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Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny Publicznej Szkoły Podstawowej 
 im. Karola Miarki w Kochanowicach. 

 

Podstawa prawna: 
• Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78,                

poz. 483 ze zm.). 

• Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów                 

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

• Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r.                  

poz. 1189). 

• Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 

ze zm.). 

• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. ze z zmianami                    

z dn. 1 września 2019 r. ). 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie             

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów                                             

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,                 

kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły 

specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 356). 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 1 sierpnia 2022 r. zmieniające                         

rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym                          

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub                 

znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego 

dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 

policealnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 1717). 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie   

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

(Dz.U. z 2017r. poz.  1534) 

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

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

• Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. 

poz. 783). 

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

i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957). 

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

i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności                    

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 

narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249). 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu 
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oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej                       

w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. poz.214). 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 w sprawie Narodowego                  

Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020 (Dz. U. poz.1492). 

• Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                          

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. 

• Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 

2022/2023, 

• Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Kochanowicach. 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organiza-

cji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy 

(Dz.U. z 2022 r., poz. 645) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu za-

jęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez 

nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli:                                 

pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów                 

pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1610) 

 
Wstęp 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Publicznej Szkole 

Podstawowej im. Karola Miarki w Kochanowicach opiera się na hierarchii wartości przyjętej 

przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej 

w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego                       

są spójne ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Istotą działań         

wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta 

na założeniu, że wychowanie odbywa się w każdym momencie życia. Wychowanie młodego 

pokolenia jest zadaniem rodziny i szkoły, która w swojej działalności musi uwzględniać           

zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji 

dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie 

wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów 

w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej 

i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu 

profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.  

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym                

zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.  

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia 

oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, 

uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem                    

są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.  

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy            

potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem: 

• ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczo- profilaktycznego realizowanego                

w roku szkolnym 2021/2022, 
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• analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

• analizy sukcesów uczniów, 

• wniosków i analiz z pracy: zespołów zadaniowych, przedmiotowych                               

i wychowawczych, wolontariatu oraz samorządu uczniowskiego, 

• analizy działań pomocy psychologiczno- pedagogicznej w naszej szkole i jej efektów, 

• analizy wyników klasyfikacji i frekwencji uczniów, 

• wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 

• badania z września 2022 r. diagnozującego środowisko szkolne- analizy ankiet                     

przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli oraz pracowników szkoły. 

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego 

jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zrachowaniom                          

problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo                       

-profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły. 

Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego 

obejmują: 

• powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich             

pracowników szkoły, 

• zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji 

zadań określonych w programie, 

• respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji               

organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski), 

• współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji 

i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),  

• współodpowiedzialność za efekty realizacji programu, 

• inne (ważne dla szkoły, wynikające z jej potrzeb, specyfiki). 

 

I. Misja szkoły 
- Nade wszystko edukacyjne i wychowawcze oddziaływanie Publicznej Szkoły                          

Podstawowej im. Karola Miarki w Kochanowicach, wypływa z wyznawanych wartości 

uniwersalnych, wynikających z kultywowania wielowiekowych tradycji chrześcijańskich, 

z poszanowania praw i godności każdego człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach 

Dziecka i Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.  

- W każdym swym działaniu pedagogicznym i opiekuńczo – wychowawczym                            

bezwzględnie nastawiamy się na dobro uczniów, tworząc warunki intelektualnego,             

emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego ich rozwoju, mając również               

na uwadze ich dalszy los.  

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki służy zaspakajaniu potrzeb i aspiracji 

edukacyjnych lokalnej społeczności na poziomie przedszkolnym, wczesnoszkolnym 

i podstawowym. Wykorzystujemy do tego znakomicie wykształconą kadrę pedagogiczną, 

która pracuje w bardzo dobrze wyposażonej bazie lokalowej z zapleczem technicznym 

i informatycznym, wykorzystując najbardziej sprawdzone formy i metody oddziaływania. 
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- Wychowujemy uczniów w duchu wartości moralnych i humanistycznych, patriotyzmu, 

solidarności, demokracji, wolności, sprawiedliwości oraz szacunku do każdego człowieka. 

Dla realizacji tych zamierzeń ściśle współpracujemy z rodzicami, którzy są najlepszymi 

sojusznikami nauczycieli i wychowawców, oraz innymi autorytetami i instytucjami              

zewnętrznymi, wspierającymi szkołę w tym zakresie.  

- Z dziećmi i młodzieżą pracujemy w oparciu o nowoczesne programy kształcenia,                

stosujemy efektywne technologie nauczania, by naszych absolwentów przygotować               

do świadomego, odpowiedzialnego i kreatywnego funkcjonowania w świecie dorosłych 

oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.  

- W procesie dydaktyczno – wychowawczym wykorzystujemy diagnozę pedagogów 

i psychologów zewnętrznych instytucji, by podnieść skuteczność kształcenia, zwłaszcza 

w stosunku do ucznia ze specyficznymi problemami edukacyjnymi.  

- Publiczna Szkoła Podstawowa mocno akcentuje uczniów zdolnych i najzdolniejszych, 

zapewniając im merytoryczną pomoc nauczycieli podczas dodatkowych zajęć, 

w przygotowaniach do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz                  

rezerwując dla najlepszych stypendia naukowe.  

- W swoich działaniach wnikliwie wsłuchujemy się w opinie rodziców i uczniów,                   

dokonując diagnozy potrzeb i oczekiwań środowiska lokalnego oraz wszystkich                       

aktualnych i potencjalnych uczniów Szkoły Podstawowej w Kochanowicach.                   

Weryfikujemy swoją działalność poprzez wewnętrzną ewaluację skutków działań               

statutowych, by doskonalić działalność naszej szkoły we wszystkich obszarach                             

jej funkcjonowania. 

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Kochanowicach chce spełniać                   

służebną rolę wobec swoich uczniów, ich rodziców. 

 

II. Sylwetka absolwenta 
Absolwent Publicznej Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Kochanowicach                

to obywatel Polski i Europy XXI wieku, który:  

1) W swoim postępowaniu dąży do prawdy;  

2) Jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności                         

przedmiotowych;  

3) Posługuje się sprawnie dwoma językami obcymi;  

4) Wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne;  

5) Wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów;  

6) Jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury.  

Absolwent Publicznej Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Kochanowicach                  

to młody obywatel, który zna historię, kulturę oraz tradycje swojego regionu i narodu.  

