganie i akceptowanie różnic między ludźmi. 

 

 

 

XI. PRZEWIDZIANE EFEKTY PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYCH 

• zmniejszenie zjawiska przemocy i agresji w szkole, a szczególnie zjawiska cybeprzemocy,   

• wzrost wiedzy u uczniów, rodziców i nauczycieli na temat uzależnień  i zagrożeń z nimi związanych oraz 

sposobów rozmawiania o tych problemach  z uczniami i rodzicami, 

• uczniowie będą potrafili dokonywać wartościowych wyborów i nauczą się przyjaznych i asertywnych 

zachowań, 

• rozwinięcie u uczniów postawy współodpowiedzialności i rozumienia siebie i innych, 

• wzrost poczucia bezpieczeństwa u uczniów w szkole, 

• poprawa kultury bycia wśród uczniów, 

• identyfikowanie się rodziców i uczniów ze szkołą, 

• uczniowie będą promowali zdrowy styl życia i dokonywali wartościowych wyborów dotyczących własnego 

zdrowia i życia, 

• zwiększenie wiedzy u uczniów na temat bezpiecznego spędzania czasu wolnego, 

• wzrost poczucia empatii i wrażliwości u uczniów, 

• zwiększenie umiejętności asertywności, 

• uczniowie wiedzą jak zachować się w drodze do szkoły i ze szkoły oraz jako pieszy i rowerzysta i jako pasażer 

w środkach komunikacji, 

• uczniowie nabędą umiejętności radzenie sobie w różnych, trudnych sytuacjach życiowych w szkole i poza 

nią, 

• uczestniczenie w działalności wybranych kół zainteresowań i zajęć dodatkowych w szkole,   

• potrafią zareagować na niewłaściwe zachowania – (dyskryminacja, izolacja, plotkowanie, wulgaryzmy oraz 

na przemoc), 

• umiejętne i jasne komunikowanie się, 

• uczniowie znają konsekwencje niewłaściwego zachowania się oraz nieprzestrzegania przyjętych norm i 

zasad w szkole. 

  

XII.  EWALUACJA 

Monitoring programu wychowawczego prowadzony jest na bieżąco przez dyrektora szkoły, wychowawców 

klasowych, pedagoga. Poddawany jest systematycznej ewaluacji i modyfikowany zgodnie z zaistniałymi 

sytuacjami, ma charakter otwarty. Ewaluacja programu dokonywana będzie na zakończenie roku szkolnego. 

Bieżący monitoring i roczna ewaluacja pozwala na określenie mocnych i słabych stron podjętych oddziaływań 

wychowawczo - profilaktycznych. 
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