Absolwent Publicznej Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Kochanowicach                 

to człowiek:  

1) Umiejący rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole; 

2) Twórczo myślący;  

3) Umiejący skutecznie się porozumiewać;  
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4) Umiejący stale się uczyć i doskonalić;  

5) Umiejący planować swoją pracę i ją organizować.  

Absolwent Publicznej Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Kochanowicach                

to człowiek dbający o bezpieczeństwo własne i innych, aktywny, ciekawy świata, uczciwy 

prawy, przestrzegający prawa, kulturalny, obowiązkowy, samodzielny, promujący zdrowy 

styl życia, gotowy do poświęceń dla innych.  

Absolwent Publicznej Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Kochanowicach                  

to człowiek wolny, zdolny do dokonywania właściwych wyborów, życzliwie nastawiony                

do świata i ludzi. 

 
III. Cele ogólne 

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań 

z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju                 

ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 

1) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy 

i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego, bezpiecznego stylu życia 

i podejmowania zachowań prozdrowotnych, 

2) psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, 

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

ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie 

środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej, 

3) społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie odpowiedzialności, postawy otwartości 

w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm 

społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności                   

wypełniania ról społecznych, 

4) aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu 

wartości oraz poczucia sensu istnienia. 

 
Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności: 

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

umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta, 

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

za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje             

w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych, 

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

wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu      

życia oraz zachowań proekologicznych, 

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

lokalną, 

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

relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków 

i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów,                   

w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami, 
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6) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania                

podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz                    

warsztatowej pracy z grupą uczniów, 

7) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz                            

rodziców lub opiekunów, 

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

w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu 

uczniów w życiu społecznym, 

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

i światowej, 

10) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu               

modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych. 

 

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu 

wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli 

i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. 

 

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności: 
1) poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat 

prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży,                

rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji    

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,            

a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania             

w tego typu przypadkach, 

2) rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów, 

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

radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji, 

4) kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków 

w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających            

prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, 

5) prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli 

i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej, 

6) doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki                  

używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, 

nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia                   

psychicznego wieku rozwojowego. 

 

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych                

informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat 

zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających,             

substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych 
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skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli 

i wychowawców oraz innych pracowników szkoły. 

 
Działalność informacyjna obejmuje w szczególności: 

1) dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom                     

lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych 

i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, 

substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji                              

psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych, 

2) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów 

i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków               

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych, 

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

nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych 

z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu                        

narkomanii, 

4) informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów 

o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz 

o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia                   

narkomanią. 

 

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu          

profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. 

 
Działalność profilaktyczna obejmuje: 

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

stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań               

ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków                 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych, 

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

środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni                  

na ryzyko zachowań ryzykownych, 

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

używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, 

nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykow-

nych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające            

leczenia. Działania te obejmują w szczególności: 

- realizowanie wśród uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów programów               

profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb            

indywidualnych i grupowych oraz realizowania celów profilaktycznych,                     
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rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa                        

w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii; 

- przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako                

alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, 

w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności              

i  satysfakcji życiowej;  

- kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków i substancji 

psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu                 

innych zachowań ryzykownych;  

4) doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie realizacji szkolnej interwencji                  

profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów zachowań ryzykownych;  

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

działań z zakresu przeciwdziałania używania środków i substancji psychoaktywnych. 

 

Działania prowadzone w ramach działalności profilaktycznej wynikają z diagnozy, 

która prowadzona jest w sposób ciągły poprzez: obserwację uczniów, rozmowy z rodzicami, 

analizę dokumentacji pedagoga, analizę dokumentacji wychowawców, współpracę 

z podmiotami zewnętrznymi (Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Lublińcu, Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej, Komenda Powiatowa Policji). 

 

W roku szkolnym 2022/2023 najważniejsze działania w pracy wychowawczej                       

są ukierunkowane na: 

• wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej, 

• profilaktyka uzależnień, 

• wychowanie uczniów do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich 

i patriotycznych, 

• przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej               

(szkole, klasie), 

• pomoc w wywiązywaniu się z obowiązku ucznia, 

• wzmocnienie postępowania zgodnego z dobrem społeczności szkolnej,  

• wzbudzanie poczucia przynależności do grupy, 

• rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości, 

• okazywanie szacunku innym osobom, 

• budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, 

• dbałość o honor i tradycje szkoły, 

• dbałość o piękno mowy ojczystej, 

• przeciwdziałanie przemocy i agresji, 

• przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, 

• dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób 

• rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości oraz kompetencji cyfrowych. 
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Zadania profilaktyczne programu to: 

• zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole, 

• znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły, 

• promowanie zdrowego stylu życia, 

• kształtowanie nawyków prozdrowotnych, w tym działań  dotyczących zapobieganiu  

zakażeniom wirusami jak i wskazywanie działań w przypadku zachorowania czy uwraż-

liwianie na los innego człowieka, 

• rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków             

psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu 

i narkotyków), 

• eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej, 

• niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów                

komórkowych i telewizji, 

• wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych                

doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną                

tożsamość, 

• uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem, 

• uświadamianie potrzeb środowiska naturalnego, w którym żyjemy- uczenie zachowań 

proekologicznych. 

 

IV. Struktura oddziaływań wychowawczych 
 
Dyrektor szkoły: 
• stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole, 

• sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju                 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom 

pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,  

• inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań 

w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych,          

organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji 

uczniów, 

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

i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem                   

statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form                

działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły, 

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

Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań, 

• czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, 

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

oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły, 

• nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 
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Rada pedagogiczna: 
• uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań 

profilaktycznych, 

• opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala                             

go w porozumieniu z Radą Rodziców , 

• opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach 

zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością 

• uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego, 

• uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 

 

Nauczyciele: 
• współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, 

uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 

• reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają          

zagrożenie dla ucznia, 

• reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów, 

• przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia 

młodzieży demoralizacją i przestępczością, 

• udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 

• kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, 

• rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce 

na swoich zajęciach, 

• wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia. 

 

Wychowawcy klas: 
• diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, 

• rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów, 

• na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w szkolnym 

programie wychowawczo - profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej             

dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu                  

klasowego i potrzeby uczniów, 

• przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski                            

do dalszej pracy, 

• zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym 

i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły, 

• są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez                              

przewodniczącego zespołu, 

• oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole                  

procedurami, 

• współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów,                 

pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych                          

potrzebach, 

• wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji, 
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• rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców, 

• dbają o dobre relacje uczniów w klasie, 

• podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym                                  

zachowaniom podopiecznych, 

• współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz 

dzieci i młodzieży, 

• podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych. 

 

Zespół wychowawców: 
• opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży                 

demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami                          

działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania               

nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych, 

• analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze, 

• ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, 

w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy, 

• przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej 

i profilaktycznej szkoły, 

• inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły. 

 

Pedagog szkolny: 
• diagnozuje środowisko wychowawcze, 

• zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach, 

• współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej 

lub stałej opieki, 

• zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, 

• współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, 

udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów, 

• współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły 

i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią              

psychologiczno-pedagogiczną,  

 

Psycholog szkolny: 
• diagnozuje sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów                 

wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo 

ucznia w życiu szkoły, 

• udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich               

do rozpoznanych potrzeb, 

• podejmuje działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci 

i młodzieży, 

• minimalizuje skutków zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania oraz 

inicjuje różnych form pomocy w środowisku szkolnym uczniów, 

• prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych, 
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• pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych                 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów. 

 

Pedagog specjalny: 
•  współpracuje z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi                 

specjalistami, rodzicami oraz uczniami poprzez: 

- rekomendowanie dyrektorowi działań mających na względzie zapewnienie aktywnego 

i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu placówki edukacyjnej oraz dostępności                

osobom ze szczególnymi potrzebami, 

- prowadzenie badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem                  

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości                               

psychofizycznych dzieci i uczniów w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności                    

w funkcjonowaniu,  

- rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów, 

- określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków                 

dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne,     

odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz                

możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów. 

• współpracuje z zespołem placówki w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego 

programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

Rodzice: 
• współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny, 

• uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły, 

• uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę, 

• zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole, 

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

• dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, 

• rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo                  

-profilaktyczny szkoły. 

 

Samorząd uczniowski: 
• jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności 

oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami 

i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem, 

• uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły, 

• współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,  

• prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,  

• reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego, 

• propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji, 
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• dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję, 

• może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 

 
V. Kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym. 

1. Inauguracja roku szkolnego 2022/2023- wrzesień 2022 r.  

2. Święto Edukacji Narodowej- październik 2022 r. 

3. Narodowe Święto Niepodległości – listopad 2022 r. 

4. Boże Narodzenie, kiermasz świąteczny- grudzień 2022 r. 

5. Święto Patrona Szkoły- luty 2023 r. 

6. Dzień profilaktyki- marzec 2023 r. 

7. Poranek Wielkanocny- kwiecień 2023 r. 

8. Święto Konstytucji 3-go Maja-maj 2023 r. 

9. Zakończenie klas VIII- czerwiec 2023 r. 

10. Dzień sportu- czerwiec 2023 r. 

11. Zakończenie roku szkolnego 2022/2023, Pożegnanie klas III- czerwiec 2023 r. 

12. Zakończenie roku szkolnego 2022/2023, Pożegnanie klas VIII- czerwiec 2023 r. 

13. Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024- czerwiec 2023 r. 

 
VI. Szczegółowe zadania wychowawcze do realizacji w roku szkolnym 2022/2023 

W szczegółowe zadania wychowawcze do realizacji w roku szkolnym 2022/2023       

wpisują się podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w bieżącym roku: 

Kierunek 1. 
Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw 

ukierunkowanych naprawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji. 

Kierunek 2. 
Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edu-

kacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego 

dzieci i młodzieży. 

Kierunek 3. 
Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz                 

sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. prze umożliwienie uczenia się języka 

łacińskiego już od szkoły podstawowej. 

Kierunek 4. 
Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy,                         

w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli 

nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej. 

Kierunek 7. 
Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego 

wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. 

Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego 

podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych. 
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Kierunek 8. 
Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności 

podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy                 

dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. 

Kierunek 9 
Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom                    

i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. 

 
OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO 

1. Diagnozowanie  trudności i problemów uczniów w nauce oraz pomoc 

w przezwyciężaniu ich. 

2. Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów. 

3. Zwiększenie udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych.  

4. Realizacja edukacji włączającej uczniów niepełnosprawnych w ich środowisku              

społecznym. 

5. Objęcie wszystkich uczniów wymagających wsparcia pomocą w odpowiedniej formie 

oraz pomoc i poradnictwo dla rodziców w rozwiązywaniu problemów                                   

wychowawczych. 

6. Poprawa frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych. 

7. Propagowanie wiedzy podnoszącej efektywność działań profilaktycznych. 

8. Przeciwdziałanie narkomanii, alkoholizmowi i innym uzależnieniom. 

 

OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO:  

1. Kształtowanie przekonania o społecznym wymiarze istnienia osoby ludzkiej. 

2. Integracja zespołów klasowych.  

3. Uczenie zasad samorządności i demokracji. 

4. Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm współżycia społecznego. 

5. Rozwijanie postaw prospołecznych i działań w zakresie wolontariatu.  

6. Zwracanie uwagi na zagrożenia  występujące we współczesnym świecie. 

7. Kształtowanie postawy szacunku wobec środowiska naturalnego. 

 

OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO 

1. Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych. 

2. Uświadamianie uczniom zależności pomiędzy odpowiednim stylem życia a zdrowiem. 

3. Dostarczanie uczniom i rodzicom wiedzy o podstawowych substancjach                       

uzależniających, przyczynach, przebiegu i skutkach uzależnień oraz skutecznych                    

mechanizmach obronnych. 

4. Przeszkolenie uczniów z zakresu pierwszej pomocy. 

5. Uwrażliwianie  na bezpieczeństwo własne i innych w szkole i poza nią.  

6. Uwrażliwienie uczniów na zasady przestrzegania higieny w celu ochrony przed        

zakażeniem wirusowym lub bakteryjnym. 
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OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO 

1. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, przeprowadzenie zajęć                

wychowawczych i warsztatowych na temat umiejętności samooceny i rozpoznawania 

swoich predyspozycji.  

2. Wskazywanie uczniom konstruktywnych sposobów rozwijania swoich predyspozycji 

i pokonywania potencjalnych trudności.  

3. Kształtowanie u uczniów umiejętności rozwiązywania problemów bez użycia siły 

i radzenia sobie ze stresem oraz wskazanie mechanizmów obronnych. 

4. Dostarczanie uczniom wiedzy na temat zmian psychicznych i fizycznych w okresie 

dojrzewania. 

5. Wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 

 

OBSZAR ROZWOJU MORALNEGO 

1. Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości. 

2. Zapoznanie uczniów i rodziców z systemem wartości przyjętym w koncepcji pracy 

szkoły oraz z regulacjami prawa wewnątrzszkolnego.  

3. Poprawa relacji pomiędzy pracownikami szkoły i uczniami.  

4. Rozpowszechnianie kultury rodzimej i zaznajamianie się z tradycją regionu. 
5. Pielęgnowanie tradycji szkolnych. 
6. Uczenie poszanowania dziedzictwa narodowego i tradycji oraz kształtowanie                

świadomości narodowej, postaw obywatelskich i patriotycznych. 
7. Kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji innych ludzi, ich kultury i religii. 

  



 

17 
 

VII. Harmonogram działań 
SFERA INTELEKTUALNA 

Zadania Cele pośrednie Formy realizacji 
Osoby 

odpowiedzialne 
Terminy 

Diagnozowanie trudności 

i problemów uczniów 

w nauce. 

Systematyczna analiza  
trudności w nauce, trudności 
w opanowaniu umiejętności 
kluczowych i ich przyczyn. 

- Rozmowy z uczniami i rodzicami. 
- Spotkania w ramach zespołów ds.                    

pomocy psychologiczno–                               
pedagogicznej i wychowawczych. 

- Kierowanie uczniów na badania                     
psychologiczno – pedagogiczne. 

nauczyciele 
wychowawcy 
pedagog 
specjaliści 

według potrzeb 
cały rok szkolny 

Realizacja edukacji                

włączającej uczniów               

niepełnosprawnych w ich                 

środowisku społecznym. 

Promocja pełnego              
uczestnictwa w systemie 
kształcenia wszystkich 
uczniów narażonych na              
wykluczenie, a także                
propagowanie możliwości 
realizacji przez tych 
uczniów własnego                     
potencjału oraz                            
pozytywnych postaw wśród 
grupy osób zaangażowanych 
w proces kształcenia. 

- Elastyczne podejście do nauczania 
w zakresie treści programowych, metod 
pracy, oceniania postępów ucznia 
w kierunku motywacji i wspierania jego 
rozwoju. 

nauczyciele 
wychowawcy 
pedagog 
specjaliści 

cały rok szkolny 

Pomoc w przezwyciężaniu 

trudności szkolnych. 

 

Organizowanie form        
pomocy  uczniom mającym 
trudności w nauce. 

- Zajęcia wyrównawcze. 
- Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. 
- Pomoc koleżeńska. 
- Pomoc specjalistyczna. 

nauczyciele 
wychowawcy 
pedagog 
specjaliści 

według potrzeb 
cały rok szkolny 
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  - Indywidualizacja pracy z uczniem. 
- Dostosowanie wymagań szkolnych 

i kryteriów oceniania dla uczniów 
z    deficytami rozwojowymi.  

- Indywidualna opieka pedagogów            
szkolnych. 

- Docenianie postępów w nauce oraz           
motywowanie uczniów na każdej lekcji. 

- Przekazywanie uczniom wskazówek 
usprawniających proces nauki na każdej 
lekcji. 

- Pedagogizacja rodziców, przekazanie 
rodzicom wiedzy na temat przyczyn 
i istotnych niepowodzeń dydaktycznych 
- wskazówki do pracy w domu 
z uczniem.  

  

Podnoszenie efektów 

kształcenia poprzez               

podniesienie frekwencji 

uczniów. 

Stwarzanie warunków do 
osiągnięcia sukcesu 
i uzyskania akceptacji        
społecznej, wspomaganie 
w sytuacjach                                     
problemowych,                         
kształtowanie                  
poczucia przynależności                           
i pozytywnych postaw                   
wobec obowiązków.                 

- Rozmowy wychowawców z uczniami 
oraz ich rodzicami na temat wagi                    
obecności na zajęciach. 

- Uatrakcyjnianie zajęć oraz stosowanie 
nowoczesnych technik i metod pracy 
z uczniem. 

nauczyciele  
wychowawcy 

według potrzeb 
cały rok szkolny 
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Rozpoznanie i rozwijanie 

możliwości, uzdolnień 

i zainteresowań uczniów. 

Rozpoznawanie uzdolnień 
uczniów podczas zajęć           
lekcyjnych 
i pozalekcyjnych.                
Umożliwienie uczniom   
spędzenia czasu wolnego 
w pozytywny sposób,             
rozbudzając i rozwijając ich 
zainteresowania, zdolności 
i pasje. 
Uczenie planowania i dobrej 
organizacji własnej pracy. 
 
 

- Przeprowadzanie w klasach diagnoz. 
- Rozpoznawanie uzdolnień uczniów      

podczas zajęć. 
- Przeprowadzenie zajęć na godzinie            

wychowawczej nt. mocnych i słabych 
stron uczniów. 

- Zajęcia pozalekcyjne, koła                             
zainteresowań, warsztaty. 

- Organizowanie oraz zachęcanie uczniów 
do udziału w różnych olimpiadach,            
zawodach i konkursach                                 
międzyklasowych, gminnych,                         
powiatowych, wojewódzkich,                      
ogólnopolskich. 

- Prezentowanie osiągnięć uczniów na 
terenie szkoły. 

- Udział uczniów w programach,               
projektach i innowacjach na polu          
klasowym, szkolnym, ogólnopolskim 
i międzynarodowym. 

- Organizowanie wyjść i wycieczek do 
muzeum, teatru, kina,  skansenu, na               
wystawy. 

- Programy artystyczne na uroczystości 
szkolne, prezentowanie talentów na              
forum szkoły. 

nauczyciele 
wychowawcy 
pedagog 
 

według potrzeb 
cały rok szkolny 
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  - Lekcje wychowawcze na temat prak-
tycznych sposobów zarządzania czasem. 

- Realizacja innowacji. 
- Udział w programach i projektach              

ogólnopolskich. 

  

Pomoc i poradnictwo dla 

rodziców w                          

rozwiązywaniu                  

problemów                       

wychowawczych. 

Podniesienie kompetencji 
wychowawczych rodziców, 
opiekunów poprzez                   
poradnictwo.  

- Prelekcje, warsztaty ze specjalistami. wychowawcy 
nauczyciele 
pedagog 
specjaliści            
zewnętrzni 

zgonie z                  
harmonogramem 
współpracy 
z PPPP 
według potrzeb 

Przeciwdziałanie            

narkomanii,                            

alkoholizmowi i innym                     

uzależnieniom. 

Zwracanie uwagi na                        
zagrożenia związane ze             
stosowaniem przez młodzież 
środków odurzających             
również leków wydawanych 
bez recepty, używanych w 
celach pozamedycznych. 

- Diagnoza w zakresie występujących 
w środowisku szkolnym czynników 
chroniących i czynników ryzyka, ze 
szczególnym uwzględnieniem zagrożeń 
związanych z używaniem substancji 
psychotropowych, środków zastępczych 
oraz nowych substancji                               
psychoaktywnych.  

- Lekcje wychowawcze. 

pedagog 
wychowawcy 
zespół                 
wychowawczy 
specjaliści            
zewnętrzni 

w terminie 30 
dni od                  
rozpoczęcia       
roku szkolnego 
cały rok szkolny 
według potrzeb 
 

Propagowanie wiedzy 

podnoszącej efektywność 

działań profilaktycznych. 

 

Rozwijanie działalności 
informacyjnej wśród 
uczniów i rodziców na temat 
zagrożeń. Podnoszenie  
kwalifikacji nauczycieli o           
wiedzę z zakresu substancji                      

- Upowszechnienie materiałów                            
informacyjnych: plakatów, broszur,                      
ulotek, umieszczenie w widocznym 
miejscu w szkole oraz stronie                           
internetowej szkoły numerów telefonów 
instytucji  
 

wychowawcy 
nauczyciele 
pedagog 

cały rok szkolny 
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 psychotropowych środków 
zastępczych oraz nowych 
substancji                                    
psychoaktywnych.     

- pomocowych, adresów, stron                   
internetowych poświęconych                       
profilaktyce  narkomanii. 

- Warsztaty i szkolenia dla nauczycieli. 
- Przygotowanie  gazetek informacyjnych 

dla rodziców i uczniów na temat                  
zagrożeń związanych z zażywaniem 
przez młodzież dopalaczy oraz                                      
upowszechnienie informacji o                         
instytucjach świadczących pomoc                
specjalistyczną. 
Współpraca z organizacjami i                        
instytucjami pozaszkolnymi.                     
Korzystanie z oferty informacyjnej, do-
radczej, szkoleniowej, interwencyjnej,                             
terapeutycznej prowadzonej między                    
innymi przez: PPPP, Komisariat Policji, 
Stację Sanitarno – Epidemiologiczną. 
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SFERA SPOŁECZNA 

Zadania Cele pośrednie Formy realizacji 
Osoby odpo-

wiedzialne 
Terminy 

Kształtowanie               

przekonania o społecznym 

wymiarze istnienia osoby 

ludzkiej. 

Ukazanie społecznego 
aspektu bycia uczniem           
szkoły. 

- Omówienie zasad statutu szkoły i               
regulaminów szkolnych na lekcjach 
wychowawczych i apelach                            
porządkowych 

wychowawcy 
nauczyciele 

wrzesień 

Integracja zespołów              

klasowych. 

Ukazanie społecznego 
aspektu bycia uczniem         
szkoły oraz współuczniem 
w klasie. 

- Wycieczki klasowe, imprezy klasowe, 
apele okolicznościowe oraz wszystkie 
imprezy wynikające z kalendarza                    
imprez szkolnych w roku szkolnym 
2022/2023. 

wychowawcy 
pedagog 
nauczyciele 

cały rok szkolny 
wg kalendarza 
imprez                  
szkolnych 

Promowanie                                

przestrzegania norm 

współżycia społecznego. 

Ukazanie norm społecznych 
zarówno obowiązujących 
w życiu szkoły, jak i                 
pozaszkolnym. 

- Pogadanki, spotkania  z                              
przedstawicielami policji oraz                     
Publicznej Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej. 

- Lekcje profilaktyczne. 
- Lekcje wychowawcze. 
- Spotkania z inspirującymi ludźmi. 

wychowawcy 
pedagog 
nauczyciele 

cały rok szkolny 

Uczenie zasad                          

samorządności 

i demokracji. 

Wdrażanie do zasad                
samorządności i demokracji 
oraz rozwijanie u uczniów 
zdolności                                    
współdecydowania 
w społeczności szkolnej. 

- Wybory trójek klasowych. 
- Wybory przedstawicieli Samorządu 

Uczniowskiego.  
- Organizowanie wydarzeń wynikających 

z planu działań SU w roku szkolnym 
2022/2023. 

- Bieżąca kontrola działalności SU. 
- Organizowanie imprez, wynikających z 

opiekunowie SU 
wychowawcy 

zgodnie z              
programem  
zajęć w roku 
szkolnym 
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kalendarza imprez szkolnych. 
Rozwijanie postaw                     

prospołecznych i działań 

w zakresie wolontariatu. 

Ukazywanie uczniom                 
postaw prospołecznych,                
uwrażliwianie na dobro w 
stosunku do innego         
człowieka, uczenie szacunku 
do zwierząt. 

- Organizacja pomocy koleżeńskiej. 
- Wspieranie organizacji pomocowych 

dla osób przybywających z Ukrainy. 
- Wspieranie fundacji pomagających 

ludziom chorym. 
- Wspieranie organizacji pomagającym 

seniorom. 
- Wspieranie placówek i organizacji         

pomagającym osobom                                 
niepełnosprawnym. 

- Udział w akcjach charytatywnych na 
rzecz zwierząt. 

pedagog 
opiekunowie SU 
Samorząd 
Uczniowski 
wolontariusze 

według potrzeb 
cały rok szkolny 

Kształtowanie postawy 

szacunku wobec                          

środowiska naturalnego 

Uwrażliwianie uczniów w 
temacie ochrony i                      
poszanowania środowiska. 

- Wycieczki krajoznawcze. 
- Lekcje tematyczne. 
- Promowanie postawy świadomości 

ekologicznej i konieczności dbania o 
środowisko naturalne. 

- Udział w akcjach szkolnych i                         
pozaszkolnych, mających na celu            
promowanie zmiany nawyków                   
życiowych, sprzyjających poprawie 
kondycji środowiska naturalnego. 

wychowawcy 
nauczyciele 

zgodnie z progr. 
zajęć 

Systematyczne                                     

monitorowanie frekwencji 

uczniów na zajęciach              

lekcyjnych. Zwiększenie 

Zwiększenie współpracy 
z rodzicami w zakresie                 
obowiązku szkolnego 
uczniów. 

- Systematyczne informowanie rodziców 
o absencji uczniów, wywiadówki,                   
indywidualne spotkania z rodzicami. 

- Konsultacje indywidualne. 

wychowawcy 
pedagog 
psycholog 

zgodnie z           
harmonogramem 
zebrań                   
ustalonym na 
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współpracy z rodzicami w 

zakresie kontroli                

obowiązku     szkolnego. 

rok szkolny 
2022/2023 
cały rok szkolny 
według potrzeb 

Ukształtowanie                       

pożądanych społecznie 

postaw wobec zagrożeń                        

cywilizacyjnych. 

Promowanie i atrakcyjnych 
form spędzania czasu               
wolnego. Propagowanie 
wiadomości dotyczących 
„plag” cywilizacyjnych                   
takich jak: handel ludźmi, 
narkomania, zażywanie      
dopalaczy, alkoholizm,             
palenie papierosów,                   
cyberprzemoc, depresja. 
Prowadzenie wśród uczniów 
edukacji prawnej. 

- Udział uczniów w szkolnych kołach 
zainteresowań.  

- Dni Profilaktyki w szkole. 
- Lekcje wychowawcze dotyczące metod 

radzenia sobie ze stresem. 
- Zapoznanie uczniów z Ustawą o                 

postępowaniu w sprawach nieletnich, 
przekazanie informacji na temat              
konsekwencji prawnych związanych z 
naruszeniem przepisów ustawy o                
przeciwdziałaniu narkomanii oraz                   
procedurach postępowania. 

- Spotkania z przedstawicielami Policji 
oraz Publicznej Poradni                         
Psychologiczno-Pedagogicznej 

pedagog 
wychowawcy 
specjaliści z 
Publicznej 
Poradni 
Psychologiczno- 
Pedagogicznej 
przedstawiciele 
policji 

cały rok szkolny 

 

 
 
 
 

 
 
 



 

25 
 

SFERA FIZYCZNA 

Zadania Cele pośrednie Formy realizacji 
Osoby odpo-

wiedzialne 
Terminy 

Propagowanie zdrowego 

sposobu odżywiania się 

oraz uprawiania sportu. 

Uświadomienie uczniom 
potrzeby dbania o własne 
zdrowie i ciało. 

- Warsztaty dla uczniów prowadzone 
przez specjalistów dot. wpływu sportu 
na rozwój. 

- Zajęcia o zdrowym stylu odżywiania 
się oraz znaczeniu ruchu w życiu            
człowieka prowadzone przez                     
wychowawców i wuefistów. 

- Zawody sportowe, wycieczki piesze 
i rowerowe rajdy oraz innych formy                
ruchowe. 

- Zajęcia SKS  
- Zajęcia Szkolnego Klubu Sportowego  

wychowawcy 
specjaliści 
nauczyciel           
biologii 
i wychowania 
fizycznego 
 

według potrzeb 
cały rok szkolny 

Propagowanie                

świadomego  

i racjonalnego korzystania 

z komputera, 

właściwego korzystania 

z telefonów komórkowych 

 i multimediów. 

 

Kształtowanie świadomości 
negatywnego wpływu pracy 
przy komputerze na zdrowie 
i kontakty społeczne. 
 
Kształtowanie świadomości 
niebezpieczeństw                   
wynikających 
z anonimowości kontaktów, 
respektowanie ograni-czeń 
dotyczących korzystania z 
komputera, Internetu i             
multimediów. 

- Lekcje wychowawcze, lekcje informa-
tyki, zajęcia wychowania 
do życia w rodzinie - zastosowanie 
w praktyce umiejętności bezpiecznego 
korzystania z zasobów Internetu 
i mediów społecznościowych. 

- Lekcje biologii. 
- Zorganizowanie prelekcji dla rodziców 

na temat negatywnego wpływu                 
smartfonów. 

nauczyciele                      
wychowawcy 
specjaliści 
 

według potrzeb 
cały rok szkolny 
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Kształtowanie świadomości 
negatywnego wpływu pracy 
przy komputerze na zdrowie 
i kontakty społeczne. 

Wdrażanie do zachowania 

bezpieczeństwa w szkole 

i poza szkołą. 

Uwrażliwienie uczniów na 
zasady bezpieczeństwa 
w szkole i w drodze do     
szkoły oraz podczas                         
wypoczynku. 
 

- Zajęcia na godzinach wychowawczych. 
- Pogadanki z policjantami Komendy 

Powiatowej w Lublińcu. 
- Apele na temat zasad bezpieczeństwa 

w szkole i w drodze do szkoły. 
- Zapoznanie z regulaminami szkolnymi 

i wdrażanie do ich przestrzegania. 
- Dyżury nauczycieli i uczniów w czasie 

przerw.  

nauczyciele, 
wychowawcy, 
pedagog, 

według potrzeb 
cały rok szkolny 

  - Indywidualne rozmowy z uczniami 
naruszającymi zasady bezpieczeństwa 
w szkole. 

- Innowacja z zakresu pierwszej pomocy 
przedmedycznej dla uczniów klas IV - 
"Dzielni ratownicy przyrody - wiemy 
jak pomóc" 

- Ćwiczenia przeciwpożarowe i            
ćwiczenia ewakuacyjne. 

- Przygotowanie do egzaminu na kartę 
rowerową oraz przeprowadzenie                     
egzaminu. 

  

Uwrażliwienie uczniów na 
zasady bezpieczeństwa 

- Zajęcia na godzinach wychowawczych.    
- Pogadanki. 

wszyscy               
nauczyciele 

cały rok szkolny 



 

27 
 

w okresie panowania prze-
ziębień i grypy. 

- Apele. 
- Gazetki informacyjne. 

Dostarczanie uczniom, 

rodzicom i nauczycielom 

wiedzy o podstawowych 

substancjach                               

uzależniających,                        

przyczynach, przebiegu i 

skutkach uzależnień oraz 

o skutecznych                   

mechanizmach obron-

nych. 

Ukazywanie zagrożeń                 
związane ze stosowaniem 
przez młodzież substancji 
uzależniających,                       
wskazywanie przyczyn i 
skutków niebezpiecznych 
zachowań, dostarczanie                     
wiedzy o konkretnych                
działaniach, które mogą 
uchronić przed                            
uzależnieniem. 

- Zajęcia warsztatowe na temat                
szkodliwości środków                                    
psychoaktywnych. 

- Zajęcia w ramach godzin do dyspozycji 
wychowawcy na temat zależności                    
między rozwojem młodego człowieka 
a przyjmowaniem substancji                       
psychoaktywnych i uzależniających. 

- Współpraca z higienistką szkolną 
w zakresie popularyzacji postaw                      
prozdrowotnych i znaczenia zdrowia w 
życiu młodego człowieka.  

nauczyciele 
wychowawcy 
pedagog  
higienistka 
szkolna 
zewnętrzni                 
specjaliści 

według potrzeb 
cały rok szkolny 

Kształtowanie nawyku 

dbania o własne zdrowie. 

Zwracanie uwagi na 

utrzymanie higieny ciała. 

Dbanie o schludny wygląd 

zewnętrzny. 

Wdrażanie uczniów do                
nawyku dbania o własne 
zdrowie, higienę i wygląd. 
Informowanie rodziców o 
podmiotach wykonujących 
działalność leczniczą               
udzielających świadczeń 
zdrowotnych w zakresie 
leczenia stomatologicznego 
dla dzieci i młodzieży,                 
finansowanych ze środków 
publicznych. Zapewnienie 
kompleksowej 
i systematycznej opieki 

- Udział w programach ogólnopolskich. 
- Lekcje przedmiotowe i zajęcia                        

realizujące edukację zdrowotną. 
- Pogadanki na godzinach                                 

wychowawczych.  
- Opieka zdrowotna sprawowana przez 

higienistkę szkolną. 

nauczyciele  
wychowawcy 
pedagog  
higienistka  

według potrzeb 
cały rok szkolny 
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zdrowotnej nad dziećmi 
i młodzieżą. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

29 
 

SFERA EMOCJONALNA 

Zadania Cele pośrednie Formy realizacji 
Osoby odpo-

wiedzialne 
Terminy 

Przeciwdziałanie                

problemom natury                 

psychologicznej przez 

wzmacnianie świadomości 

własnych słabych 

i mocnych stron oraz po-

czucia własnej wartości. 

Kreowanie postaw                    
asertywnych, wyćwiczenie 
uczniów umiejętności             
skutecznego odmawiania, 
reagowania na krytykę oraz 
znajdowania swoich moc-
nych i słabych stron.           
Kształtowanie umiejętności 
wyrażania własnych uczuć 
oraz myśli. Rozbudzanie 
tendencji do samopoznania i 
adekwatnej oceny.           
Zachęcanie uczniów do  
uodparniania się na          
chwilowe niepowodzenia i 
trudności. Ukazanie             
zależności pomiędzy niską 
samooceną a depresją,            
wypaleniem czy brakiem 
chęci do działania.              
Kształtowanie postaw po-
szukiwania pomocy w      
„grupie wsparcia”,                
zachęcanie do zwierzania się 
ze swoich lęków i obaw  

- Warsztaty dla uczniów prowadzone 
przez specjalistów z PPPP w Lublińcu 
i innych instytucji wspierających                         
prawidłowy rozwój psychiczny dzieci 
i młodzieży. 

- lekcje wychowawcze i przedmioty             
dotyczące problematyki: słabych i      
mocnych stron, komunikacji                          
interpersonalnej, asertywności,                  
kompetencji emocjonalnych i spo-
łecznych człowieka, uczuć, wartości i                     
współdziałania w grupie, sposobów            
szukania pomocy u innych w celu                  
podzielenia się swoimi lękami i oba-
wami, 

-  Podejmowanie działań w przypadku    
wystąpienia u uczniów objawów                      
depresyjnych, lękowych, samookale-
czeń, myśli samobójczych po okresie 
nauki zdalnej i izolacji uczniów.  
 

wychowawcy 
nauczyciele pe-
dagog                        
specjaliści                   
psycholog 
szkolny 

zgonie z          
harmonogramem 
współpracy 
z PPPP i innymi 
instytucjami 
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komuś, kto może pomóc. 
Przeciwdziałanie                    

problemom natury                   

psychologicznej przez 

kształtowanie                

umiejętności                            

rozwiązywania                           

problemów bez użycia siły 

i radzenia sobie ze                     

stresem. 

Naświetlanie negatywnych 
skutków agresywnych                
zachowań. Wskazywanie 
prawidłowych postaw             
społecznych, które                   
zapobiegają zachowaniom 
agresywnym. Zapoznanie z 
zasadami negocjacji i                  
sposobami rozwiązywania 
konfliktów. 

- dyskusja w klasach na temat agresji 
słownej i fizycznej, 

- organizacja zajęć warsztatowych na 
temat radzenia sobie z przemocą i 
agresją            zarówno słowną, jak i fi-
zyczną, 

- pogadanki, dyskusje, spotkania z poli-
cją, filmy i projekty edukacyjne, warsz-
taty            dotyczące zjawiska agresji, 

- Lekcje wychowawcze, 
- Rozmowy indywidualne z uczniami 

(sprawcami, ofiarami i świadkami). 

specjaliści 
pedagog 
wychowawcy 
nauczyciele  
psycholog 
szkolny 

według potrzeb 
cały rok szkolny 

Propagowanie wiedzy        

dotyczącej zdrowego i         

higienicznego trybu życia 

oraz zachowań mających 

na celu wykształcenie   

mechanizmów obronnych. 

Wzbogacanie wiedzy                     
dotyczącej higieny pracy, 
nauki i odpoczynku.                 
Podejmowanie działań 
kształtujących higieniczny 
proces nauczania - uczenia 
się, mających na celu    
uchronienie ucznia przed 
niekorzystnymi warunkami 
związanymi z nauką/pracą w 
szkole, które wpływają na 
jego zdrowie psychofizyczne 
i efekty uczenia się.                  

- Warsztaty, pogadanki. 
- Lekcje wychowawcze. 
- Formowanie planu zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych uczniów 
z zachowaniem higieny nauczania - 
uczenia się. 

dyrekcja  
wychowawcy 
nauczyciele  
pedagog  
psycholog 
szkolny 

cały rok szkolny 
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Promowanie aktywnego 
spędzania czasu wolnego z 
rodziną i rówieśnikami na 
korzyść zwiększenia roli 
rzeczywistych kontaktów 
międzyludzkich jako                      
alternatywy dla świata              
wirtualnego. 

Dostarczanie wiedzy na 

temat zmian psychicznych 

i fizycznych w okresie            

dojrzewania. 

Wzbogacanie wiedzy 
uczniów na temat okresu 
dojrzewania, zmian                      
zachodzących w ich ciałach i 
umysłach. Wskazywanie 
autorytetów, wartości oraz 
zasad wynikających z               
bardziej krytycznego               
spojrzenia na świat                    
dorosłych, wzmacnianie 
przez czynniki pozytywne.                 
Podejmowanie działań                  
kształtujących umiejętność 
radzenia sobie z trudnymi 
emocjami wieku                         
dojrzewania: obronnych, 
agresywnych i pozytywnych. 
 

- Pedagogizacja rodziców dotycząca       
mechanizmów wieku dojrzewania 
u dzieci. Konsultacje na temat co jest 
dla dziecka trudne w tym okresie, i jak 
można mu pomóc. 

- Warsztaty, lekcje wychowawcze,                
pogadanki.  

specjaliści  
pedagog  
wychowawcy 
nauczyciele 
przedmiotów: 
religii, 
wdż,  
biologii  
psycholog 
szkolny 

cały rok szkolny        
według                  
harmonogram 
warsztatów 
i spotkań 
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SFERA MORALNA 

Zadania Cele pośrednie Formy realizacji 
Osoby odpowie-

dzialne 
Terminy 

Rozwój poszanowania 

dziedzictwa narodowego 

i tradycji oraz                         

kształtowanie                          

świadomości narodowej, 

postaw obywatelskich i 

patriotycznych. 

Świętowanie rocznic 
i wydarzeń                                 
patriotycznych.                    
Kształtowanie nawyku 
właściwych postaw               
podczas uroczystości 
i eksponowania symboli 
narodowych oraz                       
państwowych. 

- Apele, uroczystości i akcje szkolne. nauczyciele                      
odpowiedzialni za 
organizację                           
poszczególnych                
imprez i uroczystości 
wychowawcy 

zgodnie z                     
kalendarzem                 
uroczystości 

Poznanie kultury                    

rodzimej, zaznajamianie 

się z kulturą regionu. 

 - Wycieczki, pogadanki, projekcje 
filmów, imprezy szkolne. 

wychowawcy osoby 
odpowiedzialne za 
wskazaną formę 

terminy wycieczek 
planowanych przez 
wychowawców 
i nauczycieli 

Wpajanie                                  

fundamentalnych               

wartości w tym                  

szacunku , tolerancji, 

wartości rodzinnych, 

szlachetności,                 

współpracy,                            

solidarności,                         

patriotyzmu i przyjaźni, 

wskazywanie wzorców 

postępowania i                          

budowanie relacji                       

Rozpowszechnianie nauki 
kulturoznawstwa podczas 
nauczania języka obcego. 
Uczenie uczniów toleran-
cji oraz akceptacji innych 
kultur, ludzi i religii.                                   
Uczenie ponoszenia                      
odpowiedzialności za 
własne czyny oraz                           
właściwego pojęcia                  
tolerancji, odwagi                              
w reagowaniu                                   

- Pogadanki, lekcje wychowawcze. 
- Spotkania z policjantem. 
 

wychowawcy                  
nauczyciele                      
pracownicy Policji 

zgodnie z                        
kalendarzem                               
lekcji i spotkań 
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społecznych,                      

sprzyjających                             

bezpiecznemu rozwojowi 

ucznia. 

na niesprawiedliwość i 
krzywdę drugiego    
człowieka, agresję. 

Pielęgnowanie tradycji 

szkolnych. 

Pielęgnowanie u uczniów 
tradycji szkolnych,                   
wzajemnego                              
poszanowanie siebie i 
środowiska. 

- Uroczyste rozpoczęcie, zakończenie 
roku szkolnego i święto patrona 
szkoły. 

- Inne uroczystości szkolne. 

wychowawcy 
nauczyciele 
 

zgodnie z                      
kalendarzem                             
uroczystości 

Zwrócenie uwagi 

uczniów na                               

cyberprzemoc oraz 

uwrażliwienie ich na 

specyfikę problemu. 

Przeciwdziałanie                      
zagrożeniom związanym 
z niewłaściwym                            
korzystaniem z mediów, 
w tym mediów                             
społecznościowych i              
Internetu. 

- Ostrzeganie przed oglądaniem                     
niewłaściwych programów TV. 

- Pogadanki na temat uzależnienia od 
komputera. 

-  Dyskusje i pogadanki 
o konsekwencjach umieszczania 
zdjęć, cudzego wizerunku bez                 
zgody i wiedzy danej osoby oraz 
filmików na portalach                                    
społecznościowych czy 
w Internecie, uświadamianie                     
uczniom co to jest cyberprzemoc, i 
jakie są jej konsekwencje. 

- Dyskusje o negatywnym wpływie 
gier i programów komputerowych 
ukazujących przemoc i agresję.  

- Pogadanki na temat ochrony                   
własnego wizerunku w sieci. 
 

wychowawcy 
nauczyciele 
pedagog 

według potrzeb 
cały rok szkolny 
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Motywowanie do                 

rozwoju osobistego i 

wrażliwości na potrzeby 

innych ludzi i                      

środowiska w oparciu o 

uniwersalny system                     

wartości. 

Rozwijanie np. wolonta-
riatu. 
Kształtowanie postawy 
empatii i wrażliwości na 
potrzeby innych,                   
wyrabianie poczucia                 
odpowiedzialności za 
grupę, do której jednostka 
przynależy. 

- Uczenie empatii, tolerancji i szacun-
ku dla odmiennego systemy wartości 
poprzez pogadanki i adekwatne akcje 
charytatywne. 

wychowawcy 
nauczyciele 
pedagog 

według potrzeb 
cały rok szkolny 
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VIII. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego 
Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat 

prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu                             

wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:  

1) obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian, 

2) analizę dokumentacji, 

3) przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, 

4) rozmowy z rodzicami, 

5) wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, 

6) w analizy przypadków. 

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół 

ds. Ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego powołany przez dyrektora.                          

Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie 

wyników. Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana rada 

pedagogiczna i rada rodziców. 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców 

w dniu…………………………………………….. w porozumieniu z Radą Pedagogiczną 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Kochanowicach im. Karola Miarki. 

 

 


